
TILSYNSRAPPORT 2019: DAGPLEJEN NORD

BAGGRUND Tilsynsrapporten er udarbejdet af Sekretariatet for Dagtilbud på baggrund af et 
tilsynsdialogmøde, afholdt med brugerbestyrelsen i Dagplejen Nord d. 22. januar 2019 

Deltagere: Brugerbestyrelsen i Dagplejen Nord (inkl. tillidsrepræsentanter), dagtilbudsleder 
Anne Grethe Helmer-Hansen og konsulent Vibe Grønfeldt Martiny.

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

HVORDAN 
OPTIMERER VI KVALI-
TETEN I LEGESTUE-
TILBUDDET? (BEST.)

Kvaliteten i de tre legestuer opleves forskellig, ligesom kvaliteten i legestuerne er forskellige 
jf. datapakken. Dagplejernes svar på praksis vidner om en større oplevet kvalitet i 
legestuerne blandt dagplejerne, end det forældrenes tilkendegivelser af samme. Der er 
større enighed om, at tilbuddene i hjemmene er velfungerende.

I Sankt Hans legestuen er de fysiske rammer og læringsmiljøer mindre, hvilket kan have 
indflydelse på tilbuddet og den kvalitet, der kan ydes. Det er vigtigt for forældre, at 
modtagelsen og afhentningen i legestuen kvalificeres, og at nye forældre får at vide, hvad 
legestuen er for et tilbud og herunder, at de kan være sammen med deres barn de første 
gange, barnet er i legestue.

Det er meget vigtigt, at der kan være en fleksibilitet i selve indkøringsperioden i dagplejen, 
og at forældre får at vide, hvorfor børn i dagplejen skal i legestue og herunder, hvordan en 
legestuedag tilrettelægges i forhold til børnegruppen.

Andre ting der bør være mere fokus på, er dialogen de voksne imellem i legestuen, og at 
dagplejerne bliver mere tydelige på at fortælle, hvordan barnets dag har været.

Det drøftes at dialogen er et gensidigt ansvar og Dagplejen Nord opfordrer forældre, der 
ikke oplever en at have en ordentlig dialog med dagplejerne i legestuen, til at tage en snak 
med egen dagplejer eller dagplejepædagog. I tilfælde af at, der er konflikt indgår ledelsen 
naturligvis i en løsning af denne umiddelbart i forbindelse med dennes opståen.

HVORDAN 
TYDELIGGØRES OG 
ARBEJDES DER MED 
PÆDAGOGERNES 
ROLLE I DAGPLEJE-
TILBUDDET? (BEST.)

Det kan konstateres, at dagplejepædagogernes arbejde med børn i dagplejen ikke er så 
tydelig, som ønsket jf. datapakken. Forældrene tilkendegiver manglende kendskab til 
dagplejepædagogernes rolle.

Siden besvarelsen af læringsmiljøvurderingen, der er grundlag på datapakken, har 
dagplejen Nord i samarbejde med forældrene arbejdet med at tydeliggøre, hvad 
dagplejepædagogerne laver. Det er meget nyt men fremover vil der være tilbud om flere 
samtaler, både planlagte og efter behov.

Dagplejepædagogerne deltager endvidere i legestuerne, besøger dagplejerne med jævne 
mellemrum og er til rådighed via mail og telefon ved behov. Samarbejdet med dagplejere 
og forældre vægter højt og der er ikke ventetid på en dialog interessenterne imellem. Der 
er imidlertid vigtigt, at forældrene tager kontakt med mindre, der er noget omkring barnet 
som dagplejepædagogen er den første, der erfarer.
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FORÆLDRE 
SAMARBEJDE (FORV.)

Brugerbestyrelsen oplever at der er en god og konstruktiv dialog med dagplejen, hvor det er 
muligt at tale om, hvordan tilbuddet løbende kvalificeres. Forældrene er medskabende ved 
at tage initiativ til arrangementer for forældre. Det skal der fortsat arbejdes med, idet det 
danner en fællesforståelse af, hvordan medarbejdere og forældre kan komplimentere 
hinanden, således at tilbuddet reelt fornys og forbedres. 

Generelt vil brugerbestyrelsen gerne blive bedre til at tale med andre forældre om deres 
oplevelser, for derved bedre at kunne repræsentere alle.

Nyhedsbreve fra brugerbestyrelsen og dagplejen er en god måde at dele viden om 
dagplejen på.

BØRNENES 
UDVIKLING, TRIVSEL 
OG LÆRING (FORV.)

Samarbejdet fungerer tillidsfuldt. I dagplejen er der i 2018 fastsat nogle principper med det 
formål at skabe en bedre dialog forældre og dagplejere imellem, således at at børnene får 
de bedste betingelser i dagplejen.

- Forældre og medarbejdere i dagplejen ”skal stå skulder ved skulder” i forhold til 
barnets udvikling, trivsel og læring er i fokus / Det betyder, at det er barnet, der er 
i centrum for samarbejdet.

- Vi skaber anledning for dialog og bygger bro
- Vi taler om barnet, da det er det, vi er fælles om.
- Vi arbejder med indflydelsestrappen, der omhandler information, inddragelse, 

involvering i forhold til barnets trivsel, udvikling og læring.
De nye tiltag, der sker i forbindelse med samarbejde med forældre og dannelse vil blive 
taget op på brugerbestyrelsesmøder i 2019. Formålet er at evaluere om indsatsen fungerer 
og herunder at justere denne.

ANBEFALINGER Det anbefales, at der fortsat arbejdes på at styrke dialogen imellem dagplejerne i legestuen. 
Dette med henblik på at dagplejerne, der er tilstede ved afhentning kan være mere tydelige 
i fortællingen om, hvordan barnets dag har været.
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