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1 Indledning 
Denne rapport samler uvildige tilsyn foretaget i efteråret 2018 i Thisted kommunes dagtilbud. 

Tilsynene blev foretaget i henhold til § 5 i Dagtilbudsloven, der betoner, at ”Kommunalbestyrelsen skal føre 

tilsyn med indholdet af tilbuddene efter [dagtilbudsloven] og den måde, hvorpå opgaverne udføres, herunder 

de mål og rammer, der er fastsat efter lovens § 3”. 

 

Oversigt over dagtilbud  

 20 kommunale daginstitutioner 

 17 private daginstitutioner 

 110 dagplejere 

 28 private pasningsordninger 

 

Rapporten indeholder kvantitative data, indsamlet via et spørgeskema, der blev sendt ud til alle dagtil-

buddene forud for tilsynet. Kvalitative data fra dialoger med pædagogiske ledere og dagplejere under 

tilsyn uddyber og udvider tilsynsmaterialet. Rapporten samler tendenserne fra alle tilsynene, på tværs af 

dagplejen, private pasningsordninger, kommunale og private institutioner.                      

 

Normeringer, timetal, børnetal etc. er ikke medtaget i denne rapport. De data indgår i en særskilt rapport 

for nøgletal på dagtilbudsområdet. 

 

Når der i tilsynsrapporten refereres til dagtilbud, menes der både dagplejen, de private pasningsordnin-

ger og daginstitutionerne. 

 

I rapporten fremkommer data fra dagplejen med blå og lilla farve, data fra daginstitutionerne er grønne 

og gule, hvor intet andet fremkommer. Se nedenstående eksempel:  

 
Dagplejen 

 
 

Daginstitutioner 

 
 

For yderligere at kvalificere de data og tendenser der fremkommer, refererer tilsynsrapporten gentagne 

gange til en kortlægning af de kommunale dagtilbud fra 2018. Kortlægningen blev foretaget i samarbejde 

med UCN i forbindelse med nogle kompetenceudviklingsforløb, der skal afvikles i 2019. Kompetenceud-

viklingsforløbene bliver der også refereret til i rapporten.  
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2 Hovedkonklusion 
Samtlige dagtilbud overholder dagtilbudsloven. En institution levede ikke op til de af kommunen opstil-

lede kriterier, hvorfor der blev foretaget et ekstra tilsyn. Daginstitutionen har efterfølgende udarbejdet 

en handleplan, der er blevet godkendt af forvaltningen.  
 

2.1 Børnemiljø 
Børnemiljøet vurderes at være godt i kommunens dagtilbud. Det fremgår dog af tilsynene, at der er 

uklarhed om, hvad forskellen er på børnemiljø og læringsmiljø. Der mangler viden om hvad der udgør 

henholdsvis et godt børnemiljø og et godt læringsmiljø. Begge begreber fremgår i den styrkede læreplan. 

 

Det fremkommer af tilsynene, at der overvejende er manglende systematik i forhold til at afdække bør-

nemiljø. I nogle daginstitutioner skyldes det skepsis ved systematiske værktøjer, i andre daginstitutioner 

at der ikke er kendskab til dem eller hvordan, de anvendes.    

 

2.2 Læreplan 
I dette tilsyn blev der ikke gået dybt ned i de læreplaner, der foreligger i dagtilbuddene nu, da de efter 

den nye dagtilbudslov og dertil hørende styrkede læreplan, der blev vedtaget i sommeren 2018, er for-

ældede. 

 

Alle dagtilbud skal i gang med at implementere den styrkede pædagogiske læreplan inden 2020. Det gør 

sig gældende i alle dagtilbud, at de er positive i forhold til den styrkede læreplan og ser frem til ”at komme 

rigtigt i gang”. De mangler dog mere viden om og indblik i hvordan den styrkede læreplan adskiller sig 

fra den læreplan, der er i dag. Kompetenceudviklingsforløbende i 2019 omhandler indføring i og imple-

mentering af den styrkede læreplan. 

 

2.3 Trivsel 
Børnenes trivsel er i fokus i alle dagtilbud, og børnene trives overvejende godt. Der fremkommer et næ-

sten ens billede af børnenes trivsel i henholdsvis dagplejen og i daginstitutionerne. Det tyder på at de to 

dagtilbudstyper, med deres forskellig rammer, begge skaber gode betingelser for børnenes trivsel. Det 

viser også, at dagplejen og dagtilbuddene tilsyneladende i samme grad formår at spotte de børn der ikke 

trives og som er i udsatte positioner.  

