
 

TILSYNSRAPPORT 2019: INSTITUTION/DAGTILBUDSOMRÅDE 

BAGGRUND  

 

 Tilsynsrapporten er udarbejdet af Sekretariatet for Dagtilbud på baggrund af et 
tilsynsdialogmøde, afholdt med forældrebestyrelsen i Dagplejen Vest 8. januar 2019. 
 
Deltagere fra forældrebestyrelsen: Formand Jonas Dean Weisenberg, Silas Reippurt, Louise 
Madsen, Maria Argiris, Tanja Kristiansen, TR Berit Lydal og dagplejeleder Svend Degn Besser  
 
Tilsynsrapporten belyser følgende områder udvalgt af forældrebestyrelse og forvaltning 
bl.a. på baggrund af læringsmiljøvurderingen 2018. 

LÆRINGSMILJØERNE I 

LEGESTUERNE (BEST.) 

 

 

Forældrene havde en opmærksomhed på kvaliteten af 

læringsmiljøerne og det æstetiske miljø i Tingløkkehus, som 

primært skyldes, at der er mange praktiske opgaver og vanskelige 

fysiske faciliteter. Forældrene ytrede ønske om en besigtigelse med 

henblik på at besigtige forholdende.  

 

Endvidere havde forældrene ønske om, at der evt. etableres et 

samarbejde mellem bestyrelsen, Dagplejen Vest og forvaltningen 

med henblik på, at få set på problemet omkring Tingløkkehus. 

 

I forhold til de fysiske rammer i Tingløkkehus blev det oplyst, at der 

har været arbejdet på evt. andre lokalefaciliteter. 

 

Alle læringsmiljøer i legestuerne er ved at blive opgraderet med 

diverse inventar m.m., som forhåbentlig vil kunne imødekomme 

nogle af forældrenes opmærksomheder. 

 

Enkelte forældre havde en oplevelse af, at rammerne i 

Tingløkkehuse ikke indbyder til, at man som forældre kan komme 

ind og aflevere/hente sine børn. Dette tages med i en evt. 

besigtigelse og på et bestyrelsesmøde, hvor der tages generel snak 

om, hvordan der etableres en god dialog i forbindelse med 

aflevering/hente situationer samt med fokus på gennemsigtighed i 

legestuerne generelt og evt. hos den enkelte dagplejer. 

 

 

INDGRIBEN, HVIS EN 

KOLLEGA HAR EN 

UHENSIGTSMÆSSIG 

ADFÆRD (BEST.) 

 Forældrene var optaget af punktet og ønskede en dialog med 

Dagplejen Vest om mulige tiltag til at imødegå dette.  

 

Dagplejelederen orienterede om, at Dagplejen Vest har besluttet at 

implementere PLF (professionelle læringsfællesskaber) for både 

pædagoger og dagplejere mhp. at styrke en lærende evaluerings- 

og feedbackkultur. 

 

Bestyrelsen var meget tilfredse med, at Dagplejen Vest har valgt 

dette særlige fokus (som også vil indgå i kvalitetsplanen for 2019). 

Dette optager bestyrelsen meget, og de ønsker at følge punktet 

løbende på bestyrelsens møder.  
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Forældrene opfordrede desuden til, at der anvendes et mere 

anerkendende og positivt sprogbrug i læringsmiljøvurderingen, 

f.eks. i forhold til ’uhensigtsmæssig adfærd’. 

 

 

FORÆLDRE 

SAMARBEJDE (FORV.) 

 • Hvordan vil I arbejde med skabe og bevare et godt 

forældresamarbejde? 

Der var stor ros til forældresamarbejdet, børnetube, postkort, 

læreplansarbejdet, fokus ord/sange og aktivitetsplanerne – ’mere af 

det’.  

 

Der er dog steder, hvor postkortene ikke rigtig er taget i brug. Her 

blev der opfordret til, at forældrene evt. kunne starte med at skrive 

et postkort eller tale med den enkelte dagplejer om det, og den vej 

give det opmærksomhed. 

 

Forældrene vil rigtig gerne guides i helt små ting i forhold til ens 

eget barn. 

 

Der var en opmærksomhed på, når informationer, nyhedsbreve med 

sendes ud, så sker det i e-boks, hvilket betyder det kun er den ene 

forældre som får det.  

  

 

BØRNENES 

UDVIKLING, TRIVSEL 

OG LÆRING (FORV.) 

               Drøftet under punktet ” læringsmiljøerne i legestuerne” 

ANBEFALINGER  Det anbefales, at forældrebestyrelsen får taget en besigtigelse og en 

drøftelse omkring forholdene i Tingløkkehus med henblik på mulige 

forbedringer.  

 

Endvidere anbefales det, at der i forældrebestyrelsen tages en generel snak 

om, gennemsigtighed samt hente/bringe situationerne i legestuerne.  
 

OPSAMLING PÅ 

MØDET 

 Der var enighed om, at det var et godt møde med kvalificeret indhold og 

rammesætning.  

 

Bestyrelsen havde dog ønske om, at tilsynsdialogmødet fremover afholdes 

inden kvalitetssamtalen, således at drøftelser fra tilsynsdialogmødet kan 

indarbejdes i kvalitetssamtalen.  
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