
            Rapport fra Dagtilbuds tilsynsbesøg 2014

Tilsyn med pædagogiske forhold

  Straks indsats   Fokusområde 2014/15   Tilfredsstillende X

Tilsyn med fysiske rammer: sikkerhed, hygiejne og lignende forhold

  Straks indsats   Fokusområde 2014/15   Tilfredsstillende   X

Tilsyn med økonomiske vilkår - herunder normering / sygefravær

  Straks indsats   Fokusområde 2014/15   Tilfredsstillende   X

Tilsyn med ledelsesmæssige strategier, struktur og vilkår

  Straks indsats   Fokusområde 2014/15   Tilfredsstillende   X

Atmosfære - børn / voksne / rum

Pædagogiske Læreplaner

Hjemmesiden / Tabulex

Førstehjælp - certificering

ArbejdsPladsVurdering

Legepladssikkerhed / rapport

Fokus på forældreinddragelse

Dokumentation i forbindelse med tilsyn

Institutionens navn: 

Markusskolens Børnehave 

Leder / adresse / email / telefon:  
 
Daginstitutionsleder / afdelingsleder  

Betina Skovsgaard 
Stenhuggervej 26 
6710  Esbjerg V 

 
email: kontor@markusskolen.dk 

 
telefon: 7515 4400 

 

Tilsynsdato:  
 26. november 2014 

Tilsynsbesøget fandt sted i middags-pausen, 
hvor alle børn og voksne var på legepladsen 
for at nyde den sidste november sol. 
Der var en god stemning og mange gruppe-/ 
og individuelle lege. 
Personalet var imødekommende og parate til 
at besvare opklarende spørgsmål. Centralt at 
påpege: børnene kom til enhver tid FØR 
snak med tilsynet. Dvs. overensstemmelse 
med værdier og praksisfeltet. 
 
 
 
 

Tilsynet er foretaget af: 

             René Jørgensen /   Johnny Tauman 

Markusskolens Børnehave arbejder eksemplarisk med de pædagogiske læreplaner samt periodiske temaer. Der 
er klare og tydelige mål med handleplaner - efterfulgt af en præcis evalueringsform / -kultur.  Personalet 
opkvalificeres løbende - såvel på de pædagogiske som de digitale  områder.  Der er vedtaget en politik for 
anvendelse af Ipads / andre relevante tablets.  

Markusskolens Børnehave har fantastiske fysiske rammer, hvor der ikke er sparet på udstyr / inventar. 
Døre er klemsikrede - overalt er der der tæpper med en præcis politik, hvilke "transportveje" forældre / børn kan 
anvende for at reducere den daglige sandmængde. Legepladsen fremstår uden brugsspor (godt 16 måneder) - 
indhegningen er udført af de bedste materialer / udformning. Ønske om udvidelse af legeareal mod vest - inkl. 
skråning (det betyder flytning af hegn). 

Markusskolens Børnehaves normering opfylder kravene beskrevet i Esbjerg kommunes kriterier for drift af 
privatinstitution. Den nugældende driftsgaranti kan nedskrives til 2 måneder, da børnehaven har været i drift i 
mere end 1 år. Der er stor venteliste til den populære privatinstitution! 
Der er positivt fremmøde blandt de ansatte, hvor de fleste har været med sin starten i 2013. 

Markusskolens Børnehave har spændende muligheder og kan benytte skolens lokaler mod en mindre betaling. 
Det betyder, at børnehavebørn automatisk får et tilhørsforhold og føler sig hjemme i "faglokaler" som fx. 
idrætssalen. Børnehaven har et godt og konstruktivt forældresamarbejde - forældrene er meget interesserede i 
det daglige pædagogiske arbejde - og kan via Tabulex følge de mange pædagogiske tiltag. 
 

Deltagere: 
Afdelingsleder Betina Skovsgaard  
Skoleleder Henning Høgild 




