Tilpasning af tilsyn
Dagtilbud-børn

Retsgrundlag

Floravej 17a, 5750 Ringe

Retsgrundlaget for kommunernes pligt til at føre tilsyn med dagtilbud og privat
pasning findes i Dagtilbudsloven. Af Dagtilbudsloven fremgår, at
Kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn med, at indholdet i kommunens dagtilbud
lever op til Dagtilbudsloven og kommunens mål og rammer.
Der føres tilsyn i kommunale-, selvejende- og private institutioner, i
landsbyordninger samt i dagplejen og i private pasningsordninger.
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Tilsynsforpligtelsen retter sig både mod det indholdsmæssige i tilbuddene samt
mod den måde, hvor på opgaverne udføres i tilbuddene.
Tilsynet skal sikre, at kommunens tilbud praktiseres i overensstemmelse med
lovgivningen på dagtilbudsområdet, og at den ydelse, dagtilbuddet leverer til
forældre og børn, er i overensstemmelse med det serviceniveau,
kommunalbestyrelsen har besluttet skal være gældende i kommunen.

26-02-2014
Sagsid. 28.00.00-S00-1-14
Kontakt
Rikke Jensen
Dir. tlf. 72533231
mail:
rikje@faaborgmidtfyn.dk

Det eksisterende serviceniveau
Kommunalbestyrelsen har i 2007 i forbindelse med kommunesammenlægningen
fastsat rammerne for tilsynet i såvel daginstitutioner som dagpleje. I dagplejen
føres der tilsyn 6 gange årligt, heraf er to tilsynsbesøg i dagplejehjemmet og resten
i legestuen.
Private pasningsordninger er ordninger, hvor kommunen udbetaler tilskud til
forældre, der køber en plads i en privat pasningsordning. Pasningsordningerne er
ikke dagtilbud og skal ikke leve op til dagtilbudslovens bestemmelser om
læreplaner osv. Det eksisterende serviceniveau vedr. tilsyn i private
pasningsordninger er 2 årlige tilsyn, hhv. et anmeldt og et uanmeldt tilsyn.
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Børne- og Undervisningsudvalget har løbende godkendt rammerne for tilsynet i
daginstitutioner. I økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at kommunerne hvert andet
år skal offentliggøre faglige kvalitetsoplysninger på dagtilbudsområdet. På den
baggrund er Børne- og Undervisningsudvalget den 22. maj 2013 orienteret om en
videreudvikling af tilsynskonceptet indeholdende bla. en måling blandt forældre og
medarbejdere af den faglige kvalitet i institutionen.
I 2012 er der gennemført uanmeldt tilsynsbesøg i alle institutioner af 3 timers
varighed. På den baggrund er der udarbejdet en tilsynsrapport for hver institution.
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I 2013 er tilsynet gennemført efter følgende model:








Gennemførelse af spørgeskemabaseret temperaturmåling blandt forældre,
medarbejdere og ledelse om oplevelsen af den faglige kvalitet i
institutionerne
Dialogmøde med deltagelse af medarbejdere, forældrerepræsentanter,
ledelse og tilsynsførende konsulent fra Fagsekretariatet Dagtilbud Børn
med fokus på drøftelse og uddybning af resultatet af temperaturmålingen
Indhentelse af data til brug for en helhedsvurdering, ex.
trivselsundersøgelse, forældreklager, oplysninger fra tværfaglige
samarbejdspartnere om den tidlige forebyggende indsats i form af antal
underretninger og afholdte lokalmøder, etc.
Tilsyns- og kvalitetssamtale mellem fagchefen og aftaleholderne på
dagtilbudsområdet, hvor konklusionen på tilsynet afgøres og institutionens
udviklingsbehov identificeres.

