
 

TILSYNSRAPPORT 2019: INSTITUTION SCT. HANS 

BAGGRUND  

 

 Tilsynsrapporten er udarbejdet af Sekretariat for Dagtilbud på baggrund af et 

tilsynsdialogmøde, afholdt med forældrebestyrelsen i Institution Sct. Hans 

/Dagplejeområde d. 28.02 2019. 

 

Deltagere på mødet var repræsentanter fra følgende børnehuse: Tolderlunden, Juelsgade, 

Marienlund og Egebæk. Derudover deltog ITR PMF Dan Eskekilde, institutionsleder Birgitte 

Kragelund og konsulent Majbritt Skriver Laustsen 

 

Tilsynsrapporten belyser følgende områder udvalgt af forvaltning og forældrebestyrelse 

bl.a. på baggrund af læringsmiljøvurderingen 2018. 

SPROG  

-  ”SPROGKLAR”. 

HVORDAN KOMMER 

SKOLERNE MED I 

ARBEJDET MED 

BØRNES SPROGLIGE 

UDVIKLING? 

 (BEST.) 

 

 

Forældrebestyrelsen udtrykte stor tilfredshed med, at dagtilbudsafdelingen har taget 

initiativ til projektet ”Sprog Klar”. Det virker gennemtænkt hele vejen i systemet lige fra det 

politiske niveau og til den pædagogiske praksis. 

Det er positivt, at der er indlagt et forældremøde, så forældrene fra start kan involveres i 

arbejdet med sprog. 

Forældrebestyrelsen oplever, at det pædagogiske personale er engageret i arbejdet med 

sprog, og det mærkes på børnene. Dejligt med et projekt som alle børn får stor gavn af. 

Det er et stort ønske fra såvel forældre og ansatte i Sct. Hans, at skolerne og forskellige 

tværfaglige samarbejdspartnere får mulighed for at tilegne sig samme teoretiske grundlag 

for arbejdet med sprog som daginstitutionerne. Det er betydningsfuldt for barnet hvis alle 

professionelle omkring barnet arbejder ud fra samme teoretisk grundlag. 

FORÆLDRE 

SAMARBEJDE  

(FORV.) 

 Forældresamtaler er vigtige, især når man afleverer tidligt og henter sent. Den personlige 

kontakt er vigtig. Det er godt at få jævnlig status fra medarbejderne i børnehusene. 

Forældrene oplever imødekommenhed og mulighed for en snak med medarbejderne. 

Institutionen har lagt rammen for forældresamtalerne fremover. Det bliver et tilbud om en 

årlig samtale. Indholdet bliver orientering fra børnehuset om barnets trivsel og udvikling, og 

ikke mindst en dialog med forældrene om, hvordan de oplever at deres barnet trives. 

Sammen laves planen for eventuelle kommende tiltag omkring barnet. Samtalerne placeres 

så de passer ind i de skift, som barnet har i sin tid i børnehuset. Derudover er alle forældre 

altid velkomne til at bede om en samtale, ligesom børnehuset altid inviterer forældrene til 

samtale, hvis barnet er i nogle udfordringer. Alle samtaler bør afsluttes med, hvordan der 

efterfølgende følges op på de aktuelle samtaler. 

BØRNENES 

UDVIKLING, TRIVSEL 

OG LÆRING  

(FORV.) 

 Forældrene oplever, at der er en fælles linje i Børneinstitution Sct. Hans. Dvs. at forældre på 

trods af forskellighed i børnehusene får det samme kvalificerede tilbud. Den løbende dialog 

mellem forældre og medarbejdere er meget vigtig, ligesom forældremøderne, hvor 

forældrene bliver orienteret om, hvad der  aktuelt er fokus på i børnehuset. 
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Kvaliteten i Institution Sct. Hans kendetegnes bl.a. ved  engagerede og fagligt kompetente 

medarbejdere. Der hersker en kultur, hvor det er rat at være for børn og forældre. 

Forældrene oplever, at der er pædagogiske begrundelser for aktiviteter og ændringer i 

børnehuset. Der er god kommunikation om aktiviteter i børnehuset fx udflugter og bålmad 

m.v. Det er godt, når der på forældremøder vises videooptagelser af hverdagen. Det giver et 

indblik i hverdagens mange facetter og det styrker tilliden samt kendskabet til børnehuse og 

medarbejdere, idet det synliggør det pædagogiske arbejde. 

ANBEFALINGER  Det anbefales, at forældrebestyrelse og institutionsleder drøfter, hvilke ønsker forældrene 

konkret kunne have ift. at styrke den digitale kommunikation forældre og børnehuse 

imellem. Forældrene ser en mulighed for at styrke forældresamarbejdet yderligere ved at 

styrke den digitale information og kommunikation til forældrene. Forældrene oplever en 

svingende kvalitet i børneshusene, men har et ønske om mere ensartethed på tværs af 

børnehusene. En mulighed er at bruge MitBarn mere målrettet og udnytte de muligheder, 

der er i MitBarn. 

 

   

 