 

Tilsynene viser, at der overvejende arbejdes inkluderende i dagtilbuddene. Viljen og forståelsen er i høj 

grad til stede, men det fremkommer også, at inklusionen kan blive udfordret i tværfagligt samarbejde 

om børnene.  

 

Derudover fremkommer det i dialoger med de kommunale institutioner, at der ikke er en klar og ensret-

tet definition af børn i trivsel, børn i udsatte positioner og børn med særlige behov fra kommunens side. 

Begge problemstillinger vil få øget fokus i 2019 bl.a. via kompetenceudviklingsforløbene. 

 

2.4 Sprog 
Børnenes sprog er i fokus i dagtilbuddene. I daginstitutionerne er der øget opmærksomhed på early 

literacy (før-læselig forståelse). Der er i nogle daginstitutioner en forståelse af, at sprogarbejde hoved-

sagligt er noget ”man går fra” til at øve med det enkelte barn, og er noget sprogpædagogen tager sig af. 
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Dagtilbuddene har øget fokus på at sproget styrkes i fællesskab med børnenes forældre. I nogle dagin-

stitutioner har de bogkufferter, forældrene kan låne med hjem eller andre kreative tiltag, forældrene kan 

bakke op om.  

 

2.5 Sammenhænge 
Gode sammenhænge mellem daginstitution og skolen er af betydning for børnene, hvilket dagtilbuddene 

og skolerne imødekommer. Der er dog forskel på hvor formelt samarbejdet er mellem daginstitution og 

skolen, og der er forskel på omfanget af det. Nogle daginstitutioner skal overlevere børn til flere forskel-

lige skoler, hvilket vanskeliggøre at sikre gode sammenhænge for alle børnene. 

 

2.6 Forældresamarbejde 
Dagtilbuddene vurderer, at de har et godt samarbejde med forældrene. Det bliver understøttet af foræl-

drenes deltagelse i kortlægningen, hvor der fremkommer høj forældretilfredshed. 

 

2.7 Mål og pejlemærker 
Dagtilbuddene arbejder i høj grad efter kommunens mål og pejlemærker. Pejlemærkerne er også en 

vigtig del af den styrkede pædagogiske læreplan, og kommer til at fylde meget i kompetenceudviklings-

forløbene i 2019. Det gælder i særdeleshed for pejlemærkerne omhandlende reflekteret og tilrettelagt 

pædagogiks praksis samt en stærk evalueringskultur. 

 

2.8 Rammerne for tilsynene 
Forud for tilsynene blev der sendt et spørgeskema ud til alle dagtilbuddene. Dette materiale dannede 

baggrund for den dialog, der skulle foregå til tilsynene. Tilsynsmaterialet er, grundet den nye dagtilbuds-

lov og den styrkede læreplan, ikke tidssvarende. Derfor er der dele af materialet, der ikke er behandlet i 

rapporten. 

 

I Thisted kommune er der 30 private pasningsordninger, heraf har ca. 28 modtaget uafhængigt tilsyn. 

To private pasningsordninger har valgt at ophøre som privat pasningsordning inden for den nærmeste 

tidsrum og har derfor ikke fået tilsyn. Tilsynet med de private pasningsordninger har været tilrettelagt 

med hovedvægten på en gennemgang af de enkelte børn, med fokus på barnets udvikling og trivsel. De 

indgår ikke i tilsynsrapporten. 

 

De uvildige tilsyn i dagplejen blev foretaget af dagplejepædagoger, en børnehavepædagog, en område-

leder eller en udviklingskonsulent. Ingen dagplejepædagog havde tilsyn i det område vedkommende til 

dagligt afholder tilsyn. Tilsynene blev berammet til ca. en times varighed.  

 

Det uvildige tilsyn i daginstitutionerne var berammet til to timer, udviklingskonsulenten foretog alle tilsyn 

med daginstitutionerne. Tilsynet var overvejende en dialog mellem pædagogisk leder og udviklingskon-

sulenten, men i enkelte daginstitutioner deltog en medarbejderrepræsentant eller en øvre leder i hele 

eller dele af tilsynet. 

 

Tilsynene startede med en rundvisning i dagtilbuddene, hvor der blev drøftet læringsrum og rammer for 

pædagogikken. 
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Kommunen skal føre tilsyn med: 

 

 Pædagogiske læreplaner 

 Sprogvurderinger 

 Personalets kvalifikationer 

 Børnenes trivsel 

 Læringsmiljø 

 Kommunale målsætninger 

 Forældresamarbejde 

 Overgang/sammenhæng til skole og fritidstilbud 

 

Ud over det pædagogiske tilsyn, skal der gennemføres følgende tilsyn: 

 Legepladstilsyn 

 Tilsyn med røgfrie miljøer  

 

3 Tilsyn med dagtilbud 

3.1 Legepladstilsyn 

Alle dagtilbud har haft eller har planlagt legepladstilsyn inden for det seneste år.  

 

3.2 Tilsyn med røgfrie miljøer 
Alle dagtilbud overholder regler om røgfri miljøer. 

 

3.3 Børnemiljø 
Resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen og dialogerne med dagplejere og pædagogiske ledere vi-

ser, at der er en manglende forståelse for hvad begrebet børnemiljø betyder samt manglende viden om 

forskellen på børnemiljøer og læringsmiljøer. Denne problematik vil der blive arbejdet med fremadrettet, 

da begreberne indgår i den nye styrkede læreplan samt i kompetenceudviklingsforløbene for både kom-

munale og private dagtilbud i 2019. 

 

Der tegnede sig samtidig et billede af en manglende systematik i forhold til at se på egne rammer og 

praksis. Tendensen gør sig gældende både i dagplejen og i daginstitutionerne. I nogle daginstitutioner 

anvendes forskellige metoder, der ikke er rettet mod denne type måling. Det giver en form for systema-

tik, men ikke sikkerhed for at daginstitutionerne kommer omkring alle aspekter af børnemiljøet. 

 

Der er dog ikke tale om modvilje i dagtilbuddene i forhold til at se på egne rammer. Når der spørges ind 

til den manglende systematik, peges der i to retninger. Dels er der tale om skepsis i forhold til systema-

tik/skemaer. Der er en holdning til at pædagogik ikke kan kommes i kasser, fordi det handler om men-

nesker. Samtidig er der ikke kendskab til hvilke værktøjer/metoder der kan anvendes.  
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Spørgsmål 1.2 

 
 

 
 

Overordnet set vurderer dagtilbuddene deres børnemiljø som værende godt til meget godt. Den mang-

lende systematik i vurderingerne af børnemiljøerne synes dermed ikke at have indflydelse på kvaliteten 

af børnemiljøet.  

 

En institution levede ikke op til kommunens kriterier for et godt børnemiljø bl.a. på grund af dårlige støj 

forhold og nedslidt legeplads. Denne institution har efterfølge indgået en aftale med kommunen og ar-

bejder på at forbedre forholdene. 

 

Med den nye styrkede læreplan er der kommet øget fokus på læringsmiljøet, hvilket vil få indflydelse på 

hvordan børnemiljøet vurderes fremover. Dette er dagtilbuddene indstillet på at arbejde med, og for 

mange er der en stor interesse i emnet. Kortlægningen af de kommunale daginstitutioner peger på det 

samme. Der er interesse i at forbedre læringsmiljøet og dermed børnemiljøet i daginstitutionerne. 

 

 

 Spørgsmål 1.3, 1.4 og 1.5 

 

 
 
Note: spørgsmål 1.3 i fuld længde: Den pædagogiske praksis bliver tilrettelagt, så børene får mulighed for oplevelser, leg og pædagogisk tilrettelagte 

aktiviteter, der giver dem mulighed for fordybelse, udforskning og erfaring. 
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Som ovenstående viser har børnene i dag indflydelse på tilrettelæggelsen af børnemiljøet. Dialogen med 

dagplejen afspejler, at det handler meget om, hvad der i praksis kan lade sig gøre i forhold til børnenes 

udvikling, når man er alene med dem.  

 

I daginstitutionerne er det i højere grad den pædagogisk indholdsmæssige vinkel, der tænkes ind. Dag-

institutionerne ønsker at øge børnenes indflydelse på det pædagogiske indhold, i tråd med den styrkede 

læreplan. Dette fokus giver udslag i et ønske om en større forståelse af børneperspektiver og børns per-

spektiver. Kortlægningen af de kommunale daginstitutioner peger i samme retning, hvorfor det kommer 

til at indgå som et tema i kompetenceudviklingsforløbene 2019. 

