Esbjerg Kommune
Torvegade 74
6700 Esbjerg
www.esbjergkommune.dk

04-05-2017

Telefon: +45 7616 1616

Besøgsrapport (kvalitativ) for tilsyn hos: Lone Busch
Tilsynsbesøg planlagt til: 03-05-2017
Tilsynstype: EPP: Privat pasningsordning
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 løbende 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.

Tilstede fra Lone Busch

Tilsynsførende
René Jørgensen - rejo@esbjergkommune.dk

Samlet konklusion
Samlet konklusion
På besøget i dag er der 4 børn. 3 børn der leger og et barn der sover. Børnene er i fuld gang med leg i gangen og der er
god plads til at børnene kan røre sig. Legeværelset har fået et gummitæppe på, som reducerer støjen i rummet. Børnene
virker glade og imødekommende. Der er en god ro i lokalet og lokalet er godt indrettet. På Lones hjemmeside er der
programmer for aktiviteter, praktiske informationer og det hele er dokumenteret med billeder. Pasningsordningen
fremstår pæn og ordentlig.
EPP: Børn
Navn (1. barn)
Laura
65693561

Fødselsdato (1. barn)
240814
Navn (2. barn)
Johanna
Fødselsdato (2. barn)
050915
Navn (3. barn)
Birk
Fødselsdato (3. barn)
030815
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Navn (4. barn)
Magne
Fødselsdato (4. barn)
240416

EPP: Rammer, sikkerhed og miljø
Fysiske rammer
Er der sket ændringer i indretning inde – ude?
Der er ingen ændringer.

Sikkerhed inde - i hvilken grad er forholdene som krævet?
Trapper, vinduer og døre ved etageejendomme, elinstallationer, el-artikler, brændeovn, tobaksvarer, tændstikker,
farlige væsker og opvaskemidler, vitaminpiller.
Gennemgået ingen ændringer.
Sikkerhed ude - i hvilken grad er forholdene som krævet?
Hegn, drivhus, fuglebad, regnvandstønder, giftige planter, døre vinduer, trapper, elinstallationer, el-artikler, farlige
væsker, udendørs legeredskaber og legetøj, haveredskaber, grill, benzindunke, sprøjtegifter, barkflis, sandkasse
(overdækket).
Sandkassen er overdækket, alt er fint.
Miljø - i hvilken grad er forholdene som krævet?
Legetøj, møblers placering, indeklima, træk, udluftning, lugt, støj fra diverse medier, husdyr, andet.
Kravene er opfyldte. På gulvet i legerummet er der gummitæppe til at tage lyden.
EPP: Rammer, sikkerhed og miljø's sammenfatning
Tilsynets sammenfatning

Tilsynsstedets bemærkninger

Pasningsordningen fremstår pæn og ordentlig.

EPP: Børnenes trivsel, udvikling og læring
Hvordan sikrer du dig barnets sproglige udvikling?
Der arbejdes med sprogkuffert og sangkuffert. Der læses synges og leges.
Hvordan sikrer du dig barnets følelsesmæssige og sociale udvikling?
Børnene er meget hjælpsomme over for hinanden.
Billede fra tjekpunkt

Billede fra tjekpunkt

Billede fra tjekpunkt
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Billede fra tjekpunkt

Hvordan sikrer du dig barnets behov for omsorg og trivsel?
Laver iagttagelser, er obs. på børnenes trivsel.
Hvordan sikrer du dig barnets motoriske udvikling?
Der arbejdes med motorikken både ude og inde.
Hvordan sikrer den private pasningsordning, at børnene får den støtte, de har behov for?
Har tidl. arbejdet sammen med fysioterapeut om et barn, og har erfaring og kendskab til hvordan børnenes
aldersmæssige udvikling skal være.
EPP: Børnenes trivsel, udvikling og læring's sammenfatning
Tilsynets sammenfatning

Tilsynsstedets bemærkninger

Se konklusionen

EPP: Samarbejde
Hvordan sikres en god indkøring af barnet?
Når et barn starter ved Lone, aftales indkøringen for det enkelte barn. Al indkøring er individuelt og i samarbejde med
forældrene.
Hvordan sikres en løbende dialog med forældre?
Gennem den daglige kontakt med forældrene.
Hvordan sikres en god overgang til et nyt sted?
Arbejder med overgange og gør børnene selvhjulpne og parate til børnehavestart. Vil gerne besøge børnehaverne. Har
lavet en sangbog som barnet får med i børnehave, så børnehaven kan se hvilke sange der er arbejdet med.
EPP: Samarbejde's sammenfatning
Tilsynets sammenfatning

Tilsynsstedets bemærkninger

Se konklusionen.
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