
TILSYNSRAPPORT 2019: BØRNEINSTITUTION RISING

BAGGRUND Tilsynsrapporten er udarbejdet af Sekretariatet for Dagtilbud (konsulent Vibe Grønfeldt 
Martiny) på baggrund af et tilsynsdialogmøde, afholdt d. 20. februar 2019.

Deltagere: 
Forældrebestyrelsen i børneinstitution Rising (inkl. tillidsrepræsentanter)
Institutionsleder Pia Anita Hansen (referent), 
Konsulent fra sekretariatet for dagtilbud Vibe Grønfeldt Martiny (ordstyrer).

Fraværende:
ITR fra Pmf og forældrerådsrepræsentant fra Bakkegården og Kernehuset

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

FYSISK INDRETNING 
(BESTYRELSE)

Det drøftes, hvad et godt æstetisk læringsmiljø i børnehøjde er både inde og ude? Og hvad 
forskningen på området siger.

Forældrene oplever, at børnehusene (særligt i centrum) har en begrænset fysisk plads. Det 
kalder på politisk bevågenhed i forhold til udbygning af bygningsmassen. Men bestyrelsen 
foreslår også kreativ brug af byens øvrige arealer, såsom haller og legepladser, der med 
fordel kan danne rammer for børnehavebørn på tur. Der nævnes flere gode eksempler på at 
dette allerede finder sted i institutionen. Bestyrelsen foreslår at der ”tænkes ud af boksen” 
for at benytte de tilstedeværende ressourcer. 

Der er en god dialog om vigtigheden af gode æstetiske læringsmiljøer og hvordan sådanne 
miljøer kan se ud, for at understøtte børns trivsel, udvikling og læring. F.eks. kan rum 
tænkes som en scene, der løbende kan forandres. Nogle rum kan indbyde til 
børneinitierede lege, andre til indbyder til vokseninitierede lege. Meget vigtigt er det at 
personalet er uddannet til at anvende rummenes muligheder i deres pædagogiske arbejde.

Her 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

HVAD GIVER STØRST 
EFFEKT FOR BØRN? 
(BESTYRELSE)

Bestyrelsen er nysgerrige på hvordan man i børnehuse får mest mulig værdi pr. krone, og 
om der er noget forskning, der f.eks. indikerer et niveau, som medarbejdere eller fysiske 
rammer skal have for at skabe mest mulig effekt for børnene?

Institutionsleder understreger at det vigtigste er børns omsorg og trivsel. Derefter skal 
personalet være fagligt kompetente, således at forældre har tillid til dagtilbuddet. SFI har 
lavet en rapport, der samler evidens på hvad der skaber høj kvalitet i dagtilbud. Ud fra 
rapportens pointer drøftes det, at børn tager læring når læringsmiljøet er af høj kvalitet. Et 
læringsmiljø af høj kvalitet stiller skarpt på:
 1) Omsorg og trivsel, 2) Inkluderende fællesskaber, 3) Forældresamarbejde, 4) Fysisk 
indretning og anvendelse, 5) Læring og udvikling, 6) Kvalifikationer og samarbejde.

Bestyrelsen mener, at institutionens læringsmiljørapport er god. Men undrer sig over 
hvorfor der er flere og flere børn, der har brug for noget særligt? Jf. Institutionsleders 
beskrivelse af at flere børn har særlige behov.

https://www.eva.dk/sites/eva/files/2017-08/Inspirationsark%20Brug%20af%20fysiske%20rammer.pdf
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Institutionsleder vurderer er, at det handler om flere ting. De vigtigste faktorer er: 
1) I takt med at medarbejderne er blevet meget veluddannet, så stiger evnen til at spotte 
mistrivsel tidligt i et barns liv, 2) Flere børn overlever med senfølgeskader – sansemotorisk, 
følelsesmæssigt eller fysisk.

Her henvises desuden til EVA-Danmarks Evalueringsinstituts materiale ”Kvalitet i dagtilbud-
Pointer fra forskning”:
https://www.eva.dk/sites/eva/files/2018-01/Vidensopsamling%20Kvalitet%20i%20dagtilbud.PDF

FORÆLDRE 
SAMARBEJDE (FORV.)

Hvordan vil brugerbestyrelsen arbejde med at skabe og bevare et godt 
forældresamarbejde?

Forældrebestyrelsen beskriver hvordan der, ude i forældrerådene såvel som i bestyrelsen, 
arbejdes med at fastsætte principper, som grundlag for et godt forældresamarbejde. 
Børnehusene kan bruge principperne som guidelines og profilering af det enkelte børnehus. 
Processen blev godt sat i gang med et fælles møde for alle forældrerådsmedlemmer med 
temaet, fastsat af Institutionsbestyrelsen: ”Forældrerepræsentantens rolle og ansvar”.

Endvidere sker der strategiske overvejelser om hvordan, hvorfor og hvad der kommunikeres 
til den øvrige forældregruppe. Der foregår også udviklende værdi og holdningsdrøftelser i 
forældreråd/bestyrelse, hvor man får faglige overvejelser med fra børnehuset og hvor teori 
og anden vigtig viden bringes i spil. Der kan dog opleves et dilemma i forhold til graden af 
øvrig forældreinvolvering/interesse. Forældrerepræsentanterne vurderer at det er godt, 
med principielle drøftelser i forældreråd og Institutionsbestyrelse, - det kan dog ændre sig 
radikalt ved udskiftning i forældregruppen, hvor god og udviklende graden af 
forældresamarbejdet i den samlede forældregruppe er/kan være. Man kan have de bedste 
intentioner, og kan gøre det bedste man kan. Men det er ikke alle forældre man kan nå. 

Generelt set, er de forældre der sidder i forældreråd og Institutionsbestyrelsen ildsjæle, der 
har noget på hjertet og et stort engagement. På forespørgsel fra konsulenten om forældre 
har en oplevelse af at have indflydelse og blive lyttet til, er svaret samstemmende, at det 
oplever forældrene i høj grad.

BØRNENES 
UDVIKLING, TRIVSEL 
OG LÆRING (FORV.)

Hvordan samarbejder brugerbestyrelsen tillidsfuldt og konstruktivt om børnenes trivsel, 
udvikling og læring?

Bestyrelsen oplever at de, i forældrerådene drøfter, hvad der skaber værdi/effekt for 
børnene – fx god kostpolitik, eller om et klatrestativ er farlig eller blot udfordrende?

En opmærksomhed kan være, at når forældre i Læringsmiljøvurderingen giver udtryk for at 
de kan mangle samtaler, at der måske kan skrues op for antal samtaler med forældre 
generelt. 

ANBEFALINGER Det anbefales 

- At kadencen for samtaler mellem personale og forældre drøftes i bestyrelsen. Skal 
der fremover tilbydes flere samtaler? 

- At der i institutionen og bestyrelsen skabes rum for en kreativ dialog om hvordan byens rum og faciliteter 
udenfor børnehuses matrikler, kan benyttes som en del af et fysisk læringsmiljø af høj kvalitet.

https://www.eva.dk/sites/eva/files/2018-01/Vidensopsamling%20Kvalitet%20i%20dagtilbud.PDF
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Direkte telefon: 30 69 96 29
vigma@odense.dk 

ODENSE KOMMUNE
Dagtilbud, Børn- og Ungeforvaltningen
Ørbækvej 100
5220 Odense SØ
www.odense.dk

mailto:vigma@odense.dk
http://www.odense.dk/

