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Tilsyn – Kvalitetsaftale og læreplan.
Tilsyn, kvalitetsaftale og læreplan

Assens Kommune fører tilsyn med kommunale og private dagtilbud jf. dagtilbudslovens § 5.
§ 5. Kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn med indholdet af tilbuddene efter denne
lov og den måde, hvorpå opgaverne udføres, herunder at de mål og rammer, der er
fastsat efter § 3, og rammer og eventuelle prioriterede indsatser fastsat efter § 3 a
efterleves.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte og offentliggøre rammerne for tilsynet
Tilsynskonceptet er justeret jf. den nye dagtilbudslov fra 2018. Tilsynet indeholder fortsat et
kontrol- og et udviklingsperspektiv. Det betyder, at tilsynet skal sikre, at dagtilbuddene lever op til
gældende lovgivning og de kommunalt fastsatte rammer. Samtidig er tilsynet en mulighed for
gensidig faglig inspiration og udvikling gennem dialog.
Kommunale og private dagtilbud skal udarbejde én pædagogisk læreplan jf. den nye lovgivning,
som udgør rammen for alle børns læring. Den vil fremadrettet blive inddraget i tilsynet som et
vigtigt supplement til Kvalitetsaftalen. Kvalitetsaftalen vil fremover indeholde strukturelle og
faktuelle oplysninger mens det pædagogiske indhold m.m. beskrives i læreplanen.
Der vil fortsat afholdes tilsynsmøder af 1½ time om efteråret /vinter i lige år. Her deltager leder og
arbejdsmiljørepræsentant, tillidsrepræsentant og eventuelt andre relevante medarbejdere. Fra
administrationen deltager vicedirektør og pædagogisk konsulent. Møder afholdes i dagtilbuddene
og aftales nærmere.
Der udarbejdes er kort referat fra møderne med en vurdering som hhv.: godkendt, godkendt med
anbefalinger eller ikke godkendt med konkrete henstillinger. Referatet skal offentliggøres.
Tilsynet afsluttes med en sammenskrivning af samtlige kvalitetsaftaler og læreplaner, som
præsenteres for Uddannelse, Børn og Familie hvert 2. år

God arbejdslyst

Venlig hilsen
Esben Krægpøth
Vicedirektør
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Oplysninger om Dagtilbuddet
Leder af dagtilbuddet:
____________________________________________________________________
Stedfortræder/Pædagogisk leder/ledere:
____________________________________________________________________
Bestyrelsesformand:
____________________________________________________________________
Kvalitetsaftalen er udarbejdet af:
____________________________________________________________________
Børnetal
Antal børn

2019
(Gennemsnit)

2020
(Forventet gennemsnit)

2019
(Gennemsnit)

2020
(Forventet gennemsnit)

Dagplejen
Heraf flersprogede
Vuggestue
Børnehave
Heraf - antal
tosprogede børn

Personaleforhold
Antal ansatte

Vuggestuer og
børnehaver
Pædagoger
Pædagogiske
assistenter
Pædagogmedhjælpere
Studerende
Andre ansatte
Dagpleje
Antal dagplejere
Heraf pædagoger
Heraf pædagogisk
Assistenter
Hvordan arbejder I med personalets sygefravær?
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Oplysninger om Specialgruppen Solstrålen, Børnehusene Aarup

Jf. Serviceloven, § 32
Hvilke udviklingsmål arbejder I med?

Status på implementering af ny dagtilbudslov?

Opfølgning på Kvalitetsaftalen 2018/19
Hvilke udviklingsmål blev aftalt?

Hvordan har I arbejdet med dem?

Evaluering

-

af jeres implementering af den styrkede pædagogiske læreplan

Hvilke pædagogiske metoder og aktiviteter iværksætter I for at nå målene for læreplanen?
(evalueringskultur, fællespædagogisk grundlag og læreplansarbejdet m.m.)

Hvordan dokumenterer I opfyldelse af målene for de seks læreplanstemaer?
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Hvordan evaluerer I den pædagogiske læreplan?

Hvordan følger I op på resultaterne?

Beskriv succeser og udfordringer i arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan

Beskriv eller vedlæg udviklingsplan / procesplan for arbejdet – på kort sigt / på længere sigt

Dato for seneste og kommende evaluering

Ny Børne- og Ungepolitik
Hvordan arbejder I med implementeringen af den nye Børne & Ungepolitik?
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Sundhedspolitik
”Alle børn er fysisk aktive i institutioner og i fritid”

Hvordan arbejder I med implementering af Sundhedspolitikken?
Herunder sammenhæng til læreplans temaet: Krop, sanser og bevægelse”

I forhold til børn?

I samarbejde med forældre om børns sundhed?

Personalets kompetenceudvikling

Hvordan arbejder I med opkvalificering af medarbejdere?

Hvordan - og i hvilket omfang bruges fælles refleksion og sparring i den faglige udvikling af
personalet?
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Teknologi og digital dannelse

Hvordan anvender I IT og digitale medier som pædagogisk redskab til at understøtte og kvalificere
det pædagogiske arbejde med børnene?

Hvad lykkes I med, og hvad udfordrer jer?

Tilsyn af miljø og hygiejne
Sikkerhed
- Status og Selvevaluering

Hvordan arbejder I med sikkerhed for hhv. børn og voksne?

Hvordan og hvornår kontrolleres sikkerhed på legepladsen?
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Inde miljø
-

Helhedsindtryk af de indendørs faciliteter
Støj, lys, ventilation, æstetik

Hvordan arbejder I med optimering af inde miljøet?

Ude miljø
-

Helhedsindtryk af de udendørs faciliteter

Hvordan arbejder I med optimering af ude miljøet?

Hygiejne
-

-

Tilsyn med hygiejne i dagtilbud er blevet kvalificeret af Sundhedsplejen
gennem besøg i samtlige dagtilbud i foråret 2017. Ved besøget har
Sundhedsplejen og leder af dagtilbuddet haft dialog om hygiejne og
forebyggende indsatser.
Næste hygiejnebesøg finder sted i foråret 2019.

Hvilke pointer er der fra dette besøg?
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Udtalelser og status vedrørende lokale forhold
Status fra sikkerhedsudvalget – leder og AMR
-

Ergonomi, mødefrekvens, antal arbejdsulykker 2019 m.m.

Udtalelse fra lokalt MED-udvalg
-

Status på egen organisation og opmærksomhedspunkter

Udtalelse fra lokalt MED-udvalg
-

Status på egen organisation og opmærksomhedspunkter

Udtalelse fra Bestyrelsen til kvalitetsaftale og læreplan
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Signaler fra Bestyrelsen til udvalget for Uddannelse, Børn og Familie

Udtalelse fra leder
-

Status på egen organisation og opmærksomhedspunkter

Underskrifter
Dato

Underskrift

AMR:
Bestyrelsesformand:
Leder af dagtilbuddet:
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Assens Rådhus
Rådhus Allé 5
5610 Assens
11

