
TILSYNSRAPPORT 2019: INSTITUTION/DAGTILBUDSOMRÅDE

BAGGRUND Tilsynsrapporten er udarbejdet af Sekretariatet for Dagtilbud på baggrund af et 
tilsynsdialogmøde, afholdt med bestyrelsen i Børneinstitution Holluf Pile-Tingkær 
den 22. februar 2019.

Forældrerepræsentanter fra Hjulet, Tornbjerg, Holluf Pile, Ællingen samt ITR, Bupl 
Karina, ITR, FOA Lars, daglig pædagogisk leder Vibeke, institutionsleder Karen og 
konsulent Lise

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

BESTYRELSENS 
PUNKT

Digitalisering og teknologi forståelse

Mødet startede med en god præsentation af institution Holluf Pile-Tingkærs 
arbejde med teknologi og robotter ved pædagogerne Joakim og Henrik.

Præsentationen bestod af devices og eksempler på, hvordan pædagogikken 
bringes i spil og hvilken betydning det har for skolen. Der arbejdes bl.a. med 
kreativitet, læringsmakkere i samarbejde med skolen, højre/venstre læring, 
her gav forældrene udtryk for, at de kunne mærke læringen.

Alle børnehuse har ikke det samme devices, men låner af hinanden.

Forældrene var glade for fremvisningen og ytrede ønske om, at få kendskabet 
til, hvordan der arbejdes med digitalisering/teknologi forståelse bredt ud til 
alle forældre. Endvidere var de nysgerrige på at vide meget mere bl.a om, 
hvilke spil og app der vil være gode at bruge derhjemme

Aftalt at der skrives om det i fælles nyhedsbreve.

FORÆLDRE 
SAMARBEJDE 

(FORV.)

Hvordan vil I arbejde med at skabe og bevare et godt 
forældresamarbejde?

Der var en fælles optagethed blandt forældrene af, hvordan de kan få kontakt 
til de øvrige forældre og få dem til deltage bl.a. i det årlige forældremøde.

Enighed om, at det er vigtigt at få gjort opmærksom på, at forældremødet er 
en mulighed for, at de som forældre kan tale med hinanden uden børn og 
sammen med pædagogen fra deres barns gruppe.

Repræsentanter fra forældrerådene gør et stort arbejde med henblik på at få 
involveret de øvrige forældre bl.a. når der afholdes forældrekaffe, eller som 
nogen gør ved at møde op i børnehuset og sige godmorgen eller farvel til 
forældrene, guidning af nye forældre, så de lærer kulturen m.m..

Enige om, at det er rigtig vigtigt, at personalet fortsætter med at gå forrest.
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Enkelte børnehuse har god gavn af Facebookgrupper og bruger det som et 
kommunikationsredskab forældrene imellem. En opmærksomhed er, at der 
skal være tilkoblet en administrator og helst en fra forældrerådet.

Herudover har nogle af børnehusene god succes med at mødes på 
legepladserne i weekenden – dette sker ved at man som forældre sender en 
SMS.

Der er i børnehusene forskel på, hvor meget de bruger MitBarn og brug af 
billeder. Ligeledes opleves det, at der ved sygdom kommer færre men 
længere opslag. 

Forældrene gav udtryk for, at de er glade for, når der skrives på MitBarn og 
når der er billeder, det giver en bedre mulighed for at tale med sit barn om 
hvad de har oplevet i løbet af dagen. Ønske om, at alle børnehusene gør brug 
af MitBarn.

Forældrene er glade for de månedlige nyhedsbreve, hvor der bla. gives . 
information om hvilke temaer, aktiviteter m.m. der er gang i.

BØRNENES 
UDVIKLING, 

TRIVSEL OG 
LÆRING (FORV.)

Hvordan samarbejder I tillidsfuldt og konstruktivt om børnenes trivsel, læring 
og udvikling?

Forældrene ytrede ønske om et om større og bredere forklaring på hvorfor og 
hvordan der arbejdes med de forskellige indsatser/temaer, og hvordan de som 
forældre kan arbejde med det derhjemme fx: Vi Lærer Sprog plus, hvor 
målordene blandt andet er en del af, ligesom det er vigtigt at få forklaret, 
hvad dialogisk læsning er m.m.

Forældrene synes det giver et godt samspil mellem børnehus og hjem og 
synes det er rigtig godt når fx målordene hænger synligt i børnehusene.

ANBEFALINGER Det anbefales, at der arbejdes videre på optimering i forhold til brug af 
MitBarn og billeder.

Endvidere anbefales det, at alle børnehusene arbejder med nyhedsbreve 
bl.a  med henblik på, at få orienteret forældrene omkring arbejdet med 
digitalisering og teknologiforståelse, hvad der skal ske den kommende 
måned samt om andre større temaer.
Herunder, hvordan de som forældre kan arbejde med det derhjemme.

OPSAMLING PÅ 
MØDET

Forvaltningen oplyste forældrene om, hvor god institutionen er til at springe ud i 
forskellige samarbejder med bl.a. uddannelsesinstitutioner, omkring teknologi m.m., 
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som kommer børnene til gavn. 

Formanden synes at institutionen er god til at handle på det der evt. dukker op af 
sager, input eller andet.

Mødet blev afviklet i sammenhæng og med gode input.

             Konsulent Lise Skov, dagtilbudssekretariatet, Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ


