
 

TILSYNSRAPPORT 2019: DAGPLEJEN SYD 

BAGGRUND  

 

 Tilsynsrapporten er udarbejdet af Sekretariatet for Dagtilbud på 
baggrund af tilsynsdialogmøde i Dagplejen Syd, den 31. januar 2019.  
 
Tilsynsrapporten belyser nedenstående områder udvalgt af 
bestyrelsen og forvaltning bl.a. på baggrund af 
læringsmiljøvurderingen 2018. 

OPFØLGNING MED 

FORÆLDRENE 

(BESTYRELSEN) 

 

 

Bestyrelsen undrer sig over forældrenes besvarelser i 
læringsmiljøvurderingen om, hvorvidt dagplejepædagogerne laver 
opfølgning. Bestyrelsesmedlemmerne oplever selv, at der er 
opfølgning, hvor og når der er behov for det.  

De oplever også, at forældrene er meget tilfredse med dagplejens 
tilbud.  

Dagplejeledelsen og bestyrelsen har besluttet, at der udover 
opstartssamtalen, fremadrettet skal være forældresamtaler, når 
dagplejebørnene har været 3 måneder i dagpleje og når de er ca. 2 år 
gamle. 

 

Den første forældresamtale, ved opstart, vil have fokus på barnets 
trivsel siden fødslen, introduktion til dagplejen og 
forventningsafstemning. 

Det andet forældremøde, når barnet har været ca. 3 måneder i 
dagplejen, vil have fokus på barnets læring, udvikling og trivsel, 
forældresamarbejdet samt en opfølgning på opstarten i dagplejen. 

Den tredje forældresamtale, når barnet er omkring 2 år, vil have 
fokus på, hvad der fylder lige og nu og barnets sidste tid i dagplejen i 
forhold til barnets læring, udvikling og trivsel. 

 

Bestyrelsen ser det som et godt tiltag, og et kvalitetsstempel, at der 
fremover bliver holdt flere forældresamtaler. 

De forventer, at samtalerne kan være med til at forebygge evt. 
udfordringer både i forhold til samarbejde og i forhold til børnenes 
trivsel. 

Samtidig er forventningen, at flere samtaler, hvor 
dagplejepædagogen deltager, vil øge respekten for 
dagplejepædagogerne, og tilliden til at forældrene kan kontakte dem. 
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FORÆLDRES 

FORUDSÆTNING FOR AT 

SVARE PÅ 

UNDERSØGELSEN 

(BESTYRELSEN) 

 Bestyrelsen sætter spørgsmålstegn ved udformningen af 
spørgsmålene i spørgeskemaet, og de svar spørgsmålene giver. 

Vurderingen er, at nogle af spørgsmålene er svære at svare på, hvis 
man ikke har været i dagplejen særlig længe. 

Der er et forslag om, at forældrene indledningsvist svarer på, hvor 
længe deres barn har været i dagplejen, og at der er mulighed for 
differentierede spørgsmål og svar på den baggrund. 

Bestyrelsen gør opmærksom på, at antallet af besvarelser gør det 
vanskeligt at vurdere noget generelt. I stedet kan besvarelserne 
bruges til en pejling og ikke mindst som udgangspunkt for dialog og 
drøftelse af kvaliteten i Dagplejen Syd.  

FORÆLDRESAMARBEJDE 

HVORDAN VIL I ARBEJDE MED 

AT SKABE OG BEVARE ET GODT 

FORÆLDRESAMARBEJDE? 

HVORDAN SAMARBEJDER I 

TILLIDSFULDT OG 

KONSTRUKTIVT OM BØRNENES 

TRIVSEL, UDVIKLING OG 

LÆRING? 

(FORVALTNINGEN) 

 Forvaltningens punkter blev delvist drøftet under punkterne fra 
bestyrelsen, der var dog en drøftelse af råd og vejledning til forældre 
og dagplejepædagogernes rolle. 

 

Bestyrelsen vurderer, at forældre gerne vil modtage vejledning og 
rådgivning, så de sammen med dagplejeren og dagplejepædagogen 
understøtter børnene. De vurderer også, at det handler meget om 
måden, det bliver gjort på. De oplever, at dagplejerne er gode til at 
informere lidt indirekte, så det ikke virker belærende. 

 

Omkring samarbejdet med dagplejepædagogerne, så er der en 
bevidsthed i dagplejen om, hvornår det er pædagogen, der tager de 
lidt svære samtaler med forældrene. I dag er dagplejepædagogen 
tættere på de dagplejere, der har forældre, der har brug for noget 
ekstra. 

ANBEFALINGER  Det anbefales at fortsætte det igangsatte arbejde med udvikling af 
forældresamtalerne og forventningsafstemninger, da det vil højne 
kvaliteten i samarbejdet mellem forældre og dagplejere, og dermed 
også være givende for børnenes trivsel og udvikling.  

 


