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Tilsynsrapport 2020 

 
 
Dagtilbuddets navn: Stige Friskoles børnehave 
 
Dagtilbudstype: Børnehave 
 
Dato for tilsynsbesøget: 28. oktober 2020 
 
Tilsynsførende: Carina Sejer 
 
Deltagere fra dagtilbuddet: Dorthe Thorsen, leder. Trine Juul, viceskoleleder. Helene Rebsdorf, 
pædagog 
 
Deltagere fra bestyrelsen: Mette Kaysen 

 
Hvor mange børn er dagtilbuddet normeret til: 35 børnehavebørn 

 

 
Rundvisning i dagtilbuddet 

 
Helhedsindtryk af de udendørs faciliteter og legepladsen: 
Fremvisning af den nyeste legepladsrapport – hvordan kontrolleres sikkerheden på legepladsen og hvordan 
følges der systematisk op på denne? 

Er der alderssvarende, udfordrende og sikkerhedsmæssige forsvarlige legemuligheder for børnene? 

 

Stige Friskoles børnehave har mange og spændende legemuligheder for børnene. Der er samlet 
set et stort areal, som udnyttes. Sikkerhedstilsyn af legepladsen udført november 2019. 
 

Der er blevet etableret et nyt halvtag/overdække. Her kan opsættes sejl, så der skærmes for 
vinden. 
 

 

 
 

Helhedsindtryk af de indendørs faciliteter: 
Er der aldersvarende, udfordrende og sikkerhedsmæssige forsvarlige legemuligheder for børnegruppen?  

Hvordan er indretningen af lokalerne og hvordan er mulighederne ift. at lege, fordybe sig og lave aktiviteter? 

 

Der er alderssvarende og spændende legemuligheder for børnene. De primære læringsmiljøer er 
fortsat udendørs. 
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Opsamling dialog vedr. faglig kvalitet og udvikling m.m. 

 
Anbefalingen, der blev givet ved tilsynsmødet i 2019, omhandlede fremadrettet deltagelse af et 
medlem af forældrebestyrelsen, da tilsynsmødet ellers ikke kan gennemføres. Dette blev 
imødekommet i år. 
 
Siden sidste års tilsynsbesøg har Stige Friskoles børnehave arbejdet videre med fokusområdet 
vedr. den styrkede pædagogiske læreplan. Alle medarbejdere har været inddraget i arbejdet. 
Smtte’r er synligt hængt op. Børnehaven arbejder med fokus på evaluering og dokumentation. Der 
arbejdes fast med smtte’r på tema-/emneuger, specifikke fokusområder m.m. 
 
Børnehaven arbejder med fokus på at udvikle børnenes sproglige færdigheder i alle 
rutinesituationer i løbet af dagen og i planlagte aktiviteter. Der er fokus på samtaler/interaktioner 
af høj kvalitet. Der sprogvurderes systematisk. 
 
Forældresamarbejdet er velfungerende, både set fra ledelse og bestyrelses side. Forældre giver 
ligeledes udtryk for tilfredshed og oplever sig godt informeret og inddraget i børnehavens praksis, 
også ifm. covid-19-situationen. Forældres tilfredshed kom senest til udtryk på forældremøde i 
september måned. Der er god opbakning og tilslutning til bestyrelsesarbejdet. 
I forbindelse med barnets overgang til forårs-sfo/skole afholdes der forældresamtale og 
overleveringssamtaler. 
  
Børnehaven har netop lavet en opnormering af personale, så en pædagogisk assistent følger 
børnene i overgangen fra børnehave til forårs-sfo. Dette blev besluttet for at styrke barnets 
overgang til forårs-sfo/skole og for at skabe en rød tråd. Der er fokus på børneperspektivet. 
 
På mødet blev det drøftet, hvordan børnenes resultater fra sprogvurderingen er vigtige ved 
overgangen til forårs-sfo/skole, og at sprogdata skal anvendes ved tilrettelæggelsen af 
sprogpædagogisk praksis i forårs-sfo’en. Man arbejder med fokus på, hvordan den røde tråd i 
sprogarbejdet i sammenhængen fra dagtilbud til forårs-sfo/skole kan styrkes mere systematisk. 
 
Børnehavens hjemmeside er blevet fornyet og er d.d. opdateret. Den styrkede pædagogiske 
læreplan uploades her, så den er tilgængelig for forældre. 
 

Stige Friskoles børnehave sætter følgende fokusområder for det kommende år: 
- At fortsætte arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan, herunder implementering i 
pædagogisk praksis 
- At udarbejde smtte’r på fokusområder, f.eks. spisesituationer, selvhjulpenhed, hygiejne m.m. 
- HUMI-forløb (emotionel intelligens) sammen med skolen fra februar-marts 2021, herefter 
implementering i praksis 

 
Det vurderes på baggrund af fremsendte tilsynsskema, (den skriftlige pædagogiske læreplan) og 
dialogen på tilsynsmødet, at Stige Friskoles Børnehave er et velfungerende dagtilbud med fokus på 
at fremme børnenes læring, udvikling, trivsel og dannelse samt udvikling af høj kvalitet i 
dagtilbuddet. 
 
Det konkluderes således, at Stige Friskoles børnehave praktiserer i overensstemmelse med 
gældende lovgivning på dagtilbudsområdet samt de til enhver tid gældende politikker, strategier 
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og fælles retningslinjer for børns ophold i dagtilbud samt Odense Kommunes godkendelseskriterier 
og retningslinjer for private leverandører af dagtilbud. 

 

 
 

Anbefalinger / Henstillinger 

 
Anbefalinger: Fortsat fokus på systematik i arbejdet med Sprogvurdering 3-6, 
herunder anvendelse af resultater fra deltestene ved tilrettelæggelse af sprogpraksis. 
 
Henstillinger: Ingen 

 

 
 
Udfyldt af Carina Sejer, konsulent, Dagtilbudsafdelingen BUF 
 
Dato 23. november 2020 


