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1. Det kommunale ansvar  

 
Kommunalbestyrelsen har ansvar for at føre tilsyn med de private dagtilbud og for at tilsynet er 
sammenligneligt med det kommunale tilsyn.  

Kommunalbestyrelsens tilsynsforpligtelse retter sig både mod det indholdsmæssige i dagtilbuddene, samt 
på hvilken måde opgaverne udføres i dagtilbuddene. Herunder falder også tilsyn med legepladssikkerhed, 
brandforhold, hygiejne og sundhed. 
 
Kommunalbestyrelsen har for så vidt angår privatinstitutioner ikke som led i tilsynsforpligtelsen et ansvar 
for privatinstitutionens økonomi og rentabilitet.  
 
Kernen i tilsynsforpligtelsen er, at kommunalbestyrelsen har ansvaret for, og pligten til at holde sig 
informeret om indhold og fremgangsmåde i dagtilbuddene, samt til at forholde sig til denne information i 
forhold til opgaver, formål og gældende lov. 
 
Tilsynet skal sikre, at kommunens dagtilbud praktiseres i overensstemmelse med lovgivningen på 
dagtilbudsområdet, og at den ydelse, som dagtilbuddet leverer til forældre og børn, er i overensstemmelse 
med det serviceniveau, som kommunalbestyrelsen har besluttet er gældende i kommunen. 
 

2. Den private organisation  

 
Rent ledelsesmæssigt er der forskel på kommunale og selvejende institutioner og private institutioner. 
Disse forskelle betyder, at tilsyn med private institutioner føres på en anden måde  
 
De private institutioner skal efterleve de samme love, regler og rammer som kommunale dagtilbud. 
Forskellen er primært, at det private dagtilbud har andre frihedsgrader end kommunale dagtilbud i forhold 
til anvendelse af økonomi, herunder overskud og formue. Desuden er en privatinstitution ikke underlagt 
den kommunale pladsanvisning. Når privatinstitutionen er etableret som en virksomhed er den underlagt 
lovgivningen på dette område.  
 
Bestyrelsen i en privat institution har et arbejdsgiver- og et økonomiansvar, og også et selvstændigt ansvar 
for at føre tilsyn og fremskaffe den nødvendige dokumentation for at være tilstrækkeligt oplyst om forhold 
i den private institution.  
 
I Odder Kommune er der to private dagtilbud: Myretuen og Randlev Børnehus. 
 
Myretuen er en integreret institution med både vuggestue og børnehave. Randlev er udelukkende for 
børnehavebørn.  

Der udarbejdes en tilsynsrapport for hver privat dagtilbud. Der laves observationer i alle enheder.  

 

 



3. Tilsynskoncept  

 
Tilsynskonceptet for de private dagtilbud består over en to-årig periode af følgende dele: 
 

 
 
I det efterfølgende beskrives delene.  
 

4. Forberedelse af tilsynsbesøg 

 
En måned før det anmeldte tilsynsbesøg sender lederen af det private dagtilbud følgende til 
den tilsynsførende: 

• Beskrivelse af rammevilkår/afsnit om strukturel kvalitet 
• Den pædagogiske læreplan 
• Resultater fra sprogvurderinger og andre børnedata 
• Dokumentation af sikkerhedstilsyn af legepladsen  
• Dokumentation af brandtilsyn 
• Dokumentation af bygningstilsyn  

 
Ovenstående baggrundsdata skal kvalificere observationerne på det anmeldte tilsyn og indgå i 
tilsynssamtalen.  
 
I rammevilkårene beskrives blandt andet:  

• Antal børn 
• Antal medarbejdere  
• Ledere og medarbejderes uddannelse  
• Mm.  

 
I forberedelse til de uanmeldte tilsynsbesøg tager konsulenten afsæt i den pædagogiske 
læreplan, observationerne fra det anmeldte tilsyn samt sidste tilsynsrapport. 
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5. Det anmeldte tilsynsbesøg 

 
Hvert andet år foretages et anmeldt tilsyn med observationer.  
 

I de anmeldte tilsyn deltager følgende:  

a) Lederen af det private dagtilbud  
b) 1 medarbejderrepræsentant  
c) 1 konsulent 

Det anmeldte tilsyn består af 5 timers observation, hvor leder og konsulent observerer med 
observationsmaterialet Kids, som også anvendes i de kommunale tilsyn. Observationerne efterfølges af 1,5 
timers samtale med ledelsesteamet, medarbejderrepræsentant og konsulent. Under observationerne kan 
konsulenten gå i dialog med medarbejderne. 
 
Konsulenten udarbejder en rapport på basis af observationerne, som indgår i tilsynssamtalen.  
 
Der foretages observationer i afdelinger af de private dagtilbud. 

6. Tilsynssamtale 

 
To uger efter observationerne af de pædagogiske læringsmiljøer afholdes en tilsynssamtale med følgende 
deltagere:  

• 2 forældrerepræsentanter fra bestyrelsen 
• Lederen af dagtilbuddet  
• 2 medarbejderrepræsentanter 
• Konsulent 

 
Tilsynssamtalen varer 2,5 timer og følgende behandles:  

• Den pædagogiske læreplan  
• Observationer fra af de pædagogiske læringsmiljøer (både anmeldte og uanmeldte) samt andre 

data, som kan beskrive det pædagogiske læringsmiljø 
• Børnedata: sprogvurderinger mm. 
• Beskrivelserne af rammevilkårene, herunder oplysninger om medarbejdertrivsel og normeringer. 
• Tilsyn med sundhed og hygiejne 

 
Efter samtalen sammenfatter den tilsynsførende hovedpointerne i et opsamlingsnotat. Heri beskrives 
status og hvad dagtilbuddet skal arbejde videre med. Opsamlingsnotatet er en del af tilsynsrapporten. 
 