 

3.4 Læreplaner 
I juli 2018 trådte en ny dagtilbudslov i kraft og med den en styrket pædagogisk læreplan. Dermed er 

nuværende tilsynsmateriale forældet på nogle områder, hvorfor der ikke blev gået i dybden med dagtil-

buddenes nuværende læreplaner, da rammerne for dem er blevet ændret. Tilsynet bød på en drøftelse 

af, hvordan dagtilbuddene vil i møde gå de nye krav til den pædagogiske læreplan. 

 

Samtlige dagtilbud har på nuværende tidspunkt en læreplan og overholder dermed lovgivningen. 

Dagtilbuddene skal i gang mad at tilrette deres læreplaner til den styrkede læreplan. Den styrkede pæ-

dagogiske læreplan skal være fuldt implementeret i sommeren 2020. 

 

Alle dagtilbud svarer at de har læreplaner, der giver rum for leg, læring og udvikling. I den styrkede pæ-

dagogiske læreplan vægtes legen endnu højere, vel af mærke leg hvor den voksne skiftevis går foran, ved 

siden af og bag ved børnene. Ligeledes vægtes rutinesituationer højere end tidligere og det pædagogiske 

indhold skal nu foregå over hele dagen. Disse temaer blev drøftet under tilsynene. 

 

Spørgsmål 2.4 

 

 
 

De fleste daginstitutioner har læreplaner der beskriver metoder, aktiviteter og mål for børn med særlige 

behov i deres dagtilbud. For nogle daginstitutioner der p.t. ikke har børn med særlige behov, er der ikke 

er et sådan afsnit i deres læreplan. Det er begrundet i at særlige behov kan kalde på forskellige metoder, 

mål og aktiviteter, så det er ikke meningsfuldt at skrive disse ind i læreplanen uden specifik målgruppe. 

 

I dagplejen er der ikke beskrevet pædagogiske metoder, aktiviteter og mål for børn med særlige behov i 

deres læreplan, her indgår handleplaner efter behov som supplement til læreplanen. 
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Spørgsmål 2.7 

 

 
 

SMTTE modellen anvendes i de fleste kommunale daginstitutioner til dokumentation af læreplanerne. I 

de private daginstitutioner er der flere metoder i brug. Nogle daginstitutioner mangler systematiske 

værktøj/fremgangsmåder, i stedet tages læreplanen op på personalemøder til fælles refleksion. 

 

 

3.5 Ny styrket pædagogisk læreplan 
Tilsynene lagde, som tidligere nævnt, op til en drøftelse af den styrkede pædagogiske læreplan. Generelt 

er der positive forventninger til den styrkede pædagogiske læreplan, og alle dagtilbud er klar til at se på 

og ændre egne rammer og praksis. En hyppig kommentar var dog: ”meget af det gør vi allerede”.   

 

Leg, rutinesituationer, heldags pædagogisk praksis, dannelse og åbent dagtilbud er en del af det, der blev 

drøftet. At legen har en vigtig plads i den styrkede pædagogiske læreplan, er et af de elementer pæda-

gogerne synes særligt godt om, og som de tænker, de har godt fat i. Samtidig kan imødekommer de, at 

der er kommet en ny vinkel på legen. En vinkel der gør, at der skal tænkes nyt i forhold til de voksnes 

deltagelse i legen.  

 

Dagplejen og vuggestuerne kommer i mindre grad til at opleve denne ændring, da de har en alders-

gruppe, der i høj grad kalder på, at de hele tiden må gå foran, ved siden af og bag ved børnene. 

 

Rutinesituationerne indgår som en vigtig del af dagen i dagplejen. Det er en nødvendighed at have bør-

nene omkring sig hele tiden og at børnene er deltagende i rutinesituationerne i det omfang de er i stand 

til. I nogle daginstitutioner åbner der sig ekstra læringsrum, i andre daginstitutioner anvendes rutinesi-

tuationerne allerede som en del af den daglige pædagogiske praksis. 

 

Åbent dagtilbud er en naturlig del af dagtilbuddene. Men der er forskel på graden af inddragelse af lo-

kalsamfundet, dels i forhold til hvor meget dagtilbuddet er ude i lokalsamfundet, dels i hvor høj grad 

lokalsamfundet bliver inviteret ind i dagtilbuddene. 

