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ageres herpå, så forholdene bringes i orden. Kritisable forhold i 
dagplejen kan berettige, at tilsynet i en periode intensiveres. 

Økonomisk tilsyn 
Der føres ikke særskilt økonomisk tilsyn med dagpleje, da dagpleje i 
Frederikshavn Kommune er en del af de enkelte dagtilbudsdistrik-
ter og således indgår i det økonomiske tilsyn her (se ”Økonomisk 
tilsyn” under forrige kapitel – ”Tilsyn med daginstitutioner”).

Brandtilsyn 
Brandtilsyn af legestuer varetages af en brandinspektør jf. gælden-
de lovgivning. Alle legestuer skal have en synlig evakueringsplan.

4. Ramme for tilsyn med private 
    pasningsordninger
Ifølge Dagtilbudsaftalen af 9. juni 2017 skal tilsynet af private pas-
ningsordninger omfangsmæssigt og indholdsmæssigt svare til til-
synet den kommunale dagpleje. 
Der stilles dog ikke krav om, at den enkelte private pasningsord-
ning skal arbejde med en egentlig pædagogisk læreplan, og den 
private pasningsordning kan selv beslutte tilgangen til arbejdet 
med læring og læringsmiljøer. 
I tilsynet med private pasningsordninger lægges der derfor vægt 
på:
•   At der arbejdes med læring og læringsmiljøer på en måde, som 

indholdsmæssigt står mål med kravene til dagtilbud jf. dagtil-
budsloven

•   Barnets almindelige trivsel, udvikling og læring, herunder be-
hov for omsorg, sproglig, følelsesmæssig og social udvikling

•   Den private passers kompetencer – formår hun/han at omsæt-
te råd og vejledning til praksis, udvikle barnet, reagere på og 
opfylde barnets behov, yde omsorg og respondere positivt på 
barnets signaler.

I Frederikshavn Kommune udføres tilsyn med private pasnings-
ordningers på baggrund af retningslinjerne for den kommuna-
le dagpleje. 
Det betyder, at der konkret føres tilsyn med:
•   Det daglige pædagogiske arbejde lever op til de lovgivnings-

mæssige krav, der følger af dagtilbudsloven og anden lov-
givning, samt kommunens egne mål og rammer – herunder 
kommunens sammenhængende børnepolitik

•   Det forebyggende arbejde lykkes, så eventuelle problemer ik-
ke udvikler sig 

•   Alle børn får den nødvendige støtte for at kunne trives, udvikles 
og lære og at der om nødvendigt ansøges om pædagogisk støtte 
til børn med særlige behov 

•   Der handles på henvendelser fra forældre, herunder eventu-
elt klager

•   Den pædagogiske praksis, der anvendes i samvær med bør-
nene, er forsvarlig – herunder at der ikke sker krænkelser el-
ler overgreb

•   De fysiske rammer og det pædagogiske indhold i tilbuddet er 
egnet til målgruppen 

•   At sproget i den private pasningsordning er dansk – herunder 
at den private passer har tilstrækkelige sprogkundskaber til at 
kunne udvikle barnets dansksproglige kompetencer

•   At den private pasning tilrettelægges, så børn sikres medbe-
stemmelse, medansvar og forståelse for demokrati

•   At der opnås optimal sikkerhed både indendørs og udendørs i 
den enkelte dagpleje 

•   Der er opmærksomhed på børns sovestillinger, brug af barne-
seler, godkendt legetøj, sundhed, hygiejne og røgfrie miljøer

•   Der er opmærksomhed på sikker transport. Herunder at færd-
selslovgivningen og Frederikshavn Kommunes regler for kørsel 
i egen bil efterleves. Det betyder blandt andet at transport af 
børn i egen bil i videst muligt omfang skal begrænses, og kun 
må ske undtagelsesvist. 

I Frederikshavn Kommune aflægges der minimum 4 tilsynsbesøg 
årligt hos de private børnepassere. Tilsynsbesøgene kan være an-
meldte såvel som uanmeldte. Det er en afdelingsleder fra dagtil-
bud i Frederikshavn Kommune, der gennemfører tilsynet. 

Tilsyn med private pasningsordninger udøves endvidere på bag-
grund af den konkrete pasningsaftale mellem forældrene og den 
private børnepasser, som kommunen har godkendt.

Får kommunen kendskab til, at forholdene i en privat pasnings-
ordning er bekymrende eller kritisable, kan tilsynet intensiveres. 
En allerede udstedt godkendelse kan inddrages, i tilfælde af ufor-
svarlige forhold, eller hvis kritisable forhold ikke forbedres.

