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Tilsynsrapport efter tilsynsbesøg i det private børnehus Skt.
Klemens den 24/6 2015, Skt. Klemens vej 99. 5260 Odense S.
Tilstede var bestyrelsesformand, leder og 2 pædagoger fra børnehuset.
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Der blev drøftet legepladssikkerhed, pædagogiske læreplaner, APV, uddannelse,
børnetal, forårs-sfo, frokostordninger, bestyrelsessammensætning, driftsgaranti
og vedtægter.
Legepladssikkerhed
Børnehuset er ved at blive udvidet til også at kunne modtage vuggestuebørn.
Byggeriet har forårsaget noget byggerod udenfor. Der skal dog pointeres, at det
areal, hvor børnene færdes fortsat skal leve op til sikkerhedskravene.
Pædagogiske læreplaner
Rammebeskrivelserne om de pædagogiske læreplaner ligger på børnehusets
hjemmeside. De daglige fokuserede aktiviteter med udgangspunkt i
læreplanstemaerne bliver formidlet til forældre via stuernes opslagstavler.
Uddannelsesinitiativer
Alle medarbejdere har gennemgået uddannelse i social inklusion.
Det anbefales, at man i samarbejde med andre private børnehuse undersøger
muligheder for oprettelse af kurser, indenfor emner som passer ind i børnehusets
strategiske uddannelsesprofil.
APV.
Lederen skal sikre, at der iværksættes Medarbejderudviklingssamtaler med alle
ansatte. I disse samtaler er det naturligt, at evt. input til APV kan komme frem.
Bestyrelsen skal ligeledes afholde Lederudviklingssamtale med lederen en gang
årligt.
Vedtægter
Vedtægterne skal ænders i forbindelse med ændring fra at være en ren
børnehave til at være et integreret børnehus.
Det anbefales at bestyrelsen overvejer, om medarbejderrepræsentanten skal
være fuldt gyldig medlem af bestyrelsen med stemmeret.
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Herudover bør bestyrelsen overveje om det bør stå at
medarbejderrepræsentanten ikke deltager i drøftelser af personsager vedr.
personale.
Bestyrelsen skal ligeledes være opmærksom på, at der under deres vedtægt §11
beskrives forskellige punkter, hvor det kræves at samtlige bestyrelsesmedlemmer
er enige.
Dette kan i forskellige sager betyde, at det kan blive svært at beslutte væsentlige
sager, såfremt én person stemmer imod. Der kunne evt. stå kvalificeret flertal.
Der skal indskrives i vedtægten (eksempelvis under §3) at: Ændring af formålet
kræver Odense Kommunes godkendelse.
Ændringer af valgperioden således, at valg til bestyrelsen foretages i april maj i
stedet for september skal fremgå af vedtægterne.
Bygningsudvidelse.
Byggetilladelse er aftalt fremsendt til undertegnede. (er modtaget) Herudover skal
ibrugtagningstilladelsen indsendes i kopi når denne er på plads.
Der skal foregå en opmåling og vurdering fra Ejendomsafdelingen på, hvor
mange børn, der kan være i børnehuset forskellige lokaler efter inddragelse af de
nye lokaler og faciliteter. Leder retter henvendelse til myndigheden.
Der var i forbindelse med tilsynsbesøget ikke andet, der gav anledning til
bemærkninger.
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