 

Generelt er der stor fokus på læringsmiljøer i daginstitutionerne, hvilket også fremgår af kortlægnings-

rapporten. Læringsmiljø er et område mange dagtilbud er udfordret på. Der peges på at det kan være 

fordi hele tanken om læringsmiljøer er forholdsvis ny, men også fordi mange ikke har erfaring med at 

arbejde med at indrette læringsmiljøer, hvor den fysiske, psykiske og æstetiske dimension understøtter 

hinanden. Læringsmiljøer er et af temaerne for kompetenceudvikling for både private og kommunale 

dagtilbud. 
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3.6 Trivsel 
I Thisted Kommune er det et krav at alle kommunale daginstitutioner trivselsvurderer deres børn. Triv-

selsvurderingen skal ske mindst én gang om året i et værktøj, der ligger på INFOBA. I dialogerne med de 

pædagogiske ledere på tilsynene fremkom det, at der på trods af det fælles systematiske værktøj, er 

forskellige definitioner på børns trivsel. Ligeledes er der uklarhed med begreberne børn i udsatte positi-

oner, børn med særlige behov og tidlig indsats.  

  

Dagplejen og de private daginstitutioner har ikke samme krav om trivselsmålinger, og der foreligger ikke 

et krav om, at et bestemt værktøj skal anvendes. Godt halvdelen af dagplejerne anvender børnelinealen 

som vurderingsværktøj, mange følger deres mavefornemmelse og erfaring og kontakter dagplejepæda-

gogen, hvis de er i tvivl. I dagplejen er der fokus på tidlig opsporing. 

 

De private daginstitutioner har ikke et fælles redskab til vurdering af trivsel, men størstedelen af dem 

anvender Vækst Modellen eller Alle Med. Nogle har ikke et værktøj, men reflekterer sammen over bør-

nenes trivsel ud fra viden og erfaring.  

 

Spørgsmål 3.1 

 

 

 
 

 

Spørgsmål 3.2 

Dagplejerne har få børn og har ene kontakt med dem. I daginstitutionerne det forskellige voksne, der 

tager imod børnene om morgenen og tager afsked med dem om eftermiddagen. Dagplejen er også ene 

om forældrekontakten.  

 

Over 90 % af dagplejepædagogerne italesætter, at de trivselsmåler børnene dagligt. De ser dem hver dag 

og kan hurtigt mærke, hvis der er noget galt med børnene.  

 

I daginstitutionerne holder man også øje med børnenes trivsel dagligt, men den grundige og mere syste-

matiske gennemgang af alle børn foregår, for en stor del af daginstitutionerne, på stuemøder og perso-

nalemøder.  
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Spørgsmål 3.3 

Nedenstående figurer viser resultatet af trivselsvurderinger i 2018. Den grønne farve = Børnene trives, 

udvikler sig og lærer på alle måder. Gul farve = Børnene har områder, som skal undersøges og analyse-

res. Rød farve = Der er grund til bekymring for disse børn. Handlinger skal sættes i gang.  

 

 

 

 

Børnenes trivsel er som nævnt i fokus i alle dagtilbud, og børnenes trivsel er overvejende god. Der frem-

kommer et meget ens billede af børnenes trivsel i henholdsvis dagplejen og i daginstitutionerne. Det 

tyder på at de to dagtilbudstyper med deres forskellig rammer, begge skaber gode betingelser for bør-

nenes trivsel. 

 

 

Spørgsmål 3.6: Hvordan arbejder du støttende og forebyggende i forhold til børn med særlige behov? 

 

 
 

De to svar muligheder viser forskellen på i hvor høj grad dagtilbuddene arbejder inkluderende med børn 

i udsatte positioner eller særlige behov. Der er forskel på i hvor høj grad dagplejerne og institutionerne 

arbejder inkluderende. Forskellen skyldes delvis aldersforskellen på børnene, da de yngste er sværere at 

arbejde inkluderende med grundet alder og udvikling. 

 

Tilsynene viser at der overvejende arbejdes inkluderende i dagtilbuddene. Viljen og forståelsen er i høj 

grad til stede, men det fremkommer også at inklusionen kan blive udfordret i det tværfaglige samarbejde 

om børnene. 

 

78,5%

16%

5,5%

Daginstitutioner

81%

13%

6%

Dagplejen
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3.7 Sprog 
Børnenes sprog og sprogarbejde vægter højt og har stort fokus i dagtilbuddene. Alle daginstitutioner 

anvender Rambølls sprogvurdering, og sprogpædagoger fra de private daginstitutioner indgår i de kom-

munale sprogpædagogers netværk og temadage.  

