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Indledning 
Denne drejebog henvender sig til dagplejere og dagplejepædagoger i forbindelse med, at 
den enkelte dagplejer skal have pædagogisk tilsyn. Drejebogen beskriver de processer der 
indgår i det pædagogiske tilsyn. 

Drejebogen indeholder afsnit som beskriver: 

• Formål og lovgivningsmæssig ramme for det pædagogiske tilsyn i Brønderslev 
Kommune 

• Opbygningen af tilsynet (før, under og efter tilsyn) 
• Beskrivelser af hvad der føres tilsyn med 
• Rammen for tilsynskonsulentens observationer samt institutionens selvevaluering 
• Praktisk information om hvor dagplejer kan finde materialet til tilsynet 

Formål og lovgivningsmæssig ramme 
Lovgrundlaget for tilsynet i den kommunale dagpleje findes i Dagtilbudsloven samt i 
Vejledning om dagtilbud. 

I Brønderslev Kommune føres der tilsyn med indholdet af dagtilbuddene og den måde 
hvorpå opgaverne udføres jf. Dagtilbudsloven. Det overordnede formål med pædagogisk 
tilsyn er at tilse, at der i dagtilbuddene sker udførelse af de lovgivningsmæssige rammer, 
lokale politikker og strategier samt at der bidrages til læring og kvalitetsudvikling i det 
enkelte dagtilbud. 

Formålet med tilsynet er ydermere at sikre kvalitetsudvikling i kommunens dagtilbud – 
både i de enkelte dagtilbud men også på det samlede 0-6 års område. 

Tilsynet i Brønderslev Kommune skal bidrage til at understøtte udviklingen af dagtilbud af 
høj kvalitet. Tilsynet bygger på dialog, nysgerrighed og åbenhed i forhold til dagplejerens 
pædagogiske praksis. Tilsynet bygger på tilsynskonsulentens observationer, anmeldte og 
uanmeldte besøg samt dialog med dagplejer. Dialogen skal bidrage til undersøgelse og 
udvikling af praksis, hvor dagplejer får mulighed for at reflektere over egen praksis. Alle 
tilsyn dokumenteres skriftligt i et tilsynsnotat. 

Tilsynet udføres af tilsynskonsulenter fra Team Kvalitet og Tilsyn i Brønderslev Kommune, 
som er adskilt fra driftsområderne. Tilsynet udføres derfor med fremmedblik og uvildighed. 

Spørgsmål i forbindelse med tilsynet kan rettes til: 

Tilsynskonsulenterne i Team Kvalitet og Tilsyn 
Sekretariat for Børn & Kultur 

Tilsynskonsulent Marie Borregaard 
e-mail: mabo@99454545.dk 
Tlf.: +45 9945 5828 

Tilsynskonsulent Pernille Dall Lauridsen 
e-mail: perd@99454545.dk 
Tlf.: +45 9945 5822 

mailto:mabo@99454545.dk
mailto:perd@99454545.dk
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Opbygning af det pædagogiske tilsyn 
Der udføres 1 tilsyn årligt. Tilsynet kan være anmeldt eller uanmeldt. I Brønderslev 
Kommune finder det ordinære tilsyn sted som et anmeldt besøg hvert andet år og med et 
opfølgende uanmeldt tilsyn det efterfølgende år. 
Anmeldt tilsyn (år 1) 

Før tilsyn Under tilsyn Efter tilsyn 

Varsling 

Tilsynet varsles senest 4 
uger før tilsyn. 

Forberedelse – 
Tilsynskonsulent 

Tilsynskonsulenten 
forbereder sig ved at 
orientere sig i dagplejens 
pædagogiske plan, 
dagplejerens forrige 
tilsynsnotat, udviklingsplan 
samt andet relevant 
materiale. 

Forberedelse – dagplejer 

Dagplejer orienterer 
forældrene om den 
periode, hvor tilsynet finder 
sted (f.eks. at tilsynet finder 
sted i løbet af april måned). 

Dagplejer udfylder og 
besvarer fakta ark og skema 
til selvevaluering senest 5 
arbejdsdage før tilsyn. 
Selvevalueringen tager 
udgangspunkt i KVALid. De 
udvalgte temaer fremgår af 
skemaet i afsnittet ”ramme 
for observation og 
selvevaluering”. 

Materialet til tilsynet findes 
på side 6 i denne drejebog. 

Observation 

Tilsynskonsulenten udfører 
observationer (typisk af 1-2 
timers varighed). 

