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Her er beskrevet rammerne for tilsyn i Furesø Kommune. Rammerne er 

vedtaget af Børn og Skole Udvalg i april 2022, som følge af ændringer i 

Dagtilbudsloven om det pædagogiske tilsyn med dagtilbud. 

Kommunalbestyrelsen skal fastsætte og offentliggøre rammerne for tilsy-

net med dagtilbud. Rammerne skal beskrive hvordan tilsyn gennemføres, 

under hensyn til en række krav, der omhandler: 

1. Tilsyn med det pædagogiske grundlag og indhold 

2. Brug af anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøg 

3. Brug af observationer 

4. Inddragelse af både kvalitative og kvantitative data 

5. Dialog med lederen og medarbejdere i dagtilbuddet i forbindelse 

med tilsynet 

6. Uvildighed i tilsyn 

7. Dokumentation af tilsyn og orientering til forældrebestyrelserne 

8. Skærpet tilsyn, hvis kvaliteten af de pædagogiske læringsmiljøer 

eller andre forhold giver anledning til bekymring 

9. Skærpet tilsyn og udarbejdelse af handleplan, hvis kvaliteten af de 

pædagogiske læringsmiljøer eller andre forhold giver anledning til 

alvorlig bekymring 

10. Offentliggøre tilsynsrapporter for de enkelte dagtilbud mindst hvert 

2. år 

 

Det pædagogiske tilsyn omfatter alle typer dagtilbud:  kommunale dagtil-

bud, den kommunale dagpleje, selvejende dagtilbud og private dagtilbud. 

Det pædagogiske tilsyn udføres af den primære pædagogiske konsulent.  

Kommunale Ejendomme gennemfører sikkerhedstilsyn med både bygnin-

ger og legepladser. 

Sundhedsplejen fører hygiejnetilsyn, og Center for økonomi og ressourcer 

fører tilsyn med dagtilbuddenes forvaltning af økonomien. 
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Formål med det pædagogiske tilsyn 
Tilsynet har både en kontroldimension og en udviklingsorienteret dimen-

sion.  

Tilsynet er en kontrol af om dagtilbuddet lever op til den styrkede pæda-

gogiske læreplan, herunder det pædagogiske grundlag. 

Tilsynet indeholder anbefalinger eller krav, der danner grundlag for vejled-

ning om udvikling af dagtilbuddets praksis. 

 

Indhold og rammer for det pædagogiske tilsyn 
I ulige år gennemføres anmeldt tilsyn i alle dagtilbud.  

I lige år gennemføres uanmeldt tilsyn i alle dagtilbud. 

Herudover gennemføres uanmeldte tilsyn, hvis det er aftalt som opfølg-

ning eller ved bekymring. Uanmeldte tilsyn ved bekymring kan for eksem-

pel ske på baggrund af en henvendelse fra forældre, ansatte i dagtilbud-

det eller fra øvrige samarbejdspartnere. Uanmeldte tilsyn har til hensigt at 

undersøge og give et øjebliksbillede af de særlige forhold, der har givet 

anledning til bekymringen.  

Det anmeldte pædagogiske tilsyn består af observationer af hverdagen i 

dagtilbuddet, med fokus på hvordan det pædagogiske læringsmiljø under-

støtter det pædagogiske grundlag. Observationerne gennemføres i en 

tidsramme, der afspejler dagtilbuddenes størrelse. Derudover indgår for-

skellige kvantitative og kvalitative data, fx sprogvurderinger og trivselsvur-

deringer, fysiske rammer, personalets uddannelsesniveau samt data, der 

bringer børnenes perspektiver frem. Disse data afhænger af børnenes al-

der, for de yngste børn vil det dreje sig om observationer mens de ældre 

børn kan bidrage i samtaler, rundvisning og interviews.  

