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Tilsynsvurdering
Krummeluren fremstår som en daginstitution, hvor voksne er sammen med børn, men hvor
der ikke ses udpræget mange pædagogiske aktiviteter. Enkelte voksne er nærværende i
deres relation til børnene, men generelt har relationen mellem børn og voksne karakter af
opsyn og forøg på regulering af børnene. For enkelte medarbejdere er der behov for akut
ændret pædagogiske praksis. I forlængelse af dette er der også behov for at medarbejderne
samarbejder om at sikre e at børnene oplever at blive mødt med anerkendelse og respekt. .
PÅBUD
- Alle ansatte i Krummeluren skal møde børnene med en anerkendende og respektfuld
tilgang – og med en opmærksomhed på børnenes intentioner og behov. (jf. Holbæk
Kommunes Børne- og Ungepolitik)
- Børnemiljøet skal vurderes i et børneperspektiv, og børnenes oplevelser af børnemiljøet
skal inddrages under hensyntagen til børnenes alder og modenhed (jf. dagtilbudsloven §8,
stk.7).1
- Der skal være opsyn med børn på legepladsen.
- Tilsynsrapport fra det pædagogiske tilsyn skal offentliggøres på Krummelurens hjemmeside
et sted, hvor den er let af finde.
ANBEFALINGER
Krummeluren anbefales at:
- Læringsmiljøet udvikles til at blive et pædagogisk læringsmiljø for alle børn hele dagen.
- Udvikling af de sproglige miljøer for alle børn hen over hele dagen.
- Følge op med indhentning af børneattest på personale ca. hvert andet år.
- Holde sig orienteret om Holbæk Kommunes politikker på dagtilbudsområdet.
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Tilsynsvurderingen er baseret på 3,5 times deltagende observation i Krummeluren efterfulgt
af 2 timers dialog om daginstitutionens efterlevelse af nationale og kommunale retningslinjer
og krav, samt om sammenhængen mellem tilsynskonsulentens observationer og
daginstitutionens selvforståelse med fokus på udviklingspotentialer. Observationsperioden
har dækket planlagte aktiviteter såvel som overgangssituationer i de daglige rutiner både
uden- og indendørs.

Uddybning af vurderingen
Ved tilsynet opleves det, at Krummelurens børn fremstår som børn i trivsel, men også som
børn, der leger sammen og langt hen ad vejen selv indholdsudfylder deres dag. Børnene er
sammen med deres legekammerater og leger meget parallelt. Enkelte børn trisser rundt alene
uden de voksnes opmærksomhed, og store dele af legepladsen er uden for opsyn. Det
anbefales derfor, at Krummeluren fremover arbejder med at skabe gode læringsmiljøer for alle
børn hen over hele dagen. Der iværksættes kun få pædagogiske aktiviteter med børnene.
Under frokosten og i overgangen til andre aktiviteter involveres børnene ikke i de daglige
rutiner. Efter måltidet sættes børnene til at lege, mens flere af medarbejderne er optagede af
at rydde op. De medarbejdere, der ikke rydder op, sætter sig med de legende børn.
Under tilsynet møder nogle af medarbejderne børnene korrigerende og med understregelse af
regler fremfor at have opmærksomhed på børnenes gode intentioner, og på hvad der er
rimeligt at forvente af børn i de forskellige aldre. Fx er der et barn, der bliver skældt voldsomt
ud under eftermiddagens frugtspisning for ikke at tale høfligt og sige ”bed om”. Barnet bliver
også skældt ud for at have sat sig et sted på en bænk uden at lægge mærke til at det
efterlader meget lidt plads til et barn i den anden ende af bænken. En anden medarbejder
overværer situationen, men reagerer ikke. Det indikerer, at der i Krummeluren er en
personalekultur, hvor medarbejdere ikke har øje for vigtigheden af at møde børn
anerkendende. I en anden situation står et vuggestuebarn og forsøger at komme ind fra
legepladsen. Han hjælpes rundt om huset og finder en åben dør. Her får han at vide, at han
ikke må komme ind, hvorefter medarbejderen efterlader ham alene udenfor. Han er mut og
jeg tager ham med hen til en medarbejder, der er kommet ud på legepladsen. Her får vi at
vide, at vi må gå hen til én af de andre, fordi det ikke er hendes barn. Situationen bevidner, at
der i Krummeluren mangler en forståelse af, at personalet bærer et fælles ansvar for børnenes
generelle ve og vel. Der gives derfor et påbud om en akut ændring af den pædagogiske
praksis, så alle medarbejdere møder børn anerkendende, og så den pædagogiske praksis i
Krummeluren lever op til børnesynet i Holbæk Kommunes Børne- og Ungepolitik.
Krummeluren er opmærksomhed på at lave særlige sprogunderstøttende aktiviteter, men der
er stor forskel på kvaliteten af sprogmiljøet på de forskellige stuer, hvor der i nogle er fokus på
dialog med børn, mens der i andre stort set ikke tales med børnene. Det anbefales derfor, at
Krummeluren arbejder med udvikling af de sproglige miljøer for alle børn hen over hele dagen.
Krummeluren har ikke taget hul på at udarbejde og realisere en ny styrket læreplan, men vil
gøre dette i efteråret, hvor der er fælles kursusdage for de private daginstitutioner i Holbæk
Kommune. Krummeluren har aldrig arbejdet med inddragelse af børneperspektiver på og
oplevelser af børnemiljøet, som dagtilbudsloven foreskriver og har derfor fået et påbud om at
leve op til dette krav i lovgivningen.
Krummeluren har en meget fin opmærksomhed på at skabe sammenhæng for børnene i deres
bevægelser mellem især daginstitution og skole. Krummelurens ”storegruppe” – en gruppe for
kommende skolebørn - deltager i ”Børnetræf” sammen med andre kommende skolebørn i
Mørkøv, hvor børnene træffes hver måned på skolen eller på de forskellige daginstitutioner.
1,5 mdr. før sommerferien deltager de kommende i før-SFO på den lokale skole, sammen med
de to pædagoger, der er i Krummeluren. Børn der skal starte på Jyderup skole, der ligger
længere væk, bliver afleveret af forældrene i SFO’en og hentet af en medarbejder fra

