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Generelt
Krummeluren er et privat dagtilbud for 0-5-årige.
Børnehusets godkendelse omfatter drift af maximalt 27 børn i huset Ringstedvej 14 og 35,5 børn i
huset på Ringstedvej 12.
Børnehuset har dags dato indskrevet 18 børn i 0-2 års alderen og 32 børn i 3-6 års alderen.
Børnehuset yder søskende garanti og har lang ventelise.
Børnehuset er beliggende i to villaer, med sammenhængende have på hovedgaden i Mørkøv.
Legepladsen har gode kroge og er anlagt med store gamle træer, med en aflukket del til de mindste børn. Der er ligeledes en afdeling forbeholdt de største børn, hvor aktiviteterne er aldersudfordrende.
Børnehuset arbejder efter årsplan, der opdeler ugerne i forskellige arbejdstemaer. Temaerne er
såvel kulturelt funderet, som funderet i de traditioner og årstider, der er aktuelle. Der er udarbejdet en række værktøjer i form af undervisningsmaterialer, der understøtter temaet den pågældende uge. Materialer og koncept for temaugerne udvikles løbende. Arbejdet vurderes som solidt og af
høj kvalitet.
Børn og forældre kommer fra såvel nærområdet, som fra omkringliggende byer i længere køreafstand. Børnehuset bruger både det nære miljø og har mulighed for mange ture længere væk, da
huset råder over to busser.
Generelt vurderes det at Krummeluren drives med tilfredsstillende vilkår for børn og forældre.
Det pædagogiske arbejde og grundlag
Læreplaner
Børnehusets læreplaner er tilgængelige på hjemmesiden. Der arbejdes med de pædagogiske læreplaner og med beskrevne mål for de enkelte aktiviteter. Læreplansbeskrivelserne indeholder ikke
en beskrevet evaluerings/refleksions del til husets medarbejdere.
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Arbejdet opfylder alle krav.
Børne- og ungepolitik
Holbæk kommunes vedtagne børne- og ungepolitik samstemmer med børnehusets værdier. De 4
udviklingsområder og målsætninger er ikke defineret i læreplanen, eller i børnehusets generelle
profil. Det kan anbefales at husets værdier knyttes til de 4 udviklingsområder.
Inklusion
Inklusionsindsatserne er ikke konkret beskrevet i børnehusets materiale. Børnehuset arbejdet med
inklusion i hverdagen, og bruger tid og ressourcer på opgaven. Børnehusets inklusions arbejde
bliver ved tilsynet grundigt beskrevet mundligt.
En beskrivelse af den inkluderende indsats kan med fordel indskrives i sammenhæng med det arbejde børnehuset laver i forhold til Børne- og Ungepolitikken og som en forlængelse af de velbeskrevede værdier huset arbejder efter.
Samarbejdsrelationer
Børnehuset tager kontakt til Børnekonsulentcenterets (BKC) ressourcepædagoger i forbindelse med
særlige udfordringer, eller i bekymringssager. Huset har lige nu samarbejde med fysioterapeut,
ergoterapeut, og talepædagog fra BKC.
Samarbejdet med BKC opleves positivt og kompetent. Børnehuset oplever at de får den hjælp de
har behov for.
Forældresamarbejde
Forældresamarbejdet fungerer godt. Oplevelsen fra forældrerepræsentanten er, at der arbejdes
med nærhed for såvel børn som for forældre. Særligt opleves børnehusets personale som engageret, og kommunikationsniveauet er høj, hvilket har stor betydning. Der er god tid til at tale om bekymringer, når livet er svært. Hvis man som forældre undrer sig over noget, er det legalt at spørge
ind til hvorfor tingene gøres på denne måde. Det er et godt sted at være for både børn og forældre.
Sprog
Sprogpædagoger fra BKC anvendes jævnligt. Lige nu kommer sprogpædagogen fast i børnehuset.
Børnehuset oplever at arbejdet med den sproglige udvikling blandt børn fungerer godt. Samarbejdet foregår til såvel forældre, børn og personales tilfredshed.
Overgang mellem børnehus og skole
Samarbejdet mellem skole og børnehus foregår via en skriftlig status på det enkelte barn. Skolen
besøges med de kommende elever. Børnehuset har en særlig førskolegruppe, der arbejder med
skoleparathed.
Ledelse
Det generelle indtryk af at samarbejdet mellem ledelse og medarbejder er positivt. Medarbejderne
er engagerede og har stor interesse i at børnehuset fungerer bedst muligt. Der er tæt samarbejde
om opgaverne og arbejdet er baseret på åbenhed og tillid.
Personalepolitik og beredskabsplaner
Børnehuset mangler en beskrevet beredskabsplan, hvis børn forlader børnehuset og retningslinjer
for børn, forældre og medarbejdere i tilfælde af mistanke om seksuelle krænkelser.
Der hersker dog ingen tvivl om at børnehuset har faste procedurer for håndtering af sagerne. Personalegruppen er uddannet i håndtering af svære samtaler.
Medarbejderkompetencer og efteruddannelse

Holbæk Kommune · Børne- og Unge sekretariatet · Tlf. 72 36 36 36
Kanalstræde 2 · www.holbaek.dk

Børnehuset har tæt samarbejde med psykolog Bent Hougaard, der ca. hver anden måned superviserer og underviser personalet. Arbejdet tager udgangspunkt i aktuelle problemstillinger i børnehuset.
Personalesammensætningen er baseret på forskelligheder, både i uddannelsesbaggrund og i pædagogiske interesser.
Særlige opmærksomhedspunkter
Børnehuset har ikke modtaget den endelige godkendelse af den seneste udvidelse af dagtilbuddet.
Ansvaret hviler alene på sekretariatet, der hurtigst muligt bringer sagen i orden.
Ellers er særlige opmærksomhedspunker:
At der foretages godkendelse af legepladsen, indenfor de næste 3-4 måneder.
At børnehuset får beskrevet de indsatser der arbejdes med i forhold til inklusion og af beredskabsplaner.
Anbefalinger
Det anbefales:
-At børnehuset laver en beskrevet evaluering af læreplansarbejdet
-At legepladsen certificeres.
-At der indskrives klare mål for inklusionsarbejdet i børnehuset materiale.
-At børnehuset udarbejder retningslinjer for seksuelle lege blandt børn.
-At børnehuset udarbejder retningslinjer for børn der forlader institutionen i utide.
Børnehuset har 9.10.2013 redegjort for inklusionsarbejdet via beskrivelse. Der er desuden foretaget legeplads tilsyn. Sekretariatet afventer den endelige certificering.
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