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Procedurebeskrivelse for anmeldt pædagogisk tilsyn 
med dagtilbud i Hvidovre kommune 
 
Indledning 
Dette notat beskriver hvordan der gennemføres anmeldte pædagogiske til-
syn i Hvidovre Kommunes dagtilbud. 
 
Det anmeldte pædagogiske tilsyn bliver gennemført hvert andet år. Det til-
stræbes, at tilsynet med det enkelte dagtilbud ikke føres på samme tids-
punkt i hver runde af tilsyn, så der sker tilsyn på forskellige årstider fra gang 
til gang. Dagtilbuddene har således forskellige rammebetingelser forår og 
efterår både ift. antallet af børn (mange børn op til overgang til skole), og 
muligheden for at skabe/karakteren af de udendørs læringsmiljøer til for-
skellige årstider. 
 
Tilsynsprocessen har en varighed på samlet set ca. en måned. 
 
Udover denne procedurebeskrivelse, der er henvendt til dagtilbuddene, fo-
religger en ”trin for trin” - vejledning, der anvendes af de pædagogiske til-
synsførende konsulenter. Herved sikres ensartethed i processen. 
 

1. Forberedelse 
Den tilsynsførende pædagogiske konsulent igangsætter processen ved at 
bede dagtilbuddet om at indsende relevante informationer (jf. punkt 2). 
 
Den pædagogiske konsulent tilbyder dagtilbuddet forudgående dialog eller 
et besøg på fx et personalemøde, hvor medarbejderne kan møde den til-
synsførende pædagogiske konsulent, få information om observationsbesø-
get og den ramme, som det gennemføres på baggrund af. Via dialogen kan 
den tilsynsførende pædagogiske konsulent også få viden om evt. aktuelle 
fokusområder i dagtilbuddet. Formålet med den forudgående dialog er pri-
mært at skabe tryghed blandt medarbejderne om det kommende observati-
onsbesøg og tilsynsprocessen i det hele taget. 
 
Det er dagtilbudslederens ansvar at medarbejderne i dagtilbuddet er orien-
teret om observationsbesøget og observationsrammen i det omfang, dagtil-
budslederen vurderer behov for det. 
 

2. Indsamling af data 

Center for Børn og Familier 
Den tilsynsførende pædagogiske konsulent sætter sig ind i følgende mate-
riale: 

a. Styrket pædagogisk læreplan (fra dagtilbuddets hjemmeside) 
b. Referater fra møder i dagtilbuddets understøttende læreplansnetværk  
c. Mad- og måltidspolitik (fra dagtilbuddets hjemmeside) 
d. Rapport fra sprogvurderinger i ”Sprogtrappen” og ”Sprogvurdering 3-

6” (udtræk fra Hjernen & Hjertet) 
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e. Rapport fra seneste TOPI-trivselsvurdering (udtræk fra Hjernen & 
Hjertet) 

f. Opgørelse af pædagogandel (udtræk fra Center for Økonomi og Per-
sonale) 

g. Eventuelt andet skriftligt materiale fra dagtilbuddets hjemmeside om-
handlende særlige kendetegn i et dagtilbud (fx bevægelse, bæredyg-
tighed, udeliv) 

Dagtilbuddet 
Dagtilbuddet indsender beskrivelse (på baggrund af en skabelon) af  
 

a. Overgange – eksterne og interne 
b. Anvendelsen af inklusionsmidler 
c. Forældresamarbejde 
d. Oversigt (afkrydsningsskema) over kommunikationsgrupper i AULA 

og eksempler på forældrekommunikation fra AULA (fx skærmbilleder 
af dagssedler, nyhedsbreve, ugeplaner eller lignende) 

e. Det tværfaglige samarbejde 
f. Egen vurdering, herunder evt. pædagogiske fokuspunkter 

 
3. Observationsbesøg 

Den pædagogiske konsulent besøger dagtilbuddet og foretager observatio-
ner. Det er et væsentligt hensyn i planlægningen af besøget at understøtte 
observationer af læringsmiljøer hele dagen. 
 
