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 Tilsynsrapporten er udarbejdet af Sekretariatet for Dagtilbud på 
baggrund af tilsynsdialogmøde i Børneinstitution Vestre, onsdag den 
6. februar 2019. 
 
Tilsynsrapporten belyser nedenstående områder udvalgt af 
forvaltning og institutionsbestyrelse bl.a. på baggrund af 
læringsmiljøvurderingen 2018. 

SPROGTESTVURDERINGER 

AF BØRN I VESTRE FRA 

DATAPAKKEN  

(BESTYRELSEN) 

 

 

Der blev diskuteret, om det giver mening at sprogvurdere børnene. 

Der ligger rigtig meget viden i sprogvurderingerne, som pædagogerne 
kan bruge.  

Institutionen har nu fået et samlet overblik over værktøjerne i 
sprogvurderingerne, og der kan data nu hjælpe med at gøre 
resultaterne anvendelige og brugbare. Der er et ønske om, at 
”grafer”/resultater kommer med i datapakken. 

Der er på Medarbejderportalen et direkte link ind til Handleplaner for 
sprogarbejdet, hvor der er inspiration mm. til både sprogvurderinger 
og det generelle sprogarbejde. 

Børnehusene kan med fordel gøre det tydeligere for forældrene, 
hvad sprogvurdering er og kan bruges til.  

Forældrene blev orienteret om, hvad børnene lærer sprogmæssigt i 
forskningsprojektet ”Vi lærer sprog+”, som nole af børnehusene 
deltager i.  

SOCIOØKONOMI SCORE 

B. FRA DATAPAKKEN  

 (BESTYRELSEN) 

 Der var en undren over, hvorfor der var socioøkonomisk score af 
institutionerne i datapakken. Det er Danmarks statistik, der melder 
socioøkonomisk tal ud til kommunerne. 

Scoren kan bl.a. bruges til at være undersøgende på, om nogle af 
resultaterne, fx sprogvurderingerne, evt. kan skyldes, at børnene 
kommer fra lavere sociologiske kår, fordi man ved, at det kan have 
indflydelse på deres sproglige udvikling.  

Der kom er drøftelse af, at der havde været manglende opbakning til 
forældremøder fra forældrene i institutionen det sidste år i. Det blev 
vendt, om institutionen kan gribe det anderledes an, og der er dialog i 
forældreråd om dette. På institutionsbestyrelsesplan inspirerer 
børnehusene hinanden. 

  



 

 

HVAD ER DET MAN 

GERNE VIL I FORHOLD TIL 

FORÆLDRESAMARBEJDE? 

(FORVALTNINGEN) 

 Institution Vestre er optaget af at vide mere om, hvad er det for en 
viden forældrene kunne være optaget af at få? Hvad vil forældrene 
gerne vide om deres børn?  

Der var en optagethed af, at informationen skal gå begge veje, men at 
børnehusene skal samarbejde systematisk med forældrene om 
børnenes trivsel og læring. 

Forældrene giver udtryk for, at de generelt er tilfredse med 
samarbejdet. 

HVORDAN SAMARBEJDER 

VI OM AT UNDERSTØTTE 

BØRNENES TRIVSEL, 

LÆRING OG UDVIKLING 

SAMT DANNELSE? 

(FORVALTNINGEN) 

 Institutionen er optaget af at inddrage forældrenes perspektiver. Det 
betyder, at man i forældrerådene er nysgerrige efter at få ideer til et 
meningsfuldt samarbejde, der tage højde for forskellighed. 

En fælles strategi i Vestre i forhold til at holde forældresamtaler. 

Gøre os nysgerrig på forældrene hverdagsforståelse. 

Der ligger en kæmpe opgave i at formidle fagligviden og politiske 
strategier til forældrene.  

Forslag om at vi laver en mini undersøgelse i forældregruppen, måske 
kun forældrerådet.? 

Nyhedsbrev til forældrene og de daglige nyheder på mit Barn 
fungerer godt.  

Rammerne og vilkårene skal være ens i alle børnehusene i Vestre.  

Et forældreønske er at vi skal prioritere hvad vi bruger af tid med 
forældrene og brugen af tid med børnene. 

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.  

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. 

 


