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Konklusion
Det kan på baggrund af observationsbesøg, tilsendt materiale og tilsynssamtale konkluderes, at
Immerkær er et velfungerende dagtilbud, som overholder gældende lovgivning.
Immerkær har gennem de sidste år været igennem en rivende udvikling. Siden sidste tilsyn for to
år siden, hvor vuggestuen og børnehaven næsten lige var lagt sammen, har de to afdelinger fået
en mere ensartet pædagogisk praksis.
Der har været udskiftning i ledelsen og sammen med personalet har de fået rykket rigtig meget på
pædagogikken. Der er en større sammenhængskraft i det pædagogiske arbejde, som både kobler
sig til inde- og uderum, samt de forskellige læringsrum, som rutinesituationerne udgør. Der er en
ledelse og en personalegruppe, som alle er interesserede i at optimere praksis og gør det løbende.
Der er et ønske om at arbejde på at blive en profilinstitution med fokus på natur.
Børnenes trivsel er central for både ledelse og personale. Der er fokus på, hvordan der kan skabes
differentierede fællesskaber, så alle børn kan opleve, de har et fællesskab, som de kan være en
del af. Når det kombineres med struktur, rutiner og læringsmiljøer er der gode betingelser for det
enkelte barns trivsel.
Der arbejdes fokuseret med børnenes sproglige udvikling og der er fokus på de metoder, som
forskning og erfaring viser virker. Der arbejdes med mindre grupper af børn, hvor der er dialogisk
læsning og i rutinesituationer sættes der ligeledes fokus på sproget. Der er udarbejdet en litteracy
politik, som både vuggestue og børnehave arbejder med.
Indretningen i Immerkær er gjort så fleksibel som mulig. Der er fokus på at kunne opdele
børnegruppen i mindre grupper, og skabe forskellige læringsmiljøer både i rutiner, planlagte
aktiviteter og fri leg.
Legepladsen i børnehaven er stor og med mange kroge og mulighed for forskellige aktiviteter.
Der er gennem den sidste tid arbejdet med organiseringen af personalegruppen, så personalet er
fordelt på hele legepladsen gennem dagen. Vuggestuens legeplads er noget mindre, men også
her er der fokus på at skabe differentierede læringsrum og mulighed for mindre grupper.
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