
Pædagogisk tilsyn



Grundlaget for tilsyn

Lovgivning
• Vi skal med det pædagogiske 

tilsyn sikre, at vi lever op til de 
lovgivningsmæssige krav og 
forpligtelser, samt lokale 
målsætninger i 
Sammenhængsmodellen.

Dagtilbudsloven §5, §3, §3a

Lokalt
•  I Viborg Kommune skal alle 

børn og forældre møde 
dagtilbud af høj kvalitet, hvor 
det at være barn har værdi i sig 
selv, og hvor der er 
sammenhæng mellem det 
pædagogiske læringsmiljø og 
barnets trivsel, læring, udvikling 
og dannelse.



Grundlaget for tilsyn

Tilsynet skal 
1. være datainformeret og en 

integreret del af den 
pædagogiske udvikling i 
vores dagtilbud. 

2. tage afsæt i en fælles 
ramme for pædagogisk 
kvalitet.

3. være en del af vores fælles 
evalueringskultur. 

4. gøre brug af den ressource 
og det potentiale der ligger i 
organisationens strukturer; 
herunder lederteams.



1: Et datainformeret og udviklende tilsyn

”For at blive bedre, er det hensigtsmæssigt at vide, hvor vi er” 
Thomas Nordahl 

• Triangulering af data
• Observation
• Spørgeskema i H&H
• Dagtilbuddets pædagogiske dokumentation

• Formative evaluering
• Evaluering med et udviklingssigte



2: Fælles ramme for pædagogisk kvalitet
• Organisatorisk forståelse af pædagogisk kvalitet: et fælles 

afsæt

KVALid … 
DEMOKRATI

LÆRING
RELATIONER

INKLUSION



3:Tilsynet som en del af evalueringskulturen

TILSYN



Mellemrummene

• Et udviklende tilsyn 
forudsætter en 
evalueringskultur, hvor 
de enkelte led 
systematisk arbejder 
med den data der 
frembringes gennem 
tilsynet.

• Enkelte led = det 
pædagogiske personale, 
faglig leder områdeleder,  
forældrebestyrelse, 
forvaltning … 



4: Ressource og potentiale i organisationens 
strukturer: Lederteamet 

”Et af kendetegnene ved et professionelt læringsfællesskab er, at der 
arbejdes hen mod en de-privatisering af praksis, og at de 

professionelle lærer af og med hinanden” (Albrechtsen, 2013).

• Kvaliteten af det pædagogiske læringsmiljø er et fælles anliggende. 



Proces for anmeldt tilsyn 2020/21 

 
Faglig leder 

forbereder sig til 
kontrakterings-

mødet: 
Lokalt tema + 

refleksion: Hvad 
er vores 

virkelighed lige 
nu?  

Kontrakterings-
møde med faglig 

leder, 
områdeleder og 
tilsynsførende.
Klar procesplan 
og forventnings-

afstemning.

Den x kl. x

Deadline den x
Faglig leder besvarer 

spørgeramme i 
Hjernen & Hjertet.

Observation i 
dagtilbuddet af 
tilsynsførende.

Den x

Deadline 
den x
Skriftlig 

feedback fra 
tilsynsførende: 

Kobling og 
analyse af data.
Sendes til faglig 

leder og 
områdeleder. 

Tilsynsmøde/ 
Feedbackmøde

Den x kl. 

Deadline: x
Udviklingsplan 
udarbejdes i 
samarbejde 

mellem faglig 
leder og 

områdeleder 
som kvalificeres 

af det 
pædagogiske 

personale/lokal 
MED, og sendes 
til tilsynsførende.

Udviklingsplan 
godkendes af 
tilsynsførende.

Deadline: x

Deadline:
Tilsynsførende 

udarbejder 
tilsynsrapport 

som 
offentliggøres.

Første opfølgning 
på tilsynet med 

faglig leder, 
områdeleder og 

konsulent. 

Den x kl. 
Dagsorden 

sendes 
senest den 

x

• DET PÆDAGOGISKE LÆRINGSMILJØ
• LEGFælles tema

Lokalt tema



Mellemrummene 

Opfølgning på udviklingsplanen og 
eventuelt understøttelse af konsulent

Opfølgning 1:1 
Faglig leder og områdeleder

Faglig leder og konsulent

Lederteam: PLF (Uanmeldt tilsyn)

Tilsyn & 
evalueringskultur



Noget vi endnu ikke er i mål med … 

Tilsyn af specialenhederne
• Ekstern?
• Intern?
• Fortolkning af den 

lovgivningsmæssige ramme.

Tilsynsmodellens kobling til dagplejen
• Prøvehandling? 
• Scenarie 1: tilsynsførende 

konsulenter tættere på 
dagplejen

• Scenarie 2: tilsyn i 
legestuegrupperne.

• Scenarie 3: ?



Logistik

Fordelingsnøgle i observation

• Observation på hver matrikel; herunder 
skovgrupper

• 3 timer for dagtilbud op til 70 børn
• 4 timer i integrerede børnehuse op til 150 

børn
• Institutioner over (cirka) 150 børn 

opdeles i 2

Rækkefølge i perioden frem mod 
sommerferien 2021
• Område Sydøst + de private
• Område Øst
• Område Sydvest
• Område Nord
• Område Vest



Forudsætning for anvendelse af KVALid

Netværksmøde i områderne med UCN
• Forår 2021
•  Alle medarbejdere får introduktion til 

arbejdet med KVALid i det udviklende 
tilsyn, samt indsigt i afsættet for udvikling 
af praksis.

• Områdelederne inviterer de selvejende 
og samdrevne.

• Tilsynsførende konsulenter deltager. 

3 læringsdage med UCN
• Forår 2021
• Udvalgte medarbejdere (nøglepersoner) og 

ledere klædes på til at arbejde med KVALid og 
den systematik der knytter sig hertil i et 
udviklende tilsyn. Der stilles skarpt på hvad 
det kræver af hhv. nøgleperson og leder for at 
kunne lede og/eller facilitere den 
kvalitetsudvikling som tilsynet (med KVALid i 
hånden) får øje på, er nødvendig.

• Opdelt i områder; Sydvest og Sydøst sammen, 
dagplejen sammen, Vest, Øst og Nord hver for 
sig.

• Områdelederne og tilsynsførende konsulenter 
deltager.



KVALid OG … Hjernen & Hjertet 

KVALid: Fælles sprog
• Organisatorisk forståelse af 

pædagogisk kvalitet 
• Tager afsæt i Den styrkede 

pædagogiske læreplan: Det 
pædagogiske grundlags 9 temaer + 1 
om evalueringskultur

• Rummer arbejdet med 
læreplanstemaerne

• Afsæt for arbejdet i mellemrummene

Hjernen & Hjertet: Tilsynsmodul
• Sikrer vi kommer omkring de 

lovgivningsmæssige krav som fx 
rammebetingelser

• Lokale kommunale mål
• Data fra H&H fx TOPI, Sprogvurdering, 

(Pædagogiske læreplan)
• (Indtastningsmulighed for KVALid 

vurdering)
• Udviklingsplaner
• Rapport på flere niveauer: dagtilbud og 

samlet kommunal


