
TILSYNSRAPPORT 2019: BØRNEINSTITUTION KRAGSBJERG

BAGGRUND Tilsynsrapporten er udarbejdet af Sekretariatet for Dagtilbud (konsulent Vibe Grønfeldt 
Martiny) på baggrund af et tilsynsdialogmøde, afholdt d. 7. februar 2019.

Deltagere: 
Da forældrene i børneinstitution Kragsbjerg ikke har nedsat en bestyrelse, var forældrene 
repræsenteret ved to forældrerådsformænd fra henholdsvis Børnehuset Tryllefløjten og 
Børnehuset Den Blå Planet. 
Derudover deltog to daglige ledere, en medarbejderrepræsentant, institutionsleder og en 
konsulent fra dagtilbudssekretariatet.

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

POSITIONERING -
PERSONALETS 
INDBYRDES 
ROLLEFORDELING 
OG DENNES 
BETYDNING FOR 
BØRNENE. 

(DEN BLÅ PLANET)

Forældrene oplever, at der er et fint system i personalets positioneringer, og at det er 
tydeligt for personale og børn hvem der gør hvad. Men forældrene efterlyser at det også 
tydeliggøres for dem hvilke roller personalet har. Er de f.eks. overbliks- eller 
fordybelsesvoksne? 

Det drøftes, at der i denne forbindelse kommunikeres forskelligt til forældrene i de 
forskellige børnehuse. Institutionen kan, ved at sætte fokus på dette, udveksle erfaringer på 
tværs, og blive endnu bedre. I et børnehus formidles det, hvornår hver enkelt medarbejder 
har fri, det sætter forældre pris på. Derudover efterlyses der en tavle med personalets 
billeder og navne. 

Generelt er der tilfredshed med, at personalet arbejder med forskellige roller.

I Institution Kragsbjerg øver personalet sig på, at skrive læringshistorier fremfor dagbøger, 
så opdateringer på MitBarn fortæller mere om hvad børnene lærer og ikke kun hvad de gør. 
Denne udvikling værdsætter forældrene.

SAMARBEJDE 
OMRING BARNETS 
UDVIKLING, 
HERUNDER 
FORÆLDRES 
DELAGTIGHED. 
(TRYLLEFLØJTEN)

Forældrene efterlyser mere formidling om hvad ”man øver” sig i sammen med netop deres 
barn. Da der arbejdes i teams, kan det være svært for forældre at finde ud af, hvem de skal 
tale med om deres barn. Derfor skal personalet være tydeligere på hvem der er omkring 
barnet. 

Det drøftes at forældre har meget forskellige behov, og at ansvaret for en større dialog om 
barnet ligger hos både personale og forældre. Men der kan arbejdes med en realistisk 
forventningsafstemning medarbejdere og forældre imellem.

Der kan arbejdes med tydeligere formidling om det der generelt er fokus på i Børnehuset.

FORÆLDRERÅD I 
ELVERHAVEN

(TRYLLEFLØJTEN)

I forbindelse med etablering af frokostordning i Elverhaven, blev det aktuelt at finde et 
forum hvor forældrene kunne være repræsenteret. 

Der kan ikke etableres et forældreråd i Elverhaven da det ikke er et selvstændigt børnehus. 
Det er derfor vigtigt at der bliver valgt en ”Elverhave”- forælder i hvert forældreråd i de tre 
børnehuse. De pågældende forældre kan være kontaktgruppe til Elverhaven – Dgl. Leder og 
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Institutionsleder.

FORÆLDRE 
SAMARBEJDE (FORV.)

Hvordan vil brugerbestyrelsen arbejde med at skabe og bevare et godt 
forældresamarbejde?

Da der ikke er en forældrebestyrelse i Kragsbjerg, er det forældrerådene i de enkelte 
børnehuse, der sammen med Dagl. Leder – og med. Repræsentant drøfter hvad der skal ske 
i det enkelte børnehus. Institutionslederen er til rådighed hvis forældrerådet ønsker at 
invitere til møde. Endvidere inviteres der til fælles forældrerådsmøder, hvis det giver 
mening. 

BØRNENES 
UDVIKLING, TRIVSEL 
OG LÆRING (FORV.)

Hvordan samarbejder brugerbestyrelsen tillidsfuldt og konstruktivt om børnenes trivsel, 
udvikling og læring?

Via et godt samarbejde og mulighed for at komme med input på forældrerådsmøder og ved 
individuelle forældresamtaler. (Se tidl. Punkt)

ANBEFALINGER Det anbefales 

- at personalet arbejder på at styrke en løbende forventningsafstemning for 
kommunikationen mellem forældre og personale.

- at institutionen tydeliggør kommunikationen til forældrene omkring personalets 
positionering, og hvem der er tættest på barnet.

- at der, omkring valg til forældreråd, sættes fokus på en tydelig struktur for 
inddragelse af forældrerepræsentanter. Herunder omfanget af 
beslutningskompetencer i henholdsvis Elverhavens kontaktgruppe, forældreråd og 
evt. institutionsbestyrelse jf. styrelsesvedtægten.
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