
 

TILSYNSRAPPORT 2019: INSTITUTION/DAGTILBUDSOMRÅDE 

BAGGRUND  

 

 Tilsynsrapporten er udarbejdet af Sekretariatet for Dagtilbud på baggrund af et 
tilsynsdialogmøde, afholdt med bestyrelsen i Børneinstitution Tarup-Pårup 16. 
januar 2019. 
 
Deltagere fra bestyrelsen Maria (Villeruplund), Connie (TR), Katja (Tingvallagården), 
Pernille (Pårup), Maria (Lærkereden), Michelle (Tarup), Maj (Honningkrukken), Rie 
(daglig pædagogisk leder Lærkereden), dagtilbudsleder Mette Rose og konsulent 
Lise Skov  
 
Tilsynsrapporten belyser følgende områder udvalgt af forældrebestyrelse og 
forvaltning bl.a. på baggrund af læringsmiljøvurderingen 2018. 

BESTYRELSENS 

PUNKT 

 Forældresamarbejdet med fokus på, hvordan vi kan gøre det endnu bedre. 

Der er stor forskel på, hvordan forældresamarbejdet er organiseret i børnehusene. 

I nogle af børnehusene er der ingen faste samtaler med forældrene ved opstart eller 

overgang. Det kan betyde, at der ikke er den nødvendige dialog og, en bekymring 

for, at det kun vil være de ressourcestærke forældre, som kontakter medarbejderne.  

En opstartssamtale kan skabe en forventningsafstemning, så samarbejdet omkring 

barnets trivsel og udvikling kan være styrket fra starten.  

Der var stor enighed blandt forældrene om, at der I forhold til forældresamarbejdet, 

skal stilles krav til forældrene, således at det ikke alene er medarbejdernes ansvar, 

men at det går begge veje. 

Nogle af børnehusene har velkomstfoldere, her gav de forældre udtryk for, at det var 

en rigtig god hjælp for dem som forældre bl.a. i forhold til, hvordan man navigerer i 

husets rutiner og forventninger, og hvad det betyder at have et ’vuggestuebarn’ 

eller ’børnehavebarn’ i et børnehus.  

Forældrene vil rigtig gerne hjælpe i hverdagen, og de vil meget gerne have helt 

konkrete opgaver, så de ved hvad de skal byde ind med.  

Forældremøderne organiseres også på forskelligvis i børnehusene, da nogle af 

børnehusene alene har valg, men ikke drøftelser med forældrene eller præsentation 

af den daglige praksis.  

 

BESTYRELSENS 

PUNKT 

 Læring og udvikling’ med udgangspunkt i datapakken.  

I forhold til læring og udvikling, gav forældrene ønske om, at der skabes 

gennemsigtighed, i forhold til, hvad der arbejdes med i børnehuset f.eks, Hvad 

betyder social kompetence? Sprog+ har været meget konkret for forældrene. 

Forældrene gav ligeledes udtryk for en nysgerrighed på, hvad der arbejdes med – 

også metoder, overvejelser og udviklingsmål. 

Det blev foreslået, at der laves en velkomstfolder til forældrene, hvor der også står 

noget om udviklingsmål – fx  hvad skal dit barn kunne-….. 
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Enkelte af forældrene havde en oplevelse af, at medarbejderne har travlt og vælger 

derfor ikke at forstyrre, selvom de godt kunne tænke sig en kort snak om ens barn. 

Dagtilbudsleder Mette Rose italesatte, at Børneinstitution Tarup-Pårups værdier bl.a. 

er, at 

- vise tydeligt at dørene er åbne for forældrene og at de altid er velkomne.  

- signalere ”Velkommen til DIT/JERES børnehus og ikke VORES. 

- møde forældrene og ikke med at vi har ’for travlt’ og at de kommer til 

besvær, fordi vi lige skal…….  

- hvis vi ikke har tid, så skal det være de faglige argumenter og 

barneperspektivet forældrene skal møde fremfor ’ressourcekortet’.  

- se løbende ser på vores tilgang / attitude i forhold til mødet med forældrene, 

i alle børnehusene 

 

FORÆLDRE 

SAMARBEJDE 

(FORV.) 

 • Hvordan vil I arbejde med at skabe og bevare et godt 

forældresamarbejde? 

 

Drøftet under bestyrelsens punkt 

 

 
 

BØRNENES 

UDVIKLING, 

TRIVSEL OG 

LÆRING (FORV.) 

 • Hvordan samarbejder I tillidsfuldt og konstruktivt om børnenes trivsel, 

læring og udvikling? 

 

Drøftet under bestyrelsens punkt 
 

ANBEFALINGER  Det anbefales, at der arbejdes videre med overgangssamtaler i forhold til 

systematisk opfølgning og med henblik på, at give gode overgange for børn 

og forældre. (Børn- og Ungeudvalget kommer med retningslinjer i løbet af 

foråret.) 

 

Endvidere anbefales det, at der ses på, hvordan forældrene vil kunne bydes 

noget mere ind i børnehusets dagligdag bl.a. med henblik på 

gennemsigtighed i forhold til børnehusets hverdag. 

OPSAMLING PÅ 

MØDET 

 Der var en god og konstruktiv dialog. Punkterne blev drøftet sammenhængende. 

 

 

               

UNDERSKRIFT 

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