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Side 1 
 

Indledning 

Forvaltningen for Børn, Uddannelse og Sundhed udfører i 2022 et 

obligatorisk pædagogisk tilsyn med de fire dagtilbudsområder, tre 

børneuniverser, specialbørnehaven samt seks private børnehaver. 

Derudover fører forvaltningen tilsyn med henholdsvis dagplejen samt de 

private pasningsordninger seks gange årligt. 

Tilsynsåret i 2022 efterfølges af et udviklingsår i 2023. 

I tilsynsåret 2022 indsamles data om kvaliteten af det pædagogiske miljø via 

KIDS-redskabet samt et overordnet tilsynsskema omkring rammerne i 

dagtilbud. Data er anonyme og vil blive journaliseret og opbevaret sikkert til 

brug i den videre pædagogiske udvikling i op til fem år jf. Arkivloven. Efter 

tilsyns- og udviklingsåret anvendes data fra tilsynene kun som statistisk 

materiale.  

KIDS-rapporterne kommer til at ligge offentlig tilgængeligt for borgerne i to 

år. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I forlængelse heraf afholdes et tilbagemeldings-møde med relevante aktører 

fra forvaltningen, dagtilbudsafdelingen og dagtilbudsleder samt et 

tilsynsmøde med deltagelse af blandt andre politikere og forældrebestyrelse.  

Den indsamlede data, tilbagemeldingsmødet samt tilsynsmødet og de 

implicitte dialoger og refleksioner hos ledere, medarbejdere og politikere 

udgør i sin helhed det samlede obligatoriske pædagogiske tilsyn i 

Sønderborg Kommune. 

I udviklingsåret 2023 har dagtilbudsområderne ro til at arbejde videre og 

udvikle på de punkter, der i tilsynet er sat fokus på. 

Tilsynskonceptet i Sønderborg Kommune udgør både en kontrol med den 

pædagogiske kvalitet i dagtilbuddene samt en sikring af kontinuerlig 

udvikling. Konceptet understøtter arbejdet med Børne- og Ungepolitikken 

samt Helhedsplanen. 

 

Det pædagogiske tilsyn i Sønderborg Kommunes 
dagtilbud udføres med afsæt i kommunens 

grundlæggende børnesyn, hvor:  
 

1) Alle børn og unge er unikke,  
2) Alle børn og unge er vigtige medborgere og  

3) Alle børn og unge har kompetencer. 

Tilsynsåret 
2022

Udviklingsåret 
2023
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Side 3 
 

Formål 

Formålet med det toårige tilsyns- og udviklingskoncept er tredelt: 

1. Tilsynet skal fungere som kontrol på vegne af kommunalbestyrelsen og 

skal tilse, om den pædagogiske kvalitet lever op til de krav, der stilles i 

Dagtilbudsloven, Børn- og Ungepolitikken og Helhedsplanen samt om 

børnenes ophold i dagtilbuddet sker på et sikkerhedsmæssigt forsvarligt 

grundlag. Dagtilbuddet skal ved tilsynet synliggøre, at de lovmæssige krav 

overholdes, og at børn og forældre får den service, som byrådet har 

besluttet. 

2. Tilsynet skal afdække dagtilbuddets muligheder for at skabe et godt 

børneliv, hvor børn trives, leger, lærer og udvikler sig. 

3. Endelig skal tilsynet bidrage til at skabe udvikling i den enkelte afdeling og 

området som helhed via en mere praksisorienteret tilgang. Med tilsyns- og 

udviklingskonceptet bliver det muligt at identificere de elementer af den 

pædagogiske praksis, som kræver mere opmærksomhed samt at handle 

på det systematisk. 

 

Ramme for tilsyn 

Sønderborg Kommune er ifølge Dagtilbudslovens § 5 forpligtet til at udføre 

pædagogisk tilsyn med alle dagtilbud beliggende i kommunen, hvori der 

indgår kommunal finansiering. I Sønderborg Kommune gælder det følgende: 

 Kommunale børnehave og 

vuggestuer 

 Kommunale dagplejere 

 Dagtilbud i kommunale 

børneuniverser 

 Private daginstitutioner 

 Private pasningsordninger 

 

Retningslinjer for tilsyn 

Kommunalbestyrelsens tilsynsforpligtelse retter sig både mod det 

indholdsmæssige i dagtilbuddene samt den måde, hvorpå opgaven løses.  

