Rapport fra Dagtilbuds tilsynsbesøg
Esbjerg Kommune fører tilsyn med dagtilbud jf. Dagtilbudsloven og Retssikkerhedsloven med
afsæt i Byrådets tilsynskoncept.
Dagtilbuddets navn
Mødedeltagere

Tilsynsdato

Jerne Børnehave
Leder Tanja Holm-Jessen, Pædagog/
medarbejderrepræsentant Margit Rasmussen og
Bestyrelsesformand Marianne Overgaard
1.12.2016

Konklusion
Straksindsats

Fokusområde

x

Børns udvikling og læring

x

Børns trivsel

x

Overgange

x

Forældresamarbejde

x

Strategier og indsatsområder
Sikkerhed og hygiejne

Godkendt

x

Kommentar:
Institutionen har læreplan opdelt efter de 6 kompetenceområder, hvor der er
beskrevet ”Vi vil” – ”Vi gør”. Det er eksemplificeret med små historier om, hvad gør
børnene. Læreplanen anbefales, at blive udvidet med en beskrivelse er ”hvad gør
børnene” ligesom måling af børns progression i læringen ved måling af niveau før og
efter læringsindsatser. Institutionen udarbejder SMTTE-modeller på mange indsatser
ligesom der anvendes aldersopdelt læring.
Særlige indsatsområder i 2016 er ”Kultur og digitalisering” og ”Mig og min by”
Alle to-sprogede er tilknyttet en sproggruppe, men det skal sikres at alle to-sprogedes
sprog testes halvårligt jf. Esbjerg Kommunes integrationsindsats.
Evaluering internt i personalegruppen og forældre for billeddokumentation jævnligt.
Institutionen arbejder struktureret og målrettet med at sikre, at alle børn trives ved at
have venner og relationer.
Det er blevet vægtet højt at efteruddanne personalet (fokuspunkt fra tilsynet 2015),
hvilket tydeligt kan ses på de mange og forskellige kurser personalet har været på.

Institutionen har fået etableret nyt hegn, hvor mellemrum mellem ribberne er 13 cm.
Vi har bl.a. fået vores legepladsinspektør til, at vurdere dette og denne afstand udgør
en potentiel fare for hoved&hals klemfælder, hvorfor det skal sikres, at der maksimalt
er en afstand på 8,9 cm mellem ribbene. Udbedring af hegnet skal være sikret senest
1.3.2017 og Dagtilbud skal orienteres når det er tilendebragt. Det anbefales endvidere
at den udvendige trappe ned til kælder sikres, så børn ikke kan komme derned.
Legepladsrapport samt handleplan til evt. udbedring af evt. mangler på legepladsen
skal være på hjemmesiden.
Pædagog andel 89%

Tilsynet er på vegne af Esbjerg Kommune foretaget af Jørn Christensen og Mette Bjørn

02.03.2017
Opfølgning på påbud om udbedring af hegnet på legepladsen.
Ved tilsynet i dag er der konstateret, at hegnet er blevet sikret på en fin måde mod hovedklemfælder.
Dagtilbudskonsulent v. Esbjerg Kommune
Jørn P. Christensen

