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Forord 
 

Som følge af aftale om minimumsnormeringer af 5. december 2020 

er det besluttet at indføre nye lovkrav med minimumstandarder til 

det kommunale tilsyn med det pædagogiske indhold i dagtilbud. De 

nye lovkrav er trådt i kraft 1. januar 2022.  

 

Lovgivningen indebærer blandt andet krav om: 

 

• Brug af anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøg 

• Brug af observationer  

• Uvildighed i tilsyn 

• Dokumentation af tilsyn  

• Skærpet tilsyn og udarbejdelse af handleplan 

• At beskrive og offentliggøre kommunal tilsynspraksis 

• Offentliggørelse af tilsynsrapporter 

 

Dette materiale, Tilsyn af den pædagogiske praksis i Lejre 

Kommune, beskriver Lejre Kommunes arbejde med det 

kommunale tilsyn.  

 

Materialet er færdiggjort af Center for Børn & læring i juni 2022.  
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Formål og lovgrundlag 
 

Ifølge dagtilbudslovens § 5 er kommunalbestyrelsen forpligtet til at 

føre tilsyn med alle former for dagtilbud i kommunen – 

kommunale, selvejende, private og puljeinstitutioner.  

 

Der er lovkrav om, at der skal udføres anmeldte såvel som 

uanmeldte tilsyn, og i tilsynet inddrages kvalitative og kvantitative 

data. Den enkelte kommune har ansvar for at fastlægge, hvordan 

tilsynet skal tilrettelægges.  

 

De lovgivningsmæssige krav til tilsyn i dagtilbud er, at 

kommunalbestyrelsen skal fastsætte og offentliggøre rammerne for 

tilsynet jf. Dagtilbudslovens § 5 stk. 2.Tilsynet har til formål at 

sikre, at dagtilbuddene lever op til formål med dagtilbud § 1. 

 

Herudover bidrager tilsynet til at understøtte udviklingen af 

kvaliteten i dagtilbuddene, og er et understøttende redskab til at 

skabe en fælles retning for det samlede dagtilbudsområde samt 

udvikling af den pædagogiske praksis. 
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Evidensbaseret tilsynsmateriale 
 

Lejre Kommunes tilsynsmateriale bygger på evidensbaseret viden 

om, hvad der kendetegner høj kvalitet i dagtilbud. 

Tilsynsmaterialet er inspireret af ECERS, Early Childhood 

Environment Rating Scale (Harms, Cryer & Clifford, 2015), KIDS - 

Kvalitetsudvikling i daginstitutioner (Ringsmose & Kragh-Müller, 

2014) og Virkningsfuldt pædagogisk arbejde i dagtilbud 

(Ringsmose & Svinth, 2019). 

 

ECERS og KIDS er vurderingsredskaber til at vurdere kvaliteten i 

dagtilbud gennem observation af det pædagogiske læringsmiljø i 

hverdagen, og kan ligeledes anvendes til at fremme selvevaluering 

og faglig refleksion over egen praksis ud fra en forskningsbaseret 

tilgang. 

 

ECERS tager afsæt i en vurderingsskala af børnemiljøet for de tre 

til femårige, og er en vurdering af kvaliteten i dagtilbud ud fra en 

række tematiske temaer. Materialet opstiller en række kriterier for 

kvalitet i det pædagogiske læringsmiljø og fokuserer ligeledes på 

flere af de kvalitetselementer, som er indeholdt i den styrkede 

pædagogiske læreplan. På den måde bliver det muligt at afdække, 

hvordan kerneelementer i den styrkede pædagogiske læreplan 

kommer til udtryk i dagtilbuddene. 

 

KIDS er et dansk vurderingsredskab for både vuggestue- og 

børnehave med fokus på børnenes lærings- og 

udviklingsmuligheder i det pædagogiske miljø i dagtilbuddet. 

Materialet har fokus på at vurdere og udvikle de omgivelser som 

udgør børnenes betingelser for læring og udvikling. 

 

Virkningsfuldt pædagogisk arbejde i dagtilbud fremhæver, hvordan 

der kan skabes gode udviklingsbetingelser for børn i udsatte 

positioner. 
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Figur 1. Tre elementer i kvalitet i dagtilbud 
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Kvalitet i dagtilbud 
 

I forskningslitteraturen defineres kvalitet i dagtilbud gennem tre 

overordnende elementer, der hænger sammen og påvirker 

hinanden (Danmarks Evalueringsinstitut, 2017). Disse elementer er 

strukturel kvalitet, proceskvalitet og resultatkvalitet (se figur 1):  

 

Strukturel kvalitet: Handler om de rammer og forhold, 

som den pædagogiske praksis arbejder inden for, og som 

er påvirket af dagtilbuddets økonomi, organisering og 

ledelse m.m. Det handler fx om normering, 

gruppestørrelse, plads, indretning, udendørs- og indendørs 

arealer samt tilgængelighed og variation i legematerialer. 