Tilsynet vurderes efter ensartede kriterier og et ensartet redskab. Materia-

let ”KIDS, kvalitetsudvikling i daginstitutioner” danner afsæt for observatio-

nerne og tilbyder ensartede kriterier, der er ens for de tilsynsførende, og 

dermed understøtter uvildigheden i tilsynet. Tilsynsrammen vil indeholde 

et udpluk af observationsspørgsmålene i KIDS rammen, som justeres i til-

synsrammen til de anmeldte tilsyn i ulige år. Ved anmeldte tilsyn udarbej-

des en fælles drejebog, der både inddrager det pædagogiske grundlag fra 

den styrkede pædagogiske læreplan, de indsamlede data, opfølgning på 

forrige tilsynsrapports anbefalinger og eventuelle indsats- eller fokusområ-

der. Den fælles drejebog tydeliggør de kriterier tilsynet vurderes efter og 

sikrer ensartethed og uvildighed. 

Inden de anmeldte tilsyn gennemføres, drøftes tilsynsrammen med dagtil-

budsledere og sendes til orientering til forældrebestyrelser. 
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Dagtilbudsledere skal orientere deres medarbejdere om det kommende 

tilsyn og indholdet i tilsynsrammen. 

Der udarbejdes tilsynsrapporter ved alle tilsyn og disse offentliggøres på 

dagtilbuddenes hjemmesider. 

Efter tilsynet drøftes tilsynsrapporten på en samtale, hvor dagtilbudsleder, 

nøglemedarbejdere og repræsentanter for forældrebestyrelsen deltager 

sammen med den tilsynsførende. Den endelige tilsynsrapport udarbejdes 

herefter. Forældrebestyrelserne drøfter den endelige tilsynsrapport og 

dagtilbudsleder fortæller, hvordan dagtilbuddet følger op på tilsynets an-

befalinger. Dialogen danner afsæt for prioriteringer af de justeringer af 

den pædagogiske praksis, som læringen fra tilsynet giver anledning til. 

Dagtilbudslederen har ansvaret for og kompetencen til, at beslutte hvilke 

anbefalinger, der arbejdes videre med. Eventuelle påbud har dagtilbudsle-

deren ansvar for at efterleve. 

De faste uanmeldte tilsyn i lige år har fokus på anbefalinger fra det sene-

ste anmeldte tilsyn.  

Andre uanmeldte tilsyn har fokus på den aftale om opfølgning eller be-

kymring, som er grund til tilsynet.  

Uanmeldte tilsyn følges op af en tilsynssamtale med dagtilbudsleder, hvor 

nøglemedarbejdere og forældrerepræsentanter kan deltage ud fra en kon-

kret vurdering. 

Dagtilbudslederne følger op på tilsynet, i samarbejde og dialog med for-

valtningens pædagogiske konsulenter. Fx ved samtaler mellem dagtil-

budsleder og primær pædagogisk konsulent, ved dialog og videndeling 

om temaer, der er relevante for flere dagtilbud i ledersparringsnetværk, og 

ved praksisnær kompetenceudvikling for pædagogiske medarbejdere. 

 

Skærpet tilsyn 
Skærpet tilsyn kan iværksættes af dagtilbudschefen ved bekymring for 

kvaliteten af den pædagogiske praksis. Begrundelse for iværksættelse af 

skærpet tilsyn præsenteres sammen med beslutningen om at indføre et 

skærpet tilsyn.  

Der er to former for skærpet tilsyn: 

1. Skærpet tilsyn, hvis kvaliteten af de pædagogiske læringsmiljøer 

eller andre forhold giver anledning til bekymring 

2. Skærpet tilsyn og udarbejdelse af handleplan, hvis kvaliteten af de 

pædagogiske læringsmiljøer eller andre forhold giver anledning til 

alvorlig bekymring 
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De eventuelle påbud, der indskærpes og/eller de konkrete mål, der skal 

indfries, skal præsenteres for dagtilbudsleder og forældrebestyrelse. Det 

skærpede tilsyn gennemføres med uanmeldte tilsynsbesøg. På baggrund 

af de data, tilsynet indhenter, indgås der aftaler om konkrete tiltag, der 

skal igangsættes og om der er behov for support. 

Dagtilbudschefen følger eventuelle skærpede tilsyn nøje og følger op 

sammen med den tilsynsførende pædagogiske konsulent. Når den pæda-

gogiske kvalitet er genoprettet, skal dagtilbudschefen ophæve det skær-

pede tilsyn. 

Se uddybende om skærpet tilsyn i bilag. 

 

 


