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Tilsynsrapport 2022 

 
Dagtilbuddets navn: Skt. Klemens private børnehave og vuggestue 
 
Dagtilbudstype: Integreret 
 
Dato for tilsynsbesøget: 6. april 2022 
 
Tilsynsførende: Carina Sejer 
 
Deltagere fra dagtilbuddet: Thom B. Thomsen, leder. Sanne Ingholt, AMR. 
 
Deltagere fra bestyrelsen: Mie H. G. Christiansen, formand. 

 
Hvor mange børn er dagtilbuddet normeret til: 78 børnehavebørn, 16 vuggestuebørn 

 
 
 

Rundvisning i dagtilbuddet 
 

Helhedsindtryk af de udendørs faciliteter og legepladsen: 
Fremvisning af den nyeste legepladsrapport – hvordan kontrolleres sikkerheden på legepladsen og hvordan 

følges der systematik op på denne? 

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

 
Dalpin udfører sikkerhedskontrol af legepladsen. Leder informerer, at sikkerhedskontrol 
finder sted dagen efter nærværende tilsynsbesøg. 
Skt. Klemens private børnehave og vuggestue har en stor legeplads med mange 
spændende muligheder for leg. Tilsynsførende bemærker en bogkasse i børnehøjde i det 
udendørs læringsmiljø. 
Ingen bemærkninger. 
 
 

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? 
 

Skt. Klemens private børnehave og vuggestue har tydelige læringsmiljøer og en dynamisk 
indretning. Tilsynsførende bemærker bøger, bogstaver, tegninger m.m. i børnehøjde i 
læringsmiljøerne. 
 
Ingen bemærkninger. 
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Opsamling dialog vedr. faglig kvalitet og udvikling m.m. 
 

Skt. Klemens private børnehave og vuggestue satte i det forgangne år fokus på følgende: 
- Færdiggørelse og implementering af den styrkede pædagogiske læreplan 
- Fastholdelse af trivsel for medarbejdere og børn i udelivet 
- Effekten af de udendørs læringsmiljøer 
- Fastholdelse af og fokus på det gode forældresamarbejde på trods af corona 
- Ombygning af børnenes garderober for at afhjælpe ’belastningspunkter’ i de fysiske 
læringsmiljøer 
 
Anbefalingen fra tilsynsførende i 2020 var: 
- Det anbefales, at alle tiltag og indsatser i dagtilbuddet kobles op på den styrkede 
pædagogiske læreplan for at skabe sammenhæng og gennemsigtighed i kerneopgaven 
- Det anbefales, at der udarbejdes en politik for medarbejdernes kompetenceudvikling 
 
Nogle af fokusområderne samt anbefalingerne bæres med videre (se nedenfor). Skt. 
Klemens private børnehave og vuggestue giver udtryk for at have fokus på de gode 
erfaringer fra tiden med corona; herunder at aflevere og hente udenfor fungerer godt og 
skaber færre afbrydelser i læringsmiljøerne – både for børn og medarbejdere. Forældre 
samt medarbejdere giver udtryk for, at det giver bedre mulighed for at have en 1:1-dialog. 
 
Der har været fokus på arbejdsmiljø, og i samarbejde med konsulent Henrik Bjerke har 
dagtilbuddet på en pædagogisk dag sat fokus på arbejdsglæde og indstilling. Dagtilbuddet 
sætter fremadrettet fokus på den psykiske del af arbejdsmiljøet. 
Ift. kompetenceudvikling har dagtilbuddet derudover bl.a. sat fokus på Fri For Mobberi, 
som skal være et fælles værktøj i dagtilbuddet, via et oplæg for både medarbejdere og 
forældre.  
 
Arbejdet med børns sproglige udvikling er prioriteret højt. En pædagog fra vuggestuen 
sprogvurderer børnene, og der arbejdes i mindre sprog-/læringsgrupper efter vejledning 
fra lokal tale-/sprogkonsulent. Samarbejdet er meget velfungerende, og dagtilbuddet 
oplever at få råd og vejledning til sprogpædagogisk praksis. 
På et personalemøde har medarbejderne delt viden med hinanden ud fra en bog om høj 
kvalitet i de fysiske sprogmiljøer, af børnesprogsforsker Justin Markussen-Brown. Dette 
gav inspiration til praksis ift. at understøtte børnenes læring og udvikling og betød bl.a., at 
der blev oprettet et forældrebibliotek på en af stuerne, med udlån af bøger. 
Tilsynsførende gav som anbefaling, at viden fra sprogvurderingernes resultater kan deles 
med medarbejderne i vuggestuen. På den måde kan sprogarbejdet i vuggestuen 
tilrettelægges ud fra børnegruppens sproglige behov, hvilket sprogvurderingerne giver 
indikationer på ud fra de enkelte deltest (ordforråd, sprogforståelse m.m.). Tilsynsførende 
kan evt. kontaktes for vejledning herom. 
 
Skt. Klemens private børnehave og vuggestue sætter for det kommende år fokus på: 
- Pædagogiske læreplaner og evaluering af disse 
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- Arbejdsmiljø – fokus på den psykiske del 
Samt to anbefalinger fra forrige tilsynsbesøg:  
- Det anbefales, at alle tiltag og indsatser i dagtilbuddet kobles op på den styrkede 
pædagogiske læreplan for at skabe sammenhæng og gennemsigtighed i kerneopgaven 
- Det anbefales, at der udarbejdes en politik for medarbejdernes kompetenceudvikling 
 
Det vurderes på baggrund af fremsendte tilsynsskema, (den skriftlige pædagogiske 
læreplan) og dialogen på tilsynsmødet, at Skt. Klemens private børnehave og vuggestue 
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 Skt. Klemens private børnehave og vuggestue praktiserer i 
overensstemmelse med gældende lovgivning på dagtilbudsområdet samt de til enhver tid 
gældende politikker, strategier og fælles retningslinjer for børns ophold i dagtilbud samt 
Odense Kommunes godkendelseskriterier og retningslinjer for private leverandører af 
dagtilbud. 
 

 
 
 

Anbefalinger / Henstillinger 

 
Anbefalinger: 

• Tilsynsførende anbefaler at styrke fokus på drøftelsen af data i en pædagogisk 
kontekst. Hvilke data, både kvalitative og kvantitative, kan I anvende systematisk 
for at få indsigt i kvaliteten af de pædagogiske læringsmiljøer? 

• Vidensdeling af sprogdata fra sprogvurderinger mellem børnehave og vuggestue. 
Hvordan kan viden om børnenes sproglige færdigheder i børnehaven bruges i 
tilrettelæggelsen af sprogarbejdet i vuggestuen? Hvilke tendenser viser 
sprogdata, og hvilke opmærksomheder giver det til sprogpædagogisk praksis?  

 
Henstillinger: Der gives ingen henstillinger. 
 
Er dagtilbuddets tilsynsrapporter fra de sidste 3 år tilgængelige på 
dagtilbuddets hjemmeside: En tilsynsrapport fra 2015 er tilgængelig. Dagtilbuddet 
bedes opdatere og offentliggøre tilsynsrapporter fra min. de seneste tre år.  

 

 
 
Udfyldt af Carina Sejer, sprogkonsulent, Dagtilbudsafdelingen i Børn- og 
Ungeforvaltningen, Odense Kommune. 
 
Dato 4. maj 2022 


