Tilsyn dagtilbud - Ramme

Ramme for tilsyn med dagtilbud i Haderslev kommune.
Kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn med dagtilbuddene i kommunen.
For at skabe åbenhed om rammerne for tilsynet, herunder hvordan tilsynet udøves, frekvensen af tilsynene med
videre, skal kommunalbestyrelsen efter dagtilbudsloven offentliggøre rammerne for kommunens udøvelse af
tilsynet.
Offentliggørelse af rammerne for tilsynet indebærer, at forældre og tilbud kan gøre sig bekendt med indholdet af
tilsynet, frekvensen med videre.
Kommunalbestyrelsens tilsynsforpligtelse retter sig både mod det indholdsmæssige i tilbuddene samt på hvilken
måde, opgaverne udføres i tilbuddene. Herunder falder også tilsyn med de økonomiske forhold i kommunale og
selvejende dagtilbud, samt tilsyn med legepladssikkerhed, brandforhold, hygiejne og sundhed.
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 er gældende i kommunen.
Hvilke typer dagtilbud føres der tilsyn med?
• Kommunale almene daginstitutioner
• Selvejende almene daginstitutioner
• Puljeordninger
• Private daginstitutioner
• Kommunale specialgrupper, som modtager børn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, jvnf. § 4
stk.2 og Servicelovens § 32 stk 3.
• Kommunale dagplejere
• Private dagplejere
• Private pasningsordninger

Tilrettelæggelsen af tilsynet i Haderslev kommune
I Haderslev kommune gennemføres der regelmæssigt tilsynsbesøg i dagtilbuddene, hvor der foretages en
vurdering af dagtilbuddets varetagelse af opgaven. Efter dette besøg udarbejdes et notat, indeholdende
eventuelle anbefalinger, henstillinger og bemærkninger.
Tilsynet gennemføres som et udviklingsrettet tilsyn, hvor tilsynet udøves gennem dialog mellem
dagtilbudsområdet og det enkelte dagtilbud.
Tilsynet skal betragtes som en udviklingsopgave, såvel som en kontrolopgave, hvor en åben kommunikation
mellem dagtilbud og dagtilbudsområdet, er medvirkende til at øge kvaliteten på området.
Daginstitutionerne
I daginstitutionerne udøves tilsynet gennem såvel aftalte, som ikke aftalte besøg.
Ved aftalte besøg i daginstitutionerne, anvendes et tilsynsskema som dialogredskab.
Tilsynsskemaet udarbejdes af dagtilbudsområdet, og udfyldes af daginstitutionens leder,
tillidsrepræsentant/arbejdsmiljørepræsentant og bestyrelse.
Skemaet omhandler de elementer som dagtilbuddet skal leve op til jvnf. Dagtilbudsloven, øvrige aftaler samt
Haderslev kommunes politiske mål, politikker, retningslinjer og værdier.

Der lægges særlig vægt på følgende forhold:
Personalets kvalifikationer.
Personalet skal have de nødvendige kvalifikationer til at varetage de opgaver, der ligger i tilbuddene. Personalet
skal kunne opfylde de målsætninger og opgaver, kommunalbestyrelsen og tilbuddet har, samt de krav, der efter
dagtilbudsloven stilles til det pædagogiske arbejde.
Den pædagogiske praksis
Den pædagogiske praksis i tilbuddene skal leve op til de mål og rammer, der er fastsat i lovgivningen, af
kommunalbestyrelsen i form af styringsmæssige vilkår, vedtægter, aftaler, politikker og retningslinjer, samt i
dagtilbuddets mål og værdier.
Tilsynet kan blandt andet bidrage til udvikling af den pædagogiske praksis i tilbuddene ved at give ledelsen og
personalet viden om forbedringsmuligheder og udviklingspotentialer i tilbuddene.
Sikkerhed, hygiejne og sundhed
Alle tilsyn omfatter sikkerhed, hygiejne og sundhed. Hvert andet tilsyn omfatter et særligt tilsyn med
hygiejneforholdene i dagtilbudene. Disse tilsyn gennemføres i samarbejde med sundhedsplejen.
Sikkerheden på legepladser vurderes af en ekstern leverandør.
Endelig sikres tilsynet gennem dagtilbuddenes udarbejdelse af pædagogiske læreplaner, evalueringer af
dagtilbuddets arbejde med de pædagogiske læreplaner og registrering af gennemførte sprogvurderinger.
Udviklingsperspektiv
Den indhentede viden fra tilsynsbesøgene anvendes til at iværksætte målrettede uddannelsesforløb for ledere og
personale med henblik på at sikre og øge kvaliteten i det pædagogiske arbejde i kommunens dagtilbud. På
ledermøder tages regelmæssigt pædagogiske og sikkerhedsmæssige emner op til drøftelse, for at sikre kendskab
og fastholdelse.

