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Rapport efter tilsynsbesøg i Al_Salahiyahskolens børnehave

Der blev foretaget tilsyn den 19/5 2014.
Fra Institutionen deltog skoleleder Ayoub Chahine og daglig leder i 
børnehaven Lise Toudal Simonsen

Børnehuset startede op den 1/8 2014.

På mødet blev der drøftet pædagogiske læreplaner, uddannelse af
ansatte, børnetal, åbningstider, feriepasning, bestyrelsessammen-
sætning og hjemmeside.

Børnehuset har rigtige gode fysiske rammer på ude og inde. Der er 
planlagt en del ændringer udenfor, hvor det skal investeres i en ren 
naturlegeplads.
Der skal foretages en legepladsinspektion senest foråret 2015.

Pædagogiske læreplaner.
Der arbejdes struktureret med de pædagogiske læreplaner. Der udar-
bejdes handleplaner på det enkelte barn.

Uddannelse.
De ansatte er i samarbejde med andre private børnehuse i gang med 
et kursusforløb i inklusion udbudt af UCL.
Forløbet er tilnærmelsesvis det samme som er gennemført i de kom-
munale børnehuse men er ikke på diplomniveau.
I børnehuset er der, inkl. leder, et flertal at pædagogisk uddannede.

Feriepasning.
Der tilbydes pasning på alle hverdage indenfor den normale åbnings-
tid.
Det kan evt. tages kontakt med andre nærliggende private børnehuse, 
såfremt der er brug for større fleksibilitet i forbindelse med pasning på 
dage med meget få børn.

Børn med særlige behov.
I forbindelse med evt. afklaring og evt. særlig støtte til et barn, skal 
børnehuset tage kontakt til David Lindekilde, Region Nord.
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Bestyrelse.
Børnehuset har det antal bestyrelsesmedlemmer, som er påkrævet. 
Der afholdes valg hvert år.

Hjemmesiden.
Der blev fremvist, at børnehavedelen får sin egen hjemmeside med 
den pædagogiske og faktuelle information, der må kunne forventes i 
et børnehus.

Konklusion.
Samlet set fremstår Al_Salahiyahskolens børnehave som et meget 
velfungerende børnehus, som fuldt ud lever op til de lovgivningsmæs-
sige betingelser, der er på området. Der var derfor ingen væsentlige 
bemærkninger i forbindelse med tilsynsbesøget.

Venlig hilsen
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