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Konklusion 

På baggrund af observationsbesøg, tilsendt materiale og tilsynssamtale vurderes det, at Immerkær 
er et velfungerende dagtilbud, som lever op til kravene i dagtilbudsloven. Børnehuset er i en 
løbende proces, hvor der udvikles på mange parametre. Siden sidste tilsyn for to år siden har 
børnehuset fået nyt produktionskøkken, så det nu er muligt også at lave mad til 
børnehavebørnene. Madordningen startede op i juni 2019. 
 
Der er fokus på udvikling af pædagogikken og ønsket om at få en natur-profil   er gået i opfyldelse. 
Børnehuset har i dag en pædagogik, hvor der lægges vægt på natur og udeliv. Det grønne spire 
certifikat er på vej til at blive fornyet. Både i vuggestuen og i børnehaven betragtes legepladsen 
som et ekstra rum også når der arbejdes i mindre grupper. Rutinesituationerne har fortsat meget 
opmærksomhed og der optimeres løbende for at skabe de bedste læringsmiljøer for den aktuelle 
børnegruppe. 
 
Trivslen blandt børnene er rigtig god og personalet er meget opmærksomme på det enkelte barns 
trivsel. Det sikres løbende at alle børn har et fællesskab, som de kan være en del af. For at 
optimere børnenes trivsel er der et tæt samarbejde med forældrene for på den måde at sikre en 
tæt forbindelse mellem hjem og dagtilbud.  
 
Børnenes sproglige udvikling får opmærksomhed i alle de rutinesituationer og planlagte aktiviteter, 
som er i løbet af en dag. Der er én sprogpædagog, som sammen med ledelsen sikrer, at alle har 
kendskab til, hvilke tiltag der er i fokus for at styrke børns sproglige udvikling. Der arbejdes med de 
aftalte test, som der er i Hvidovre kommune og derudover kan der arbejdes med TRAS, som stadig 
er et godt arbejdsværktøj. Personalet har kendskab til de ti sprogstrategier. 
 
Indretningen forsøges optimeret så vidt det er muligt. Uderummet får meget opmærksomhed, så 
det kan være så attraktivt som muligt for børn og personale. Der er netop bestilt nyt til vuggestuens 
legeplads, så den kan blive endnu mere attraktiv og udfordre børnene på forskellige måder. Når 
der er ønske om at optimere indretningsforhold ude og inde opstår der også forskellige 
udfordringer, som søges løst i samarbejde med Center for Børn og Familier og Center for Trafik og 
Ejendomme.  
 
Organiseringen af det pædagogiske arbejde arbejdes der med, så det sikres at børnene løbende 
kan være i mindre grupper. Erfaringerne fra Corona gør, at det er skabt ekstra øje for, hvilket 
potentiale for udvikling der er, når børnene kan være i mindre grupper sammen med en voksen. 
Det tilstræbes derfor så vidt muligt at bevare disse grupper, hvor der er plads til tættere nærvær. 
 

 