Formålet for dagtilbuddet er jf. § 7: 

At fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse gennem trygge og 

pædagogiske læringsmiljøer, hvor legen er grundlæggende, og hvor der 

tages udgangspunkt i et børneperspektiv. 

Dette skal ske via: 

 Samarbejde med forældre 

 Et godt fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø 

 Børnenes medbestemmelse, medansvar og forståelse for demokrati 

 Gode overgange mellem dagtilbud og hjem samt dagtilbud og 

skole/SFO 

 

Endvidere føres tilsyn med de økonomiske forhold, legepladssikkerhed, 

brandforhold, hygiejne og sundhed. 

§ 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, og rammer og eventuelle 

prioriterede indsatser fastsat efter § 
3a efterleves. 
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KIDS 

Ved det pædagogiske tilsyn i Sønderborg Kommune vil det i 2022 igen være 

KIDS-redskabet, som anvendes til at tage temperaturen på dagtilbuddets 

pædagogiske kvalitet for at sikre, at ovenstående krav til opgaveløsning 

overholdes.  

KIDS, som står for Kvalitetsudvikling i daginstitutioner, tager afsæt i 

forskningen om, hvad der udgør den mest fordelagtige pædagogiske 

kontekst, så børn har de bedste muligheder for at trives, udvikle sig og lære. 

Endvidere udgør KIDS både et redskab til kontrol og udvikling, hvorfor det 

passer godt ind i Sønderborg Kommunes tilsyns- og udviklingskoncept. 

Tematikkerne for tilsynet i 2022 vil være: fysiske omgivelser, relationer, leg 

og aktivitet samt sprog og kommunikation.  

Der vil blive udført KIDS-observationer i alle dagtilbudsafdelinger af en 

ekstern konsulent fra forvaltningen. 

Derudover vil der blive udført to timers 

observation af henholdsvis to 

pædagoger fra afdelingen samt af 

områdets dagtilbudsleder. 

De fire observatører samt daglig 

pædagogisk leder mødes 

efterfølgende til et 

tilbagemeldingsmøde, hvor 

observationerne vil blive delt og 

drøftet på tværs. I fællesskab 

defineres afdelingens 

’institutionsfortælling’ samt to styrker      og udviklingspunkter henholdsvis 

inde og ude. 

Efter observationerne i alle områdets afdelinger, afholdes i juni 2022 et 

fælles tilsynsmøde i hvert område med politikere, forældrebestyrelse, 

dagtilbudsleder, daglige pædagogiske ledere, TR samt chef for dagtilbud og 

læring. 

De to møder i tilsynet, tilbagemeldingsmødet og tilsynsmødet, skal anskues 

som initiativer på to niveauer; hvor tilbagemeldingsmødet udgør et afsæt til 

pædagogisk refleksion og yderligere udvikling i afdelingen, består 

tilsynsmødet med politikere, forældrebestyrelser m.fl. af en formidling af 

dagtilbudsområdets kvalitet, styrker og udviklingspunkter på et metaniveau. 
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Side 6 
 

Handleplan og evt. opfølgende tilsyn 

Med afsæt i KIDS-gradueringerne kan de enkelte afdelinger placere sig i 

enten mørkegrøn, lysegrøn, gul, orange eller rød position i henholdsvis 

fysiske omgivelser, relationer, leg og aktivitet og sprog og kommunikation. 

Ved alle positioner udarbejdes en handleplan ud fra observationerne, styrker 

og udviklingspunkter. 

