Tilsyn hos private pasningsordninger

Navn: Mogens B. Madsen, Fåborg-Midtfyn Kommune
Dato: 7.6.19
Sag nr. 18/13857

Børn indskrevet d.d.
Barnets navn: Lina
260517
2 år
bor i Svendborg Kommune
Trivsel og udvikling:
Er en glad pige i god trivsel.
Har et fint sprog, spørger – kan god li at se/læse i bøger.
Hun er god til at lege med de andre børn – en lidt yngre og en lidt ældre dreng.
Er selvhjulpen, vil gerne selv tage tøj på og af.
Hun har en fin motorik, kravler, løber, cykler. Sover en god middagslur i barnevogn.
Er god til at spise varieret.
Mor og far bor hver for sig og har børnene (en storebror) en uge hver, det fungerer fint og de hjælper
hinanden.

Fysiske rammer
ja
Plads til aktiviteter

x

Haven indhegnet

x

Vandbassin i haven

nej

Kommentarer

Aftale

En del af terassen
x

Legeplads ude til små børn

x

Elinstallationer er forsvarlige

x

Afskærmning af komfur, oven,
brændeovn

x

Gode hygiejneforhold ved
pusleplads

x

Mulighed for at sove ude

x

1

Lokaleændringer siden sidste
tilsynsbesøg

x

Der er skiftet gulvtæppe
i gangareal

Understøtter børnenes læring, trivsel og udvikling
Hvilke overvejelser og initiativer
gør du for at skabe et
udviklende læringsmiljø for
børnene?

Har taget kursus i ”sansning og motorik” og har fået inspiration til
aktiviteter.
Er ude hver dag og har store og gode muligheder for leg og
oplevelser i haven. Gode muligheder for udendørs aktiviteter.
Har til morgen lavet fuglemad sammen med børnene.

Hvordan tilpasser du
læringsmiljøet til det enkelte
/børnegruppen?
Hvordan inddrages og udvikles
børnenes nysgerrighed og
undren i hverdagens læring?

P.t. er børnene nogenlunde jævnaldrende.

Hvordan understøtter du at alle
børn oplever sig anerkendt og
medinddraget i hverdagen?
Hvordan handler du, hvis der er
bekymring for et barns trivsel
og udvikling

Børnene hjælper til og hjælper hinanden

Kan pille bark af træstamme og finde små dyr.
Går på besøg på nabogården og ser på traktor og dyr.
På vejen derhen undersøges vejkanten for blomster, dyr m.m.

Forældresamarbejde om børnenes trivsel og udvikling

Måltider
Hvordan planlægger du børnenes
måltider ud fra
Fødevarestyrelsens anbefalinger i
altomkost.dk

Formiddag: frugt og brød
Frokost: rugbrød, pastaskruer, rester fra aftensmad, pålæg
Eftermiddag: brød
På ture: pizzasnegle, pølsehorn.

Røg i hjemmet
Ryges der i hjemmet

nej

Hvis ja, røgfri rum for børnene

2

Dyr i hjemmet
ja
Er der dyr i hjemmet – og hvilke

nej

x

Hvis ja, hvordan kan de være
adskilt fra børnene

hvilke
2 hunde
Inde/ude

Vikar
Navn på vikar, der er tilknyttet

Samlever

Børne- og straffeattest indhentet

Af Fåborg-Midtfyn

Godkendt af forældre til
indskrevne børn

ja

Personer over 15 år i hjemmet
Er der ægtefæller, samlevere
eller andre over 15 år, der har
mulighed for at opnå direkte
kontakt med børnene, som der
ikke er indhentet straffeattest
eller børneattest på:

Af Fåborg-Midtfyn

Navn, cpr.nr.

Dato: 7.6.19
Kommunal tilsynsførende
Bodil Schjøtt

3

