LOVPLIGTIGT TILSYN FOR DAGTILBUD I VARDE KOMMUNE - 2021
Kommunens formål med gennemførelse af tilsyn til sikring af, at dagtilbuddet overholder de kommunalt fastsatte
servicemål (jf. Dagtilbudslovens afsnit 7.2.1.1 om rammer for tilsynet):
Varde Kommune har efter dagtilbudslovens § 5 pligt til at føre tilsyn med dagtilbuddene i kommunen - både de
kommunale, de selvejende og de private. Nærværende retningslinjer omfatter de kommunale og de selvejende
dagtilbud. For en nærmere beskrivelse af kommunens tilsyn med private dagtilbud henvises til dokumentet:
Retningslinjer for godkendelse og tilsyn med private pasningsordninger nr. 22901/18.
Tilsynet skal være med til at sikre, at børn og forældre får den service, som byrådet har besluttet, og at de
lovgivningsmæssige rammer overholdes.
Tilsynet i Varde Kommune er dialog baseret, hvilket betyder, at tilsynet skal medvirke til læring og understøtte
politikernes mulighed for at sætte mål for udviklingen af dagtilbudsområdet. I nærværende retningslinjer beskrives
rammerne for tilsynet med det pædagogiske arbejde og øvrige forhold som har betydning for børnenes trivsel,
udvikling, læring og dannelse i tilbuddene.
Legeplads- og økonomitilsynet foretages af henholdsvis legepladsinspektøren og økonomikonsulenterne.
Ved årets afslutning orienteres Udvalget for Børn og Læring ved en redegørelse for tilsynet det forløbne år.
Beskrivelse af øvrige rammer for det kommunale tilsyn med hensyn til frekvensen for tilsyn og om der både føres
anmeldte og uanmeldte tilsyn:
Tilsynsmodel
1. Et uanmeldt årligt tilsynsbesøg i hver dagtilbudsafdeling/børnecenter (det vil sige et besøg på hver matrikel). 2. Et
anmeldt årligt tilsynsmøde for hvert dagtilbud (Dagplejen, 3 kommunale dagtilbudsklynger, 5 børnebyer/center samt
4 selvejende dagtilbud).
• Et årligt møde mellem direktøren for Børn, Læring og job, dagtilbudschefen og MED-udvalget i det enkelte dagtilbud.
• Et årligt møde mellem dagtilbudschefen og det enkelte ledelsesteam.
• På baggrund af konkrete hændelser eller klager kan dagtilbudschefen iværksætte et skærpet tilsyn. Et skærpet tilsyn
iværksættes hvis det, der er rettet henvendelse om eller er klaget over, er af en sådan karakter, at det kan indvirke
negativt på børnenes trivsel, udvikling, læring og dannelsen eller personalets trivsel. Det skærpede tilsyn anmeldes til
dagtilbuddet og dagtilbudslederen og personalet gøres bekendt med årsagen til tilsynet. Det skærpede tilsyn indledes
med, at konsulenten besøger dagtilbuddet en eller flere gange og undersøger forholdene efter retningslinjer fra
dagtilbudschefen. Konsulenten udarbejder et notat, der tilgår dagtilbudschefen og dagtilbudslederen. Hvis
tilsynsbesøget viser forhold der skal ændres, opretholdes det skærpede tilsyn indtil der er sket en progression og der
er rettet op på det, der har givet anledning til tilsynet.
• Til det samlede tilsyn med dagtilbuddene regnes også den løbende og tætte kontakt mellem dagtilbudsafdelingen og
dagtilbuddene i forskellige sammenhænge i hverdagen, hvor viden og erfaringer udveksles, f.eks.
dagtilbudsledermøder, besøg i dagtilbuddet foranlediget af særligt behov, vejledninger i dagtilbuddet, opfølgning på
forældrehenvendelser, projekter, udviklingsarbejde og oplysninger fra Pladsanvisningen.
• For Dagplejen er det særligt gældende at
Dagplejepædagogerne varetager det løbende tilsyn i dagplejehjemmene og legestuegrupperne. I nedenstående
beskrives rammerne for de uanmeldte årlige tilsynsbesøg.
Beskrivelse af anledning og formål med det aktuelle tilsyn eller tilsynsrunde:
Formålet med tilsynet er:
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• at de lovgivningsmæssige rammer overholdes
• at skabe en gensidig forpligtende dialog i forhold til den pædagogiske kvalitet og dagtilbuddenes muligheder for at
udvikle sig fremover. Grundtanken er dermed
• at tilsynet er dialogbaseret og gensidigt forpligtende
• at tilsynet skal rumme bidrag til kvalitetsudvikling Tilsynet foregår på baggrund af Dagtilbudslovens §5, Vejledning
om dagtilbud, fritidshjem og klub-tilbud kapitel 7, Retssikkerhedsloven § 16 samt
• De til enhver tid aktuelle indsatser under de politiske fokusområder.
• Som variabel - områder som har været udslagsgivende for hele dagtilbudsområdet og for det enkelte dagtilbud ved
det foregående tilsyn (for 2018 var sprog og kultur udslagsgivende for hele dagtilbudsområdet). Dette vil også indgå i
en systematisk opfølgning ved eventuelle anmærkninger).
• Igangværende fælles forløb/projekter.
• Varde Kommunes politikker og Fælles børnesyn
• Besvarelser af Hjernen og Hjertets tilsynsskema, der blandt andet indeholder spørgsmål omkring sundhed, trivsel og
relationer
• Dagtilbuddets egne værdier, mål og den pædagogiske læreplan Det årlige uanmeldte tilsynsbesøg består af et tilsyn i
praksis på 1 time i hver afdeling samt et anmeldt tilsynsmøde på 1½ time i dagtilbudsgruppen. I tilsynet deltager
følgende:
o
o
o
o
o
o