Observationsbesøget placeres, så den tilsynsførende pædagogiske konsu-
lent som udgangspunkt er til stede i tidsrummet 8 -16.  
 
I dagtilbud med flere afdelinger foretager den pædagogiske konsulent ob-
servationer i alle afdelinger. 
 
Den pædagogiske konsulent observerer dagtilbuddets almene praksis, dvs. 
der skal ikke tilrettelægges særlige aktiviteter eller andet på dagen for ob-
servationsbesøget. 
 
Observationsbesøget gennemføres på baggrund af observationsrammen 
(se særskilt dokument), der har følgende områder: 
 

a. Læringsmiljøer gennem hele dagen 
b. Børnenes, trivsel, udvikling, læring og dannelse  
c. Særligt prioriterede, kommunale indsatsområder (2017-2021) 

I. Sprog 

Som led i observationsbesøget vil der blive set på, hvorvidt der er sammen-
hæng mellem det skriftlige materiale fra dagtilbuddet og de tilgængelige 
data på den ene side og den observerede praksis på den anden. 
 
Den pædagogiske konsulent udarbejder en observationsrapport på bag-
grund af observationsbesøget. 
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4. Tilsynssamtale 

Tilsynssamtalen bliver afholdt efter den pædagogiske konsulents besøg i 
dagtilbuddet. Det tilstræbes, at tilsynssamtalen afholdes senest to uger ef-
ter observationsbesøget. 
 
Der er følgende deltagere til tilsynssamtalen: 

a. Dagtilbuddets ledelse 
b. En eller flere medarbejdere 
c. En bestyrelsesrepræsentant (hvis muligt) 
d. Den tilsynsførende pædagogiske konsulent. 

Formålet med tilsynssamtalen er at kvalificere og reflektere sammen over 
den observerede pædagogiske praksis. Samtidigt giver tilsynssamtalen be-
styrelsen mulighed for at få et indblik i dagtilbuddets praksis. 
 
Tilsynssamtalen er præget af en åben og anerkendende dialog, hvor alle 
deltagere er gensidigt nysgerrige på observationerne og de handlinger og 
overvejelser, der ligger bag. 
 
Den pædagogiske konsulent er mødeleder, og har ansvaret for dels at alle 
kommer til orde, dels at alle relevante observationer bliver berørt. 
 
Tilsynssamtalen afvikles på baggrund af en dagsorden (fast skabelon). 
 
Der er mulighed for at aftale, at en pædagogisk konsulent indgår i et sam-
arbejde med dagtilbuddet omkring eventuelle opfølgende handlinger. 
 

5. Tilsynsrapport 

Efter tilsynssamtalen har fundet sted, skriver den pædagogiske konsulent 
tilsynsrapporten (på baggrund af en skabelon). I rapporten indgår følgende 
elementer: 

a. Stamdata 
b. Samlet konklusion  
c. Opsamling på elementerne i læringsmiljøet og de kommunale ind-

satsområder 
d. Evt. aftaler om opfølgende handlinger 

Rapporten bliver tilsendt dagtilbudslederen for at rette på eventuelle faktu-
elle fejl. Derefter sender den pædagogiske konsulent den endelige rapport 
til dagtilbudslederen og chefen for Center for Børn og Familier. 
 

6. Kvalitetssamtale 

Afslutningsvist afholdes en kvalitetssamtale med deltagelse af centerchefen 
for Center for Børn og Familier, dagtilbudsledelsen og den tilsynsførende 
pædagogiske konsulent. 
 
Formålet med kvalitetssamtalen er at drøfte og reflektere over dagtilbud-
dets ressourcer og udviklingspunkter. 
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Grundlaget for kvalitetssamtalen er tilsynsrapporten og det ”strategilærred”, 
som den pædagogiske tilsynsførende konsulent og dagtilbudsledelsen hver 
især udfylder forud for kvalitetssamtalen. 
 
Evt. opfølgning på udviklingspunkter aftales.  
 

7. Offentliggørelse 

Konklusion fra tilsynsrapporten offentliggøres på dagtilbuddets hjemme-
side, når kvalitetssamtalen er afholdt. 
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