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Opfølgende tilsynsvurdering
Der er d. 18. nov. 2019 foretaget opfølgende tilsynsbesøg i Krummeluren bestående i 3,5
times deltagende observation fordelt på planlagte aktiviteter såvel som overgangssituationer
i de daglige rutiner både uden- og indendørs. Som baggrund for tilsynsvurderingen indgår
desuden observationer fra ressourcepersoner, der har deltaget i kvalificering af
Krummelurens praksis, samt to timers dialog mellem Fagcenter for læring og trivsel og
Krummelurens ejer og daglige leder.
Følgende påbud er ikke efterlevet:
- 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
Nyt strakspåbud:
- Alle ansatte skal med øjeblikkelig virkning gøres bekendt med lovgivning om
magtanvendelse og det skal sikres, at lovgivningen efterleves.
Til hjælp og orientering for daginstitutionen vedlægges Holbæk Kommunes procedurer og
retningslinjer vedr. magtanvendelse i dagtilbud og skoler mm. Desuden henvises til
Grundloven2 § 71, stk. 1-2 om personlig frihed og Straffelovens3 § 13-14 om nødværge og
nødret,
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https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=206363
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=45902
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=209398

Følgende påbud er efterlevet:
- 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.
Krummelurens ejer og den den pædagogiske leder gav under tilsynsdialogen
udtryk for, at de er enig i Fagcenterets vurdering, og det er aftalt, at der senest
ved udgangen af 2019 fremsendes en handleplan for, hvordan disse påbud
udbedres.

Uddybning af vurderingen
PÅBUD VEDR. ANERKENDELSE OG RESPEKTFULD TILGANG TIL BØRN FATHOLDES
Påbuddet fastholdes, da ikke alle personaler formår at møde børnene anerkendende og
respektfuldt. Der er på forskellige stuer observeret flere situationer, hvor de voksnes tilgang til
børnene er at adfærdsregulere gennem skæld ud og straf. Fx er der et barn, der ikke må
komme med på tur, fordi han har kastet med en bolle, og et barn der får at vide, at det ikke
kan få yderligere hjælp, hvis det bliver ved med at tage sine vanter af. Der er på flere stuer et
overvejende fokus på regulering af børn, gennem efterlevelse af regler og at mærke
konsekvenser, hvis de ikke gør hvad den voksne siger, fremfor at være undersøgende på
barnets oplevelser og grunde til at gøre som det gør, og derfra hjælpe barnet til at lykkes med
det, barnet skal lære sig.
Der er dog stor variation i personalets tilgange til børnene. Der observeres også stuer, hvor
personalet er nærværende og anerkendende i deres møde med børnene, og hvor personalet
formår at omstille sig efter børnenes behov. Fx da de helt små børn skal på legepladsen, er
personalet i garderoben meget nærværende i relationen til de børn, der er på vej ud, og da et
barn udtrykker utryghed ved at skulle skilles fra den faste voksne, skifter de voksne lynhurtigt
ansvarsområder, så barnet kan blive sammen med den faste. Hos de ældste børn er der også
en anerkendende og respektfuld tilgang til børnene, hvor det lykkes de voksne at støtte op om
alle de forskellige behov børnene har i overgangen fra at være inde til at skulle ud. Nogle af
børnene leges der med udenfor, andre får hjælp til at finde deres tøj og støttes, hvor der er
behov for det, samtidig med at der er fokus på børnefællesskabernes udvikling omkring et
barn, der deler kage ud.
Ved tilsynsdialogen genkender ledelsen de observerede typer af situationer og er enige i, at
der skal arbejdes med personalegruppens grundlæggende børnesyn og med det fælles
kollegiale ansvar for at børnene mødes anerkendende og med en respektfuldt pædagogisk
understøttende tilgang i deres hverdag.
PÅBUD VEDR. VURDERING AF BØRNENMILJØET FASTHOLDES
Påbuddet fastholdes, da der ikke taget initiativer til systematisk at arbejde med inddragelse af
børnenes perspektiver på børnemiljøet.
NYT STRAKSPÅBUD VEDR. MAGTANVENDELSE
Fagcenteret og Krummelurens ledelse har kort tid før det uanmeldte tilsyn modtaget
henvendelser om tilfælde af magtanvendelse i form af børn, der i situationer, hvor der ikke er

fare på færde for barnet eller andre i rummet, imod deres vilje bliver grebet i arme eller
overkrop og fysisk placeret, hvor de voksne ønsker det. Denne type handlinger er en
overtrædelse af lovgivningen og skal ophøre med øjeblikkelig virkning. Krummelurens ledelse
har påtalt dette for personalegruppen, men på det uanmeldte tilsyn observeres der endnu et
overgreb på et barn. Krummelurens ledelse har som følge af tilsynsdialogen fået påbud om
straks at orientere personalet om den gældende lovgivning på området, og at sikre sig, at
unødig magtanvendelse ophører straks.
PÅBUD VEDR. OPSYN PÅ LEGEPLADSEN ER EFTERLEVET
Påbuddet er efterlevet. Ved det uanmeldte tilsyn er der mange voksne på legepladsen, hvor de
har placeret sig fordelt på legepladsen. Her tilbydes børnene at engagere sig i forskellige typer
af læringsmiljøer.
PÅBUD VEDR. OFFENTLIGGØRELSE AF TILSYNSRAPPORT ER EFTERLEVET
Påbuddet vedr. offentliggørelse af tilsynsrapport er efterlevet. Tilsynsrapporten fra det
anmeldte pædagogiske udviklingstilsyn er nu offentliggjort på Krummelurens hjemmeside.

