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Tilsynsrapport efter tilsynsbesøg i Al-Salahiyahs Børnehave 
 
Der blev d. 29.03.2016 foretaget ordinært tilsyn i Al-Salahiyahs Børnehave, 
Brolandvej 11, 5320 Agedrup. Børnehaven blev oprettet d. 01.08.2013. 
Til stede under tilsynsmødet var: Skoleleder Ayoub Chahin, forældrerådsmedlem 
Faten Chaaban og personalerepræsentant Line Kristensen og tilsynsførende 
Majbritt Skriver Laustsen. 
 
 
Opsummering af den tilsynsførendes notater 

 
Rundvisning  
Legepladsen er relativt ny og byder på alsidige og alderssvarende 
legemuligheder. Der bliver foretaget ekstern inspektion af legepladsen ca. en 
gang om året. 
 
Børnehaven har flere små som store rum, hvilket udnyttes i forhold til 
pædagogiske aktiviteter. Indretningen giver ligeledes mulighed for, at der kan 
iværksættes aktiviteter med elementer af fordybelse, fysisk aktivitet, spille spil, 
rollelege etc.  
 
Drøftelser omkring forholdene i dagtilbuddet 
Børnehaven følger Odense kommunes retningslinjer omkring sprogvurderinger og 
foretager således kontinuerlige og systematiske sprogvurderinger af børnene.  
 
Personalet har fokus på håndhygiejnen i børnehaven og har iværksat et vaske-
hænder forløb for børnene. Der benyttes engangshandsker og papirhåndklæder i 
forbindelse med bleskift. Generelt er der fokus på god hygiejne i børnehaven.  
 
Børnehaven har opslag på en tavle ved indgangen, hvor de orienterer omkring 
hvilke aktiviteter, der finder sted i børnehaven på ugentlig basis. Børnehaven 
arbejder med læreplanstemaer to måneder ad gangen. Læreplanstemaerne 
evalueres efterfølgende skriftligt dels ift. børnenes læring dels ift. personalets 
læring omkring aktiviteternes styrker/svagheder samt planlægningen og 
udførelsen af temaerne. 
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Børnehaven tager et par gange om året på udflugt i skolens minibus. Der er 
indhentet tilladelse fra forældrene. 
 
De kommende skolebørn undervises en time om ugen i arabisk af en lærer fra 
skoledelen. 
 
Børnehaven foretager skriftlige evalueringer (baseret på SMTTE-modellen) af 
hvert enkelt barn, som drøftes ved årlige samtaler med forældrene. 
Evalueringerne er dynamiske, således at personalet løbende laver tilføjelser i 
evalueringerne. Evalueringerne er ligeledes udgangspunktet for arbejdet med 
børn, som har brug for en særlig indsats. 
 
Personalet har ikke deltaget i opkvalificerende kurser eller diplommoduler i det 
forgangne år. Børnehaven og Al-Salahiyahs skoledel har dog netop fået udmøntet 
en pulje penge, som er tiltænkt opkvalificering af medarbejderne. Skoleledelsen 
påtænker et fælles kursusforløb for børnehaven og skolen. Indholdet er endnu 
ikke fastlagt.  
 
Samarbejdet mellem forældrerådet, skolelederen (da afdelingslederen i 
børnehaven pt. er på barsel) og medarbejderne fungerer godt. Der har været 
afholdt to forældrerådsmøder. Emnerne har været transport, mad og forårs SFO. 
Derudover har forældrerådet været inddraget ift. læreplanstemaerne. 
 
Børnehaven afholder inden for den næste måned valg omkring frokostordning i 
børnehaven. 
 
Opfølgning på status fra den seneste tilsynsrapport  
Hjemmesiden er veludført. Den er dog ikke opdateret ift. vedtægter og 
sammensætningen af forældrerådet. Børnehaven skal oplyse navne samt 
valgperioder på samtlige forældreråds- samt skolebestyrelsesmedlemmer. 
Derudover skal formændenes og næstformændenes mailadresser fremgå på 
hjemmesiden. Skolelederen fortæller, at dette skyldes, at der har været 
problemer med hjemmesiden, men at der arbejdes på at løse problemerne. 
 
 
Anbefalinger 

o Der skal udarbejdes en skriftlig børnemiljøvurdering inden udgangen af 
2017. Børnemiljøet skal vurderes i et børneperspektiv og indeholde en 
handlingsplan for det videre arbejde med børnemiljøet jf. 
dagtilbudslovens §12. Børnemiljøvurderingen kan indgå som en del af 
læreplansarbejdet. 

o Hjemmesiden skal opdateres, således at de nyeste vedtægter samt 
sammensætningen af og kontaktoplysninger på såvel forældreråd som 
skolebestyrelse fremgår. 

o APV skal være dynamisk og omfatte en stillingtagen til virksomhedens 
potentielle arbejdsmiljøproblemer samt en handlingsplan for hvordan de 
løses og/eller forebygges.  
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Henstillinger 
o Skolebestyrelsen skal fremadrettet give mulighed for, at mindst en 

repræsentant fra forældrerådet skal indgå i skolebestyrelsen med 
stemmeret. Dette for at sikre brugerindflydelse for børnehavens 
forældregruppe (se vedhæftede). Dette skal fremgå af vedtægterne for 
både skolen og børnehaven. De nye vedtægter skal mailes til 
undertegnede ultimo juni 2016 og således ikke inden for en måned, som 
det står beskrevet i retningslinjerne for tilsynsbesøget.  

 
 
Konklusion 
Det vurderes, at Al-Salahiyahs Børnehave er en veldrevet børnehave med fokus 
på det pædagogfaglige arbejde samt det enkelte barns sproglige og sociale 
udvikling.  
Det konkluderes således, med baggrund i henstillingen og anbefalingerne, at 
børnehaven overvejende praktiserer i overensstemmelse med gældende 
lovgivning på dagtilbudsområdet og fastlagte mål og principper i Odense 
kommune samt Odense kommunes kriterier for ”Godkendelse af private 
leverandører af dagtilbud i Odense kommune.” 
 
 
Venlig hilsen 
 
   
Majbritt Skriver Laustsen 
Faglig konsulent 
Mobil +4530334131 
E-mail mslau@odense.dk 

  

 
 
 
 
 
 
 


