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 Tilsynsrapporten er udarbejdet af Sekretariat for Dagtilbud på baggrund af et 
tilsynsdialogmøde, afholdt med forældrebestyrelsen i Børneinstitution Hunderup d. 
07.01.2019. 
 
Forældrebestyrelsen var repræsenteret ved Børnehuset Galaksen, Børnehuset 
Hunderup, Børnehuset Molevitten, Børnehuset Ådalen samt Børnehuset Odense 
Vuggestue og Børnehave. Derudover deltog daglig pædagogisk leder Anne – Mette 
Stahlfest, tillidsrepræsentant Sofie Lumby, institutionsleder Erik Lundholm og konsulent 
Majbritt Skriver Laustsen 
 
Tilsynsrapporten belyser områder udvalgt af forvaltning og forældrebestyrelse bl.a. på 
baggrund af læringsmiljøvurderingen 2018. 

HVORDAN VIL VI ARBEJDE 

MED AT SKABE OG 

BEVARE ET GODT 

FORÆLDRESAMARBEJDE? 

(FORÆLDREBESTYRELSEN) 

 

 

Dannelsesstrategien er central i institution Hunderup. Den er blevet drøftet på såvel 

medarbejder- som forældreråds- og bestyrelseniveau. Strategien omsættes i 2019.  

Det er væsenligt, at forældre og medarbejdere møder hinanden åbent og tillidsfuldt. 

Ligeledes skal alle have mod til at være nysgerrige på hinandens perspektiver. 

Medarbejderne har en pædagogfaglighed og forældrene en forældrefaglighed, som 

samlet set bør supplere hinanden. Det kræver dialog om de forventninger og 

perspektiver, man som forældre og medarbejdere kan have til hinanden og dele med 

hinanden. 

Forældremøder er en god anledning til at formidle pædagogikken i institutionen og give 

forældrene et indblik i børnehusenes hverdag og de overvejelser samt intentioner, der 

ligger bag indsatser og aktiviteter i børnehusene. Forældrene giver udtryk for, at det vil 

være spændende at få et bedre og mere indgående indblik i hverdagen og viden om, hvad 

der ligger bag de pædagogiske overvejelser i børnehusene. Det er dejligt at få billeder og 

information om hverdagen. 

 

HVORDAN 

SAMARBEJDER I 

TILLIDSFULDT OG 

KONSTRUKTIVT OM 

BØRNENES TRIVSEL, 

UDVIKLING OG LÆRING? 

(FORÆLDREBESTYRELSEN) 

 Forældrene oplever, at medarbejderne har travlt. Det udfordrer forældrenes ønske om 

mere hverdagsdialog med medarbejderne. Dialogen kan fx omhandle barnets dag, 

barnets relationer mv. Forældrene vil gerne have mere dialog i forbindelse med 

aflevering og afhentning af deres børn, men oplever at normeringen i de tidsrum er 

begrænset, hvorfor de ikke ser det som en reel mulighed.  

Relationsarbejdet er essentielt og prioriteringen er tydelig for forældrene. Hverdagen er 

tilpasset børnene og deres behov. Der balanceres fint mellem det individuelle fokus og 

fokus på børnefællesskabet.  

HVAD ER KVALITET FOR 

JER FORÆLDRE – OG 

OPLEVER I AT FÅ DET I 

HVERDAGEN? 

 Forældrene er nysgerrige på hvordan og i hvilke faglige fora, at medarbejderne drøfter 

børnene. Forældrene oplever samarbejdet med personalet som tillidsfuldt, 

anerkendende og prioriteret. Det gode forældresamarbejde er inkluderende og 

tilrettelægges i  erkendelse af at børn og forældres behov er forskellige. Forældrene 

oplever at blive mødt med smil og overskud på trods af travlhed hos personalet. 

Børnene er det helt centrale omdrejningspunkt i Institution Hunderup. De bliver mødt 
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(FORVALTNINGEN) af medarbejderne, som de mennesker de er. Trivslen hos børnene er vigtig og ikke 

mindst forståelsen for, at børn er forskellige og at der skal tages højde for 

forskelligheden i læringsmiljøerne. 

Forældrene har et stort ønske om bedre normeringer i børnehusene. De synes, at det 

kunne være spændende, hvis politikerne var nysgerrige på, hvad en bedre normering 

potentielt kunne betyde for børns udvikling, trivsel og læring. 

BØRNENES UDVIKLING, 

TRIVSEL OG LÆRING 

(FORVALTNINGEN.) 

 Jf. ovenstående punkter. 

ANBEFALINGER  Det anbefales, at forældrerådene indledningsvis drøfter, hvad de som forældre gerne vil 

vide noget mere om. Både i forhold til generelle ting i børnehusene men også i forhold 

til deres eget barn. Herefter drøftes de forskellige input i forældrebestyrelsen. 

Det anbefales, at forældrerådene og -bestyrelsen drøfter forskellige fora, som kan 

imødekomme deres ønske om mere viden og information dels ift. børnehuset dels ift. 

deres eget barn. Herunder fx eftermiddagsmøder, forældre til forældre møder, 

dagtilbud – hjem samtaler, forældremøder mfl. 

Det anbefales, at der skabes overblik over de forskellige oplysnings - foldere, der er 

udgivet i børnehusene. Folderne har forskelligt indhold såsom sprog, dialogisk læsning 

mfl. Folderne kan evt. kan benyttes i andre af institutionens børnehuse. 

 

   

 