Rammer for tilsyn og godkendelse af dagtilbud og private pas-
ningsordninger blev godkendt af Børne- og Ungdomsudvalget 
den 17. august 2017
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1. Overordnet ramme for tilsyn
Kommunalbestyrelsen i Frederikshavn Kommune har pligt til at 
føre tilsyn med de enkelte dagtilbud og private pasningsordnin-
ger i Frederikshavn Kommune. Tilsynsforpligtigelsen skal blandt 
andet sikre, at dagtilbuddene overholder de mål og rammer, der 
er fastsat i Dagtilbudsloven samt de lokale politiske mål og ram-
mer – herunder fx. Børne- og Ungepolitikken. Kommunalbestyrel-
sens tilsynsforpligtigelse retter sig både mod det indholdsmæssige 
i tilbuddene, samt måden hvorpå opgaverne udføres. Herunder 
tilsyn med de økonomiske forhold, legepladssikkerhed, brandfor-
hold, hygiejne og sundhed. Tilsynsforpligtigelsen er i Frederikshavn 
Kommune udmøntet til Center for Børn og Skole.

Når der gennemføres tilsyn af dag- og pasningstilbud i Frederiks-
havn Kommune, er det med to formål for øje. For det første har 
kommunalbestyrelsen pligt til at kontrollere og holde sig informe-
ret om indholdet og kvaliteten af egne og godkendte tilbud. For det 
andet udgør tilsyn en god mulighed for at sætte fokus på udvik-
lingspunkter og potentialer i såvel det enkelte dagtilbud som i or-
ganisationen som helhed.  
Rammer for tilsyn med dagtilbud og private pasningsordninger i 
Frederikshavn Kommune er skrevet med disse to formål for øje.

Rammerne for tilsyn gælder for alle dagtilbud og private pasnings-
ordninger i Frederikshavn Kommune, hvor der indgår kommunal fi-
nansiering. 

Det vil sige:
•  Kommunale daginstitutioner
•  Selvejende- og puljeinstitutioner
•  Privatinstitutioner
•  Kommunal dagpleje
•   Private pasningsordninger med kommunal finansiering

I det følgende er det specificeret hvorledes tilsynet udmøntes for 
de enkelte tilbud og ordninger. Det er de formelle rammer for til-
syn af dag- og pasningstilbud i Frederikshavn Kommune. 
Derudover udøves tilsyn i alle samarbejdssituationer mellem Cen-
ter for Børn og Skole og de enkelte dag- og pasningstilbud. Det 
betyder at centerets medarbejdere har pligt til at reagere på be-
kymrende eller kritisable forhold, der kommer til kendskab gen-
nem f.eks. dagligt samarbejde, dialog med ledere, medarbejdere, 
bestyrelsesmedlemmer, børn, forældre mv. (uformelt tilsyn).

Godkendelse af private daginstitutioner og private pasningsord-
ninger foretages med udgangspunkt i de følgende offentliggjorte 
og beskrevne rammer for tilsyn. Godkendelse foretages løbende.

2.  Ramme for tilsyn med daginstitutioner 
     (kommunale, selvejende, pulje og 
    privatinstitutioner)
Ifølge Dagtilbudsloven skal kommunalbestyrelsen føre tilsyn med 
det indholdsmæssige i dagtilbuddet (pædagogisk tilsyn), de øko-
nomiske forhold, sikkerhed, brandforhold, hygiejne og sundhed. 

Pædagogisk tilsyn
Formålet med pædagogiske tilsyn er at udvikle og sikre, at dag-
institutionerne understøtter børnenes trivsel, udvikling og læring. 
Dette sker med udgangspunkt i såvel dagtilbudslovens bestemmel-
ser som de lokale kommunale mål og rammer – herunder Børne- 
og Ungepolitikken. En del af det pædagogiske tilsyns formål er at 
sikre, at personalet har de nødvendige kvalifikationer til at kunne 
realisere kommunale målsætninger og dagtilbudslovens krav. 
                       
1 Rammen for de pædagogiske tilsyn følger Dagtilbudslovens § 5 samt Retssikker-

hedslovens § 16. (Vejledning nr. 9109 om dagtilbud af 27. feb. 2015 kap. 8)

Det betyder at det pædagogiske tilsyn indeholder tilsyn med:
•   Børnenes trivsel – herunder arbejdet med børnemiljøet og tid-

lig indsats
•   Læringsmiljøet – herunder arbejdet med den pædagogiske læ-

replan
•   Arbejdet med realisering af Børne- og Ungepolitikken
•   Arbejdet med sprogindsats og sprogvurderinger
•  Personalets uddannelse og kompetencer.

