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Tilsynsrapport 2021 

 
 
Dagtilbuddets navn: Killevippen vuggestue og børnehave 
 
Dagtilbudstype: Integreret 
 
Dato for tilsynsbesøget: 28. september 2021 
 
Tilsynsførende: Carina Sejer og Majbritt Skriver Laustsen 
 
Deltagere fra dagtilbuddet: Oline Schmidt-Nielsen, leder. Janne Frost, 
medarbejderrepræsentant  
 
Deltagere fra bestyrelsen: Johanna Süssmeir, formand 

 
Hvor mange børn er dagtilbuddet normeret til: 100 børnehavebørn, 38 vuggestuebørn 

 

 
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? 

 
 

Sidste inspektion og sikkerhedstjek er udført november 2020 af legepladsinspektør. 
 

 

 
 

 

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? 
 

 
Ingen bemærkninger. 
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Opsamling dialog vedr. faglig kvalitet og udvikling m.m. 

 
Tilsynsførende gav tilbagemelding på et uanmeldt tilsynsbesøg, udført i august. Observationerne 
gav anledning til anbefaling om i højere grad at inddrage børneperspektivet i pædagogisk praksis. 
 
Killevippen har fået ny bestyrelse. Leder og bestyrelsesformand giver udtryk for, at der er kommet 
en øget synlighed omkring bestyrelsen, og at man i fællesskab har afstemt forventninger til 
bestyrelsens rolle, jf. dagtilbuddets tidligere fokusområder. Det opleves, at dialogen med 
bestyrelsen er forbedret markant. 
 
Der er overvejelse om at indføre en konstruktion med del-ledelse/afdelingsledelse. Dette for at 
styrke den faglige ledelse, herunder feedbackkulturen blandt medarbejderne. 
Dagtilbuddet har arbejdet lidt med observationer af læringsmiljøerne. Her har leder observeret på 
tværs af stuerne, blandt andet med fokus på positionering. Tilsynsførende anbefaler fortsat at 
undersøge mulighederne for læringsmiljøobservationer på tværs af de private dagtilbud. 
 
I et forældreperspektiv er kvaliteten i dagtilbuddet kendetegnet ved, at man som forælder 
inddrages og bliver involveret i arrangementer med et pædagogisk fokus, senest lanternefest.  
Ift. forrige anbefaling fra tilsynsførende om at styrke kommunikationen med forældre, blandt 
andet i forhold til sprogarbejdet, har Killevippen haft et sprog-forløb ved en konsulentvirksomhed 
samt afholdt oplæg og generelt øget dialogen med forældre om arbejdet med børns sproglige 
udvikling. Der var i december 2020 gode erfaringer med julekalender om faglige områder, rettet til 
forældre. 
 

For det kommende år har Killevippen vuggestue og børnehave sat følgende fokusområder: 
- intern feedback blandt medarbejderne  
- udarbejdelse af funktionsbeskrivelser for medarbejderne, herunder forventningsafstemning 
- evt. udarbejdelse af konkrete leveregler og værdigrundlag for dagtilbuddet 

 
Det vurderes på baggrund af fremsendte tilsynsskema, (den skriftlige pædagogiske læreplan) og 
dialogen på tilsynsmødet, at Killevippen vuggestue og børnehave er et velfungerende dagtilbud 
med fokus på at fremme børnenes læring, udvikling, trivsel og dannelse samt udvikling af høj 
kvalitet i dagtilbuddet. 
 
Det konkluderes således, at Killevippen vuggestue og børnehave praktiserer i overensstemmelse 
med gældende lovgivning på dagtilbudsområdet samt de til enhver tid gældende politikker, 
strategier og fælles retningslinjer for børns ophold i dagtilbud samt Odense Kommunes 
godkendelseskriterier og retningslinjer for private leverandører af dagtilbud. 

 

 
 

Anbefalinger / Henstillinger 

 
Anbefalinger: 

• Styrket fokus på medinddragelse af børneperspektivet 
• Det anbefales, at dagtilbuddet undersøger behovet for justering og udvikling af 

udemiljøet, jf. ønske fra forældre om udvikling af læringstiltag i udemiljøet (legestationer 
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med gynge/svingemuligheder, balance/finmotorik m.m.). Her kan perspektiver fra både 
børn, forældre og personale inddrages. 

• Muligheden for at udføre enten interne læringsmiljøobservationer eller observationer på 
tværs af de private dagtilbud. 

 
 
Henstillinger: Ingen 

 

 
 
Udfyldt af Carina Sejer, konsulent, dagtilbudsafdelingen BUF, Odense 
Kommune 
 
Dato 26. oktober 2021 