Tilsynsmøde  
Tilsynsmødet foregår som 
udgangspunkt under 
observationen. 
Tilsynsmødet tager 
udgangspunkt i fakta ark, 
selvevalueringsskema og 
observationer samt dialog 
om vurderingen af 
kvaliteten i dagplejen. 

Tilsynsnotat 

Tilsynskonsulenten 
udarbejder tilsynsnotat, 
som indeholder en 
konklusion og anbefalinger 
til kvalitetsudvikling samt 
eventuelle påbud og 
skærpet tilsyn. 

Tilsynsnotat sendes til 
dagplejers e-mail (ligeledes 
påføres dagplejepædagog 
som cc i denne mail). 

Udviklingsplan 

På baggrund af 
tilsynsnotatet udarbejder 
dagplejer en udviklingsplan. 

Udviklingsplanen sendes til 
tilsynskonsulent på e-mail 
senest 1 måned efter at 
dagplejer har modtaget 
tilsynsnotat. 

Offentliggørelse 
Tilsynsnotatet for den 
enkelte dagplejer 
offentliggøres ikke, men der 
offentliggøres hvert 2. år en 
samlet tilsynsrapport, der 
beskriver vurderingen af 
kvaliteten samlet for hele 
dagplejen. Denne samlede 
tilsynsrapport skal 
offentliggøres på 
dagplejerens hjemmeside 
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Før tilsyn Under tilsyn Efter tilsyn 

eller hænge tilgængeligt i 
dagplejerens hjem. 

Inddragelse af bestyrelse 

I dagplejen drøftes 
tilbagemeldinger fra tilsyn 
på det generelle plan med 
forældrebestyrelsen i den 
kommunale dagpleje. 
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Uanmeldt tilsyn (år 2) 

Før tilsyn Under tilsyn Efter tilsyn 

Forberedelse – 
Tilsynskonsulent 

Tilsynskonsulenten 
forbereder sig ved at læse 
tilsynsnotat og 
udviklingsplan fra det 
anmeldte tilsyn (år 1) samt 
dagplejens pædagogiske 
læreplan. 

Forberedelse – Dagplejer 

Dagplejers forberedelse 
består i, at der løbende 
arbejdes med 
udviklingsplanen fra det 
anmeldte tilsyn. 

Observation 

Tilsynskonsulenten udfører 
uanmeldte observationer 
på en vilkårlig dag (typisk af 
1-2 timers varighed). 

Tilsynsmøde 

Tilsynsmøde hvor 
observationer og 
udviklingsplan drøftes 
(typisk af 1-2 timers 
varighed). Tilsynsmødet 
foregår som udgangspunkt 
under observationen. 
Tilsynsmødet tager 
udgangspunkt i dagplejers 
arbejde med udviklingsplan 
fra anmeldt tilsyn, 
observationer samt dialog 
om vurderingen af 
kvaliteten i dagplejen. 

Tilsynsnotat 
Tilsynskonsulent udarbejder 
tilsynsnotat, som sendes til 
dagplejer. 

Tilsynsnotat sendes til 
dagplejers e-mail (ligeledes 
påføres dagplejepædagog 
som cc i denne mail) 

Udviklingsplan  
Dagplejer laver eventuelle 
justeringer i 
udviklingsplanen og sender 
den til tilsynskonsulenten 
senest 1 måned efter, at 
dagplejer har modtaget 
tilsynsnotatet. 

Offentliggørelse 
Tilsynsnotatet for den 
enkelte dagplejer 
offentliggøres ikke, men der 
offentliggøres hvert 2. år en 
samlet tilsynsrapport, der 
beskriver vurderingen af 
kvaliteten samlet for hele 
dagplejen. Denne samlede 
tilsynsrapport skal 
offentliggøres på 
dagplejerens hjemmeside 
eller hænge tilgængeligt i 
dagplejerens hjem. 

Inddragelse af bestyrelse  
I dagplejen drøftes 
tilbagemeldinger fra tilsyn 
på det generelle plan med 
forældrebestyrelsen i den 
kommunale dagpleje. 

