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Tilsynsrapport 2022 

 
 

Dagtilbuddets navn: Bullerup private børnehave og vuggestue 

 

Dagtilbudstype: Integreret 

 

Dato for tilsynsbesøget: 17. marts 2022 

 

Tilsynsførende: Majbritt Skriver Laustsen 

 

Deltagere fra dagtilbuddet: Leder Christina Most Christensen og souschef Michael Bonde - 

Littau 

 

Deltagere fra bestyrelsen: Afbud på dagen grundet sygdom 

 

Hvor mange børn er dagtilbuddet normeret til: 13 vuggestuebørn og 46 børnehavebørn 
 

 

 

Rundvisning i dagtilbuddet 

 

Helhedsindtryk af de udendørs faciliteter og legepladsen: 

Fremvisning af den nyeste legepladsrapport – hvordan kontrolleres sikkerheden på legepladsen og hvordan 

følges der systematik op på denne? 

Er der alderssvarende, udfordrende og sikkerhedsmæssige forsvarlige legemuligheder for børnene? 

 

Legepladsen er stor og med mange muligheder for leg og fordybelse. Corona – tiden har bidraget 

med nye erfaringer og inspiration i forhold til at etablere flere afskærmede fysiske læringsmiljøer 

på legepladsen samt optimering af de nuværende. Fx er cykelskuret omdannet til udendørs 

værksted med mulighed for mere kreative udfoldelser. 

 

Helhedsindtryk af de indendørs faciliteter: 

Er der aldersvarende, udfordrende og sikkerhedsmæssige forsvarlige legemuligheder for børnegruppen?  

Hvordan er indretningen af lokalerne og hvordan er mulighederne ift. at lege, fordybe sig og lave aktiviteter? 

 

Lokalerne fremstår slidte. Dog er grundplanen relativt tidssvarende. Medarbejdere og ledelse 

forsøger efter bedste evne at få det bedste ud af de indendørs faciliteter. Der er planlagt en 
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renovering af huset samt en større tilbygning. Planerne er dog pt. sat i bero grundet nuværende 

prisstigninger på fx byggematerialer. 

 

 

 

Opsamling dialog vedrørende faglig kvalitet og udvikling m.m. 
 

På det sidste tilsynsbesøg blev det besluttet, at Bullerup private børnehave og vuggestue ville 

arbejde på at etablere en endnu bedre evalueringskultur med systematisk  

anvendelse af dataindsamling til udvikling og kvalificering af læringsmiljøerne. Børnehuset har 

arbejdet målrettet med at implementere systematisk brug af data. Vurderingen fra ledelsen er, at 

de er nået ganske langt men at det kræver et kontinuerligt ledelsesmæssigt fokus på at fastholde 

og udvikle en reflekteret tilgang til deres praksis. Medarbejderne er generelt undersøgende i 

forhold til, hvad der virker og hvad der kan udvikles/justeres på.  

 

Børnehuset har arbejdet målrettet med at implementere ’udviklingsbilleder’. Processen og udbyttet 

heraf ses relevant dels i fohold til medarbejdernes forståelse af børnenes aktuelle nærmeste 

udviklingszone dels i forhold til dialogen med forældrene om, hvordan de bedst muligt understøtter 

deres barns udvikling, trivsel, læring og dannelse. ’Udviklingsbillederne’ bidrager ligeledes positivt 

til at kvalificere de pædagogfaglige drøftelser med afsæt i det enkelte barns udvikling i forhold til 

sig selv men også i forhold til samspillet med de øvrige børn og voksne. 

 

Børnehuset har ligesom de kommunale dagtilbud et stort fokus på udvikling af sprog og de 

sproglige læringsmiljøer. Sprog er en væsentlig faktor for at kunne begå sig i godt i livet. Således 

har dagtilbuddet indgået i et samarbejde med ”Sprogeriget”. 

 

Læringsforløbet ”Stærke Sammen” har bidraget til medarbejdernes viden om at forebygge vold og 

overgreb mod børn i dagtilbudsalderen samt styrke børns indre styrke. Forløbet supplerer fint 

arbejdet med ”Fri for mobberi”. 

 

Dagtilbuddet har erfaret, at mange forældre efterspørger råd, vejledning og dialog om opdragelse 

samt understøttelse af deres barns udvikling, hvilket har ført til forældre- og temamøder med 

relateret til nogle af de emner, som forældrene er optaget af i deres hverdag. 

 

Frem til næste tilsynsbesøg har Bullerup private børnehave og vuggestue følgende fokusområder: 

 

-Implementering af STÆRKE SAMMEN for børnehavebørnene. 

-FN’s børnekonvention i praksis  

-Implementering og fastholdelse af ”Fri for mobberi”.  

 

Den tilsynsførende vurderer på baggrund af tilsynsskemaet og drøftelserne på tilsynsmødet, at 

Bullerup private børnehave og vuggestue er i en god udvikling, med relevant fokus på udvikling af 

kvalitet i læringsmiljøet. Det konkluderes, at Bullerup private børnehave og vuggestue praktiserer i 
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overensstemmelse med gældende lovgivning på dagtilbudsområdet og fastlagte politikker i Odense 

Kommune samt kriterier for ”godkendelse af private leverandører af dagtilbud i Odense 

Kommune”.  

 

 

Anbefalinger / Henstillinger 

 

Anbefalinger: I tråd med børnehusets ønsker, anbefales en renovering af de indendørs 

læringsmiljøer med henblik på at skabe nogle mere indbydende og æstetiske rammer for leg, 

læring og fordybelse i børnehøjde.  

 

Henstillinger: Der gives ingen henstillinger 

 
Udfyldt af Majbritt Skriver Laustsen den 30. marts 2022 


