
TILSYNSRAPPORT 2019: INSTITUTION NORD

BAGGRUND Tilsynsrapporten er udarbejdet af Sekretariatet for Dagtilbud på baggrund af et 
tilsynsdialogmøde, afholdt med forældrebestyrelsen/brugerbestyrelsen i Institution Nord 
den 9. januar 2019.
Deltagende på mødet var repræsentanter fra følgende børnehuse: Klostergården, Lumby, 
Stige, Søhus, Kastaniegården, Louisegården, Næsbyhovedgård. Afbud: Lillelund.
Tilsynsrapporten belyser følgende områder udvalgt af forvaltning og 
forældrebestyrelse/brugerbestyrelse bl.a. på baggrund af læringsmiljøvurderingen 2018.

SKÆLDUD/OMSORG OG 
TRIVSEL (BEST.)

Det blev diskuteret, hvad skældud er. Erfaringer fra nogle af børnehusene blev delt, bl.a. 
med udfordrende opførsel fra en større gruppe børn over en længere periode. Adfærden 
har affødt forskellige sanktioner, som af børnene kan opfattes som skældud. Det 
diskuteres, at skældud kan opleves som et udtryk for at være havnet i handletvang som 
voksen. Der var på mødet enighed om, at tonen i omgangen med børnene egentlig er det 
primære i en konfliktsituation; på hvilken måde tingene bliver sagt til børnene. Dette er 
en god opmærksomhed at bære med videre – hvordan det sikres, at tonen barn og 
voksen imellem er i orden, og hvordan barnet får at vide, hvorfor der skete en 
irettesættelse.

Diskussionen af skældud kobles med dannelsesarbejdet, i særlig grad 
tålmodighedsbegrebet.

Det er vigtigt, at der i forhold til skældud også er samarbejde mellem hjem og dagtilbud. 
Der skal sammen skabes en god kultur, der gør, at man kan være sammen i et stort 
fællesskab.

FORÆLDRESAMARBEJDE 
(BEST.)

Institutionens læringsmiljørapport peger på, at nogle forældre ikke bliver mødt i dialogen 
med børnehuset om deres barns udvikling. Der opleves behov for at sætte fokus på 
synligheden af institutionens tilbud om forældresamtaler. Det blev diskuteret, at mitBarn 
er den indgang, hvor forældre bedst opnår information om f.eks. samtaler. Der kan dog 
være tilfælde, hvor det er vigtigt at kommunikere direkte til forældrene. Vigtigt, at 
medarbejdere er opsøgende på, hvilke forældre der ikke beder om en samtale, for at sikre 
at alle får talt om barnets udvikling, trivsel og læring. Generelt ønskes det, at institutionen 
sætter fokus på, at der er en åbenhed om at spørge ind til institutionens tilbud.

Der er fra nogle af børnehusene god erfaring med at lave et velkomstbrev til forældre ved 
barnets opstart; kort tekst med billeder af medarbejderne i brevet. Det opleves af 
forældrene som et vigtigt og tydeligt kommunikationsredskab. 

FORÆLDRE 
SAMARBEJDE (FORV.)

Punktet blev diskuteret under bestyrelsens punkt ”Forældresamarbejde” ovenfor.

BØRNENES UDVIKLING, 
TRIVSEL OG LÆRING 

(FORV.)

Det er vigtigt, at der i samarbejdet mellem dagtilbud og forældre er en gensidig 
forpligtelse til også at fortælle om de ting, der fungerer godt. Det er vigtigt, at der kan 
etableres kontakt imellem forældrerådet og de øvrige forældre. Her kan arrangementer 
og en tydelig italesættelse være en af vejene ind.

ANBEFALINGER Det anbefales, at forældrebestyrelsen og ledelsen i børnehusene sammen arbejder videre 
med at skabe en tydelighed i institutionens kommunikation til forældrene. Herunder 
hvilke typer samtaler forældre tilbydes, og hvornår forældrene tilbydes dem. Derudover 
anbefales det, at børnehusene drøfter tonen imellem børn og voksne, og voksne imellem. 
Herunder også at udfolde begrebet skældud.
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