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Forslag om justering af tilsynmodel for dagtilbud og børnebyer/center
Dagtilbud er omfattet af tilsynet jf. DL§3:
De kommunale og selvejende dagtilbud: Dagplejen, 3 kommunale dagtilbudsklynger, 4
selvejende dagtilbud og 5 børnebyer/børnecenter omfattende i alt 28 lokaliteter.

Nuværende model
Et anmeldt årligt tilsynsbesøg i hvert dagtilbud med et efterfølgende anmeldt tilsynsmøde. Alle
28 dagtilbud/dagtilbudsafdelinger besøges.
Lege- og læringsmiljøvurdering/BTU og Dialogprofil indgår hvert år som elementer i tilsynet.
Gældende retningslinjer fremgår af dok 153880-14.

Forslag til justering af tilsynsmodel
Ramme
Frekvensen med et årligt tilsyn bevares uændret.
Tilsynet i den justerede model består af et uanmeldt årligt tilsynsbesøg med et efterfølgende
anmeldt tilsynsmøde.
Det anmeldte årlige tilsynsmøde i hvert dagtilbud, svarende til 13 tilsynsmøder (Dagplejen, 3
kommunale dagtilbudsklynger, 5 børnebyer/center, samt de 4 selvejende dagtilbud) fortsætter
uændret og beskrives derfor ikke nærmere i dette notat.
Det nye er, at det årlige tilsynsbesøg ændres fra anmeldt til uanmeldt besøg.
Alle dagtilbud/dagtilbudsafdelinger/børnebyer/center får uanmeldt tilsynsbesøg, svarende til
28 uanmeldte tilsynsbesøg. (OBS besøger vi kun èn dagplejer)
Det uanmeldte tilsyns overordnede formål er at få indblik i dagtilbuddets praksis uden
forudgående forberedelse for dagtilbuddet.
Det uanmeldte tilsynsbesøg kan give et øjebliksbillede af den pædagogiske praksis, som den
udspiller sig på det givne tidspunkt. Et uanmeldt tilsyn giver mulighed for at opleve, hvordan
stemningen er i dagtilbuddet og gør det muligt, at belyse de umiddelbare indtryk, dagtilbuddet
giver.
Observationer fra det/de uanmeldte tilsynsbesøg indgår i dialogen på det anmeldte
tilsynsmøde. Tilsynsbesøg skal derfor ligge forud for det anmeldte tilsynsmøde.

Indhold
Udover det lovpligtige indhold i tilsynet indgår en samlet dialogprofil for hele dagtilbuddet som
et element i tilsynet hvert år.
Hvert andet år vil Lege- og læringsmiljøvurdering (LLMV)/Brugertilfredshedsundersøgelse
(BTU) indgå som et element i tilsynet (dette i forbindelse med kvalitetsrapporten som
LLMV/BTU indgår i).
Hertil foreslås følgende indhold:





indsatserne fra de til enhver tid gældende politiske fokusområder
som variabel, områder der har været udslagsgivende for hele dagtilbudsområdet og for
det enkelte dagtilbud ved det foregående tilsyn (for 2018 var sprog og kultur
udslagsgivende for hele dagtilbudsområdet.). Dette vil også indgå i en systematisk
opfølgning ved eventuelle anmærkninger).
Igangværende fælles udvikllingsforløb/projekter

Samtlige data trækkes af forvaltningen.

