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Tilsynsrapport 2018 

 
 
Dagtilbuddets navn: Al-salahiya`s Børnehave  
 
Dagtilbudstype: Integreret  
 
Dato for tilsynsbesøget: D. 18.6.2018 
 
Tilsynsførende: Majbritt Skriver Laustsen og Gitte Kai 
 
Deltagere fra dagtilbuddet: Sahar Kachkouch, Matti Fahlén, og Ayoub Chahine, skoleleder 
 
Deltagere fra bestyrelsen: Yasmin Bahij  

 
Hvor mange børn er dagtilbuddet normeret til:  normeret til 45 i alt – aktuelt 25 børn 

 

 
Rundvisning i dagtilbuddet 

 
Helhedsindtryk af de udendørs faciliteter og legepladsen: 
Fremvisning af den nyeste legepladsrapport – hvordan kontrolleres sikkerheden på legepladsen og hvordan 

følges der systematik op på denne? 
Er der alderssvarende, udfordrende og sikkerhedsmæssige forsvarlige legemuligheder for børnene? 

 
 

Stor dejlig legeplads - og der arbejdes på løsninger ift. sikkerhed. Legepladsen er stor og opdelt i forskellige 

områder, så det kan være vanskeligt at have overblik.  
 

 
 

Helhedsindtryk af de indendørs faciliteter: 
Er der aldersvarende, udfordrende og sikkerhedsmæssige forsvarlige legemuligheder for børnegruppen?  
Hvordan er indretningen af lokalerne og hvordan er mulighederne ift. at lege, fordybe sig og lave aktiviteter? 
 

Der er rigtig god fysisk plads i institutionen med legemiljøer. Der arbejdes på at etablere mindre legemiljøer 

for børnene til fordybelse m.m. 
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Opsamling dialog vedr. faglig kvalitet og udvikling m.m. 
 

  
Sarah og Matti er nye pr 1.8.2018. Matti er nyuddannet pædagog. 

Forældrerepræsentant oplever, at der er et godt samarbejder, hendes søn har mange ting, han gerne vil 
vise sin mor. Der er åbenhed og god dialog om både barn og ift. nye ideer. Vigtigt at de tager børnenes 

perspektiv og understøtter deres udvikling.  
 

Der er sket en god udvikling ift. samarbejdet med forældre. Det kræver særlig opmærksomhed her. Der 

sendes sms som reminder og opfølgninger. Der arbejdes på at involvere forældre endnu mere og dele 
ansvaret mellem forældre og dagtilbud om børnenes udvikling og læring.  

 
Fællesspisning i ramadanen for både dagtilbud og skole. 

Der har været afholdt en forældrecafé om tandpleje og tandbørstning. Efterfølgende børster forældre 

tænder med deres børn i børnehaven med afkrydsning som en forebyggende indsats m.m. 
Der er enkelte forældre, der har svært ved at læse – det er der opmærksomhed på. 

Forældregruppen har ændret karakter. Det er veluddannede og travle forældre, der også stiller krav til 
børnehaven.  

 
Opsamling fra sidste års tilsynsmøde:  

Der er etableret hæve-sænke puslebord. 

Legepladsen er dejlig stor men også uoverskuelig, hvis man kun er en voksen ude – der arbejdes på 
forskellige nye tiltag og løsninger.  

Der er fokus på at udvikle hjemmesiden og/eller anden for digital kommunikation med forældre. 
Demokratisk dannelse og medbestemmelse på dagsordenen i form af, hvordan man er en god ven, at 

børnene får indflydelse i hverdagens gøremål m.m. Det informeres forældrene om. Der har været en uge 

med fokus på trivsel, læst bøger o.m.a. 
Diverse vedr. hjemmeside: 

-  mangler information om pædagogiske læreplaner – er på vej.  
-  der står børnehaven er selvejende men den er privat?  Vi undersøger nærmere) 

-  under kontakt står der kun kontaktoplysninger til skole – kunne være hjælpsomt med oplysninger til 

børnehaven 
- valg til forældreråd. Vi anbefaler en to-årig valgperiode ift. kontinuitet, udvikling og samarbejde. Det 

overvejer børnehave og ledelse 
- tilsynsrapporter: det bemærkes at rapporten fra 2016 er uploaded to gange hhv. 2016 og 2017 – det rettes 

der op på  
 

Pædagogisk kvalitet 

Der arbejdes med smtte som både dokumentations og evalueringsredskab. 
Grupperne er fælles tre gange ugentligt, og de andre to dage arbejdes der aldersopdelt. Det er en 

udfordring at finde tid til faglig refleksion pga. de få ressourcer – det sker bl.a. på det månedlige 
personalemøde.  