 
 
 
 



7. Uanmeldte pædagogisk tilsyn 

 
Der foretages årligt et uanmeldt pædagogisk tilsyn med observationer. 
 
Det uanmeldte pædagogiske tilsyn er en opfølgning på det anmeldte tilsyn. Her er det kun den 
tilsynsførende konsulent, som observerer.  Der observeres med materialet Kids.  

De uanmeldte observationer forventes at vare 3 timer. 
 
 

8. Tilsyn med legepladser  

 
I forhold til legepladstilsyn indgår de private og selvejende institutioner aftale med en certificeret 
legepladsinspektør, som gennemfører et årligt tilsyn på alle legepladser. Der afleveres en rapport til 
institutionen over legepladsens tilstand og sikkerhed samt forslag til forbedringer.  

 
9. Brandtilsyn 

 
Brandtilsyn gennemføres af Østjyllands brandvæsen. 

 
10. Bygningstilsyn 

 
Selvejende institutionsbestyrelser, som selv ejer deres bygning eller bor til leje hos en udlejer, som ikke er 
kommunen, er selv ansvarlig for deres bygninger og skal udarbejde en årlig vedligeholdelsesoversigt. 

 
11. Tilsynsrapport  

 
Efter tilsynssamtalen formidles data, herunder opsamlinger fra observationerne i tilsynsrapporterne for de 
private dagtilbud. Tilsynsrapporterne offentliggøres på dagtilbuddenes hjemmeside og kommunens 
hjemmeside i ultimo oktober i de lige år forud for kommunalbestyrelsens drøftelse af kvalitet på 
dagtilbudsområdet.   
 
Tilsynsrapporten indeholder følgende:  

a. Rammeforhold  
a. Data omkring børnegruppen 
b. Data omkring medarbejdere og ledelse  
c. Forældreinddragelse 
d. Overgange  
e. Tilsyn med legepladssikkerhed  
f. Brandtilsyn 
g. Tilsyn med sundhed og hygiejne 



h. Bygningstilsyn 
b. Kommunens samlede vurdering af den pædagogiske kvalitet på baggrund af den styrkede læreplan 

og observationer.  
c. Børnedata:  

a. Status på børns sproglige udvikling 2 år og 6 mdr. (via træk fra kompetencehjulet)  
b. Status på børns sproglige udvikling 3 år og 3 mdr. (via træk hjernen og hjertet)  
c. Status på børns sproglige udvikling 4 år og 3 mdr. (via træk hjernen og hjertet) 

d. Forvaltningens/konsulentens bemærkninger  

12. Skærpet tilsyn 

 
Kommunalbestyrelsen skal iværksætte skærpet tilsyn, hvis det vurderes, at kvaliteten af de pædagogiske 
læringsmiljøer eller andre forhold i dagtilbuddet giver anledning til alvorlig bekymring. Hvis dagtilbuddet 
ikke efterlever gældende lovgivning og kommunens politikker og rammer, og/eller at den pædagogiske 
kvalitet ikke understøtter børnenes udvikling herunder manglende professionel håndtering af sårbare børn 
og børn med særlige udviklingsmæssige, sociale og faglige udfordringer.    
 
Odder Kommune iværksætter tilsyn, hvis det samlet vurderes, at et eller flere forhold ikke er 
tilfredsstillende. Blandt andet   
• Den pædagogiske kvalitet på flere forhold er utilstrækkelig eller ringe. 
• Klager, udmeldelser eller anden data, som giver anledning til bekymring. 
• Medarbejderforhold, som giver anledning til bekymring, herunder  

o at sygefraværet over en længere periode/vedvarende er for højt  
o at der over en længere periode/vedvarende er for stor udskiftning.  
o Andet  

• Forhold der giver anledning til bekymringer ift. udvikling af børnenes sociale og sproglige kompetencer.  
• Forhold der giver anledning til bekymringer ift. arbejdet med at skabe gode overgange fra børnehave til 

skole.  
 

Når skærpet tilsyn er iværksat, udarbejdes handleplan såfremt der er tale om alvorligt bekymrende forhold. 
Det kan være i forbindelse med observationer af læringsmiljøer og kvalitetssamtaler, men det kan også 
være i løbet af året.  
 
Handleplanen udarbejdes i dialog med lederen af dagtilbuddet og skal beskrive, hvordan der skal arbejdes 
med at styrke kvaliteten af de pædagogiske læringsmiljøer eller andre forhold i dagtilbuddet, og hvordan 
der skal følges op herpå. Forældrebestyrelsen orienteres om handleplanen og har mulighed for at komme 
med bemærkninger.  
 

13. Tilsyn i de private pasningsordninger  

 
Tilsynet med de private pasningsordninger skal have samme indhold og frekvens, som ved den kommunale 
dagpleje. Derfor er rammerne for de private pasningsordninger de samme som for de kommunale 
dagplejere. De tilsynsførende pædagoger i dagplejen varetager tilsynet hos de private pasningsordninger.  
 
Der afholdes ikke kvalitetssamtaler med de private pasningsordninger.  
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