Tilsynsrapport for den private institution Femstjernen
Anmeldt tilsynsmøde d. 17. august 2020

Ifølge Dagtilbudslovens § 5 skal der føres tilsyn med indholdet af dagtilbuddene efter denne lov og den måde,
hvorpå opgaverne udføres.
Og ifølge § 7. skal alle dagtilbud fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse gennem trygge og
pædagogiske læringsmiljøer, hvor legen er grundlæggende, og hvor der tages udgangspunkt i et børneperspektiv.
Ringsted Kommune arbejder hen imod højkvalitetsdagtilbud og er i gang med implementeringen af den nye
styrkede læreplan. Høj kvalitet er afgørende for, hvordan børn klarer sig, særligt de første 1000 dage.
Den vigtigste forudsætning for kvalitet, ser ud til at være pædagoger med grundig viden om børns udvikling.
Antallet af børn i grupperne spiller også en betydningsfuld rolle for den pædagogiske kvalitet, idet færre børn i
grupperne giver højere grad af kvalificeret samspil mellem pædagoger og børn, hvilket har stor betydning for
børnenes udvikling. Ledelse og organisering spiller også en rolle for kvaliteten, ligesom personalet
uddannelsesniveau har betydning. Et godt samarbejde mellem personalet og mellem forældre og personale har
ligeledes betydning.
Ringsted Kommunes tilsyn består af følgende data:







Observationer af praksis på basis af det forskningsbaserede materiale KIDS
Spørgeskema til leder om pædagogisk kvalitet
Den pædagogiske læreplanen
Sprogvurderinger
Trivselsvurderinger
Personalesammensætning

På baggrund af disse data afholdes en dialogbaseret tilsynssamtale mellem dagtilbudsleder, udvalgt personale, et
bestyrelsesmedlem og pædagogiske konsulenter.
Tilsynet er gennemført af to pædagogiske konsulenter i Børnecenteret.

Beskrivelse af dagtilbuddet:
Femstjernen er en integreret privat institution, der lægger vægt på at være et hus, hvor børn, forældre
og personalet kender hinanden godt. Børnene tilknyttes det faste personale på stuen, og derudover har
hvert barn en primær voksen, som spiser med barnet.
For at skabe positive og rolige rammer i situationen omkring aflevering og afhentning, har Femstjernen
valgt at udvide åbningstiden.
Institutionens formål er i samarbejde med forældre at skabe et trygt og udviklende miljø, der gennem
virke og leg skal fremme børnenes fantasi samt forståelse for mennesket, naturen og samfundet.
Gennem samværet med andre børn og voksne skal barnets forståelse for samarbejde, hjælpsomhed,
empati og ansvarsfølelse fremmes.

Fakta om dagtilbuddet:
Femstjernen er normeret til 75 børn, men forsøger at holde et børnetal på 60 børn.
Børnene er fordelt på to vuggestuegrupper, en gruppe for de ca. 2-4 årige og en gruppe for de 4-6 årige.
Fordelingen mellem pædagoger, pædagogiske assistenter og medhjælpere: 54/8/38 %
Leder: Jeanne Wæver Christensen
Bestyrelsesformand: Thomas Vangsaa

Tilsynsrapport for den private institution Femstjernen
Anmeldt tilsynsmøde d. 17. august 2020