Af ressourcehensyn er tilsyns- og kvalitetssamtalen med privatinstitutioner
foretaget af den tilsynsførende konsulent.
På baggrund af tilsyns- og kvalitetssamtalerne er der udarbejdet en tilsynsrapport
for hver institution, der er tilgængelig på institutionens hjemmeside.
OE forslag vedr. tilpasset tilsynskoncept
Som en del af den økonomiske strategi foreslås at tilpasse tilsynet på
dagtilbudsområdet, sådan at kommunen kan varetage sin tilsynsforpligtelse på en
samlet set mindre ressourcekrævende måde.
Et tilpasset tilsynskoncept foreslås baseret på følgende overordnede principper:





Tilsynet vil balancere mellem 3 jævnbyrdige formål: kontrol, udvikling og
effektiv ressourceudnyttelse
Tilsyn gennemføres med fokus på de til enhver tid fastsatte politiske mål
og rammer i form af politikker, målsætninger, standarder,
kravspecifikationer og lign.
Tilsynene kan have forskellig karakter, og der føres ikke nødvendigvis
samme type tilsyn i alle institutioner samme år. Tilsyn kan eksempelvis
foregå som:
o Anmeldte tilsyn
o Uanmeldte tilsyn
o Skærpede tilsyn i en begrænset periode
o Besøg i institutioner
o Konsulentforløb og/eller møder mellem konsulent og
leder/ledelsesteam
o Tilsynssamtaler mellem fagchef og leder/ledelsesteam eller
bestyrelsesformand.

Fagchefen træffer til enhver tid beslutning om, hvilken type tilsyn, der føres i
institutionerne, ud fra den tilgængelige viden om institutionernes forhold.
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For private pasningsordninger reduceres tilsynet til ét årligt tilsynsbesøg.
Tilsyn i 2015 og 2016
Ressourcerne i Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn er blevet reduceret med virkning
fra 1. januar 2015.
Tilsynet i institutionerne vil i 2015 og 2016 derfor blive gennemført ud fra følgende
ramme:
April 2015

Maj 2015

Juni 2015

1. kvt. 2016

2016
2017

Gennemførelse af kvalitetsmåling
Resultatet kan anvendes af institutionen selv til interne drøftelser
Resultatet vurderes endvidere af fagsekretariatet
Indhentelse af supplerende data (fagsekretariatet)
Udarbejdelse af notat: hvad viser kvalitetsmåling og data
(fagsekretariatet).
Institutioner, der udviser et tilfredsstillende resultat:
Ingen yderligere samtaler eller besøg. Tilsynsafgørelsen
(notatet) offentliggøres på institutionens hjemmeside.
Institutioner, der udviser et mindre tilfredsstillende resultat,
gennemfører tilsynssamtale med fagchefen.
I tilsynssamtalen aftales nødvendige handlinger og opfølgning.
Aftalerne tilføjes notatet, der nu udgør tilsynsafgørelsen. Notatet
off.gøres på institutionens hjemmeside
Resultatet af processen i 2015 sammenfattes i en samlet
kvalitetsrapport for Faaborg-Midtfyn Kommune (Faglige
kvalitetsoplysninger), der off.gøres på kommunens hjemmeside
Individuel opfølgning på institutioner med mindre tilfredsstillende
resultater fra 2015
Processen fra 2015 gentages

Konsekvensen af den skitserede ramme er, at institutioner, der ud fra
kvalitetsmåling og øvrige tilgængelige data udviser et tilfredsstillende resultat, IKKE
gøres til genstand for yderligere tilsynssamtaler eller besøg. Der kan altså gå flere
år imellem at tilsynsmyndigheden konkret aflægger besøg i institutionen.
For private pasningsordninger er konsekvensen, at der vil blive gennemført ét
tilsynsbesøg om året fra 2015 og frem. Afhængig af resultatet af forrige besøg vil
fagchefen afgøre, om det kommende besøg skal være anmeldt eller uanmeldt.
Politikkontrol
Hvert år afrapporteres til Børne- og Uddannelsesudvalget, hvilken type af tilsyn der
er ført, og hvilke resultater og opfølgningsaftaler, det har afstedkommet.
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