 

Spørgsmål 4.1 

 
 

I Thisted kommune er der ikke krav om at sprogteste alle børn, og der bliver som udgangspunkt ikke 

sprogtestet i dagplejen og vuggestuen. Det betyder dog ikke at sproget ikke er i fokus. I alle dagtilbuds-

typer bliver der sat ind med sprogindsats ved behov. 

 

 

 

 

 

Spørgsmål 4.2 

 
 

 

Spørgsmål 4.3 

 
Note: Respondenterne har haft mulighed for at angive flere svar til spørgsmål 4.3. Derfor vil svarfordelingerne aldrig summere til 

100 %. Figuren skal læses sådan, at eksempelvis 22 % af de 37 respondenter har angivet at de sprogvurderer alle børn, der begynder 

i børnehaven.  

 

Ovenstående giver et indblik i de forskellige indgange til at vurdere, hvornår der skal sættes ind med 

sprogvurderinger og hvilke målgrupper daginstitutionerne sprogvurderer. Listen er ikke fyldestgørende, 

da man f.eks. i nogle daginstitutioner sprogvurderer alle fem årige inden de skal i skole – den svarmulig-

hed foreligger ikke i spørgeskemaet. Der er ikke tal på, hvor stor en procentdel af børnene der bliver 

testet i løbet af deres børnehavetid.  

 

I daginstitutionerne er der øget opmærksomhed på early literacy (før-læselig forståelse). Det kommer til 

udtryk i bl.a. arbejdet med dialogisk læsning og synlige bogstaver og skilte i børnenes læringsmiljø. 
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”SIDSTE ÅR SENDTE VI BØRN TIL 8 FORSKELLIGE SKOLER, VI HAVDE IKKE MULIGHED FOR AT SIKRE ALLE BØR-

NENE EN GOD OVERGANG. DET MÅTTE FORÆLDRENE SELV STÅ FOR.” 

                                         CITAT FRA EN DAGINSTITUTION 

 

Der er en bevidsthed om at sprog er noget, der styrkes i et samarbejde med børnenes forældre. I nogle 

daginstitutioner har man bogkufferter eller andre kreative tiltag forældrene kan bakke op om.  

 

Overordnet set er der god udvikling i sprogarbejdet i dagtilbuddene. Der er dog i nogle daginstitutioner 

en forståelse af at sprogarbejde er noget man ”går fra” til at lave med det enkelte barn eller noget sprog-

pædagogen tager sig af. Ligeledes italesættes det, at tværfaglige sproglige indsatser ofte foregår i et lo-

kale med et enkelte barn og ikke i et inkluderende læringsmiljø med andre børn.  

 

Som et led i at styrke sprogindsatsen og understøtte børnenes sprogtilegnelse er der nedsat en arbejds-

gruppe, der skal udarbejde en handleplan for sprog og læsning på 0-18 års området i 2019. Handleplanen 

vil have fokus på handlingsrettede tiltag og metoder i forhold til, blandt andet, arbejdet med udviklingen 

af børn sprog i dagtilbud.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8 Sammenhæng med skolen 
Alle daginstitutioner samarbejder med mindst én skole. Der er forskel på hvor formelt dette samarbejde 

er og på graden af samarbejdet. Daginstitutionerne har ikke altid et samarbejde kørende med alle de 

skoler deres kommende skolebørn skal gå i, det gør sig særligt gældende for de daginstitutioner der har 

børn der starter i mange skoler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

I de efterfølgende grafer indgår der to vuggestuer. De har af gode grunde ikke børn, der skal i skole. Det 

er årsagen til at ingen af graferne kan komme op på 100 % positiv besvarelse. 

  

Spørgsmål 5.1: Har dagtilbuddet, i samarbejde med forældrene, sikret en god overgang til skolen, ved at 

udvikle og understøtte kompetencer og lysten til at lære? 

 

 

”JEG TALER MED BØRNENE HELE TIDEN, JEG BADER DEM I ORD” 

       CITAT FRA DAGPLEJEN 
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Spørgsmål 5.2: Har dagtilbuddet, i samarbejde med skolerne, skabt en sammenhængende overgang til 

skole og fritidstilbud? 

