Center Børn og Unge

Tilsynsrapport
Uanmeldte tilsyn kommunale, dagplejere og private børnepassere.
DEL 1:

Faktuelle oplysninger

(Denne side offentliggøres på hjemmesiden)

Dagplejer/Børnepassers navn og
adresse

Hanne Fenger, Horsens Hedegårdsvej
19, Horsens, 9520 Skørping

Dato for tilsynsbesøget

24. august 2017

Tilsynsførende konsulent

Charlotte Teinvig

Rammer for pasningstilbuddet.
Aktuelt børnetal

3. børn indskrevet

Særlige forudsætninger/kompetencer
Øvrige relevante beskrivelser,
grupper, opdeling o.a.

Konsulentens evaluering
Da der er tale om et uanmeldt tilsyn, beskrives det der er muligt at opleve, på det givne tidspunkt, under
de givne omstændigheder.
Umiddelbare indtryk/stemning.


Kommunale mål.
o Det gode børneliv.
o Gode overgange.



Voksen – barn relationer
o Atmosfære.



Trivsel leg og læring
o Lege og læringsmiljø
o Æstetik



Det sproglige miljø.
o Indretning.
o Det talte/ikke talte sprog.
o Sang, musik.
o Dialogisk læsning.



De fysiske rammer
o Indeklima/indretning

Jeg blev mødt af nogle glade børn, der var
ved, at spise formiddagsmad, og et nyt barn
var på besøg. Børnepasser har en anerkende
tilgang til børnene og har fokus på det
enkelte barn. Børnepasser har fokus på
inklusion samt børnenes sociale samspil og
empati med fokus på følelser og det, at
”hjælpe hinanden” hun guider og støtter
børnene i konflikthåndtering, samt deres
selvhjulpenhed fx ”at tage overtøj / støvler af
og på” – ”rydde op” hvilket styrker
inklusionen og følelsen af at være ”vigtig” for
fællesskabet. For at styrke børnenes sproglige
udvikling er børnepasser nærværende i sin
kommunikation hun italesætter det der sker
samt det børnene oplever. Jeg oplevede en
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Legeplads.

god og glad børnegruppe som trives.
Børnepasser har fokus på børnenes trivsel –
læring og udvikling og der arbejdes med
nærmeste udviklingszone.
Både indenfor og udenfor har børnene meget
plads samt gode lege og udviklings
muligheder. Der er mulighed for, at lege
”sammen” og ”alene” samt fordybe sig i
legen.
Børnepasser vægter meget ”udelivet” som er
indrettet til ”fantasi og nysgerrighed”.
Gruppen går i legestue to gange om ugen, så
børnene oplever større grupper og derved
mulighed for, at skabe flere relationer mm.
Børnepasser oplever, at der er et godt
forældresamarbejde.
.

Del 2.
Evaluering.

(Denne side offentliggøres ikke på hjemmesiden).
Dagplejers/børnepassers egne
udfordringer.

Ingen specielle udfordringer.

Anbefalinger til dagplejer/børnepasser

Ingen specielle anbefalinger.

Henstillinger

Evt. kommentarer

Jeg oplever en meget anerkende og
nærværende tilgang til børnene. Super godt.

Opfølgning


Tilsynsrapporten vil blive inddraget i det årlige anmeldte tilsyn.



Tilsynsrapporten for de kommunale dagplejere, fremsendes til dagplejekontoret, som følger op på
evt. anbefalinger/henstillinger.
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