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Byrådet skal føre tilsyn med kommunale og private dagtilbud samt fastsætte og
offentliggøre rammer for tilsynet jf. § 5 i Dagtilbudsloven
Den følgene beskrivelse er rammen, som er gældende for det lovpligtige tilsyn med
dagtilbud i Assens Kommune.
I Assens Kommune er der gennem mange år ført tilsyn med både kommunale og
private dagtilbud. Tilsynet gennemføres systematisk hvert 2. år på baggrund af de
skriftlige kvalitetsaftaler, pædagogiske læreplaner, besigtigelse af dagtilbuddet og et
tilsynsmøde. Tilsynet sker i et kontinuum mellem kontrol og udvikling jf.
Dagtilbudslovens retningslinjer. Samtidig er tilsynet en mulighed for gensidig faglig
inspiration og udvikling.
Formålet med tilsynet er at sikre, at den pædagogiske praksis i dagtilbuddene efterlever
Dagtilbudsloven og de kommunale retningslinjer med henblik på at fremme børns
trivsel, udvikling, læring og dannelse, jf. Dagtilbudsloven § 1. Samtidig er det en
anledning til at få viden om kvaliteten i de kommunale og private dagtilbud. Denne
viden systematiseres og samles til orientering og godkendelse af Byrådet hvert 2. år i en
fælles kommunal Kvalitetsaftale for de kommunale dagtilbud.
Tilsyn med private dagtilbud sammenskrives til en orientering i Undervisning, Børn og
Familie.
I Assens kommune arbejder vi med både anmeldte tilsyn og uanmeldte tilsyn:
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Anmeldte tilsyn
Der føres primært tilsyn med den pædagogiske kvalitet i dagtilbuddet.
Dagtilbuddenes opgaveløsning er båret af en høj pædagogisk kvalitet. Derfor er der
fokus på, at dagtilbuddene løbende udvikler sig i overensstemmelse med
børnenes behov, ny lovgivning og de kommunale retningslinjer herunder metode-,
personale- og organisationsudvikling.
Dagplejen er omfattet af tilsynet i områdeinstitutionerne jf. strukturændringen pr.
1.1.2019
Kvalitetsaftalen indeholder kommunale retningslinjer, indsatsområder og mere
faktuelle data. Den suppleres med Den pædagogiske læreplan som bilag. Læreplanen
beskriver med den nye Dagtilbudslov dagtilbuddets egen ramme for pædagogisk
praksis. Den evalueres minimum hver 2. år. Læreplanen indgår som vigtig data i
tilsynet som bilag til Kvalitetsaftalen.
Derudover føres der tilsyn med følgende områder:






Tilsyn med sikkerhed er delegeret til leder og arbejdsmiljørepræsentant
Tilsyn med legeplads. Det skal ske årligt af legepladssagkyndig og dokumenteres
i kvalitetsaftalen. Daglig tilsyn med legeplads er delegeret til lederen.
Tilsyn med hygiejne foretages af Sundhedsplejen én gang årligt.
Brandtilsyn foretages af den lokale brandmyndighed én gang årligt
Tilsyn med økonomiske forhold sker løbende i et samarbejde med
økonomiafdelingen jf. kommunale retningslinjer.

Uanmeldte tilsyn
Uanmeldte tilsyn kan gennemføres på baggrund af konkrete episoder,
henvendelser eller klager.
Det uanmeldte tilsyn gennemføres med observationer af praksis af administrationen.
Observationer og beskrivelser fra et uanmeldt tilsyn er et vigtigt udgangspunkt for den
efterfølgende dialog og opfølgning mellem dagtilbuddet og administration.
Tilsynsmøde
Tilsynsmødet er planlagt med en fast dagsorden, som er fælles for alle tilsynsbesøg –
med et selvvalgt punkt fra dagtilbuddet.
Inden mødet vises tilsynsførende rundt i dagtilbuddet til besigtigelse af de fysiske
rammer.
Dagsordenen kan eksempelvis indeholde følgende punkter:
 Velkommen og præsentation
 Opfølgning fra sidste tilsynsmøde
 Status på implementering af ny lovgivning
 Drøftelse og feedback af hhv. kvalitetsaftale og den pædagogiske læreplan
 Samarbejde mellem forældre og dagtilbud om barnets trivsel og udvikling
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Dagtilbuddets punkt
Aftale om indsatsområde og handleplan
Eventuelt
Afrunding

Deltagerne på mødet er leder, tillidsrepræsentant, arbejdsmiljørepræsentant og
eventuelle relevante medarbejdere. Fra administrationen deltager vicedirektør og
pædagogisk konsulent.
Mødet vi have en varighed på ca. 1½ time.
Dagtilbuddet modtager et referat med en af følgende vurderinger på baggrund af
tilsynet:
 Godkendt
 Godkendt med anbefalinger
 Ikke godkendt – med henstillinger. Dette efterfølges af en handleplan og
opfølgning inden for max ½ år
Referater fra tilsynet skal offentliggøres på institutionens hjemmeside, dette gælder for
både kommunale og private.
Privatinstitutioner
I private dagtilbud gennemføres pædagogisk tilsyn systematisk hvert 2. år efter samme
model. Det modsatte år gennemføres et pædagogisk tilsyn på baggrund af den
pædagogiske læreplanen af administrationen. Administrationen har ikke det samme
hyppige samarbejde med de private dagtilbud, som med de kommunale. Derfor er der
lagt et ekstra tilsyn ind.
Der udarbejdes en samlet tilbagemelding vedrørende private dagtilbud til
Undervisning, Børn og Familie årligt.
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