Der er stor fokus på ikke at tillægge børnene roller ift. køn. 

Evalueringer udarbejdes individuelt evt. sammen med børn ugentligt og efterfølgende ca. hver 3 mrd. Vi 
anbefaler, at der også udarbejdes en årlig evaluering – også som hjælp til evalueringen af læreplansarbejdet 

med forældreråd. 
Der er ændrede krav i den nye Dagtilbudslov ift. evaluering af læreplaner i forældrebestyrelse– her vil det 

være relevant at lave systematiske overblik samt erfaringsopsamling m.m. 
 

Personalet påtænker at udvikle nogle temakasser,  så det er nemt at sætte aktiviteter og læring i gang. 
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Sprog 
Vi anbefaler, at I anvender sprogvurderingsredskabet også selvom der er nogle udfordringer ift. 

sværhedsgrad, fordi det at vurdere et barns sproglige kompetencer er en yderst vanskeligopgave. Alle 
forældre inviteres ind og får resultater og involveres i det videre arbejde. De vil gerne give børnene 

konkreter/ bøger m.m. med hjem til leg og læring derhjemme. 
 

Kritik af redskabet: billedmateriale – det er uskarpt så selv voksne er i tvivl om hvad det er? Og den er alt for 

lang. Det bringer vi med tilbage. 
 

Brobygning 
Børns overgange til skole får forstærket opmærksomhed i den nye Dagtilbudslov. Der er kun én voksen i 

forårs SFO her på skolen, hvor børnene er ½ år før skolestart. Skoleleder ønsker at vigtig information fra 

kommunale dagtilbud tilgår skolen ved skolestart – i samarbejde med forældre. Har haft besøg af en privat 
passer med et kommende børnehavebarn. 

 
Der arbejdes sammen med Bullerup private børnehave bl.a. sampasning i ferier, og det vil de gerne udvide 

samarbejdet 
 

Kompetenceudvikling 

Personalet har deltaget på UCL kursus om sprogarbejde, og det var lærerigt. De har især taget inspirationen 
om tematisk sprogarbejde til sig samt ”før under og efter læring” i børnehøjde. 

Fokus på mere musik i hverdagen i det kommende år   
 

Andre tematikker 

To fra personalet deltog i ministeriets konference d. 8.6.2018 - oplevede ikke den var så hjælpsom ift. at 
kvalificere arbejdet med den styrkede læreplan. Der er to år til implementering. 

 
Skoleleder udbeder sig en selvevaluering en gang årligt fra alle medarbejdere - via en skabelon – som båder 

er, en refleksion over året der er gået og ambitioner om det kommende år. 

 
Odense Kommune har vedtaget tre politiske temaer, som der skal arbejdes med: Dannelse, Sprog og Tidlig 

indsats. De eftersendes- tidlig indsat er ikke færdig endnu. 
 

Ghettoplan – er besluttet, og der følger nærmere information fra Odense Kommune. Skolen her er med i et 
pilotprojekt under ministeriet.  

 

Forespørgsel om skolen selv kan stå for driftsgaranti? Svaret er ja – I skal indsende en dokumentation fra 
banken, at I har pengene stående på en lukket konto, så det er en mulighed. 

 
Forespørgsel om effekt af digital kommunikation i ift. tosprogede forældre – vi undersøger og vender tilbage. 

 
Ambitioner det kommenende år  
- Styrket forældresamarbejde  

- Indretning med fordybelsesrum – anbefaler at tage på besøg i andre dagtilbud. 
- Legelandskab på legepladsen 

- Digital kommunikation med forældre  
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Anbefalinger / Henstillinger 

 
Anbefalinger:  

• At I overvejer at gøre valgperioden 2- årig i forældrerådet 

• At I besøger andre dagtilbud som inspiration til indretning af fordybelsesmiljøer 

• At I får formuleret arbejdet med de pædagogiske læreplaner jf. Ny lovgivning på området- og at 
det lægges på hjemmesiden  

 

Henstillinger:  

 

 
 
Udfyldt af Gitte Kai 
 

Dato d. 18.6.2018 