Dagtilbuddets kvalitetsområder:
Beskrivelsen af kvalitetsområder er på baggrund af et observationsbesøg og en tilsynssamtale.
Proceskvalitet:
Ved tilsynsbesøget er der en rolig og hyggelig stemning på den store legeplads til børnehavebørnene.
I vuggestuen er nye børn startet, og flere børn er deraf kede af det. De voksne er rolige og trøster
børnene.
Der benyttes primært en god tone over for børnene. Fx er der en lille dreng, der i vuggestuen kravler
væk, da de skal til at holde samling, hvortil den voksne siger: ”Vi vil rigtig gerne have dig med”.
Under samling tager en dreng fat om en anden drengs strømper. Den voksne siger roligt ”Hør han siger
stop, han vil ikke have, at du tager hans strømper”.
En del af de pædagogiske medarbejdere er nysgerrige og indlevende sammen med børnene. Generelt er
det pædagogiske personale til rådighed og tilbyder deres hjælp til de børn, der opsøger dem.
Der er meget fri leg under tilsynets besøg, både i børnehave og i vuggestue. I vuggestuen deltager de
voksne i sandkassen, hvor der er korte samspil om et fælles tredje. Derudover går de voksne meget til og
fra børnegruppen. I børnehaven afvikles der formiddagsmad, hvilket fylder meget af formiddagstiden.
Herefter går de voksne rundt på legepladsen. Nogle børn bliver skiftet. En voksne sætter en hyggelig og
kreativ aktivitet i gang med blomster, der skal plukkes. En anden voksen sætter sig med sæbebobler og
er nærværende tilstede om det fælles tredje med de børn, der kommer hen.
En stor sommerfuglebusk optager en gruppe børn i lang tid, da der flyver en del sommerfugle rundt, som
de er optaget af at kigge på.
Vuggestuen holder samling med børnene, hvor der synges sange som børnene er med til at vælge.
Børnene bliver også involveret i oprydning af legetøj inden samlingen.
Det pædagogiske personale i børnehaven fortæller, at de hver dag i middagsstunden går ind og har en
afslapningsstund, hvor børnene ligger på madrasser og får ro på kroppen.
En gang om ugen kommer der en musikpædagog og spiller og synger med børnene.
Det tilstræbes, at der laves mad over bål en gang om ugen, hvor de fx benytter squash de selv har dyrket
på legepladsen. De dyrker også tomater, agurker og jordbær, som børnene går og småspiser lidt af, når
det er blevet modent. I en periode om året, er det ikke muligt at være ved bålpladsen, da der er fugle,
der bygger reder i træerne. Femstjernen er ved at løse den udfordring, så de kan bruge bålpladsen hele
året.
Tilsynet oplever en afslappet atmosfære mens forældrene afleverer deres børn. Der bliver sagt hej og
småsludret. I vuggestuen tager det pædagogiske personale billeder, af at de nye børn hygger sig, og
sender dem til forældrene, så de kan se, at deres børn har det godt.
Jeanne har været leder af Femstjernen siden august 2019.

Strukturel kvalitet:
Vuggestuen er inddelt i 2 stuer og børnehaven i 2 stuer. Under tilsynsbesøget var der stadig børn, der
afholdt ferie og de to vuggestuer var slået sammen, så der var 14 børn og 4 voksne samlet på en stue. Da
de spiste frokost var de opdelt i mindre grupper. Børnehavebørn var fælles på legepladsen også ved
spisning.
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Grundet corona er meget af legetøjet pakket væk. Stuerne opleves derfor meget tomme og det er svært
at få et indtryk af den oprindelige indretning. Om der fx var tematiserede legeområder, og om der var
tilstrækkelig legetøj og bøger til rådighed. Børnehaven er også grundet corona stort set kun ude på
legepladsen og vuggestuen gik også ud midt på dagen.
Legepladsen er opdelt til henholdsvis vug og bh. Væggene på vuggestuens legeplads er malet med
forskellige billeder, som bruges i samtaler med børnene. På børnehavens legeplads er der gode
legesteder til rådighed for børnene. Der er mulighed for at søge hen til henholdsvis lav og høj fysisk
aktivitet. Fx er der både en fodboldbane, gynger og mange legehuse rundt om på legepladsen. Der er et
rigtigt indbydende skovområde med bålplads bagerst på legepladsen.
Legepladsen opleves noget nedslidt, men det er også tydeligt, at der løbende kommer nye ting til. Der er
nogen legesager tilgængelige for børnene.
Resultatkvalitet
Personalet kommunikerer med børnene, og er til rådighed og tilbyder hjælp til børn der er spørgende
eller kede af det. Tilsynet observerer voksne der reagerer med regulering eller irettesættelse over for
børn.
Tilsynet ser få strukturerede vokseninitierede aktiviteter. Det er primært børnene, der samles om lege på
legepladsen og de voksne går til og fra børnenes lege.
Med hensyn til børns sproglige udvikling, oplyses det i tilsynssamtalen, at der nu er mere fokus på børns
sprog generelt og at institutionen nu er i gang med at sprogvurdere 3 årige børn mere kontinuerligt.