Krummeluren, når deres før-SFO er slut. Øvrige skoler aftales der overleveringer og besøg
med.
Forældresamarbejdet beskrives som velfungerende, og der er en engageret bestyrelse.
Der er samarbejdsflader med lokalmiljøet i form af aktiviteter med den lokale forretning ”Bag
for en sag”, samt Fastelavn og Lucia-optog på det lokale plejehjem. Krummeluren har to
busser, som den fx benytter til at tage på ture ud i lokalområdets natur.
OPFØLGNING PÅ SENESTE PÆDAGOGISKE TILSYN
Ved seneste pædagogiske tilsyn (d. 6/7-2017) blev det anbefalet, at Krummeluren skulle have
øget opmærksomhed på at:
-

-

Omskrive Krummelurens mangelfulde pædagogiske læreplan
Synliggøre pædagogiske praksis gennem visuelle illustrationer i børnehøjde, som børn
kan se og tale om og i det hele taget øge mængden af sproglige interaktioner mellem
børn og medarbejdere
Realisere en fælles pædagogisk linje
Have en ligelig fordeling af børne- og vokseninitierede aktiviteter.
Inddrage børns perspektiver i aktivitetsvalg
Udvide arten af legetøj og gøre legetøj lettere tilgængeligt for børnene.

OMSKRIVNING AF LÆREPLAN
Dette er ikke sket. Krummelurens læreplan har de samme mangler som ved sidste tilsyn.
Det forventes derfor, at der rettes op på disse forhold i udarbejdelsen af ny styrket læreplan.
SYNLIGGØRE PÆDAGOGISKE AKTIVITETER
Der er spor af pædagogiske aktiviteter.
REALISERE EN FÆLLES PÆDAGOGISK LINJE
Der er taget hul på at udvikle en fælles pædagogisk linje, men jf. beskrivelserne ovenfor er
Krummeluren langt fra i mål med dette.
LIGELIG FORDELING AF BØRNE- OG VOKSENINITIEREDE AKTIVITETER
Der er som beskrevet ovenfor en stærk overvægt af børneinitierede aktiviteter uden voksen
engagement involveret. Det er bekymrende, at Krummeluren ikke har efterlevet denne
anbefaling fra sidste tilsyn.
INDDRAGE BØRNS PERSPEKTIVER I AKTIVITETSVALG
Krummelurens arbejde med inddragelse af børns perspektiver er generelt mangelfuldt, men er
et forhold som den netop tilkomne leder allerede har gjort sig tanker om at sætte fokus på.
Det anbefales, at Krummeluren inddrager børneperspektiver i deres kommende og løbende
evalueringer af læringsmiljøet.
LEGETØJ
Der er en del legetøj, fx konstruktionslegetøj, som er frit tilgængeligt for børnene.
STATUS PÅ ØVRIGE OBLIGATORISKE TILSYN OG LOVKRAV
Krummeluren har fået foretaget de krævede brandtilsyn og brandalarmsinspektion. Der har
ikke været anmærkninger i forbindelse med brandtilsynet, men ejeren af Krummeluren er af

DBI blevet anbefalet af følge et kursus, som efterfølgende ikke har kunnet identificeres. Ejeren
følger op på dette.
Krummeluren har fået foretaget legepladstilsyn, hvor der var anmærkninger til legepladsen,
De kritiske forhold er nu forbedret, og de mindre kritiske forhold holder ejeren øje med
udviklingen af.
Der er aftalt hygiejnetilsyn d. 22. maj, dvs. 14 dage efter det pædagogiske tilsyn, hvorfor
oplysninger om, hvorvidt der var anmærkninger, må findes i en særskilt hygiejnerapport på
Krummelurens hjemmeside.
Krummeluren har gennemført sprogvurderinger for alle relevante børn og har fået skriftlig
tilladelse til at dele resultaterne med skolen. (Daginstitutionen vil følge op på, om dette er
markeret i sprogvurderingsredskabet.)
Krummeluren har en sorg- og kriseplan for medarbejdere, børn og forældre og en kriseplan for
mistanke om seksuelle krænkelser, som der følges op på jævnligt. Der indhentes børneattest
ved nyansættelser, men der bliver p.t. ikke fulgt op på disse efterfølgende. Det er ikke
lovpligtigt at følge op, men dagtilbuddet anbefales at gøre dette hvert 1-2 år.
Krummeluren har et regelsæt for orientering om, opbevaring og sletning af personfølsom data.
Personfølsom data i fysisk form er opbevaret i et aflåst skab på et aflåst kontor.
Forældrene har i oktober 2018 stemt om evt. fravalg af frokostordning.
Krummeluren har offentliggjort tidligere tilsynsrapporter fra de pædagogiske tilsyn på
hjemmesiden, men disse er svære at finde. De ligger under fanebladet ”praktiske oplysninger”,
der angiver, at her kan man finde ”priser” og ”vigtige datoer”. (se screen shot nedenfor) Det er
først, når man går videre ind på siden, at man finder tilsynsrapporterne. Der gives derfor
påbud om, at vejen til tilsynsrapporterne gøres tydeligere – fx ved at få sit eget faneblad eller
sin egen kategori under faneblandet.

