Børn & Kultur
Dagtilbud

Tilsynsskema
Tilsynet føres ud fra Dagtilbudsloven, lovens vejledning fra 27.2.2015, samt rammen for
tilsyn vedtaget af Esbjerg Byråd. Tilsynene er altid uanmeldte.
Tilsynsskemaet er kendt af alle private pasningsordninger. Når den tilsynsførende kommer
på tilsyn forventes det:
At den private pasningsordning har reflekteret over emnerne.
At samtalen skal give et billede af, om den private pasningsordning efterlever gældende lovgivning og krav.
Efter tilsynsbesøget udfyldes skemaet og sendes til den private pasningsordning.
Seneste tilsynsskema skal altid være synligt for forældrene.

PRIVAT PASNINGSORDNING:
Dato:
05.07.16
Navn:
Lone Busch
Adresse:
Åtoften 108, Esbjerg
Telefon:
751 15 72 47
Tilsynsførende: Mette Bjørn
Antal og alder på indskrevne børn
1. Anrona
02.04.15
2. Nadine
25.09.13
3. Olivia
14.06.14
4. Laura
24.08.14
5.

E- mail:

1
2
2
1

Fam.busch@bbsyd.dk

år 3mdr
år 10 mdr
år
år10 mdr

Fysiske rammer:
Efterleves rammerne fra godkendelsen? Er derud over bemærkninger eller ting der skal gøres?

Intet at bemærke

Hygiejniske hensyn:
Er der noget at bemærke ud fra Sundhedsstyrelsens vejledning ”Hygiejne i daginstitutioner”?

Intet at bemærke

Telefon

76 16 16 16

www.esbjergkommune.dk
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Børnenes trivsel, udvikling og læring:
Vurdering af hvordan den private pasningsordning bidrager til barnets trivsel, udvikling, behov for
omsorg, sproglige, følelsesmæssige og social udvikling.

Den private pasningsordning tager på besøg i Byparken, Fiskerimusset, tager på
ture til de lokale legepladser mv. Der tages udgangspunkt i Trygfondens ”Hej skal
vi lege?” og ”Hej skal vi tumle?” når der indtænkes aktiviteter, der skal understøtte
læring.
Der dokumenteres på lukket facebookgruppe, hvor kun forældre har adgang.

Hvordan sikrer den privat pasningsordning børn, at børnene får den støtte de har behov for?

Der trænes, ved særlige behov, ligesom der er dialog med forældre, såfremt der
tænkes støtte eller udredning.

Sikkerhedsmæssige – ude og inde
Ude
Hegn, drivhus, fuglebad, regnvandstønde, giftige planter, døre, vinduer, trapper, elinstallationer, elartikler, farlige væsker, udendørs have- og legeredskaber.

Intet at bemærke

Inde
Trapper, elinstallationer, el-artikler, brændeovn, cigaretter, tændstikker, sprittabletter, vitaminpiller,
opvaskemiddel m.m.

Intet at bemærke

Miljø
Legetøj og møbler placering, indeklima, træk, udluftning, belysning, lugt, støj fra diverse medier,
husdyr, andet.

Intet at bemærke
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