
TILSYNSRAPPORT 2019: INSTITUTION HØJBY-HJALLESE

BAGGRUND Tilsynsrapporten er udarbejdet af Sekretariatet for Dagtilbud på baggrund af et 
tilsynsdialogmøde, afholdt med forældrebestyrelsen i Institution Højby-Hjallese d. 31.01 
2019.
Deltagende på mødet var repræsentanter fra følgende børnehuse: Bolden, Mælkebøtten, 
Bjørnemosen. Institutionsleder og daglig leder (Skovløkken) som stedfortræder. Afbud: 
Brobækken.

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

DEN PÆDAGOGISKE 
INTENTION (BEST.)

I drøftelsen forud for tilsynsmødet var forældrebestyrelsen enig om, at der overordnet set 
foreligger en positiv læringsmiljøvurdering for institutionen. Bestyrelsen samlede 
opmærksomhedspunkter sammen og nåede frem til spørgsmålet, der ønskes drøftet:

Hvordan kan den pædagogiske intention blive tydeligere for forældrene, så de får større 
viden om, hvad der ligger bag de handlinger, der gøres i dagligdagen i børnehusene?

Forældrene fortæller samstemmende, at hvis de efterspørger mere viden om dagligdagen i 
børnehuset, så efterleves efterspørgslen, bl.a. via Mitbarn, nyhedsbreve mv. En af 
forældrene gav det eksempel, at flere forældre i et af børnehusene havde bedt om at få 
flere billeder lagt op på Mitbarn. Tiltaget blev hurtigt realiseret til glæde for forældrene. 
Efterfølgende er personalet blevet ved med at lægge billeder op. Forældrene er enige om, 
at der skrives mange fortællinger om dagligdagen i børnehusene på Mitbarn. Det, der 
ønskes mere af, er tekst med beskrivelse af de pædagogiske overvejelser bag aktiviteterne. 
Generelt set oplever forældrebestyrelsen en tilpas mængde information fra børnehusene.

Fra institutionsledelsens side tager man opmærksomhedspunktet omkring den 
pædagogiske intention til sig. De pædagogiske intentioner kan sagtens formidles via 
Mitbarn til forældrene. Der er også mulighed for at genoptage tiltaget med flere 
forældremøder.

FORÆLDRE 
SAMARBEJDE (FORV.)

Forældrene oplever et tillidsfuldt og konstruktivt samarbejde med medarbejderne på tværs 
af børnehusene. Medarbejderne er tydelige i at være ansvarlige for den ordentlige og 
professionelle samarbejdsrelation til forældrene. Hvis samarbejdet opleves udfordret, 
forsøges det at genskabe det gode samarbejde. Både forældre og institutionen oplever, at 
fællesnævneren omkring forældresamarbejdet er børnenes trivsel. Dette forsøger begge 
parter at mødes om i en respektfuldhed, der går begge veje.

BØRNENES 
UDVIKLING, TRIVSEL 
OG LÆRING (FORV.)

Punktet blev hovedsageligt drøftet under bestyrelsens punkt ”Den pædagogiske intention” 
ovenfor.

Forældrebestyrelsen er nysgerrige på spørgsmålet ”Handler du, hvis en kollega handler 
uhensigtsmæssigt i forhold til børnene?” som stilles fagprofessionelle i 
læringsmiljøvurderingen. Antallet af respondenter, der svarer ’I nogen grad’ overrasker 
ledelsen. Man vil sættes fokus på dette og arbejde videre med det i medarbejdergruppen.

ANBEFALINGER Det anbefales, at forældrebestyrelsen og ledelsen i børnehusene arbejder videre med at 
tydeliggøre den pædagogiske intention bag hverdagens handlinger. De nævnte gode 
erfaringer fra et af børnehusene med at tydeliggøre de pædagogiske overvejelser via 
billeder og uddybende tekst på Mitbarn kan med fordel bredes ud til alle institutionens 
børnehuse.
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