Anmeldte pædagogiske tilsyn i daginstitutioner føres med ud-
gangspunkt i Frederikshavn Kommunes dialog- og kvalitetsværk-
tøj, KVALid. Værktøjet indeholder centrale indikatorer for kvalitet i 
pædagogisk praksis. 

Det er Center for Børn og Skoles konsulenter, der aftaler, gennem-
fører og følger op på de pædagogiske tilsyn. Dette sker i tæt sam-
arbejde med den enkelte afdelings- eller institutionsleder, når det 
gælder anmeldte tilsyn. Det tilstræbes, at der ved anmeldte pæ-
dagogiske tilsyn anvendes brugerinddragelse i form af f.eks. inter-
view med børn eller forældre, observationer af børn mv.

Som afslutning på det anmeldte pædagogiske tilsynsbesøg, udfyl-
der og underskriver den tilsynsførende konsulent og lederen sam-
men et opfølgningsskema som dokumentation for tilsynsbesøget. 
Konsulenten og lederen aftaler i fællesskab relevante opfølgnings-
punkter, samt hvilken opfølgning på tilsynsbesøget, der skal ske til 
personalegruppen.

I tilfælde af bekymrende eller kritisable forhold, afgør den tilsyns-
førende konsulent relevante opfølgningspunkter. Det kan desuden 
besluttes at tilsynet – såvel anmeldte som uanmeldte – intensive-
res i en periode. 

Der føres anmeldte pædagogiske tilsyn i daginstitutioner i Frede-
rikshavn Kommune minimum hvert andet år. Der føres derudover 
uanmeldte tilsyn i 5 tilfældigt udvalgte institutioner om året samt 
ved behov. Det nærmere indhold i uanmeldte tilsynsbesøg afgøres 
af Center for Børn og Skoles konsulenter.

Økonomisk tilsyn 
Økonomisk tilsyn føres i overensstemmelse med Frederikshavn 
Kommunes principper for økonomisk ledelsestilsyn. Der føres ik-
ke økonomisk tilsyn i privatinstitutioner, da kommunalbestyrelsen 
ikke har ansvar for privatinstitutionens økonomi eller rentabilitet.  

Tilsyn med sikkerhed, hygiejne og sundhed 
Det er distriktslederen/institutionslederen, der har ansvaret for 
tilsyn med institutionens sikkerhed – herunder legepladssikker-
hed.  
Institutionerne har mulighed for at købe legepladstilsyn af en le-
gepladsinspektør.

I forhold til hygiejne og sundhedsfaglige spørgsmål, kan institu-
tionerne rette henvendelse til den kommunale sundhedstjeneste. 
Der henvises desuden til Sundhedstyrelsen anbefalinger i ”Hygi-
ejne i daginstitutioner – Anbefalinger om forebyggelse og sund-
hedsfremme for børn inden for hygiejne, miljø og sikkerhed” 
(2013).

Brandtilsyn 
Brandtilsyn varetages af en brandinspektør jf. gældende lov-
givning. Alle institutioner skal have en synlig evakueringsplan.

Særligt i forhold til selvejende, pulje og privatinstitutioner
Ved tilsyn i selvejende og puljeinstitutioner føres der, foruden 
ovenstående, ligeledes tilsyn med, at driftsoverenskomstens be-
stemmelser efterleves. 

Ved tilsyn i privatinstitutioner føres der, foruden ovenstående, li-
geledes tilsyn med, at institutionens formål er lovligt. Herunder 
at gældende godkendelseskriterier for private daginstitutioner-
ne efterleves.

3. Ramme for tilsyn med dagpleje
Ifølge Dagtilbudsloven skal kommunalbestyrelsen føre tilsyn med 
det indholdsmæssige i dagtilbuddet (pædagogisk tilsyn), de øko-
nomiske forhold, sikkerhed, brandforhold, hygiejne og sundhed. 