 

Proceskvalitet: Handler om det pædagogiske arbejde 

med børnenes omsorg, udvikling, trivsel og læring. 

Proceskvalitet iagttages bl.a. i relationer mellem børn og 

voksne og i det pædagogiske personales arbejde med 

legende og lærerige interaktioner, fx sproglig stimulering 

og med børnenes generelle trivsel og udvikling. 

 

Resultatkvalitet: Handler om, hvad børnene får ud af at 

gå i dagtilbuddet, både her og nu og på længere sigt. Det 

gælder børns trivsel, læring, udvikling og dannelse 

herunder sprogligt, kognitivt, socialt og motorisk.  

 

Alle tre elementer i kvalitet i dagtilbud indgår i Lejre Kommunes 

tilsyn med afsæt i observation af det pædagogiske læringsmiljø og 

udgangspunkt i et børneperspektiv.  

 

Det er børnenes trivsel i dagtilbuddet og deres muligheder for at 

udvikle sig og lære, der er bærende for indholdet af tilsynet. Der 

tages afsæt i et helhedsorienteret blik på barnet og børnegruppen 

og dets muligheder for trivsel og udvikling på baggrund af viden 

om, hvad der har betydning, når man er barn i dagtilbud.  
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Sammenhæng til den styrkede pædagogiske 
læreplan og evalueringskultur 
 

Indholdet af tilsynsmaterialet understøtter arbejdet med den 

styrkede pædagogiske læreplan (Børne- og 

Undervisningsministeriet, 2018). 

 

Ved systematisk at have blik på det pædagogiske læringsmiljø, det 

vil sige på relationer, lege- og aktivitetsmuligheder, de fysiske 

omgivelser, det sproglige læringsmiljø, barnets 

deltagelsesmuligheder og personalets rolle, bidrager tilsynets 

observationselementer til at understøtte og koble tilsynets indhold 

til den styrkede pædagogiske læreplan. 

 

Tilsynet bidrager desuden til at understøtte udviklingen af en 

evalueringskultur som ligeledes er et element i den styrkede 

pædagogiske læreplan. Der udvikles en systematisk og metodisk 

tilgang til at have fokus på at udvikle kvaliteten, idet både 

dagtilbud og tilsynet identificerer indsatsområder samt udarbejder 

handleplaner, der løbende justeres og følges op på. 
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Figur 2. Oversigt over kvalitetsvurderinger (Kilde: Læringsmiljøkvalitet. 

National undersøgelse, EVA 2020).   

UTILSTRÆKKELIG 
KVALITET

•Betyder at der er 
mangler i det 
observerede 
læringsmiljø. Det 
kan fx være mangel 
på legematerialer 
eller manglende 
brug af de 
tilstedeværende 
materialer. Det kan 
også betyde 
manglende 
opmærksomhed fra 
personalet samt for 
få eller negative 
interaktioner 
mellem børnene og 
det pædagogiske 
personale.

MINIMAL KVALITET

•Betyder, at der er et 
tilstrækkeligt antal 
tilgængelige 
legematerialer til 
stede på stuen. At 
der er observeret 
interaktioner som 
giver børnene et 
minimalt, men dog 
tilstrækkeligt 
niveau af omsorg og 
opmærksomhed. 
Det kan være at det 
pædagogiske 
personale jævnligt 
eller i nogen grad 
taler og interagerer 
med børnene. 

GOD KVALITET

•Betyder, at der er 
flere tilgængelige 
legematerialer samt 
fysisk indretning 
der understøtter 
læringsaktiviteter. 
Det kan også 
betyde, at det 
pædagogiske 
personale i højere 
grad interagerer 
med børnene og 
involverer sig i 
deres leg og 
aktiviteter på en 
nysgerrig og 
berigende måde.

HØJ KVALITET

•Betyder, at stort set 
alle 
kvalitetskriterier er 
opfyldt. 
Læringsmiljøet er 
rigt på tydelige 
lege- og 
læringsområder 
som i særlig grad 
stimulerer 
børnenes leg og 
læring og skaber 
trygge rammer for 
børnene. Det 
pædagogiske 
personale er 
fokuseret på 
børnenes tryghed 
og omsorg, og de 
stimuleres til læring 
og udvikling 
gennem rigelige 
interaktioner og 
samtaler.

IKKE OBSERVERET

•Er forbeholdt 
tilsynet, idet der 
kan være temaer 
som ikke kunne 
observeres den dag 
tilsynet fandt sted.
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Temaer i tilsynet 

 

Tilsynsmaterialets indhold er udarbejdet ud fra en tematisk 

inddeling, som kan læses og måles på tværs af materialets dele. 

