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Pædagogisk tilsyn med kommunale dagtilbud 2019 

Kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn med indholdet af dagtilbuddene efter dagtilbudslovens § 5 mindst 

hvert andet år. Tilsynet har fokus på den måde, hvorpå opgaverne udføres, herunder at de mål og rammer, 

der er fastsat efter § 3 – og rammer og eventuelle prioriterede indsatser fastsat efter §3a -efterleves  

§3a - bl.a. 

 Samarbejde mellem dagtilbud og skole 

 Samarbejde mellem dagtilbud og andre relevante aktører, fx sundhedspleje, PPR, m.m. 

 Videregivelse af relevante oplysninger ved børns overgange, fx fra sundhedspleje til dagtilbud og 

fra dagtilbud til skole 

Tilsynet har til formål at vurdere, om dagtilbuddet lever op til den gældende lovgivning og de kommunalt 

fastsatte retningslinjer på dagtilbudsområdet. 

 

Formålet med tilsynet er desuden: 

 en kvalitetssikring af daginstitutionens nuværende praksis og fremadrettede intentioner 

 et indblik i de pædagogiske intentioner, der ligger bag praksis  

 en dialog om de udviklingsperspektiver, som opstår undervejs i tilsynsbesøget 

Tilsynet består af: 

Tilsynsbesøg Besøg, observation og dialog i institutionen 

 

Spørgeskema Spørgeskema vedr. sikkerhed og sundhed udfyldes og returneres inden 

tilsynsbesøget til biron@ikast-brande.dk. 

Institutionslederen modtager et spørgeskema vedr. sikkerhed og sundhed 

m.m, som skal udfyldes af det lokale MED udvalg.  

 

Pædagogisk 

materialer og 

data 

Indblik i dagtilbuddets pædagogiske materialer og data: fx PP-
kortlægninger, aktuelle pædagogiske tanker, institutionens hjemmeside, 
Hjernen & Hjertets dialogprofiler og sprogvurderinger 
 

Tilsynsmøde Dialogmøde med dagtilbudschefen med mulighed for videndeling og 
sparring mellem personale, bestyrelse og daginstitutionsafdelingen.   

Tilsynsrapport Kortfattet tilsynsrapport til den enkelte daginstitution.  
 

 

Tilsynsbesøget og tilsynsmødet 

Tilsynet foregår som et tilsynsbesøg på ca. 2 timer, hvor der med udgangspunkt i den konkrete hverdag og 

de beskrivelser dagtilbuddet har udformet, vil være drøftelser af de pædagogiske praksisser, visioner og 
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aktuelle indsatsområder. Forud for tilsynet drøftes med Sundhedsplejen, PPR, Socialfaglige medarbejdere 

hvad de oplever, når de kommer i institutionen, som kan være relevante at drøfte på tilsynsbesøget.  

Institutionslederen er ansvarlig for, at personalet og bestyrelsen er informeret om dato for tilsynsbesøget i 

institutionen og det efterfølgende tilsynsmøde samt at det lokale MED-udvalg informeres om udfyldelsen af 

spørgeskemaet. 

Det forventes, at lederen er til rådighed ved besøget samt relevante medarbejdere i forhold til at kunne 

informere og indgå i en dialog om de fokuspunkter tilsynsbesøget omhandler. Der udarbejdes udkast til 

dagsorden for det efterfølgende dialogmøde. 

Forældrebestyrelsens rolle 

Bestyrelsen har ved tilsynsmødet en meget vigtig rolle både som repræsentant for forældrene (som 

medlem af bestyrelsen), og som bruger og samarbejdspartner i forhold til institutionens ansatte. 

Bestyrelsen kan derved bidrage både til at udvide de ansattes, ledelsens og dagtilbudschefens perspektiv. 

Mødestruktur og indhold på tilsynsmødet 

Der afsat 2 timer til det dialogbaserede tilsynsmøde. Tilsynsmødet afholdes i institutionen fra kl. 17.00-

19.00. 

Tilsynsmødet er en dialog mellem daginstitutionschefen, daginstitutionslederen, 

teamledere/teamkoordinatorer, bestyrelsen samt relevante medarbejdere, som institutionen vægter skal 

med til mødet. 

Mødets fokus er på sparring, videndeling og nysgerrighed på institutionens pædagogiske praksis og 

udvikling. 

Dagtilbudschefen er mødeleder. 

Vi vil i fællesskab bestræbe os på, at mødestrukturen ser således ud: 

Rammen for tilsynsmødet: 

 

Institutionslederen har ansvaret for at der udarbejdes et kort referat fra tilsynsmødet 

 Velkomst og præsentation  

 Dialog og videndeling om det pædagogiske indhold ud fra tilsynsbesøget i institutionen  

 Hvordan arbejdes der med ledelse af pædagogisk kvalitet  

 Fælles afrunding og sammenfatning af tilsynsmødet ved Dagtilbudschefen 

 
 

Fokusområder for tilsynet 2019 

Fokus vil især blive rettet mod intentionerne i den nye dagtilbudslov 

1. Implementering af arbejdet med den styrkede læreplan og det fælles pædagogiske grundlag 
2. Det styrkede fokus på læringsmiljøer hele dagen, legen, børneperspektivet, organisering i små 

grupper og begrebet dannelse 
3. Sprogindsatser  
4. Overgange 
5. Børn og familier i udsatte positioner 
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Er der noget særligt i jeres pædagogiske praksis eller nogle særlige pædagogiske perspektiver som den 

tilsynsførende skal orientere sig i så send det ind sammen med spørgeskemaet. 

 
 

Anbefalinger og henstillinger 

Hvis der er forhold, som giver anledning til anbefalinger og/eller henstillinger, noteres disse i forbindelse 
med tilsynsbesøget. 

 

Anbefalinger 

Anbefalinger er en hjælp til institutionens videre refleksion og arbejde. Anbefalinger skal beskrives, så det 

tydeligt fremgår, hvilken problemstilling anbefalingen hænger sammen med, og hvad der konkret menes. 

Det er alene op til institutionen at afgøre, om man ønsker at arbejde videre med anbefalingerne. 

Henstillinger 

Konsulenten/daginstitutionschefen skal give henstillinger i de tilfælde, hvor institutionens praksis ikke er 

inden for de rammer, der er fastsat i dagtilbudsloven, af kommunalbestyrelsen samt af 

daginstitutionsafdelingen. 

Ved en henstilling skal institutionslederen udarbejde en handleplan. Handleplanen skal sendes til 

daginstitutionsafdelingen Mia Wæver, miwav@ikast-brande.dk senest en måned efter, at institutionen har 

modtaget tilsynsrapporten. Konsulenten/dagtilbudschefen skal efterfølgende godkende 

institutionslederens handleplan og følge op. 

 

Tilsynsrapport 

 Der udformes en kortfattet tilsynsrapport 

 Rapporten skal offentliggøres på daginstitutionens hjemmeside  

Institutionen er velkommen til at kontakte daginstitutionsafdelingen, hvis der er noget i rapporten, de ikke 

forstår, har brug for at få uddybet eller har brug for vejledning/hjælp til at komme videre med. 

 

 
Birgitte Rønnow 

Specialkonsulent, Ikast-Brande kommune 
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