
 

TILSYNSRAPPORT 2019: INSTITUTION RASMUS RASK-HØJME 

BAGGRUND  

 

 Tilsynsrapporten er udarbejdet af Sekretariatet for Dagtilbud på 
baggrund af tilsynsdialogmøde i Børneinstitution Rasmus Rask-Højme, 
tirsdag den 8. januar 2019.  
 
Tilsynsrapporten belyser nedenstående områder udvalgt af 
forvaltning og institutionsbestyrelse bl.a. på baggrund af 
læringsmiljøvurderingen 2018. 

OPTIMERING OG 

VIDEREUDVIKLING AF 

FORÆLDRESAMARBEJDET, 

- SKAL DER F.EKS. 

VEDTAGES FÆLLES 

MINIMUMS-

FORVENTNINGER I 

INSTITUTIONEN? 

(BESTYRELSEN) 

 

 

I dagtilbudsloven er der ikke angivet nogen direkte anvisninger på 
forventninger til forældresamarbejde, men der står, hvad 
dagtilbuddet og forældrene skal samarbejde om. Forventninger og 
eventuelle minimumsstandarder kan aftales lokalt. 

Ift. nye forældre og børn var der enighed om, at det er vigtigt med en 
gensidig forventningsafstemning.  

Der var bl.a. forslag om en tutorordning til nye forældre, og en pjece 
fra forældrerådet til alle nye forældre. Pjecen kan indeholde 
oplysninger om f.eks., hvad man kan forvente som ny forældre, tilbud 
om samtaler, kulturen i børnehuset i forhold til forældreopbakning til 
arrangementer og i dagligdagen, gode råd fra forældre til forældre 
osv.  

Det blev drøftet at inddrage relativt nyopstartede forældre i, hvilke 
emner de ville have haft glæde af at blive informeret om i forbindelse 
med opstart. 

 

Der var mange gode forslag til, hvordan forældresamarbejdet 
generelt kan se ud, og her var der også et ønske om at være nysgerrig 
på, hvad forældrene har oplevet, der virker, eller om der er gode 
ideer til nytænkning og optimering af samarbejdet.  

Der blev udtrykt ønske om en fælles ramme om forældresamarbejdet 
for hele institutionen. Forældrerådene i de enkelte børnehuse skal 
efterfølgende udfylde den overordnede ramme med respekt for den 
lokale kultur og de lokale behov.  

Der var bred enig om, at samtaler skal være et tilbud til forældre og 
ikke et krav, og samtidig skal det være muligt for både forældre og 
børnehuse at ønske en samtale, hvis der opstår et akut behov. 

Samtalerne skal tage udgangspunkt i, hvordan forældre og børnehus 
kan samarbejde om, at børnene får de mest optimale 
udviklingsbetingelser. 
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HVORDAN ØGER VI 

FORÆLDRENES 

INVOLVERING OG 

INDDRAGELSE I 

SPROGARBEJDET? 

 (BESTYRELSEN) 

 Til foråret starter institutionen op på kompetenceudviklingsforløbet 
”Sprogpædagogik i højsæde i Odense Kommune” ved Sprogklar. 
Kompetenceudviklingen er for alle medarbejdere og vil give nyeste 
viden og metoder til, hvordan man understøtter børns 
sprogtilegnelse. I forbindelse med forløbet vil forældrene også blive 
inviteret til oplæg om, hvordan de kan understøtte deres børn i 
sprogudvikling derhjemme. 

Forældre giver generelt udtryk for, at de gerne vil støtte op omkring 
det sprogarbejde, der bliver lavet i børnehusene, men de mangler 
information om, hvordan de skal gribe det an. 

Der var forslag om, at forældrene kan låne bøger eller bogkufferter 
med hjem, der indeholder en bog og forskellige elementer, der 
illustrerer historien, en vejledning til dialogisk læsning, m.m.  

FORÆLDRESAMARBEJDE 

(FORVALTNINGEN) 

 Der var enighed om, at forvaltningens punkter var blevet drøftet 
under punkterne fra institutionsbestyrelsen. 

ANBEFALINGER  Vedrørende forældresamarbejde anbefales det, at institutionen 
udarbejder en fælles ramme om forældresamarbejdet, som er 
gældende for hele institutionen. Forældrerådene i de enkelte 
børnehuse kan efterfølgende udfylde den overordnede ramme med 
respekt for den lokale kultur og de lokale behov.  

Omkring samtaler anbefales det, at formålet med samtalerne er klart, 
så samtaler og antallet af samtaler ikke bliver målet i sig selv. 
Samtaler skal gerne bidrage til et gensidigt og respektfuldt 
samarbejde om børnenes udvikling, læring og trivsel. 

 

Vedrørende forældrenes involvering og inddragelse i sprogarbejdet 
anbefales det, at institutionen i forbindelse med 
kompetenceudviklingen har et særligt fokus på, hvordan forældrene 
kan involveres og vejledes i at støtte op om den nye viden, som 
medarbejderne får i forløbet. 

 


