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Afrapportering på tilsyn 2021 

Svendborg Kommune har ført tilsyn i Ovinehøj efter Dagtilbudsloven § 5, 

stk. 1. 

Observationer i Ovinehøj – Papegøjen blev udført d. 28. september 2021, 

og observationer i Ovinehøj – Enghavens Vuggestue og Børnehave blev 

udført d. 30. september 2021. Efterfølgende blev der afholdt tilsynsmøde d. 

29. oktober 2021, hvor følgende deltog: 

Dagtilbud:  

Dagtilbudsleder Kirsten Bonde Jensen, pædagogisk teamleder Preben Fre-

deriksen, pædagogisk teamleder Mie Fruergaard og Bestyrelsesformand 

Kristian Jørgensen. 

Sekretariat og Dagtilbud:  

Pædagogisk-administrativ konsulent Lotte Tjalve 

 

Konklusion 

Ovinehøj skal leve op til bestemmelserne i dagtilbudsloven, herunder for-

målsbestemmelsen i dagtilbudslovens § 1 og formålsbestemmelsen for 

dagtilbud i dagtilbudslovens § 7, bestemmelserne om pædagogiske lære-

planer, jf. §§ 8–10, bestemmelserne om sprogvurdering og sprogstimule-

ring § 11, gældende krav til bygninger samt kommunalt fastsatte godken-

delseskriterier. 

Det vurderes, at Ovinehøj lever op til bestemmelserne i dagtilbudslo-

ven samt de kommunale godkendelseskriterier. 

 

Formål 

Formålet med tilsynet er at vurdere, om Ovinehøj lever op til gældende 

lovgivning samt kommunale godkendelseskriterier for private dagtilbud - 

godkendt af Børne- og Ungeudvalget d. 11. november 2020. 

Tilsynet har bestået dels af observation af den pædagogiske praksis med 

brug af KIDS-metoden, dels af et tilsynsmøde, hvor dagtilbudsleder af 

Ovinehøj, de to pædagogiske teamledere samt bestyrelsesformand deltog. Tilsynet er ble-

vet udført af en pædagogisk-administrativ konsulent. 

 

Ovinehøj 

 

Børn, Unge, Kultur og Fritid 

Sekretariat og Dagtilbud 

Centrumpladsen 7, 1. sal 

5700 Svendborg 

 

14. december 2021 

 

Sagsid: 21/14310 

Afdeling: Sekretariat og Dagtilbud 

lotte.tangaa.tjalve@svendborg.dk 
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Indhold 

Ved tilsynet indgik følgende punkter: 

Den styrkede pædagogiske læreplan 

Forud for tilsynet havde Ovinehøj fremsendt deres pædagogiske læreplan. Ved tilsynet blev 

der fulgt op på, om denne lever op til bestemmelserne i dagtilbudsloven. 

Den styrkede pædagogiske læreplan for Ovinehøj lever op til lovgivningen.  

 

Udviklingspunkt 

Ovinehøj vil i 2022 skulle arbejde med et udviklingspunkt, som er blevet valgt på baggrund 

af resultater fra deres KIDS-rapport, og som har relation til den pædagogisk læreplan. 

Efter tilsynsmødet har Ovinehøj udarbejdet en beskrivelse af, hvordan de ønsker at arbejde 

med udviklingspunktet i det kommende år.  

 

Udviklingspunkt  

Dagtilbuddets beskrivelse af hvordan de vil arbejde med punktet i det kommende år. 

De udendørs læringsmiljøer 

Med baggrund i tilbagemelding på tilsyn 2021, har vi i Ovinehøj valgt at arbejde med 

de udendørs læringsmiljøer frem mod næste tilsyn. 

Dette for at skabe små læringsrum i uderummene med fokus på: 

• Tilrettelæggelse af de udendørs læringsmiljøer, herunder at den gode organi-

sering af de indendørs læringsmiljøer, bliver trukket med ud i uderummene. 