De afdelinger, der er placeret i orange position i en eller flere af de fire valgte 

tematikker for tilsynet i 2022, vil få udført et opfølgende tilsyn efter seks 

måneder, mens de afdelinger, der er placeret i rød position desuden vil få et 

opfølgende tilsyn efter 12 måneder. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grøn position

•80-100 
procent

•Score mellem 
4 og 5 i 
gn.snit

Lysegrøn 
position

•70-79 procent

•Score på 
mellem 3,5 og 
3,9 i gn.snit

Gul position

•60-69 procent

•Score på 
mellem 3 og 
3,4 i gn.snit

Orange 
position

•50-59 procent

•Score på 
mellem 2,5 og 
2,9 i gn.snit

Rød position

•0-49 procent

•Score på 2,4 
og derunder i 
gn.snit
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Tilsynsmodellen 2022 

 

Politikere og 
forvaltningen 

fastsætter kriterier for 
tilsynet 2022.

Konsulent, to 
pædagoger samt 
dagtilbudsleder 

udfører KIDS-
observationer i 

afdelingen. Daglig 
pædagogisk leder 

udfylder 
rammebetingelser.

Konsulent, to 
pædagoger, 

dagtilbudsleder samt 
daglig pædagogisk 

leder afholder 
tilbagemeldingsmøde. 

Tre styrker og tre 
udviklingspunkter 

defineres.

Konsulent udarbejder 
områdets 

tilsynsrapport baseret 
på KIDS-observationer 
og rammebetingelser.

Der afholdes 
tilsynsmøde med 

politikere, 
forældrebestyrelse, 

chef for dagtilbud og 
læring, 

dagtilbudsleder, TR, 
AMR, m.fl. på 

områdeniveau.
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Tidsplan 

KIDS-observationerne og de efterfølgende tilbagemeldingsmøder samt 

områdernes tilsynsmøder vil i de enkelte områder og afdelinger i 2022 finde 

sted i perioden januar til maj 2022. Eventuelle opfølgende observationer jf. 

flowchart vil ske fra august til november 2022. 

 

Tilsyn med dagplejen og de 

private pasningsordninger 

Tilsynet i dagplejen og hos de private pasningsordninger varetages af 

tilsynspædagoger. Der udføres seks tilsyn årligt.  

Der vil også i dagplejen og hos de private pasningsordninger blive udført 

tilsyn via redskabet KIDS-dagpleje. 

Tilsynspædagogerne udfører KIDS-observationen én gang hvert andet år 

hos den enkelte dagplejer, hvorefter de fem andre tilsynsmøder i tilsynsåret 

til dels vil bestå af opfølgning og sparring omkring KIDS-resultaterne med 

henblik på at udvikle den pædagogiske praksis. 

 

 

Tilsyn med specialbørnehaven og 

specialgrupper 

Der udføres et særskilt tilsyn med Børnehuset Sønderskov. Der er i denne 

henseende udarbejdet et observationsskema inspireret af KIDS-redskabet, 

men hvor spørgsmålene er tilpasset den pædagogiske og 

behandlingsmæssige kontekst. 

Specialgrupperne i de almene afdelinger vil få en særskilt KIDS-registrering. 

Tilbagemeldings-møderne holdes sammen med almengruppen. 

 

Tilsyn med private daginstitutioner 

Tilsynet med de private daginstitutioner i Sønderborg Kommune udføres 

efter samme procedure som i de kommunale dagtilbud: Konsulenter fra 

forvaltningen vil i 2022 udføre KIDS-observationer i de seks private 

daginstitutioner, mens lederne vil besvare tilsynsskemaet vedrørende 

rammebetingelser. Efterfølgende afholdes tilsynsmøder. 
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Tilsyn med børn i en anden 

kommune 

Sønderborg Kommune har tilsynsforpligtelsen for alle børn bosat i 

kommunen; også hvis barnet har plads i et dagtilbud i en anden kommune. 

Forvaltningen sikrer løbende registrering af nye børn og aftaler proceduren 

for tilsyn med dagtilbudskommunen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt 

Hvis du har spørgsmål til tilsynskonceptet 2022, så skriv til: 

Analyse- og udviklingskonsulent, 

Louise Siedentopp Christensen:            

E-mail: loce@sonderborg.dk 
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Sønderborg Kommune 

Rådhustorvet 10 

6400 Sønderborg 

T: 88 72 64 00 

E: post@sonderborg.dk 

W: sonderborgkommune.dk 
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