Tilsyn i dagtilbud i Lejre Kommune
Beskrivelse af Lejre Kommunes rammer og indhold, for tilsyn i
dagtilbud. Kommunale vuggestuer og børnehaver, private
pasningsordninger og puljeordninger.
Kommunen har, som tilsynsmyndighed en opgave med at sikre, at
kvaliteten i daginstitutioner til børn, samt i private pasnings og
puljeordninger, er i orden.
Lovgivning
Dagtilbudsloven § 5
§ 5. Kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn med indholdet af tilbuddene efter
denne lov og den måde, hvorpå opgaverne udføres, herunder at de mål og
rammer, der er fastsat efter § 3, efterleves.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte og offentliggøre rammerne for
tilsynet.
”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
tilbuddene, legepladssikkerhed, brandforhold, hygiejne og sundhed”.
Tilsynet skal sikre, at kommunens dagtilbud praktiseres i overensstemmelse
med lovgivningen på dagtilbudsområdet, og at den ydelse, som dagtilbuddet
leverer, er i overensstemmelse med det serviceniveau, som
kommunalbestyrelsen har besluttet er gældende i kommunen.
Lejre kommunes Børn- og Ungepolitik
 Børn og unges forskellighed skal respekteres, og de skal udfordres
med udgangspunkt i deres styrkesider og resurser.
 Børn og unge skal opleve at de voksne omkring dem er nærværende,
har klare mål og tydelige holdninger.
 I dagtilbud er der fokus på udvikling af børnene, intellektuelt, fysisk og
socialt.




I dagtilbud inddrages børnene, ved at få opgaver, ansvar og
medbestemmelse i takt med alder og udvikling.
Dagtilbuddene styrker arbejdet gennem pædagogiske læreplaner,
børnemiljøet og ved evaluering.

Ansvar for tilsyn
I Lejre Kommune er det Områdelederne på dagtilbudsområdet der fører
pædagogisk tilsyn med de kommunale daginstitutioner.
Ramme for det pædagogiske tilsyn i kommunale daginstitutioner
A. Den tilsynsførende Områdeleder udarbejder en tidsplan og ramme for
indsamling af oplysninger omkring de forhold, der føres tilsyn med.
Daginstitutionerne skal som minimum have 30 dage til at udfylde og
indsende spørgerammen for det pædagogiske tilsyn.
B. De Pædagogiske ledere i hver daginstitution udfylder spørgerammen
for deres institution i samarbejde med det pædagogiske personale og
returnerer disse, samt beskrivelsen af arbejdet med de pædagogiske
læreplaner, elektronisk til den tilsynsførende Områdeleder
C. Spørgeskemaet danner sammen med opsamlingen på arbejdet med de
pædagogiske læreplaner baggrund for et fælles dialogmøde om
udviklingspunkter og fremtidige visioner i de enkelte institutioner,
med deltagelse af Tilsynsførende Områdeleder, Pædagogisk leder og
evt. en repræsentant fra områdebestyrelsen. Den tilsynsførende
Områdeleder indkalder og sætter rammen for dialogmødet i
samarbejde med den Pædagogiske leder.

Opsamling og tilbagemelding på tilsynsbesøg
Den tilsynsførende Områdeleder udarbejder en samlet tilbagemelding på det
pædagogiske tilsyn, samt beskrivelsen af arbejdet med de pædagogiske
læreplaner til den Pædagogiske leder, Områdeleder, Faglig konsulent og
Center Chef for Børn og Læring.
Ramme for det pædagogiske tilsyn i private og puljeinstitutioner i Lejre
Kommune
I Lejre Kommune er det Områdelederen fra dagplejen og centerets faglige
konsulent der fører pædagogisk tilsyn med de private og
puljeinstitutionerne.
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Det pædagogiske tilsyn tager udgangspunkt i besvarelsen af tilsynsrammen,
arbejdet med de pædagogiske læreplaner, samt opfølgning på fokus områder
fra sidste pædagogiske tilsyn.
Den enkelte institution får i lighed med de kommunale institutioner tilsendt
spørgerammen for besøget. Institutionen har 30 dage til at besvare
materialet. Ved det pædagogiske tilsyn er der deltagelse fra ledelse,
personale og bestyrelse.
Efter tilsynsbesøget udarbejder tilsynsførende en skriftlig tilbagemelding der
beskriver hvilke temaer, der har været drøftet, samt evt. fokus fremover.
Frekvens af tilsynsbesøg
En gang om året bliver der foretaget et anmeldt tilsynsbesøg i Lejre
Kommunes daginstitutioner, kommunale, selvejende, private og
puljeinstitutioner.
Kommunal dagpleje
Tilsyn med den kommunale dagpleje, udføres af kommunens
dagplejepædagoger.
Der føres 7 tilsyn om året, hvoraf 1, er et uanmeldt tilsyn.
Private pasningsordninger
Tilsynet med private pasningsordninger, udføres af de tilsynsførende
kommunale dagplejepædagoger.
Der føres 7 tilsyn om året, hvoraf 1, er et uanmeldt tilsyn.
Skærpet akut tilsyn
Den tilsynsførende har pligt til at påpege, og i særlige tilfælde at underrette,
ledelsen i Center for Børn og Læring, om forhold i dagtilbuddene, der er i
direkte modstrid med kommunens opstillede mål og rammer, love m.m. eller
hvis institutionen ikke løser sin opgave.

Økonomiske tilsyn i kommunale dagtilbud
Foregår efter Lejre Kommunes retningslinjer ved månedlig budgetopfølgning
i områdeinstitutionerne, den enkelte daginstitution og selvejende
daginstitution, som led i det økonomiske tilsyn.
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Fysiske rammer
Den pædagogiske leder har ansvar for legepladsens sikkerhed, og for at
legepladsen kontrolleres dagligt inden børnene benytter den.
Den pædagogiske leder skal sikre sig at der årligt gennemføres et
legepladstilsyn.
I den kommunale dagpleje fører dagplejens områdeleder sikkerhedstilsyn og
i de private pasningsordninger er det dagplejepædagogerne, der fører
sikkerhedstilsyn.
Overordnet opsamling på tilsyn
Områdelederen er sammen med sine pædagogiske ledere ansvarlig for at der
følges op på det pædagogiske tilsyn.
Tilsynsrammens besvarelse og tilbagemelding på det pædagogiske tilsyn
ligger på de enkelte daginstitutioners hjemmeside.
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