Pædagogisk tilsyn
Formålet med pædagogiske tilsyn er at udvikle og sikre, at dag-
institutionerne understøtter børnenes trivsel, udvikling og læring. 
Dette sker med udgangspunkt i såvel dagtilbudslovens bestemmel-
ser som de lokale kommunale mål og rammer – herunder Børne- 
og Ungepolitikken. En del af det pædagogiske tilsyns formål er at 
sikre, at personalet har de nødvendige kvalifikationer til at kunne 
realisere kommunale målsætninger og dagtilbudslovens krav. 

Det betyder at det pædagogiske tilsyn indeholder tilsyn med:
•   Børnenes trivsel – herunder arbejdet med børnemiljøet og tid-

lig indsats
•   Læringsmiljøet – herunder arbejdet med den pædagogiske læ-

replan
•  Arbejdet med realisering af Børne- og Ungepolitikken
•  Arbejdet med sprogindsats 
•  Dagplejerens uddannelse og kompetencer

Ved pædagogisk tilsyn i den kommunale dagpleje, føres der også 
tilsyn med sikkerhed, sundhed og hygiejne.

Det pædagogiske tilsyn i dagplejen skal blandt andet undersøge 
og vurdere, hvorvidt:
•   Det daglige pædagogiske arbejde lever op til de lovgivningsmæs-

sige krav, der følger af dagtilbudsloven og anden lovgivning, 
samt kommunens og dagtilbudsdistriktets egne mål og rammer 
– herunder kommunens sammenhængende børnepolitik

•   Det forebyggende arbejde lykkes, så eventuelle problemer ik-
ke udvikler sig 

•   Alle børn får den nødvendige støtte for at kunne trives, udvikles 
og lære og at der om nødvendigt ansøges om pædagogisk støtte 
til børn med særlige behov 

•   Der handles på henvendelser fra forældre, herunder eventuel-
le klager

•   Den pædagogiske praksis, der anvendes i samvær med bør-
nene, er forsvarlig – herunder at der ikke sker krænkelser el-
ler overgreb

•   Dagplejen lever op til de gældende regler for udarbejdelse af 
pædagogiske læreplaner, herunder beskrivelse af børnemiljøet

•   Dagplejerne har de nødvendige kvalifikationer til at varetage 
opgaverne i dagplejen

•   Afdelingslederne for dagplejen tilpasser deres tilsyn med bør-
nene i forhold til børnenes alder, udvikling og adfærd – bl.a. 
igennem udarbejdelse af Dialogprofil ved barnets overgang til 
nyt dagtilbud

•   De fysiske rammer og det pædagogiske indhold i tilbuddet er 
egnet til målgruppen

•   Der opnås optimal sikkerhed både indendørs og udendørs i den 
enkelte dagpleje 

•   Dagplejeren serverer en sund og ernæringsrigtig kost i overens-
stemmelse med Sundhedsstyrelsens anbefalinger

•   Der er opmærksomhed på børns sovestillinger, brug af barne-
seler, godkendt legetøj, sundhed, hygiejne og røgfrie miljøer

•   Der er opmærksomhed på sikker transport. Herunder at færd-
selslovgivningen og Frederikshavn Kommunes regler for kørsel 
i egen bil efterleves. Det betyder blandt andet at transport af 
børn i egen bil i videst muligt omfang skal begrænses, og kun 
må ske undtagelsesvist. 

 

Det er afdelingslederen for dagplejen i de enkelte distrikter, der af-
taler, gennemfører og følger op på det pædagogiske tilsyn i dag-
plejen. Der udføres tilsyn minimum 4 gange årligt. Inden for den 
kommunale dagpleje skelnes der mellem anmeldte og uanmeldte 
tilsyn. Som udgangspunkt skal det uanmeldte tilsynsbesøg give et 
umiddelbart øjebliksbillede i forhold til sikkerhed og miljø i dag-
plejehjemmet. Det anmeldte tilsyn har i højere grad en rådgivende 
og vejledende funktion med særligt fokus på børnenes udvikling, 
læring og trivsel. Derudover føres der tilsyn med legestuerne. 

Ved tilsynsbesøget udfylder afdelingslederen et skema, som sam-
menfatter aftaler, anbefalinger og kommentarer til dagplejerens 
virke. Afdelingslederen sender efter tilsynsbesøget skemaet til 
dagplejeren, som dokumentation for det førte tilsyn, og som en 
gensidig aftale om tilsynets indhold og eventuelle opmærksom-
hedspunkter.

Viser det sig i forbindelse med tilsynet, at et tilbud ikke opfylder 
de krav, der stilles i lovgivningen og af kommunalbestyrelsen, fx 
i forbindelse med kommunens mål og rammer for tilbuddene, re-


