
 
 
Tilsyn i private dagtilbud 2021 

 

 

  

TILSYNSRAPPORT 
2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Børn, Unge, Kultur og Fritid 

Sekretariat og Dagtilbud 

Centrumpladsen 7, 1. sal 

5700 Svendborg 

 

28. november 2022 

 

Sagsid: 22/7885 

Afdeling: Sekretariat og Dagtilbud 

lotte.tangaa.tjalve@svendborg.dk 

 

 

 

 

Børnehaven Nicolai 

mailto:lotte.tangaa.tjalve@svendborg.dk


 

 Side 2 af 6   

Afrapportering på tilsyn 2022 

Svendborg Kommune har ført tilsyn efter dagtilbudsloven § 5 og §§ 5 a og b og efterføl-

gende udarbejdet denne tilsynsrapport, som skal offentliggøres på dagtilbuddets hjemme-

side – jf. dagtilbudsloven § 5, stk. 3. 

 

Formålet med tilsynet er at vurdere, om det private dagtilbud lever op til gældende lovgivning 

samt kommunale godkendelseskriterier for private dagtilbud - godkendt af Børne- og Unge-

udvalget d. 17. august 2022. 

 

I Svendborg Kommune er det pædagogiske tilsyn i private dagtilbud planlagt i et to årigt rul. 

Dette år er andet år i tilsynet, som har bestået af først en uanmeldt observation af den pæ-

dagogiske praksis og dernæst et tilsynsmøde, hvor nedenstående deltagere deltog.  

 

Tilsynet er blevet udført af en pædagogisk-administrativ konsulent fra Svendborg Kommune. 

Uanmeldt observationer i Børnehaven Nicolai blev udført d. 5. oktober 2022. Efterfølgende 

blev der afholdt tilsynsmøde d. 24. oktober 2022, hvor følgende deltog: 

 

Fra Børnehaven Nicolai:  

Maria Fischer, Leder i børnehave og SFO 

Kim Buchardt, Skoleleder 

Kathrine Rønhoff, Bestyrelsesformand 

 

Fra Sekretariat og Dagtilbud, Svendborg Kommune: 

Pædagogisk-administrativ konsulent Lotte Tjalve 

 

 

Konklusion 

Det private dagtilbud skal leve op til bestemmelserne i dagtilbudsloven, herunder formålsbe-

stemmelsen i dagtilbudslovens § 1 og formålsbestemmelsen for dagtilbud i dagtilbudslovens 

§ 7, bestemmelserne om pædagogiske læreplaner, jf. §§ 8–10, bestemmelserne om sprog-

vurdering og sprogstimulering § 11, gældende krav til bygninger samt kommunalt fastsatte 

godkendelseskriterier. 

 

Det vurderes, at Børnehaven Nicolai lever op til bestemmelserne i dagtilbudsloven 

samt de kommunale godkendelseskriterier. 

 

 

Tilsynsmøde 

På tilsynsmødet har der været en drøftelse af følgende punkter: 

• Uanmeldt observationen  

• Status på udviklingspunktet  

• Tilbagemeldinger fra de tværfaglige samarbejdspartnere 

• Sprogvurderinger og sprogstimulering 

• Andel af pædagogtimer  

• Legepladsrapport 
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Uanmeldt observation 

Det er lovpligtigt, at der foregår uanmeldt tilsyn i alle dagtilbud mindst hvert andet år. I 

Svendborg Kommune er det besluttet, at det uanmeldte tilsyn sker ved en observation af ca. 

to timers varighed, hvor der følges op på resultater fra første års tilsyn – herunder arbejdet 

med det valgte udviklingspunkt. 

 

Ved tilsynsmødet gav den pædagogisk-administrativ konsulent en tilbagemelding på den 

uanmeldte observation, som dannede baggrund for dialog om den pædagogiske praksis i 

det private dagtilbud. 

 

I dialogen indgik eksempler fra den uanmeldte observation, som beskrev, hvordan det kunne 

ses, at der blev arbejdet med udviklingspunktet og/eller med opmærksomheder fra sidste års 

KIDS-rapport. Ligeledes indgik eksempler, som pegede på, hvor der er udviklingspotentiale i 

arbejdet med udviklingspunktet og/eller opmærksomheder fra KIDS-rapporten. 

 

Endelig blev der samlet op på den uanmeldte observation i dialogen ved tilsynsmødet:  

Opsamling fra uanmeldt observation 

Ved besøget kunne jeg se, at børnehavens mulighed for at kunne bruge ’Lunden’ (et 

afgrænset areal på skolen) har skabt bedre betingelser for de udendørs læringsmil-

jøer. Samtidig er der arbejdet med udviklingspunktet ved at justere på fx brugen af 

cykler og flytning af et legehus, som har skabt mere plads til legen på børnehavens 

legeplads.  

I arbejdet med at understøtte det enkelte barns deltagelse i udviklende og lærende 

fællesskaber kan der være behov for i ustrukturerede sammenhænge at have fokus 

på at hjælpe børn i udsatte positioner ind i fællesskaberne. 

 

 

Status på udviklingspunktet 

Børne- og Ungeudvalget besluttede i slutningen af 2021, at fokusområdet for tilsynet i private 

dagtilbud i 2022 skulle være:  

• At det private dagtilbud skulle arbejde med det individuelle udviklingspunkt, som blev 

udvalgt på baggrund af resultater fra KIDS-rapporten. 

Efter tilsynsmødet sidste år beskrev det private dagtilbud, hvordan de ville arbejde med ud-

viklingspunktet, som var udvalgt på baggrund af resultaterne fra KIDS-rapporten.  

