
 

TILSYNSRAPPORT 2019: INSTITUTION/DAGTILBUDSOMRÅDE 

BAGGRUND  

 

 Tilsynsrapporten er udarbejdet af Sekretariatet for Dagtilbud på baggrund af et 
tilsynsdialogmøde, afholdt med forældrebestyrelsen i Børneinstitution Tornbjerg-
Rosengård  
5. februar 2019. 
 
Deltagere fra forældrebestyrelsen Lajla (Ejerslykke), Maria (Niels Bohr), Kasper 
(Ejerslykke), Mads (Blangstedgård), Kasper (Ørbækparken), Jeanette (daglig 
pædagogisk leder Niels Bohr), Stine (medarb.repr.), Ulla (TR), Gitte Hermansen 
(dagtilbudsleder) og Lise Skov (konsulent) 
 
Tilsynsrapporten belyser følgende områder udvalgt af forældrebestyrelse og 
forvaltning bl.a. på baggrund af læringsmiljøvurderingen 2018. 

BØRNEMILJØVURDERINGEN 

FRA ET FORÆLDREPER-

SPEKTIV (BEST.) 

 

 

 

Ros til dagtilbud som I samarbejde med forældre har fået tilpasset spørgerammen. 

Den giver nu en bedre mulighed for, at man som forældre kan være i dialog med sit 

barn, når der svares.  

”Læring og udvikling” hos de fagprofessionelle kunne være mere optimalt – ligesom 

med samarbejdet om barnets udvikling og trivsel.  

”Fysisk indretning” – forældrene synes der er udfordringer ved kassetænkning, dette 

både på legepladsernes vedligeholdelse og indretning af køkkener. Synlig rengøring 

giver ikke mening, forældrene havde en undring over, hvorfor rengøringspersonalet 

arbejder i børnehusets åbningstid. Forældrene ønsker punktet drøftet på et 

Kontaktudvalgsmøde.  

Forældrene lægger meget arbejde i børnehusene og på legepladserne når der er 

forældrearbejdsdage. 

Børn og skæld ud. Enighed om, at det er individuelt hvornår et barn ”føler sig skældt 

ud”. Er brugen af ordet ”skæld ud” rigtig valgt? Hvilke tanker sætter ordet i gang hos 

barnet?  

Generelt ser vores læringsmiljørapport godt ud og der er ikke nogen huse hvor 

alarmklokkerne ringer!  

Det kunne være ønskeligt at der var mulighed for ”fritekst” til spørgsmålene, så 

nuancerne kom med og som forældrerådene/bestyrelsen kunne arbejde videre med.   

Enkelte af forældrene efterspurgte mere information og dialog med det pædagogiske 

personale… ikke så meget på skrift, men mere dialog. Et børnehus havde god erfaring 

med, at en repræsentant fra forældrerådet deltager ved opstartssamtaler.  

Der ar enighed om, at det er vigtig at få delt viden med hinanden uanset om det er 

godt eller mindre godt. Forældrebestyrelsens emner tages med videre til drøftelse og 

deling i ledelsesteamet. Forældrerådenes arbejde er vigtigt og det er vigtigt at få 

formidlet ud til de øvrige forældre og i hele børneinstitutionen skal inddrages og have 

indflydelse.  
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ØGET FORÆLDREIND-

DRAGELSE, ARBEJDE SOM 

PÅGÅR I BØRNEHUSENE 

(BEST.) 

 Siden sidste tilsynsmøde (2017) er der sket meget omkring dannelse, digitalisering, 

sprog, tidlig indsats. Endvidere har der været fokus på at ”kigge ud” – være i dialog om 

krav til hinanden forældre-personaler/ forældreinddragelse.  

Det er vigtigt at forældre bliver orienteret og at der forventningsafstemmes ved 

opstart. Dette kan eksempelvis ske via forældrerådet i form af pjecer eller lign.   

”Forældreinddragelse” er mere end forventninger til forældre-men også hvordan man 

kan inddrages og evt. have indflydelse på det man inddrages i. 

Forældrene var nysgerrige på, hvordan man får fat i de forældre som ikke er tilfredse, 

og som ikke kommer til personalet, af forskellige årsager? 

Enighed blandt forældrene om, at dialogen omkring ens barn- begge veje rundt - er 

rigtig vigtig uanset om der er udfordringer eller bare en generel snak. Dette vil også 

være muligt på forældremøder, overgangssamtaler, opstartssamtaler m.m.  

Enkelte af forældrene gjorde opmærksomhed på udfordringen i at få skabt tryghed fra 

opstart, hvilket kan opleves som en udfordring hvis f.eks. mange børn starter samtidig 

op i vuggestuen. Vigtigheden af personaleressourcer og hænder, som kan give tryghed 

for både børn og forældre.  

Dette har også betydning, hvis vi ikke kan tilbyde forældresamtaler p.g.a ressourcer 

eller har tid til den daglige kontakt om, hvad børnene har lavet i løbet af dagen- til 

brug i dialogen derhjemme med barnet.  

 

FORÆLDRE SAMARBEJDE 

(FORV.) 

 Hvordan vil I arbejde med skabe og bevare et godt 

forældresamarbejde? 

 

Vigtigt at personalet i dialogen med forældrene fortæller og bruger den faglige viden 

ex.vis ”vi gør sådan fordi … eller hvis I gør sådan derhjemme, så …”.  

Valg til forældreråd/bestyrelsen opleves at give udfordringer, idet der ligger et slip 

imellem ”forårs-SFO” og selve valget…  

Der var en optagethed af, hvordan man kan sikre at der er kontinuerlige forældreråd 

og hvordan bliver man systematisk klædt på til opgaven m.m. 

BØRNENES UDVIKLING, 

TRIVSEL OG LÆRING (FORV.) 

 Hvordan samarbejder I tillidsfuldt og konstruktivt om børnenes trivsel, 

udvikling og læring? 

Drøftet under bestyrelsens punkter 

ANBEFALINGER  Det anbefales, at  
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- der arbejdes videre med at få skabt et godt informationsniveau 

gældende fra personale til forældre og fra forældre til personale 

- institutionsbestyrelsen/forældrerådene fortsætter det gode arbejde med 

inddragelse af øvrige forældre. 

- der arbejdes på en fælles systematik og struktur i forbindelse med valg 

til forældreråd/ institutionsbestyrelse, indflyvning af nye medlemmer, 

information, møder, m.m.  
 

OPSAMLING PÅ MØDET  Undring at der i Ørbækparkens rapport er anført 2 observatører og 2 svar men der var 

kun 1 tilstede! 

Ligelig normering i børnehusene – hvorfor, når der kan være store forskellige i de 

enkelte børnehuses udfordringer 

Ønsker om en større kontekstafklaring omkring læringsmiljørapporten og 

tilsynsdialogmødet på forældrerådsmøderne og bestyrelsesmøde. Ønske om 

læringsmiljørapporten sendes ud god tid, så der er mulighed for forberedelse.   

 

 

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

   

 

 

    

 
 

 
 

 

 