 

  



  

6 

Hvad føres der tilsyn med? 
• At indholdet og måden opgaverne udføres på i dagplejen tager udgangspunkt i det 

fælles pædagogiske grundlag i den pædagogiske læreplan 
• At dagplejen udarbejder en pædagogisk læreplan som fælles grundlag for at fremme 

børns trivsel, læring, udvikling og dannelse. 
• Arbejdet med sprog og sprogudvikling. 
• Arbejdet med at udvikle trygge og pædagogiske læringsmiljøer hvor legen er 

grundlæggende og hvor der tages udgangspunkt i et børneperspektiv. 
• Arbejdet med læringsmiljøet i forhold til børn i udsatte positioner og deres mulighed 

for at lære og deltage i børnefællesskabet. 
• At dagplejen fremmer børns trivsel, læring, udvikling og dannelse og at dette sker i 

samarbejde med forældre. 
• At dagplejer har de nødvendige faglige kvalifikationer og kompetencer. 
• At dagplejer lever op til de mål og rammer, som kommunalbestyrelsen har fastlagt. 
• At der arbejdes med evaluering og pædagogisk dokumentation. 

Ramme for observation og selvevaluering 
Rammen for dagplejers selvevaluering samt tilsynskonsulenternes observationsguide 
udspringer af udvalgte KVALid temaer. Temaerne i tilsynskonsulenternes 
observationsguide er de samme som i selvevalueringsskemaet, som den enkelte dagplejer 
skal udfylde. Formålet med KVALid som ramme for observation og selvevaluering er at 
skabe fælles retning for den dialog, som foregår i tilsynsmødet. 

Nedenstående skema illustrerer de temaer der forefindes i selvevalueringsskemaet samt i 
den observationsramme som tilsynskonsulenten anvender. 

Tema Undertema 

Det pædagogiske læringsmiljø 1. Planlagte vokseninitierede aktiviteter 
3. Daglige rutiner i hjemmet og i 

legestuen 
5. Begreber og materialer (legetøj, spil, 

krea-materialer m.v.) 

Barnesyn 7. Udvikling af relationer 
8. Nærvær og følelser 
9. Interaktion og anerkendelse 

Leg 20. Børneinitieret leg og dagplejerens rolle 

Læring 23. Læring og udviklingsmuligheder i 
dagplejerens hverdagen 
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Sådan finder I materialet til det pædagogiske tilsyn 

Fakta ark og selvevalueringsskema 
Fakta ark og selvevalueringsskema besvares ved at dobbeltklikke på dette link: link til 
selvevaluering 

Opleves der problemer med at logge ind kan det skyldes, at I skal kontakte IT for at få 
fornyet jeres kodeord til jeres arbejdsmail. 

Udviklingsplan 
Alle dagplejere har frem til d.d. følgende på mail: 

• Skabelon til udviklingsplan 
Dette er en skabelon, som kan anvendes til at skrive de anbefalinger ind, som 
tilsynskonsulenten har lavet specifikt til den enkelte dagplejer i tilsynsnotatet. 

• Eksempel på udviklingsplan 
Dette er et fiktivt eksempel på hvordan en udviklingsplan kan se ud. Den er derfor 
udelukkende til inspiration. 

Det er ikke et krav, at det netop er denne skabelon der anvendes til udarbejdelse af den 
enkelte dagplejers udviklingsplan. Den enkelte dagplejer kan vælge at anvende de 
redskaber/metoder til planlægning og evaluering, som de i forvejen bruger. 

Nyansatte dagplejere kan på anmodning få tilsendt skabelon til udviklingsplan samt 
eksempel på udviklingsplan via kontaktoplysninger på tilsynskonsulenter på side 2. 

Sådan gemmer du din besvarelse som pdf-fil 
Når fakta ark og selvevaluering skal udfyldes klikkes der på linket herover. Når besvarelsen 
er sendt, får i mulighed for at udskrive eller gemme besvarelsen som PDF. 

Dette gøres ved at følge guiden herunder: 

1. Sådan ser siden ud når selvevalueringen er udfyldt. Klik på ”Udskriv eller få PDF med 
svar” 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=U8oQODV-S0KbY_grudVPTbZcZxoaY_9GsgZsFR2LPglUOVdWTjk1T1kwUUpCMjYxT0Q1QjhEQkdMMS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=U8oQODV-S0KbY_grudVPTbZcZxoaY_9GsgZsFR2LPglUOVdWTjk1T1kwUUpCMjYxT0Q1QjhEQkdMMS4u
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2. Sådan ser siden ud når man har klikket på ”udskriv eller få PDF med svar”. Klik nu i 
rullemenuen hvor man vælger printer og find ”Gem som PDF-fil” 

 
3. Sådan ser siden ud når man har valgt ”Gem som PDF-fil” og trykket på den blå knap 

”Gem”. Gem nu filen i den mappe som du ønsker og klik på gem 
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