• Personalets positioneringer i og understøttelser af børnenes udelege. 

• Fysisk indretning. 

 

Ved tilsynet i efteråret 2022 vil der blive evalueret på, hvordan arbejdet med udviklingspunk-

tet er gået, samt hvilken effekt det har haft for børnene. 

 

Fokusområde for 2021 

Børne- og Ungeudvalget besluttet i slutningen af 2020, at fokusområdet for tilsynet i 2021 

skulle have fokus på, hvordan der arbejdes med:  

• At skabe mangfoldige læringsmiljøer for alle børn gennem hele dagen med legen 

som omdrejningspunkt. 

Forud for tilsynet havde Ovinehøj indsendt en beskrivelse af deres arbejde med fokusområ-

det, som indgik i dialogen ved tilsynsmødet. 

Det fremgår af beskrivelsen samt af dialogen, at Ovinehøj arbejder med at skabe mangfol-

dige læringsmiljøer, som understøtter børns leg gennem hele dagen. 
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Tværfaglige samarbejdspartnere 

De kommunale tværfaglige samarbejdspartnere blevet forud for tilsynet bedt om at give tilba-

gemeldinger vedr. Ovinehøj. 

Tilbagemeldingen blev drøftet ved tilsynet og indgik som et supplement til dialogen om den 

pædagogiske praksis, som der var på baggrund af resultater fra KIDS-rapporten. 

 

Sprogvurderinger 

Det er politisk besluttet, at alle 3 årige børn skal sprogvurderes. Dette for at understøtte 

børn, som har behov for en tidlig sprogindsats. 

Forud for tilsynet havde Ovinehøj indsendt oplysninger om antallet af 3 årige børn, som er 

blevet sprogvurderet siden sidste tilsyn, samt hvor mange af dem, der eventuelt har brug for 

en sprogstøttende indsats. 

Antallet af sprogvurderinger siden sidste års tilsyn:  

Antal sprogvurderinger Andel af børn, der har brug for en sprogstøttende indsats 

32 1 

 

Personalenormering 

I Svendborg Kommune er det politisk fastsat, at der skal være minimum 50 % fastansat pæ-

dagoguddannet personale i alle dagtilbud. 

Derfor har de private dagtilbud forud for tilsynet indsendt oplysninger om timetallet pr. uge 

for pædagoger (inkl. ledelse) og medhjælper (inkl. studerende). 

Andelen af pædagogtimer fordeler sig således i Ovinehøj: 

 2021 2020 

Andel pædagogtimer  61 %  57 % 

 

Ovinehøj lever således op til kravet om minimum 50 % fastansat pædagoguddannet perso-

nale. 

 

Vedtægter 

Ved ændringer af vedtægterne for private dagtilbud skal Sekretariat og Dagtilbud orienteres 

herom og samtidig have tilsendt de nye vedtægter. Dette for at vurdere, om vedtægterne for-

sat overholder såvel dagtilbudsloven som kommunens godkendelseskriterier.  

Der er ikke lavet ændringer i vedtægterne for Ovinehøj siden sidste års tilsyn.  
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Ved tilsynet blev der fulgt op på, hvordan Ovinehøj har beskrevet deres organisationsform i 

vedtægterne. 

Ovinehøj har beskrevet, at de er en selvejende institution med privat drift.  

 

Legepladsrapport 

Forud for tilsynet skal private dagtilbud have foretaget en årlig legepladsinspektion af en cer-

tificeret legepladsinspektør. 

Ovinehøj havde fået foretaget legepladsinspektion d. 17. maj 2021 og havde indsendt lege-

pladsrapporten forud for tilsynet.  

Ifølge legepladsrapporten var der udelukkende punkter med lav eller uønsket risiko. Ovine-

høj har herefter sørget for at udbedre fejl og mangler, hvor det var nødvendigt. Derfor var 

der ikke indsendt en tids- og handleplan for udbedring af fejl og mangler.   

 