 
 

 

 

Spørgsmål 5.3: Er der udarbejdet lokale retningslinjer for samarbejdet mellem dagtilbud og skole? 

 

 

 
 

 

 

Spørgsmål 5.4: Er der udarbejdet lokale retningslinjer/procedurer vedrørende overgangen mellem dagtil-

bud og skole, med særligt fokus på at sikre overgangen for børn med særlige behov? 

 

 
 
 

Spørgsmål 5.5: Dagtilbud og skole har udarbejdet en årsplan for samarbejdet. Årsplanen beskriver foræl-

dresamarbejdet, Skoleintro, det fagprofessionelle samarbejde og det tværfaglige samarbejde med PPR. Det 

fremgår af årsplanen, hvem der er ansvarlig for mødernes afholdelse 

 

 
 

 

 

Spørgsmål 5.6: Dagtilbud og skole evaluerer årsplanen én gang årligt jævnfør formålet 
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Spørgsmål 5.7: Dagtilbud udarbejder i samarbejde med PPR handleplaner for børn, der har fået skoleud-

sættelse 

 
 

 
Spørgsmål 5.8: Dagtilbud forbereder barnet på skolestarten 

 

 
 

Spørgsmål 5.9: Dagtilbud har udarbejdet en plan for, hvordan både forældre og dagtilbud kan støtte og for-

berede barnet i tiden op til skolestart. PPR bliver inddraget ved behov 

 

 
 

Spørgsmål 5.10: Der er udarbejdet et aftaleskema for udveksling af oplysninger mellem dagtilbud, skole og 

PPR

 
 

 

 

Spørgsmål 5.11 Forud for barnets start i Skoleintro/skole afholdes der et informationsmøde for forældre, 

hvor både pædagoger fra børnehaven, børnehaveklasseleder og personale fra SFO deltager 

 
 

 

Tilsynsmaterialet omhandler ikke sammenhængen mellem dagplejen og daginstitutionerne. I nogle om-

råder er der et godt samarbejde om en god overgang mellem dagtilbuddene. Særligt i områder hvor 

dagplejerne er i gåafstand til daginstitutionerne fungerer samarbejdet godt. Der vil i 2019 være fokus på 

alle sammenhænge – også den mellem dagplejen og daginstitutionerne.  
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Børne- og Familieforvaltningen arbejder målrettet med at udvikle initiativer, der kan skabe et mere sam-

menhængende 0-18 års område. Herunder sammenhæng mellem daginstitution og skole. Eksempelvis 

er der nedsat en arbejdsgruppe, der skal udarbejde retningslinjer for det tværfaglige samarbejde på dag-

tilbudsområdet i forbindelse med hvilke videregivelse af relevante oplysninger mellem daginstitution, 

SFO og skole beskrives. Samtidig er der i januar 2019 er vedtaget en ny procedure for skoleudsættelse, 

hvor der er blandt andet er fokus på, hvordan daginstitution, skole og PPR sammen kan forberede bør-

nene til at blive klar til at starte i skole.  

 

Sammenhængen mellem daginstitution og skole er og vil således fortsat være et fokusområde i 2019. 

 

 

3.9 Forældresamarbejde 
Der er overordnet et godt samarbejde mellem forældre og dagtilbud i Thisted kommune, hvilket både 

fremkommer af spørgeskemaundersøgelsen og dialogerne til tilsynene. Samtidig understøttes det af den 

kortlægning der blev udarbejdet primo 2018, hvor de forældre, der deltog i kortlægningen, udtrykte stor 

forældretilfredshed.  

 

Dagplejerne har overvejende god kontakt og godt samarbejde med forældrene. Men forældresamar-

bejde kan også blive udfordret på f.eks. rollefordelingen. 

 Hvem skal tage konflikten med børnene når de bliver hentet og ikke vil med hjem?  

 Er det ok at forældrene kommer ”lidt for sent”, når de skal hente barnet?  

Det er vigtigt at rollefordelingen og forventningsafklaring mellem dagplejer og forældre er tydelig og bli-

ver italesat fra starten.  

 

Daginstitutionerne tager forældresamarbejdet alvorligt og i mange daginstitutioner arbejder de på at 

øge samarbejdet med forældrene om børnenes udvikling, hvilket er i tråd med den styrkede pædagogi-

ske læreplan.  