Dette gør det muligt samlet at vurdere og måle dagtilbuddets 

pædagogiske kvalitet med afsæt i observationer, dialog og 

evidensbaseret kvalitetsparametre for, hvad der kendetegner 

dagtilbud af høj kvalitet.  

 

Tilsynet strækker sig over en hel dag, hvor konsulenten er til stede 

i institutionen. Kvaliteten vurderes ud fra kvalitetsvurderinger, der 

er de samme som anvendes i Lejre Kommunes Kvalitets- og 

dialogguide, Viden om pædagogik, der gør en forskel (2021) dog 

suppleret med kategorien ”ikke observeret”.  

 

Der foretages en kvalitetsvurdering af fælles arealer inde, ude og 

på stuerne, og i integreret dagtilbud opdeles vurderingen i 

henholdsvis vuggestue- og børnehaveafdelingen. 

Observationstemaerne gradueres, og der angives kun ét svar.  

 

Dagtilbuddene har forud for det planlagte tilsyn besvaret de 

samme observationstemaer, som tilsynet anvender på tilsynet. I 

skemaet over kvalitetsniveauerne beskrives, hvordan kvaliteten 

vurderes (se figur 2). 

 

 

 

 

 

TEMAER I TILSYNET 
 

• Pædagogiske læringsmiljøer ude – indretning udendørs/ på 

legepladsen 

• Pædagogisk læringsmiljø inde – indretning indendørs 

• Sprogligt læringsmiljø inde og ude – indretning 

• Pædagogisk læringsmiljø i hverdagen på stuerne 

• Vokseninitierede lege og aktiviteter 

• Barnesyn, dannelse og børneperspektiv 

• Organisering af den pædagogiske praksis 

• Samspil og relationer 

• Børn i udsatte positioner 

• Læreplanstemaer 

• Dokumentation og evalueringskultur 
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Figur 3. Illustration af proces for tilsynet 

  

 

Spørge-/ observationsskema 
sendes til dagtilbuddet og 
dette besvares inden, der 
foretages et pædagogisk 

tilsyn.

Pædagogisk tilsyn ved 
konsulent 

Tilsynsdialog i dagtilbuddet 
på baggrund af tilsynet

Udarbejdelse af 
tilsynsdokument/ rapport

Offentliggørelse af 
tilsynsdokument/ rapport

Udarbejdelse af handleplan -
dagtilbud udarbejder en 

handleplan på baggrund af 
det pædagogiske tilsyn og 

tilsynsdialogen
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Rammer for tilsynet  
 

Uvildighed i tilsynet sikres ved at tilsynet føres på et ensartet, 

systematisk og evidensbaseret grundlag. Der indgår både 

kvalitative og kvantitative data i tilsynsmaterialet.  

 

Tilsynet udføres med henblik på at sikre, at dagtilbuddene lever op 

til gældende lovgivning og at de understøtter udviklingen af den 

pædagogiske kvalitet. 

  

Der føres tilsyn hvert andet år og tilsynene er skiftevis anmeldte 

og uanmeldte. Der føres tilsyn med kommunale og selvejende i 

ulige år og i lige år med private og puljeinstitutioner. 

 

I Lejre Kommune understøttes udvikling af den pædagogiske 

praksis ved, at der følges op på dagtilbuddets handleplaner og 

indsatsområder på baggrund af det førte tilsyn.  

 

 

Tilsynets opbygning og indhold 
 

Tilsynet består af følgende elementer (se figur 3): 

 

• Dagtilbuddet får fremsendt observationstemaer, der skal 

besvares af leder og fagligt fyrtårn, som foretager 

observationer af egen praksis 

• Konsulent foretager et anmeldt tilsyn, som foregår hen 

over en hel dag i dagtilbuddet 

• Tilsynsdialogmøde med deltagelse af leder og fagligt 

fyrtårn om det udførte tilsyn, her besluttes indsatsområder 

som dagtilbuddet skal arbejde med 

• Dagtilbuddet udarbejder handleplan for arbejdet med 

indsatsområderne på baggrund af det førte tilsyn 

• Handleplan fremsendes til den tilsynsførende konsulent 

• Leder af dagtilbud lægger tilsynsrapport på egen 

hjemmeside  

• Leder af dagtilbuddet orienterer forældrebestyrelsen om 

tilsynsrapporten. Ved fremlæggelsen kan bestyrelsen 

komme med kommentarer og input til det videre arbejde 

med udviklingen af de pædagogiske læringsmiljøer 
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Figur 4. Illustration af proces for opfølgning på tilsyn 

 
  

 

Dagtilbud fremsender 
datamateriale –

sprogvurderinger, andel af 
uddannet/ ikke uddannet 

personale og sygefravær forud 
for det opfølgende tilsyn

Opfølgende tilsyn med 
observationer af dagtilbuddets 

indsatsområder 

Opfølgende tilsynsdialog med 
afsæt i fremsendte data, 

observationer og handleplan
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Opfølgning på handleplan og indsatser  
 

Opfølgningen har til formål at følge op på indsatser fra tilsynet og 

dermed sikre, at der arbejdes med at videreudvikle kvaliteten i 

dagtilbuddene.  