 

Forud for tilsynet i år havde det private dagtilbud indsendt en statusbeskrivelse af det forelø-

bige arbejde med udviklingspunktet, som indgik i dialogen ved tilsynsmødet:  

 

Statusbeskrivelse af arbejdet med udviklingspunktet  

Udviklingspunkt: At gøre legepladsen mere rar for børnene at være på samt skabe 

bedre muligheder for opdelt lege/læringsmiljøer. 
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Uderummet er også vores strand, kirkegården, skaterbanen, frederiksøen, skoven. 

• Vi har en fast tur-dag, her besøger vi strand, skov, kirkegård (oftest med en 

lille gruppe børn), Frederiksøen/havn. 

Legepladsen opdeles efter dage; ex. ikke alle dage kommer cykler frem. Nogle dage 

kommer der vand, nogle dage tegnes der med kridt, osv. 

• Alle cykler er kommet på skolen, vi kan dermed tilgodese, at flere børn kan 

cykle og skabe en leg på et større område. Der cykles, når skoleeleverne har 

time. Dette gøres når bhv-børn er trygge. Vi har vand baljer, hvor der skabes 

vandlege, og der kan soppes, der kommer typisk vand ud når det er sommer. 

Vores legehus er flyttet, så der er mere sammenhæng med sandkassen. 

Dette frigiver også plads til andre legeområder. 

Ikke alle børn ude samtidig 

• Man må gå ud, når man vil.  

Vi besøger skolens legeplads og andre legepladser. 

• Vi er dagligt på skolens legeplads, vi besøger ofte naturlegepladsen, lege-

pladsen ved tankefuld, skaterbanen 

Tænker på flytbare udendørs rumopdeler 

• Tanken er god, men vi har ikke arbejdet videre med den, da børnene selv 

bygger deres ”rumdelere”, og det synes vi er bedre. 

Hvad tænker børnene? 

• Vi får mange øjebliks-ønsker. 

Hvad gør andre institutioner der har små legepladser? 

• Vi har ikke været på institutions besøg, hvor de har små legepladser, men det 

er stadig en mulighed for at få inspiration. 

Vi har talt om, at det første der skal gøres, er at observere, hvor udfordringerne lig-

ger. Vi har ugentlige ture ud af huset, dette vil vi fortsætte med. Vi besøger ugentligt 

andre legepladser, dette vil vi fortsætte med. Vi vil tale med børnene om deres øn-

sker. Samtidig vil vi tænke i flytbare rumdelere eller faste legeområder/tema-områder 

(dette dog med fare for at børnene ikke får mulighed for at bruge deres egen fantasi i 

legepladsens muligheder). 

• Vi synes faktisk vores legeplads fungerer fint, vi bruger også skolens lege-

plads. Vi skal samtidig tage højde for at alle 22 børn er nye i august. Samtidig 

har vi et rigt udeliv på mange måder. Det er ikke kun vores legeplads, der 

skal kendetegne vores udeliv. 

 

 

Tværfaglige samarbejdspartnere 

De kommunale tværfaglige samarbejdspartnere blevet forud for tilsynet bedt om at give tilba-

gemeldinger om bl.a. samarbejdet med det private dagtilbud. 
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Tilbagemeldingen blev drøftet ved tilsynet og indgik som et supplement til dialogen om den 

pædagogiske praksis, som der var på baggrund af den uanmeldte observation.  

 

 

Sprogvurderinger 

Det er politisk besluttet, at alle 3 årige børn skal sprogvurderes. Dette for at understøtte 

børn, som har behov for en tidlig sprogindsats. 

 

I Børnehaven Nicolai starter børnene i 4-5 års alderen, og derfor laves der ikke sprogvurde-

ringer af alle børn i dagtilbuddet. Hvis et barn har brug for en målrettet indsats ift. understøt-

telse af den sproglige udvikling, samarbejder dagtilbuddet med en logopæd fra PPR.  

 

 

Personalenormering 

I Svendborg Kommune er det politisk fastsat, at der skal være minimum 50 % fastansat pæ-

dagoguddannet personale i alle dagtilbud. 

 

Derfor har de private dagtilbud forud for tilsynet indsendt oplysninger om timetallet pr. uge 

for pædagoger (inkl. ledelse) og medhjælper (inkl. studerende). 

 

Andelen af pædagogtimer fordeler sig således i det private dagtilbud: 

 2021 2022 

Andel pædagogtimer   85 %   85 % 

 

Det private dagtilbud lever således op til kravet om minimum 50 % fastansat pædagogud-

dannet personale. 

 

 

Vedtægter 

Ved ændringer af vedtægterne for private dagtilbud skal Sekretariat og Dagtilbud orienteres 

herom og samtidig have tilsendt de nye vedtægter. Dette for at vurdere, om vedtægterne for-

sat overholder såvel dagtilbudsloven som kommunens godkendelseskriterier.  

 

Der er ikke lavet ændringer i vedtægterne siden sidste års tilsyn, og vedtægterne lever op til 

lovgivning og godkendelseskriterier.  

 

 

Legepladsrapport 

Forud for tilsynet skal private dagtilbud have foretaget en årlig legepladsinspektion af en cer-

tificeret legepladsinspektør. 

 

Det private dagtilbud havde fået foretaget legepladsinspektion d. 18. maj 2022 og havde ind-

sendt legepladsrapporten forud for tilsynet.  
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Ifølge legepladsrapporten var der to punkter til opfølgning, som blev drøftet ved tilsynsmø-

det. Derfor var ikke indsendt en tids- og handleplan for udbedring af fejl og mangler.   


