
 

TILSYNSRAPPORT 2019: INSTITUTION/DAGTILBUDSOMRÅDE 

BAGGRUND  

 

 Tilsynsrapporten er udarbejdet af Sekretariatet for Dagtilbud på baggrund af et 
tilsynsdialogmøde, afholdt med forældrebestyrelsen i Børneinstitution HCA- 
Seden/Agedrup 28. maj 2019. 
 
Deltagere fra forældrebestyrelsen Ann Charlotte (Fjordager), Lena (Seden), Iman 
(Atlantis), Louise (Slåenhaven), Ole (Hvenekilden), Maria (Fridasholm), Nathalie 
(Pilebækken), Dorte Rasmussen (ITR for pædagogerne), Rie Wellendorph (TR), John 
Knudsen (daglig pædagogisk leder Bøgelund, Malene Bundgaard (dagtilbudsleder) og 
Lise Skov (konsulent) 
 
Tilsynsrapporten belyser følgende områder udvalgt af forvaltningen bl.a. på baggrund 
af læringsmiljøvurderingen 2018.  

BESTYRELSENS PUNKTER  Da forældrebestyrelsen er nyvalgt var der ved udsendelse af dagsordenen ikke 
indmeldt områder til drøftelse fra forældrene.  

Aftalt, at såfremt der opstod punkter under mødet, skulle der bare bydes ind, så de vil 
kunne blive drøftet. 

FORÆLDRE SAMARBEJDE 

(FORV.) 

 Hvordan vil I arbejde med at skabe og bevare et godt 

forældresamarbejde? 

Forældrene gav udtryk for at de synes det var betydningsfuldt ikke 

mindst for børnene at få oparbejdet et godt forældrekendskab -forældre 

i mellem. Det gøres f.eks. ved koordinerede legeaftaler, fædre 

komsammen, forældrebank, hvor der gøres brug af forskellige 

kompetencer, jobprofiler m.m. Andre forældre oplever god gavn af 

facebookgrupper, arbejdsdage, motionsdage og andet.  

Et børnehus havde forældrene god succes med at søge fondsmidler til 

tema-arrangement, hvor der var fokus på læring i forhold til 

krible/krable.    

De fleste oplever, at det generelt er svært at få involveret de øvrige 

forældre, så alle havde et fokus på, hvordan man kan arbejde på det.  

Forældrene oplever det som en barriere i forhold til 

forældresamarbejdet, at de ikke kan udveksle mails og telefonnr. På 

grund af GDPR.  Såfremt forældrene er indstillet eller giver samtykke til 

et givent formål, er det i orden at udarbejde en oversigt. 

Der blev på mødet ytret ønske om, at det ville være gavnligt for 

forældresamarbejdet, hvis der er medarbejdere som deltager til 

forældrearrangementer eller på arbejdsdage. Det er ikke alle 

børnehuse, hvor det sker. 
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Endvidere var derfra enkelte forældre om, at der informeres omkring 

nye medarbejdere m.m. og gerne med billede på, så man som forældre 

ved, hvem det er man møder og, hvem det er ens barn evt. taler om.  

Udover ovenstående afholdes der forældrekaffe, sommerfest, Eid-fest, 

kagedage m.m.  

Områdets unge opholder sig af og til på børnehusenes legepladser, 

hvilket ifølge institutionslederen er i orden, såfremt de efterlader det i 

ordentlig stand. Flere af forældrene foretager gerne en rundering, når 

de f.eks.  lufter hund, så opsynet med børnehuset øges. 

 

 

 

BØRNENES UDVIKLING, 

TRIVSEL OG LÆRING (FORV.) 

 Hvordan samarbejder I tillidsfuldt og konstruktivt om børnenes trivsel, 

udvikling og læring? 

Børnehusene i HCA/Seden-Agedrup arbejder ud fra en systematisk 

tilgang i en samtalemodel omkring alle børns læring, udvikling og trivsel. 

Her drøftes det bl.a. også, hvad der kunne være godt, at der arbejdes 

med derhjemme, og hvad børnehuset har fokus på. 

Endvidere er der løbende garderobesnakke, brug af MitBarn med 

billeder, som forældrene er rigtig glade for, og bl.a. bruger i snakken 

med deres børn. 

Der er i børnehusene også en optagethed af dannelsesbegrebet f.eks 

ved, at alle hilser på alle, og meget gerne med navns nævnelse, 

forældredrøftelser omkring sengetider, slik og andre dagligdagsting.   

 I andre af børnehuse bliver der arbejdet med små forældre 

fællesskaber i de store fællesskaber, med henblik på at få fat i de 

forældre der ikke bare kommer af sig selv, synliggørelse af læringshjulet 

m.m.. 

Forældrene oplever også, at personalet i børnehusene er gode til at 

oplyse forældrene om, hvem deres barn leger med, og samtidig 

opfordrer til, at det kunne være en god ide med en legeaftale. 
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En forælder stillede forslag om leg på tværs af børneinstitution 

HCA/Seden-Agedrup.  

Der var også fra forældrene ønske om, at børnehusene besøger de 

børnehuse, hvor der er fælles feriepasning inden ferien. 

Mødet sluttede med en kort snak om, hvad man egentlig kan stille af 

forventninger til forældrerene og at det bør indarbejdes i en 

opstartsfolder. 

   

 

ANBEFALINGER  Det anbefales, at  

- der arbejdes videre med at få skabt et godt informationsniveau. 

- der drøftes, hvorvidt og i hvilket omfang medarbejdere skal deltage i  

forældrearrangementer 

 

OPSAMLING PÅ MØDET   

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

 

    

 
 

 
 

 

 