Børn med behov for støtte
To gange årligt afholdes visitationsmøde, hvor et visitationsudvalg tildeler støtte inden for de politisk vedtagne
rammer, til de børn der har behov for dette. Der afholdes ½ årlige statusmøder på de børn der har fået tildelt
støttetimer, mødekredsen er fagspecialister, forældre og dagtilbuddet. Det er dagtilbuddets ansvar at kontakte
dagtilbudsafdelingen, hvis der opstår akut behov for støtte. Dagtilbudsafdelingen er så forpligtet til at handle på
denne henvendelse.

Hvem fører tilsyn?
I Haderslev kommune er det dagtilbudsafdelingen der fører tilsyn med kommunale daginstitutioner, selvejende
daginstitutioner, puljeordninger, private daginstitutioner og børn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.
Den kommunale dagpleje fører tilsyn med de kommunale dagplejere, private dagplejere samt private
pasningsordninger.
Haderslev kommune fører tilsyn med kommunale og selvejende daginstitutionernes økonomi.
Brand og Redning, eksterne leverandører samt Børn og Familie, har opsyn med
Daginstitutionernes brandforhold og sikkerhedsudstyr.

Ekstern leverandør vurderer sikkerheden på daginstitutionernes legepladser, gennem aftale med
Serviceområdet..
Selvejende institutioner, Puljeordninger og Privatinstitutioner
Haderslev kommunes tilsyn med selvejende daginstitutioner, puljeordninger og private institutioner gennemføres
efter de samme retningslinjer som tilsynet i de kommunale daginstitutioner.
Kommunal dagplejeI
I henhold til § 7 stk 2 og 3 i dagtilbudsloven er det de pædagogiske dagplejekonsulenter, der udfører tilsynet hos
de kommunale dagplejere.
De pædagogiske dagplejekonsulenter kommer på både anmeldte og uanmeldte tilsyn hos dagplejerne. Tilsynet
sikrer, at pasningen af børnene sker på en sådan måde, at det lever op til lovgivningen og er i overensstemmelse
med det serviceniveau som er gældende i kommunen. Tilsynet foregår i dagplejerens eget hjem eller i
legestuelokalerne.
Den pædagogiske dagplejekonsulent deltager også med jævne mellemrum i legestuerne, den årlige dagplejedag
og andre fællesarrangementer, samt 3 – 4 årlige personalemøder for dagplejerne.
Udfra skemaer, foretager de pædagogiske dagplejekonsulenter en gang årligt sikkerhedstjek hos alle dagplejere.
Er der eventuelle fejl og mangler ved tjekket, laves der i samarbejde med dagplejeren en tids og handleplan på
hvornår manglerne skal være udbedret

Private pasningsordninger
De pædagogiske dagplejekonsulenter kommer på årligt 2 anmeldte og 1 uanmeldt tilsynsbesøg hos de private
børnepassere. Tilsynet sikrer at pasningen af børnene sker på en sådan måde, at det lever op til lovgivningen. Det
indebærer kontrol med, at børnene passes under forsvarlige forhold. Tilsynet foregår i børnepasseren eget hjem, i
barnets hjem eller i dertil indrettede lokaler.
Privat dagpleje
Tilsynet med private dagplejere udføres ligesom i den kommunale dagpleje.

Kritisable forhold i et dagtilbud
Der kan iværksættes et intensiveret tilsyn fra dagtilbudsafdelingen, foranlediget af manglende kravopfyldelse i
dagtilbuddet, eller henvendelser fra forældre eller andre, om kritisable forhold.
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