
 

TILSYNSRAPPORT 2019 BØRNEINSTITUTION SKT. KLEMENS - DALUM 

BAGGRUND  

 

 Tilsynsrapporten er udarbejdet af Sekretariat for Dagtilbud på baggrund af et 
tilsynsdialogmøde, afholdt med forældrebestyrelsen i Skt. Klemens - Dalum d. 24.01.2019. 
 
Deltagere på mødet var repræsentanter fra følgende børnehuse: Svenstrup, Borreby – 
Fangel, Skovmosen, Rulkedalen og Asgård. 
 
Yderligere deltagere var: Institutionsleder Suzanne Gotthelf, daglig pædagogisk leder i 
Svenstrup Jette Rysgaard, konsulenter fra Dagtilbud Julie Ingstrup og Majbritt Skriver 
Laustsen 
 
Tilsynsrapporten belyser følgende områder udvalgt af forvaltning og 
forældrebestyrelse/brugerbestyrelse bl.a. på baggrund af læringsmiljøvurderingen 2018. 

FORÆLDRESAMARBEJDE 

(BEST.) 

 

 

Forædrebestyrelsen har drøftet datapakken. De har i særdeleshed drøftet data vedrørende 

forældresamarbejdet. De er optaget af, hvordan man som forældre får viden om sit barns 

trivsel. Forældrenes ønske er, at der afholdes trivselssamtaler mellem børnehus og 

forældre. De drøfter ligeledes omfanget af trivselssamtaler og at forældre kan have 

forskellige behov for at drøfte deres barn med medarbejderne. Det foreslås af forældrene, 

at børnehusene har en særlig opmærksomhed på førstegangsforældre og de forældre, som 

de ikke har så meget daglig kontakt med.  

Der er enighed om, at opstarten i børnehusene er særlig vigtig. En mulighed er 

opstartsmøder, hvor forældre og dagtilbud kan forventningsafstemme og hvor børnehuset 

kan italesætte vigtigheden af, at forældrene engagerer sig i deres børns hverdag og deltager 

i arrangementer såsom forældremøder, arbejdsdage mv. Forældrenes engagement har 

betydning for deres barn. Mødet kan derudover også være en introduktion til børnehuset 

og til den kultur, som dagtilbuddet ønsker skal kendetegne dem. Forældre skal også ’lære’ 

at gå i dagtilbud.  

 TRIVSELFORÆLDRE 

SAMARBEJDE (FORV.) 

 Et godt samarbejde (partnerskab) mellem forældre og dagtilbud kendetegnes ved, at 

begge parter gensidigt skal kunne stille tilpasse krav til hinanden og have respekt for 

hinandens perspektiver. Der skal være åbenhed og lydhørhed og der skal være mulighed 

for at tale om ting der går godt og/eller mindre godt. Forældre og dagtilbud har begge 

ansvar for at være opsøgende ift. hinanden. 

BØRNENES UDVIKLING, 

TRIVSEL OG LÆRING 

(FORV.) 

 Forældrene vil gerne vide noget mere om, hvilke formål og og tanker der ligger bag nogle 

af de aktiviteter, der foregår i børnehusene. De er nysgerrige og positivt overraskede over 

de mange pædagogiske overvejelser, der fx kan ligge bag en indkøbstur i Netto eller 

påklædning i garderoben.  

Forældrene er optaget af den måde hvorpå børnehusene arbejde på flere planer med 

børnenes udvikling fx individuelt og i gruppesammenhænge samt i børnefællesskaberne. 

De vil gerne vide noget mere om overvejelserne bag, da den indsigt gør dem klogere på 

deres eget barn og børnegruppen, hvilket bl.a. øger deres muligheder for at tale med 

deres barn om hverdagen i børnehuset. Det giver også mulighed for at støtte op om 
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dagtilbuds - indsatser derhjemme fx ift. selvhjulpenhed eller venskaber mfl. På den måde 

skabes der større sammenhæng og gennemsigtighed mellem hjem og dagtilbud.  

 

ANBEFALINGER  Der er bred enighed om, at der i Institution Skt. Klemens – Dalum kan arbejdes med 

kvalificering af: 

▪ Forældresamtaler om børnenes individuelle udvikling og trivsel. 

▪ Kommunikationen om de pædagogiske formål med dagligdagens aktiviteter, 

såvel på mitBarn som i formelle og uformelle samtaler med forældre.  

▪ Tydelig forventningsafstemning med forældre ved opstart og løbende, med 

henblik på at understøtte udvikling og fastholdelse af en åben og levende 

partnerskabs- og fællesskabskultur. 

 

På den baggrund anbefales det, at forældrerådene drøfter principper for afholdelse af 

opstartssamtaler og trivselssamtaler ift. det enkelte barns udvikling. Det anbefales også, at 

forældrerådene drøfter, hvordan den daglige eller ugentlige kommunikation, om formålet 

med hverdagens aktiviteter, skal kommunikeres på mitBarn, samtaler med forældre osv. 

 

   

 


