
TILSYNSRAPPORT 2019: INSTITUTION ABILDGÅRD

BAGGRUND Tilsynsrapporten er udarbejdet af Sekretariatet for Dagtilbud på baggrund af et 
tilsynsdialogmøde, afholdt med forældrebestyrelsen i Institution Abildgård den 16.01 
2019.
Deltagende på mødet var repræsentanter fra følgende børnehuse: Verdenshuset, 
Lærkeparken, Fyrretræet, Granparken, Planteskolen. Derudover ITR, DPL fra 
Verdenshuset og Granparken/Lærkeparken, og institutionsleder.

Tilsynsrapporten belyser følgende områder udvalgt af forvaltning og forældrebestyrelse 
bl.a. på baggrund af læringsmiljøvurderingen 2018.

SPROG (LÆRING OG 
UDVIKLING) (BEST.)

På tværs af børnehusene er det forskelligt, på hvilken måde og i hvor høj en grad forældre 
oplever at blive informeret om sprogarbejdet i dagtilbuddet. Der ønskes dels flere møder 
mellem forældre og personale, dels mere viden om, hvordan og på hvilken måde forældre 
kan bidrage til sprogarbejdet. Der er en stor lyst til at modtage konkret information om, 
hvordan man som forældre kan arbejde videre derhjemme med at understøtte børnenes 
sproglige udvikling. Det diskuteres, hvordan de gode erfaringer kan deles på tværs af 
børnehusene: for eksempel systematisk arbejde med fokusord, som forældre arbejder 
videre med derhjemme, og udlevering af informationsbreve om, hvad der p.t. arbejdes 
med i børnehuset. Tiltaget kan inspirere i de børnehuse, hvor det fra forældrene 
fortælles, at sprogarbejdet ikke opleves som tydeligt, eller hvor man ønsker de gode tiltag 
genetableret.

BØRNESYN OG 
BØRNEPERSPEKTIVER 

(OMSORG OG TRIVSEL) 
(BEST.)

Det diskuteres, hvordan børnenes perspektiver i højere grad kan inddrages i forskellige 
sammenhænge. Blandt andet i den fysiske indretning, hvor børnene i høj grad kan være 
medbestemmende og komme med idéer hertil.

Forældrerepræsentanter fra et børnehus oplever, at en ny struktur med 
funktionsopdeling er udfordrende. Nogle af børnene virker forvirrede, når de møder ind 
om morgenen. Her foreslår forældrene, at børnenes perspektiver kan inddrages i den 
sammenhæng: ”Kan man spørge børnene om, hvad de synes om funktionsopdelingen?”

FORÆLDRESAMARBEJDE 
(FORV.)

Der er på tværs af børnehusene et stærkt fokus på forældresamarbejdet – og en 
nysgerrighed på, hvad der skal til for at styrke samarbejdet. Der bydes generelt fra 
forældrene ind med, at der ønskes flere forældremøder, hvor barnets trivsel, læring og 
udvikling kan drøftes – også selvom det går godt. En gennemgående kommentar fra alle 
børnehusene er, at forældre oplever, at der er god tillid i kommunikationen mellem dem 
og personalet.

BØRNENES UDVIKLING, 
TRIVSEL OG LÆRING 

(FORV.)

Forældre oplever en god gensidig tillid til personalet og efterspørger at blive inddraget i, 
hvad de kan gøre for i højere grad at støtte op omkring deres barns udvikling, trivsel og 
læring. Som nævnt ovenfor ønsker forældre på tværs af børnehusene mere viden om, 
hvad de kan gøre for især at støtte barnet i den sproglige udvikling og læring.

ANBEFALINGER Det anbefales at arbejde videre med forældresamarbejdet, herunder systematik i 
information til forældre om bl.a. sprogarbejdet, fx via månedlige informationsbreve med 
konkrete forslag til, hvordan forældre arbejder videre med aktiviteter derhjemme. 
Herunder også at sætte fokus på, hvor ofte der tilbydes forældremøder, og om der skal 
tilbydes flere.
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