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Tilsynsrapport 2022 

 
 
Dagtilbuddets navn: Kratholmskolens børnehave 
 
Dagtilbudstype: Børnehave 
 
Dato for tilsynsbesøget: den 22. marts 2022 
 
Tilsynsførende: Carina Sejer 
 
Deltagere fra dagtilbuddet: Tue Kongsvold, leder. Tina Astrup, pædagog. Bent Møller, 
skoleleder. 
 
Deltagere fra bestyrelsen: Christopher Lindberg, formand. 

 
Hvor mange børn er dagtilbuddet normeret til: 45 børnehavebørn 

 

 
 
 

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? 
 

 

Børnehavens legeplads og udeareal har alderssvarende legemuligheder for børnene. Der 
udføres sikkerhedskontrol i foråret. Ingen bemærkninger.  
 
 

 

 

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. 

 

Kratholmskolens børnehave satte i det forgangne år fokus på følgende: 
- Øget synliggørelse af børneperspektivet i dokumentationsarbejde 
- Nye pjecer om ’God start’ ifm. opstart i børnehaven 
- Øget tilgængelighed af billeder fra hverdagen i børnehuset 
- Opdatering af hjemmeside 
 
Anbefalingen fra tilsynsførende i 2020 var: 
- Tilsynsførende anbefaler større kontinuitet og sammenhæng mellem dagtilbud og forårs-
sfo/skole i samarbejdet om børns sproglige udvikling og specifikt anvendelse af 
sprogvurderingsresultater. 
 
Ift. anbefalingen har børnehave og skole styrket sammenhængen med fokus på 
samarbejdet om børnenes sproglige færdigheder, herunder via resultater fra 
sprogvurderinger. Sprogvurderingerne sættes i spil til overleveringsmøder mellem 
børnehave og forårs-sfo i efteråret. Overleveringen styrkes yderligere ved, at en pædagog 
fra børnehaven følger med børnene over i forårs-sfo. 
 
Forældresamarbejdet er velfungerende. Dialogen om samarbejdet om børns læring har 
blandt andet været i fokus på et forældremøde i februar, hvor garderoben var sat i fokus 
som et læringsrum. Tilbagemeldinger fra forældre var, at mødet og dialogen gav et godt 
indblik i det pædagogiske arbejde i børnehaven, og at man som forælder er en medspiller 
i barnets læring, udvikling, trivsel og dannelse.  
 
Arbejdet med børns sproglige udvikling er fortsat højt prioriteret, og der arbejdes med 
fokus på sprog i alle læringsmiljøer dagen igennem. Alle medarbejdere har i efteråret 2021 
arbejdet med materiale fra Læseleg. 
Der er sat fokus på at arbejde i en mindre sprog-/læringsgruppe, for at understøtte en 
mindre børnegruppes sproglige udvikling. Dette sker i samarbejde med lokal tale-
/sprogkonsulent. 
 
Børnehaven har opstartet et projekt omkring besøgshuse, hvor børnehavens pædagogiske 
personale besøger en privat børnehave i Kolding Kommune og omvendt. Besøgene har 
fokus på vidensdeling og inspiration. Dette opleves at berige pædagogisk praksis, og 
projektet har ikke umiddelbart et udløb. 
 
Kratholmskolens børnehave sætter for det kommende år fokus på: 
- Nye ’En god start’-pjecer i forbindelse med opstart i børnehaven 
- Bestyrelsen arbejde med frivillige sociale arrangementer for børnehavens familier 
- Øget fokus på børneperspektivet i SMTTE’r 
 
Det vurderes på baggrund af fremsendte tilsynsskema, (den skriftlige pædagogiske 
læreplan) og dialogen på tilsynsmødet, at Kratholmskolens børnehave er et velfungerende 
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dagtilbud med fokus på at fremme børnenes læring, udvikling, trivsel og dannelse samt 
udvikling af høj kvalitet i dagtilbuddet. 
Det konkluderes således, at Kratholmskolens 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: 

- Faglige oplæg for forældre, fx i forbindelse med arbejdsdage 
- Fokus på børneperspektivet 
- Fokus på databegrebet: Hvilke typer data benyttes for at kvalificere de 

pædagogiske læringsmiljøer? Er der andre ting I kan indsamle for at generere 
viden om kvaliteten i børnehaven? 

 
Henstillinger: Ingen henstillinger 
 
Er dagtilbuddets tilsynsrapporter fra de sidste 3 år tilgængelige på 
dagtilbuddets hjemmeside: Ikke umiddelbart tilgængelige. Kratholmskolens 
børnehave bedes uploade tilsynsrapporter på dagtilbuddets hjemmeside.  

 

 
 
Udfyldt af Carina Sejer, sprogkonsulent, Dagtilbudsafdelingen i Børn- og 
Ungeforvaltningen, Odense Kommune. 
 
Dato 27. april 2022 


