Tilsynsnotat Kværndrup Børnehave
Faaborg-Midtfyn Kommune skal ifølge lovgivningen føre tilsyn i kommunens dagtilbud og dagpleje.
Tilsynsforpligtelsen retter sig både mod det indholdsmæssige i tilbuddene og den måde, hvorpå opgaverne
løses. Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn fører tilsynet på vegne af Kommunalbestyrelsen.
Tilsynet er tilrettelagt som et toårigt forløb, hvor der i ulige år gennemføres en kvalitetsmåling i form af en
spørgeskemaundersøgelse. Her vurderer forældre, medarbejdere og ledere kvaliteten af dagtilbuddets
samlede opgaveløsning, set i forhold til den politisk vedtagne kvalitetsstandard.
Kvalitetsmålingen er dermed et styringsværktøj, der skal sikre udvikling af fortsat høj kvalitet i alle dagtilbud i
Faaborg-Midtfyn Kommune, uanset ejer- og ledelsesform.
Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn sammenholder resultatet af kvalitetsmålingen med vurderinger af en række
udvalgte indikatorer for kvalitet. Konsulentens samlede vurdering af institutionens kvalitet fremstilles i dette
notat.
Den enkelte institution kan selvstændigt anvende kvalitetsmålingens resultater til interne udviklingsdrøftelser.
Tilsynsnotatet offentliggøres på institutionens hjemmeside. Ved evt. tilsynsforløb opdateres notatet.

Faktaoplysninger
Institution

Kværndrup Børnehave

Leder

Mette Møller

Bestyrelsesformand
(for private og selvejende)

Jan Mortensen

Dato

21.09.2015

Konsulent

Anne-Grethe Jæger

Konklusion
På baggrund af den politiske beslutning ved vedtagelsen af Budget 2014 skal tilsynet vurdere, hvorvidt
institutionerne har et tilfredsstillende eller et mindre tilfredsstillende resultat. Konklusionen uddybes
efterfølgende.
Konsulentens samlede vurdering:
Tilfredsstillende
Mindre tilfredsstillende
Det vurderes at institutionen har leveret en tilfredsstillende indsats for at etablere systematik og organisering
i det tidlige forebyggende arbejde. Samlet set er institutionen på et tilfredsstillende fagligt niveau.
Henstillinger – medfører altid en vurdering hos fagchefen og evt. samtale:
Der gives ingen henstillinger.
Anbefalinger:
Det anbefales, at der sættes øget opmærksomhed på den eksisterende procedure for hvordan børn med
særlige behov, støttes i overgange mellem tilbud.
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Begrundelse:
Da besvarelsesprocenten er meget høj, er den tillagt relativ stor betydning for vurderingen. Med baggrund i
sygefravær, tidligere tilsyn, læreplan og kvalitetsmålingen vurderes, at institutionen har arbejdet målrettet i
forhold til tidligere henstillinger og nu er på et fagligt tilfredsstillende niveau.
Ovenstående anbefaling gives for at rette fokus på at der er udarbejdet en fælles procedure for hvordan
børn med særlige behov, understøttes i forbindelse med overgang mellem tilbud. Og denne procedure skal
følges af institutionen.

Vurdering af kvalitetsmåling og inddragelse af øvrige data
Udvalgte data for 2015





Sygefravær – institutionslederne indsender tal august 2015
Klager – hentes internt i Dagtilbud-Børn
Tilpasset tilsyn 2014 – konklusioner fra tilsynsrapporter, konsulentforløb mv.
Læreplaner – udgangspunkt i konklusion fra vurderingsskemaet 2014

Data

Konklusioner

Svarprocent

Forældre 71%
Medarbejdere 67%
Leder 100%

Sygefravær

1,4 %

Klager

Ingen klager modtaget.

Tidligere tilsyn

To henstillinger angående brug af Handleguiden samt systematisering af arbejdet
med indsatsplaner.

Læreplaner

Læreplanen blev godkendt med udviklingspunkter omkring kobling mellem
sammenhængende børnepolitik og institutionens værdier samt understøtning af
børn med særlige behov i overgange.

Data fra kvalitetsmålingen – opmærksomhedspunkter i kvalitetsmålingen
Der er en meget høj besvarelsesprocent, og målingens resultat har derfor stor vægt i vurderingen.

Læringsmiljø
Resultatet viser fin overensstemmelse mellem forældre, medarbejdere og leder. Målingen indikerer at der
arbejdes systematisk med fokus på kerneopgaven.

Inklusion
Målingen viser at institutionen arbejder på et tilfredsstillende fagligt niveau.

Tidlig forebyggende indsats
Det bør have opmærksomhed, hvordan der arbejdes med inddragelse af forældre både i udarbejdelsen af
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og ved opfølgning på indsatsplaner.
Besvarelserne i spørgsmål 3.1, 3.2 og 3.3 indikerer, at der har været arbejdet målrettet med tidligere
henstillinger omkring indsatsplaner.

Overgange:
Målingen viser at institutionen arbejder på et tilfredsstillende fagligt niveau.

Ledelse:
Ud fra besvarelserne vurderer jeg, at lederen arbejder aktivt med koblingen mellem den sammenhængende
børnepolitik og institutionens opgaver og mål.
Forældresamarbejde:
Målingen viser at institutionen arbejder på et tilfredsstillende fagligt niveau.

Personalets faglige kompetencer:
God overensstemmelse mellem forældre, personale og leder, hvilket indikerer, at der er en god formidling
mellem personale og forældre.

Kommentarer:
Der er afgivet 7 kommentarer, der er refleksive og konstruktive med positive tilkendegivelser.
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Opfølgning
På baggrund af ovenstående tilsyn er der sket følgende opfølgning:
Ved tilsynssamtale med fagchefen skal afklares nødvendige handlinger og aftaler for de institutioner, der
samlet set viser et mindre tilfredsstillende resultat.

Samtale med fagchef:
Aftaler og opfølgning:
Dato:
Deltagere:
Konklusion:
Henstilling:
Anbefalinger:

Yderligere opfølgning
Ved tilsynsbesøg i institutionen:
Dato:
Konsulent:
Konklusion:
Praksisfortælling: (deskriptiv metafortælling)

Evt. yderligere tiltag
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