Dagtilbudsleder: Marianne Sørensen
Daglige ledere/souschefen: Berit Jacobsen
AMR - repræsentant(er): Jette M Nielsen (amr dagplejepædagogerne)
En repræsentant fra bestyrelsen inviteres:
Dagplejer og Amr: Lone Lund Jensen (amr og dagplejer)
Konsulent fra forvaltningen, der foretager tilsynet: Kirstin Gaasedal

RAMMEBETINGELSER
FORÆLDREINDDRAGELSE
Er samarbejdet mellem dagtilbuddet og forældregruppen velfungerende?

o
o
o
o
o
o

Slet ikke
I mindre grad
I nogen grad
I høj grad
I meget høj grad X
Ved ikke

Uddyb dit svar:
Dagplejerne har den daglige kontakt og dialog med forældre både ved aflevering og afhentning.
Dagplejerne er dygtige til at tilgodese og møde den enkelte familie på en god måde.
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I hvor høj grad understøttes forældrene i at skabe trivsel, læring og chancelighed i hjemmet?

o
o
o
o
o
o

Slet ikke
I mindre grad
I nogen grad
I høj grad
I meget høj grad
Ved ikke

Uddyb dit svar:
Dagplejerne rådgiver og vejleder forældrene i hverdagen. Dagplejepædagogen understøtter dette
arbejde ved fx tilsyn og på forældremøder. I januar 2020 er vi startet med at holde dialogmøder mellem
forældrene, dagplejer og dagplejepædagog ud fra dialogprofilen i hjernen og hjertet.

Tilsynets bemærkninger:

RAMMEBETINGELSER
OVERGANGE
Beskriv kort arbejdet med overgange i jeres område:
Vi holder overleveringsmøder med børnehaven. Dagplejer og forældre mødes med børnehaven i
dagplejen. Her tages der udgangspunkt i dialogprofilen i hjernen og hjertet. Dagplejepædagogen
kan også deltage efter behov.

Tilsynets bemærkninger:
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RAMMEBETINGELSER
SUNDHED OG FOREBYGGELSE
Mental sundhed
Beskriv kort dagtilbuddets arbejde med børns mentale sundhed
Slet ikke

Er der børn i dagtilbuddet, som ikke trives og/eller er
udfordret på den mentale sundhed

I mindre
grad

I nogen
grad

I meget
høj grad

Ved ikke

x

Har personalet den nødvendige viden om
forudsætningerne for børns trivsel og mentale sundhed

x

Er der behov for at gøre en ekstra indsats omkring
arbejdet med børnenes mentale sundhed

x

Tilsynets bemærkninger:

EVALUERING AF RESULTATER
INKLUSION OG RELATIONER
Beskriv kort dagtilbuddets tilgang til arbejdet med inklusion:
Dagplejerne har 4-5 børn og arbejder altid med at alle børn føler sig som en del af gruppen uanset barnet
baggrund. Den lille enhed gør at det er overskueligt at have blik og fokus på det enkelte barn.
Dagplejepædagogen understøtter arbejdet med inklusion og kan køre ekstra tilsyn. I dagplejen kan et
barn, hvis der er behov for det, tælle for 2 i en periode. Dagplejeren kan i en periode lukkes for
gæstebørn. Der er et tæt samarbejde med eksterne samarbejdspartnere fx sundhedsplejen. Vi har fire
dagplejere som er uddannede pædagoger på diplom sammen med personalet fra vuggestuerne – barnets
første 1000 dage. Herudover sender vi 20 dagplejere afsted på – 3 dages uddannelse i barnets første 1000
dage. Dagplejepædagoger skal på 6 dages uddannelse hos Jytte Birk Sørensen – relations terapeuter –
hvor der er fokus på relationer og tilknytning.

Slet ikke

I mindre
grad

I nogen
grad

I meget
høj grad

Er børnenes løbende tilkendegivelser af at have gode
venner tilfredsstillende?

x

Er pædagogernes løbende tilkendegivelser af
Barn-voksenrelationerne i dagtilbuddet tilfredsstillende?

x

Ved ikke

Begrund eventuelt dine vurderinger: se ovenstående
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Slet ikke

I mindre
grad

I nogen
grad

Er inklusionen af børn i dagtilbuddet tilfredsstillende?

I meget
høj grad

Ved ikke

x

Begrund eventuelt din vurdering:

Slet ikke

Er der et eller flere af børnene, hvor der bør gøres mere
end der gøres i dag i forhold til at sikre social inklusion i
den øvrige børnegruppe?

I mindre
grad

I nogen
grad

I meget
høj grad

Ved ikke

x

Begrund eventuelt din vurdering:
Det kunne være ønskeligt at dagplejepædagoger havde en bedre normering (timer i forhold til den
enkelte dagplejer). I Varde Kommune er tildelingen således at en dagplejepædagog på 30 timer skal køre
ved 29 dagplejere (4x29 børn). Vi har i dagplejen ikke fået tilført midler i forhold hverken i forhold til
minimumsnormeringer eller socioøkonomi og udsathed.

Beskriv eventuelle overvejelser vedr. handlinger/ændringer i praksis som ovenstående giver anledning til:

Tilsynets bemærkninger:

KOMMUNESPECIFIKKE SPØRGSMÅL
LOKALE SPØRGSMÅL TIL TEMAET:
SPROGUDVIKLING
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Beskriv kort dagtilbuddets tilgang til at arbejde med børnenes sprog: Den lille enhed gør, at der er
mulighed for at lytte og følge det enkelte barn. Vi har sprogsporskasser så alle dagplejere samtidigt kan
arbejde med barnets sprog. I efteråret skal alle igen arbejde med forløbet.
Vi har herudover lavet et forløb med musik og billedskolen hvor hver legestuegruppe får 5
undervisningsgange.
Vi laver dialogprofiler på barnet ved 1-2 og 3 år hvor der også er fokus på sproget.
Vi indstiller til talepædagogen når der er behov for dette.
Dagplejepædagogerne understøtter dagplejerne i arbejdet med sprog.

Beskriv eventuelle overvejelser vedr. handlinger/ændringer i praksis som ovenstående giver anledning
til: se ovenstående

Tilsynets bemærkninger:

KOMMUNESPECIFIKKE SPØRGSMÅL
LOKALE SPØRGSMÅL TIL TEMAET:
Fysiske rammer
Er forældrenes tilfredshed med indendørsfaciliteterne til tummel og leg tilfredsstillende? ja

Uddyb eventuelt jeres svar: der er gode muligheder for at tumle og lege hos den enkelte dagplejer.
Der er god plads til fysisk leg udenfor.

Er forældrenes tilfredshed med indendørsfaciliteterne til ro og fred tilfredsstillende? ja

Uddyb eventuelt jeres svar: der er altid positive tilkendegivelser i hverdagen til dagplejerne og det kan
også se i hjernen og hjertet
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Tilsynets bemærkninger:

Lederens angivelse af, hvorvidt der er yderligere punkter der ønskes opfølgning på:
I gang igen efter corona – grus og pædagogisk dag i dagplejen.

Tilsynets sammenfatning og primære opfølgningspunkter til næste tilsyn:
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