 

Spørgsmål 6.1, 6.2, 6.3 og 6.4: 
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3.10 Kommunale mål og pejlemærker  
Alle kommunale dagtilbud og næsten alle de private institutioner svarer, at de medvirker til udmøntnin-

gen af kommunens sammenhængende børne- og ungepolitik.  

 

Samtlige dagtilbud arbejder ud fra kommunens pejlemærker. Disse pejlemærker indgår i den styrkede 

pædagogiske læreplan. 

 

 
 

 
 

Pejlemærkerne er en vigtig del af den styrkede pædagogiske læreplan. De kommer til at indgå i kompe-

tenceudviklingsforløbene i 2019. Det gælder i særdeleshed for pejlemærkerne omhandlende ”en reflek-

teret og tilrettelagt pædagogisk praksis” og ”en stærk evalueringskultur”. 
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Pejlemærket ”en stærk evalueringskultur med fokus på kvalitetsudvikling”, er blandt de emner der er 

udfordrende for daginstitutionerne. Tendensen afspejles også i kortlægningen af de kommunale institu-

tioner. En evaluerende praksis er en af de fokusområder daginstitutionerne selv ønsker at tage fat på i 

kompetenceudviklingen.  

 

4 Kompetenceudvikling 2019 
Temaerne for kompetenceudviklingen i 2019 er udvalgt på baggrund af en kortlægning af dagtilbudsom-

rådet foretaget i 2018 i Thisted Kommune. Kortlægningen blev gennemført af UCN. Alle pædagogiske 

medarbejdere deltog i en spørgeskemaundersøgelse og forældrene blev inviteret til at deltage. Efterføl-

gende blev der afholdt dialogmøder med alle dagtilbud på baggrund af rapporter udarbejdet ud fra be-

svarelserne. Der har løbende været afholdt arbejdsmøder mellem UCN og ledelsesgruppen. 

Formålet med kompetenceudviklingsforløbet er at understøtte det pågående arbejde med den eksiste-

rende Kvalitetsstrategi for dagtilbud i Thisted Kommune samt at understøtte implementeringen af den 

styrkede pædagogiske læreplan vedtaget i 2018.  

Kompetenceudviklingen kommer til at foregå på forvaltnings-, områdeleder-, pædagogisk leder/dagple-

jepædagog- og institutions niveau. 

 

I 2019 vil alle pædagogiske ledere i de kommunale daginstitutioner tage to diplommoduler, hvor hoved-

vægten er elementer fra den styrkede pædagogiske læreplan og implementering af denne. Dagplejepæ-

dagogerne deltager på disse diplom moduler.  

 

Pædagogiske ledere fra de private daginstitutioner har valgt at deltage i et 3 dages læringsforløb, med 

samme emner som ovenstående. 

 

Midlerne til diplomer og læringsdage kommer fra puljemidler, der er søgt hjem fra Socialstyrelsen i for-

bindelse med den nye dagtilbudslov og den styrkede pædagogiske læreplan. 

 

På de to årlige temadage for sprogpædagoger vil der i 2019 være fokus på emner der understøtter den 

styrkede pædagogiske læreplan. De pædagogiske ledere er inviteret med til temadagene. Temadage for 

sprogpædagoger er for både de kommunale og de private daginstitutioner. 

 

Der afholdes årligt to temadage for de kommunale LP tovholdere, disse dage vil ligeledes omhandle em-

ner, der er aktuelle i forhold til den styrkede pædagogiske læreplan. De kommunale pædagogiske ledere 

er inviteret til at deltage. 

 

5 Afrunding 
En arbejdsgruppe er ved at udarbejde en ny form og nyt indhold til fremtidige uvildige tilsyn på dagtil-

buds området. Det bliver gjort for at gøre tilsynet tidssvarende i forhold til den styrkede pædagogiske 

læreplan. Arbejdet forventes at være færdigt medio 2019, til godkendelse i Børne- og familieudvalget. 

Den nye tilsynsmodel vil blive anvendt til det kommende tilsyn i efteråret 2019. 

 

Forvaltningen vil i løbet af foråret afholde PULS-samtaler (Pædagogiske Udviklings og Læreplans Samta-

ler) i de kommunale daginstitutioner og ca. 3-4 legestuer. PULS-samtalerne bliver et supplement til det 
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lovpligtige uvildige tilsyn og vil følge op på dette. PULS samtalerne skal samtidigt ses i lyset af kompeten-

ceudviklingsforløbene. 
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