
TILSYNSRAPPORT 2019: INSTITUTION NÆSBY-KORUP

BAGGRUND Tilsynsrapporten er udarbejdet af Sekretariatet for Dagtilbud på baggrund af et 
tilsynsdialogmøde, afholdt med forældrebestyrelsen/brugerbestyrelsen i Institution 
Næsby-Korup d. 15.01 2019.
Deltagende på mødet var repræsentanter fra følgende børnehuse: Ejlstrup, 
Grævlingløkken, Kronhjortløkken, Troldehaven børnehave, Troldehaven vuggestue, 
Stærekassen, Spurvelund, Ærtebjerggård, Eventyrgården. Afbud: Elsdyrløkken.

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

TRIVSEL OG LÆRING 
(BEST.)

Forældrebestyrelsen ønsker indblik i, hvad forvaltningen og Dagtilbudsafdelingen konkret 
gør for at sikre, at omsorg, trivsel og læring hos børnene er i højsædet. Herunder hvordan 
kvalitetssikring sker.

Afdelingen arbejder ud fra en kvalitetsmodel og en tilsynsmodel, som samlet set har til 
formål at sætte fokus på kvaliteten i de enkelte børnehuse og dagplejeområder. 
Dagtilbudsafdelingen afholder årlige kvalitetssamtaler med institution Næsby-Korup, hvor 
institutionsleder, samtlige daglige pædagogiske ledere, dagtilbudschef og en konsulent er 
deltagende. Formålet er her at drøfte, hvordan kvaliteten i dagtilbuddene kan udvikles og 
øges. Drøftelsen sker bl.a. på baggrund af data fra læringsmiljøvurderingen. Dette data er 
perspektiver fra fagprofessionelle, observatører, børn og forældre fra alle børnehuse og 
giver indikationer på kvaliteten i dagtilbuddene inden for seks temaer.

Efter kvalitetssamtalen følger en første og en anden opfølgningssamtale, mellem 
institutionsleder og konsulent, hvor institutionens kvalitetsplaner kvalificeres. 

Derudover er tilsynsdialogmøderne også et led i kvalitetsarbejdet; her er formålet netop 
at sikre og udvikle kvaliteten i dagtilbuddene, med afsæt i brugerperspektivet, dvs. børn 
og forældre.

Vigtigheden af netop brugerinddragelse og forældreperspektiver på børnenes trivsel og 
læring blev diskuteret.

DANNELSE OG SPROG 
(BEST.)

Institution Næsby-Korup skal igennem et kompetenceforløb i børns sproglige udvikling 
ved Sprogklar, med opstart i marts 2019. Forældrebestyrelsen er nysgerrige på, hvordan 
implementeringen af kompetenceforløbet vil foregå, og hvordan det sikres, at alle 
medarbejdere (også nye) anvender den viden i praksis.

Generelt vil implementeringen og kvalitetssikringen af f.eks. sprogtiltag være dels et 
ledelsesmæssigt ansvar i de enkelte børnehuse, og dels ske i samarbejde med 
Dagtilbudsafdelingen. Det blev forklaret, at i forhold til sprog har afdelingen to 
sprogkonsulenter, som står til rådighed med faglig sparring og rådgivning. Derudover er 
ledelsessparring mellem Sprogklar, institutionsleder og daglige pædagogiske ledere er 
også en del af kompetenceforløbet.

Forældre er tænkt ind i forløbet på den måde, at der vil være ét stort forældremøde eller 
flere små (dette planlægges med Sprogklar) med information om indholdet i 
kompetenceforløbet, som alt pædagogisk personale skal arbejde med. Alle forældre vil på 
den måde få det samme oplæg og information om sprogstimulering.

FORÆLDRESAMARBEJDE 
(FORV.)

Forældre og medarbejdere har overordnet et godt samarbejde. Forældrebestyrelsen 
ønsker mere vejledning i, hvad man som forældre konkret kan gøre i hjemmet i forhold til 
at understøtte børnenes læring og sproglige udvikling. Løbende opdatering på konkrete 
sproglige strategier ønskes, så det sproglige arbejde og den gode dialog kan fortsætte 
derhjemme.
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BØRNENES UDVIKLING, 
TRIVSEL OG LÆRING 

(FORV.)

Forældrebestyrelsen ønsker et øget fokus på ensartethed mellem de enkelte børnehuse i 
forhold til, hvordan der gives inspiration til forældres stimulering af børnenes 
sprogudvikling. For eksempel ved at højne tværgående videndeling imellem børnehusene. 
Det foreslås konkret, at der kunne sættes flere plakater op i børnehusene med gode, 
overskuelige råd til sprogstimulering af barnet fra 0-6 år. Forældrebestyrelsen vurderer, at 
synligheden af, hvad man som forældre konkret kan gøre, vil øges, og at det vil gøre det 
nemmere at tale om f.eks. sprogstrategier med pædagogisk personale.

ANBEFALINGER Det anbefales, at det drøftes videre, hvordan samarbejdet i de enkelte børnehuse mellem 
forældre og medarbejdere om børnenes læring og udvikling styrkes. Dette særligt med 
henblik på at få de gode råd og vejledning ud til alle forældre. Det anbefales også, at der 
arbejdes videre med rent fysisk at øge synligheden af, hvordan forældre kan arbejde 
videre derhjemme med børnenes sproglige udvikling, via sprogstrategier, dialogisk 
læsning m.m.

Det blev aftalt, at konsulent Carina Sejer eftersender materiale om forældresamarbejdet 
om børns sproglige udvikling.
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