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 Tilsynsrapporten er udarbejdet af Sekretariat for Dagtilbud på baggrund af et 
tilsynsdialogmøde, afholdt med forældrebestyrelsen i Børneinstitution Munkebjerg d. 
30.01.2019. 
 
Deltagere på mødet var repræsentanter fra følgende børnehuse: Dronningens Asyl, 
Strikkegården og Christian Sonnesvej. 
 
Yderligere deltagere var: TR Anne Marie Rasmussen, dagtilbudsleder Tina Skov Madsen, 
daglig pædagogisk leder i Dronningens Asyl Hanne Vinding Dueholm og konsulent fra 
Dagtilbud Majbritt Skriver Laustsen 
 
Tilsynsrapporten belyser følgende områder udvalgt af forvaltning og forældrebestyrelse 
bl.a. på baggrund af læringsmiljøvurderingen 2018. 

FORÆLDRESAMARBEJDE 

(BEST.) 

 

 

Forældresamarbejdet opleves godt, men forældrene har et ønske om at få en øget indsigt i 

børnenes hverdag i børnehusene. Der er tilsvarende et ønske om øget mulighed for dialog 

med medarbejderne i hverdagen fx i forhold til hvordan barnets dag er forløbet. Som 

forældre er det betydningsfuldt at vide, at ens barn er blevet ”set” i løbet af dagen, men 

også at man ved, at man får overleveret relevante informationer om sit barn ved afhentning. 

Det er således vigtigt, at de medarbejdere, der er i børnehuset om eftermiddagen, har fået 

overleveret vigtig info fra kollegaer, som de kan videregive til forældrene. Der er et ønske 

hos nogen om afholdelse af flere forældresamtaler og at forældre kan have forskelligt behov 

for at drøfte deres barn med medarbejderne. Det foreslås fra forældrene, at børnehusene 

har en særlig opmærksomhed på førstegangsforældre og de forældre, som de ikke har så 

meget daglig kontakt med.  

FAGLIG UDVIKLING – 

(BEST.) 

 Jf. fra datapakken: Personalets indgriben/handlen i forhold til kollega, der handler 

uhensigtsmæssig. Forældrene oplever ikke medarbejdere, der handler uhensigtsmæssigt, 

når de er i børnehusene, men de er nysgerrig efter at drøfte, hvad der kan ligge bag disse 

besvarelser. Hvad forstås ved uhensigtsmæssigt? Institutionsleder beskriver, at der er et 

generelt ledelsesmæssigt fokus på at understøtte en samarbejdskultur blandt de ansatte, 

hvor man er i dialog med hinanden omkring dette, og hvor man kan stille undrende 

spørgsmål til hinandens praksis. At der stilles tydelig forventning til alle medarbejdere om, 

at man vælger den professionelle tilgang, hvor man handler ud fra barnets perspektiv, og 

hvor den personlige relation mellem kollegaer ikke bremser, at man griber ind, hvis en 

kollega handler uhensigtsmæssigt over for børnene.  

FORÆLDRE 

SAMARBEJDE (FORV.) 

 Opstartsmøderne opleves positivt af forældrene. Det  er godt med en tæt dialog med 

medarbejderne omkring barnet. På opstartsmøderne er det også muligt at få indsigt i 

børnehusets pædagogiske overvejelser og få drøftet hvilke forventninger man har til 

hinanden i samarbejdet omkring barnet. 

Forældrene opfordrer til, at børnehusene generelt stiller flere krav til forældre i forhold til 

samarbejdet og i forhold til forældrenes engagement i børnenes liv i børnehusene fx 

forventning om deltagelse i arrangementer og forældremøder. Børnehusene skal overfor 
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forældrene beskrive, hvorfor forældrenes deltagelse og engagement har betydning for 

deres barn men også i forhold til hele børnegruppen. 

BØRNENES UDVIKLING, 

TRIVSEL OG LÆRING 

(FORV.) 

 Forældrene ønsker at være i tættere dialog med medarbejderne om, hvor vidt deres børn 

udvikler sig alderssvarende, om deres sociale kompetencer er tilstrækkelige osv. 

Derudover vil de gerne via den tætte dialog i hverdagen have små ideer til, hvordan man 

kan understøtte sit barns udvikling og/eller håndtere en bestemt situation. 

Forældrene drøfter, hvad børnehusene skal kommunikere om men også hvor og hvordan, 

de skal kommunikere det. MitBarn er god til de overordnede og generelle informationer, 

hvilket giver et godt indblik i hverdagslivet. Andre informationer egner sig bedst til fx 

forældremøder. Emner på forældremøder kunne fx være en præsentation af de 

pædagogiske overvejelser omhandlender børns dannelse, baggrund for den planlagte 

praksis med børnene, arbejdet med børns sprogudvikling, gruppesammensætning og 

børnefællesskaber. 

ANBEFALINGER   Der er hos forældrebestyrelsen bred enighed om, at der i Børneinstitution Munkebjerg 

kan arbejdes med kvalificering af: 

- En prioritering og en styrkelse af den daglige dialog mellem forældre og 

medarbejdere. 

- Information og dialog til/med forældre, som ikke selv er opsøgende ift. det. 

Initiativet ligger hos medarbejderne. 

- Børnehusene skal formulere tydelige forventninger til samarbejdet med forældre 

om deres barn. 

- De generelle kommunikationsplatforme og informationsniveauet bør afdækkes 

hele børneinstitutionen. 

 

På den baggrund anbefales det, at forældrerådene, og herefter forældrebestyrelsen, 

drøfter principper for afholdelse af forældresamtaler og den mere uformelle dialog i 

hverdagen. Det anbefales ligeledes, at forældrerådene og forældrebestyrelsen drøfter 

behovet for informationer og hvor og hvordan de ønskes formidlet i børnehusene. 

   

 


