TILSYNSRAPPORT

- OPFØLGENDE TILSYNSBESØG I IDRÆTSINSTITUTIONEN AKTIVARIUS

Deltagere i opsamlingsmødet:
Områdeleder Pia Overvad Hansen
Pædagogisk teamleder; Claus Dueholm
Pædagogiske konsulent, Karin Andersen

Ved de ekstra tilsynsbesøg i perioden januar – juni 2020 har der været fokus på
opsyn med vuggestuebørnene indenfor og udenfor. Ved dialogmødet i dag der samlet
op på samtlige udviklingspunkter.

Udviklingspunkt - opsyn med vuggestuebørnene indenfor
 Der skal være voksne tilstede både på zebrastuen og girafstuen, hvis der ikke er voksne
nok til det, skal dørene mellem stuerne være lukket indtil der er. Formålet er at
børnene ikke opholder sig alene på stuen uden voksenopsyn.
 Lågerne skal være lukket ud til fællesrummet så vuggestuebørnene ikke kan forlade
vuggestuen uden en voksen. Formålet er at vuggestuebørnene ikke opholder sig i
fællesrummet, uden voksenopsyn.
 Lågerne i fællesrummet skal være lukkede, så vuggestuebørnene ikke kan forlade
fællesrummet uden en voksen. Formålet er at vuggestuebørnene ikke, uden en voksen,
har adgang til børnehaven, eller andre rum, som ikke er indrettet sikkerhedsmæssigt til
vuggestuebørn.
 Vuggestuebørnene må ikke opholde sig alene i garderoben, Formålet er at sikre at
vuggestuebørnene ikke opholder sig i garderoben uden voksenopsyn.
 De voksne skal løbende tjekke vuggestuens rum for småting der kan puttes i munden.
Formålet er at undgå kvælningsfare.

Opsamling dialogmøde den 25.06.20
Vuggestuebørnene er ikke observeret uden voksenopsyn på stuerne, i garderoben
fællesrummet eller i børnehaven.
Der er ikke observeret farlige genstande (kvælningsfare) i vuggestuens rum,
Ved enkelte tilsynsbesøg har lågerne mellem fællesrummet og vuggestuen været åbne.
Ledelsen har efterfølgende sammen med medarbejderne drøftet dette og udarbejdet
procedurer for varetagelse af børnenes sikkerhed i Aktivarius. Det fremgår nu af denne
procedure at lågen til fællesrummet skal være lukket ind til vuggestuen, medmindre
der er en voksen i fællesrummet. Lågerne i fællesrummet skal være lukkede så
børnene ikke kan forlade fællesrummet uden en voksen.

Udviklingspunkt - opsyn med vuggestuebørnene udenfor
 Der skal være mindst en voksen tilstede på legepladsen, når de første børn kommer ud.
Formålet er at sikre, at børnene ikke opholder sig på legepladsen uden voksenopsyn.
 Der skal (på kort opsigt) opsættes midlertidig afskærmning op på legepladsen. Formålet
er at sikre at der ikke er børn som opholder sig bag ved huset uden
voksentilstedeværelse.
 Der skal (på længere sigt) laves en mere permanent opdeling af legepladsen i
områder/zoner og aftales voksenroller/opgaver. Formålet er at sikre at der er opsyn
med alle børn

Opsamling dialogmøde den 25.06.20
Der er observeret min. 1 voksen på legepladsen, når børnene er udenfor.
Primo januar blev der observeret et par børn, som opholdt sig uden voksenopsyn bagved
huset, på det tidspunkt var der ikke opsat midlertidig afskærmning. Siden 23. januar er der
observeret midlertidig afskærmning på legepladsen i form af rød/hvide bånd, der markerer
hvor børnene må gå til. Efter opsætning af den midlertidige afskærming, er der ikke, ved de
uanmeldte tilsyn, observeret børn, uden voksenopsyn bag ved huset.
Efter covid-19 situationen er hele legepladsen blevet opdelt i zoner, Børnene opholder sig
gruppevis i de forskellige zoner og der er min. 1 voksen tilstede i hver børnegruppe.
Ledelsen oplyser at legepladsen fortsat vil være inddelt via bånd frem til sommerferien,
herefter afløses båndene af mobile hegn. De mobile hegn er bestilt og forventes opsat
umiddelbart efter sommerferien. (aug. 2020).
Ledelsen oplyser at covid-19 situationen har givet flere erfaringer i forhold til opdeling af
legepladsen, rollefordeling, opgavefordeling mm. som dagtilbuddet vil tage med sig
fremadrettet.

Konklusion:
Det vurderes at der ikke foretages yderligere opfølgningsbesøg, inden det næste ordinære
tilsynsbesøg.

