
TILSYNSRAPPORT 2019: BØRNEINSTITUTION BOLBRO-HØJSTRUP

BAGGRUND Tilsynsrapporten er udarbejdet af Sekretariatet for Dagtilbud (konsulent Vibe Grønfeldt 
Martiny) på baggrund af et tilsynsdialogmøde, afholdt d. 18. marts 2019.

Deltagere: 
Forældrebestyrelsen i børneinstitution Bolbro-Højstrup (inkl. tillidsrepræsentanter)
Institutionsleder Gitte Bjørn Johannesen
Stedfortræder Christian Ørskov Kliem (referent), 
Konsulent fra sekretariatet for dagtilbud Vibe Grønfeldt Martiny (ordstyrer).

Fraværende:
TR fra PMF og forældrerådsrepræsentant fra KFUM, Spiloppen og Regnbuen

Tilsynsrapporten belyser områder udvalgt af forældrerådsformænd og forvaltning. Bl.a. 
på baggrund af læringsmiljørapporten 2018.

FYSISK INDRETNING 
(BESTYRELSE)

Med afsæt i besvarelser fra læringsmiljørapporten, ytrer forældrene ønske om, at de 
fysiske rammer i børnehusene, bliver genovervejet. 
Forældrene foreslår at rummene indrettes, så der er plads til forskelligartet udfoldelse.

Der lægges op til at børnene inddrages i udformningen af den fysiske indretning, så 
lokalerne afspejler børnenes ønsker og giver mulighed for at følge barnets initiativ. 
Derudover bør lokalerne også afspejle personalets vurdering af børnenes interesser og 
behov i forhold til at understøtte læring og udvikling.

Formidlingen til forældrene omkring anvendelsen af lokalerne kan være tydeligere, da 
nogle forældre oplever at deres barn går på en bestemt stue. Mens personalet ikke taler 
om stueopdelte børnehuse. Der er en forskelligartet praksis i forhold til måden 
læringsmiljøer kommunikeres ud på i børnehusene. Positioneringstavler kan f.eks. 
ændres til børneformidling med piktogrammer som danner en ugeplan.

Her kan henvises til Børne- og Socialministeriets materiale ”Brug af fysiske rammer”:
https://www.eva.dk/sites/eva/files/2017-08/Inspirationsark%20Brug%20af%20fysiske%20rammer.pdf

FORÆLDRESAMARBEJD
E (BESTYRELSE)

Forældrene ønsker sig generelt flere forældresamtaler, og det forslås at 
ressourcefordelingen af samtalerne drøftes blandt personale og ledelse, således at også 
ressourcestærke forældre kan få tilbudt samtaler. En konkret idé er at der laves 
interessegrupper, så flere forældre er med ved møderne i mindre grupper.

Det er vigtigt for børns trivsel at der er tillid mellem personale og forældre. Det fungerer 
rigtig godt at der er en fast kontaktperson i personalegruppen som forældrene kan 
henvende sig til. Denne tillid kan forældreråd være medskabere af, ved at opfordre 
andre forældre til at dele deres bekymringer med personalet. Det kræver også tillid 
mellem forældreråd og forældre. Kontakten mellem forældre indbyrdes er væsentlig i 
børnehusene og det drøftes hvordan forældremøder/sparring kan arrangeres på 
forskellige måder. 

Forældrene ønsker mere kommunikation via MitBarn om børnenes aktiviteter og 
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hverdag, det vil give forældrene bedre mulighed for at tale dagen igennem med deres 
børn. 

FORÆLDREBESTYRELSEN 
(FORV.)

Forældrebestyrelsen fortæller at der ved deres møder er en god dynamik, der skaber 
sammenhæng til eget børnehus. De føler sig velinformerede om institutionen og skaber 
på møderne plads til erfaringsudveksling på tværs af børnehusene. 

Det har flere gange været forældre, der har været processtyre på bestyrelsesmøderne og 
de temadrøftelser der har været. Det skaber spændende diskussioner. Det fortælles at 
det er sjovt at sidde i bestyrelsen, og at den brede mangfoldighed i området er med til at 
gøre forældregruppen tættere.

Møderne holdes i forskellige børnehuse så forældrene lærer noget om de forskellige 
vilkår, rammer og inspireres.

Forældrene værdsætter den vidensdeling der finder sted på møderne som både kan 
være på et overordnet plan, men som også kan omhandle ”praksis nære” og mere 
konkrete situationer. F.eks. drøftes der dannelse og social mobilitet.  

ANBEFALINGER - Det anbefales at kadencen for samtaler mellem personale og forældre drøftes i 
bestyrelsen. Skal der fremover tilbydes flere samtaler? Eller skal nye formater 
for samtaler overvejes? Hvordan er børnehusene forskellige? 
Efterfølgende opfordres daglige ledere til at italesætte rammerne og 
prioriteringerne for forældresamtaler i det enkelte børnehus for 
forældrerådene.

- Institution Bolbro-Højstrup opfordres til at se på lokalers fysiske indretning i et 
børneperspektiv, og inddrage børnene i kvalificeringen af lokalernes indretning 
og anvendelser.
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