 

I kommunale og selvejende dagtilbud er det centerchef og faglig 

leder, der følger op på handleplan og indsatser. I private og 

puljeinstitutioner foretages dette af den tilsynsførende konsulent. 

 

Opfølgningen består af følgende elementer (se figur 4): 

 

• Faglig leder/ konsulent foretager et uanmeldt tilsyn med 

fokus på de besluttede indsatsområder fra tilsynet både i 

kommunale, selvejende og private dagtilbud 

• Dialog mellem leder af dagtilbud, centerchef og faglig leder 

om dagtilbuddets arbejde med handleplan og indsatser. For 

private og puljeinstitutioner er dialogen med tilsynsførende 

konsulent. I dialogen indgår ligeledes kvalitative data: 

Oversigt over fordeling af pædagogisk personale 

uddannet/ikke uddannet, sygefraværsstatistik og antal 

gennemførte sprogvurderinger 
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Skærpet tilsyn 
 

Hvis kvaliteten af de pædagogiske læringsmiljøer eller andre 

forhold giver anledning til bekymring, skal der udstedes et 

skærpet tilsyn. Et skærpet tilsyn vil være et mere intensivt og 

fokuseret tilsyn. Afhængig af de konkrete forhold kan det betyde, 

at der vil blive fulgt op med et øget antal uanmeldte såvel som 

anmeldte tilsynsbesøg. 

 

Eksempler på forhold, der vil kunne udløse et skærpet tilsyn: 

Bekymring for den pædagogiske kvalitet, herunder interaktion 

mellem det pædagogiske personale og børn, udvikling af 

børnenes sociale og sproglige kompetencer, forældresamarbejde 

m.m. 

 

Ved et skærpet tilsyn skal dagtilbudsleder i et samarbejde med 

Center for Børn & Læring udarbejde en handleplan for, hvordan der 

skal rettes op på den manglende kvalitet. 

 

Politisk drøftelse 
 

Ifølge dagtilbudsloven skal dagtilbudsområdet drøftes politisk hvert 

andet år. 

 

 

 

 

LOVGIVNING 
 

Ifølge § 3 a stk. 5 i Dagtilbudsloven skal dagtilbudsområdet drøftes 

politisk mindst hvert andet år med udgangspunkt i, hvordan 

kommunens rammer for dagtilbud og evt. prioriterede indsatser for 

området efter stk. 2 bidrager til at dagtilbuddene kan opfylde de 

krav, der følger af lovens afsnit II. 

 

Stk. 6. Kommunalbestyrelsen beslutter, om der skal som følge af 

drøftelsen efter stk. 5 skal iværksættes tiltag såsom 

kompetenceudvikling, supervision mv. som kan understøtte og 

kvalificere dagtilbuddenes arbejde med etablering af pædagogiske 

læringsmiljøer, der fremmer børns trivsel, læring, udvikling og 

dannelse. 
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Øvrige tilsyn i Lejre Kommunes dagtilbud  
 

• Legepladstilsyn: Udføres 1 gang årligt  

 

• Bygnings- og brandtilsyn: Udføres 1 gang årligt 

 

• Levnedsmiddelkontrol af køkkener: Udføres med 1–2 år 

mellem besøgskontrol  

 

• Hygiejnetilsyn: Udføres 1 gang årligt  

 

 

 

Oversigt over tilsynsmateriale 
 

 

Materiale  Indhold 

Tilsyn af den pædagogiske 

praksis i Lejre Kommune  

Beskrivelse af rammer og 

indhold for tilsynet 

Drejebog  Beskrivelse af arbejdsgange 

ved tilsynet 

Observationsskemaer  Survey – Skema til udfyldelse 

Tilsynsdokument Referat af tilsyn og 

indsatsområder  

Handleplan på baggrund af 

tilsyn 

Plan for det videre arbejde 

(indsatsområder)  

Guide til at udfylde 

handleplanen 

Guide 

Opfølgning på handleplan og 

indsatser 

Referat af den opfølgende 

tilsynsdialog  

Bilag 1 Skema uddannet/ikke 

uddannet 

Bilag 2 Sygefravær - vejledning til at 

tilgå Opus  
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