Dagtilbuddets udviklingsområder:
Beskrivelsen af udviklingsområder er på baggrund af et observationsbesøg og en tilsynssamtale.






Konfliktløsning
Leder og bestyrelsesformand fortæller, at der både på bestyrelsesmøder og personale
weekender har været fokus på vigtigheden af at komme ned i børnehøjde, særligt ved
konfliktløsning men også generelt, når der tales med børnene. Tilsynet oplever fx en konflikt
mellem to børn i vuggestuen. De to voksne i nærheden bliver siddende i sandkassen og beder
børnene om at stoppe. Tilsynet anbefaler en mere nærværende og undersøgende tilgang til
børnenes konflikter. I konfliktløsning bør der altid være fokus på børneperspektivet og på at børn
skal øve sig i selv at løse konflikter og har brug for hjælp hertil.
Positive anvisninger
Lederen oplever at der bliver givet positive anvisninger, men ved også, at det hos få ansatte kan
smutte, hvilket der arbejdes med. Af flere omgange hører tilsynet under besøget, at børnene
bliver irettesat. Tilsynet savner at børnene får positive anvisninger på, hvad de må.
Manglende aktiviteter
Under tilsynsbesøget bliver der sat yderst få aktivitet i gang ellers er der fri leg. Personalet
fortæller, at de normalt har uge- og månedsplaner for aktiviteter, men at det er mere ad hoc, når
der stadig er kolleger på ferie. Lederen fortælle er den rette mængde aktiviteter ikke er kommet
i gang endnu efter corona og ferie. Tilsynet opfordrer til, at der ligeledes lægges planer for
sommerferie månederne, for at holde fokus på børns læring og udvikling og for at sikre, at det
ikke blot er pasning, der finder sted.

Tilsynsrapport for den private institution Femstjernen
Anmeldt tilsynsmøde d. 17. august 2020





De voksnes berigelse af børnenes leg
Tilsynet observerer stort set kun fri leg i både vuggestue og børnehave. I vuggestuen er de
voksne til stede i sandkassen. I børnehaven er der to voksne, der aktiv sætter sig ned sammen
med børnene og er nærværende. Ellers bliver der primært gået rundt på legepladsen, og der er
en del snak de voksne imellem. Tilsynet opfordrer til mere samspil mellem børn og voksne, og at
de voksne beriger og tilbyder at udvide børnenes leg. Og at de voksne er medvirkende til at
sætte flere og alsidige lege i gang fx regellege i børnehaven.
I vuggestuen savner tilsynet nærværende voksne, der samler børnene i mindre grupper om et
fælles tredje i fordybelse, både ved dagens begyndelse og generelt gennem hele dagen.
Bemanding ved opstart af nye børn
Når flere vuggestuebørn starter samtidig, er det vigtigt, at der er tilstrækkelig bemanding på
stuerne. Lederen fortæller, at der normalt er stor fokus på dette, dog var der både sygdom og
ferie under tilsynsbesøget. Tilsynet kan se, at dagen kan blive præget af grædende og utrygge
børn, og savnede fokus på de øvrige børns læring, trivsel og udvikling. Tilsynet anbefaler, at hele
dagen og personalet organiseres, så det bliver muligt at skabe små rum af tryghed for særligt de
nye børn, og tilbud om udviklende lege og aktiviteter for de øvrige børn.

Tilsynet kommer på et uanmeldt genbesøg i nær fremtid, grundet omfanget af ovenstående
udviklingsområder. Senest d. 1. oktober 2020 skal der være udarbejdet en handleplan for, hvordan der
arbejdes med at højne fagligheden på ovenstående udviklingsområder. Tilsynet forventer, at der arbejdes
målrettet med handleplanen, herunder de skitserede udviklingsområder, og at der, allerede ved det
uanmeldte tilsyn, kan spores fremgang på de enkelte udviklingsområder.
Seneste legepladseftersyn efteråret 2020
Der kommer hygiejnetilsyn i 2020

