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Afrapportering af anmeldt lovpligtigt tilsyn af private 
dagtilbud i 2018 
 
 
 
1. Indledning 

 
De ti private dagtilbud er omfattet af Dagtilbudslovens § 5 vedrørende til-
syn.  
 
De lovpligtige tilsyn af private dagtilbud tager udgangspunkt i de vedtagne 
godkendelseskriterier for private dagtilbud, godkendt af Udvalget for Børn 
og Unge den 9. juni 2015.  
 
Tilsynet har til formål at vurdere, om det private dagtilbud lever op til de 
kommunale godkendelseskriterier, som de private dagtilbud er godkendt 
efter, samt til den gældende lovgivning og de kommunalt fastsatte ret-
ningslinjer på dagtilbudsområdet. 
 
Der er indgået aftale med Center for Ejendomme og Teknisk Service ved-
rørende bygningssyn. Der foretages bygningssyn hvert andet år af private 
dagtilbud, dog undtaget det private dagtilbud, som har indgået et er-
hvervslejemål med Svendborg Kommune. 
 
Bygningssynet har til formål at afdække, om de bygningsmæssige forhold 
vedligeholdes, så de lever op til de krav, som det private dagtilbud blev 
godkendt efter.  
 
Der er i 2018 gennemført ti lovpligtige anmeldte tilsyn og fire bygnings-
syn. Der er udarbejdet individuelle afrapporteringer for alle ti tilsyn. 
 
2. Deltagere på anmeldte tilsyn  

 
Fra de private dagtilbud deltog lederne samt en repræsentant for foræl-
drebestyrelsen. Tilsynet er forankret i Sekretariat og Dagtilbud, der har 
understøttet administrativ  i samarbejde med dagtilbudsleder, som har 
fungeret som pædagogisk tilsynskonsulent. 
 
3. Fokusområde for anmeldte tilsyn i 2018 

 
I forbindelse med afrapporteringen for anmeldt lovpligtigt tilsyn i 2017 
fastsatte Udvalget for Børn og Unge, at det anmeldte tilsyn i 2018 skulle 
tage udgangspunkt i, hvordan de private dagtilbud vil omsætte den nye 
dagtilbudsreform på området børns sprog og dannelse og læringsmiljøer 
gennem hele dagen. 
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4. Konklusion på fokusområde 
 

Alle private dagtilbud havde indsendt materiale forud for de anmeldte til-
syn. Materialet dannede udgangspunkt for:  
 

 Drøftelse af det private dagtilbuds arbejde med sprog i hverdagen. 
 Drøftelse af hvordan det private dagtilbud påtænker at arbejde 

med dannelse i hverdagen. 
 Drøftelse af hvordan det private dagtilbud påtænker at arbejde di-

daktisk med læringsmiljøer hele dagen. 
 

Med afsæt i det indsendte materiale og drøftelserne på tilsynet lever alle 
private dagtilbud op til Dagtilbudslovens § 7 samt § 8 stk. 3.  
 
I forhold til den nye dagtilbudsreform er hovedparten af de private dagtil-
bud rigtig godt på vej, nogen er langt i deres overvejelser og enkelte er 
stadig i planlægningsfasen. 
 
Et enkelt privat dagtilbud har stadig udfordringer i forhold til beskrivelser i 
den pædagogiske læreplan, hvorfor der foretages et ekstra tilsyn for i 
praksis at se, hvordan der arbejdes.  
  
5. Opfølgning på kommunale godkendelseskriterier 

 
Vedtægter 
De private dagtilbuds gældende vedtægter er alle godkendt af Børne- og 
Unge Udvalget.  
 
Driftsgaranti 
Fra alle private dagtilbud er der stillet tre måneders driftsgaranti for det 
gennemsnitlige antal indmeldte børn 
 
Personalenormering 
I alle private dagtilbud er mere end 50 pct. af personalet pædagoguddan-
net.  
 
Opfølgning på udtalelser fra samarbejdspartnere 
Forud for det anmeldte tilsyn indhentes der udtalelser fra Sundhedsple-
jen, Interkulturelt team, PPR, Familieafdelingen og ressourcepædago-
gerne. Udtalelserne er blevet drøftet på tilsynsbesøgene, og har ikke gi-
vet anledning til yderligere kommentarer. De private dagtilbud oplever, at 
den sparring de får fra samarbejdspartnere, er værdifuld.  
 
Lukkedage 
Alle private dagtilbuds antal lukkedage afspejler Svendborg Kommunes 
serviceniveau. I tilfælde af lukkedage ud over den 5. juni og den 24. de-
cember tilbyder alle private dagtilbud alternativ pasning i eget børnehus. 
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Krav til offentliggørelse på de private dagtilbuds hjemmesider 
På de private dagtilbuds hjemmesider skal der være information om ind-
meldelse, udmeldelse, åbningstider, lukkedage, takster, pædagogisk læ-
replan, vedtægter og forældrebestyrelse. Alle ovenstående informationer 
er opdaterede og tilgængelige på de private dagtilbuds hjemmesider.  
 
Sprogvurderinger 
Alle private dagtilbud med 3-årige børn havde foretaget sprogvurdering af 
børnene.  
 
Bygningssyn 
Forud for de anmeldte tilsyn er der gennemført bygningssyn af fire private 
dagtilbud. De gennemførte bygningssyn gav ikke anledning til bemærk-
ninger. 
 
Legepladstjek 
Forud for de anmeldte tilsyn får private dagtilbud foretaget et legeplads-
tjek af en autoriseret legepladsinspektør. Legepladsrapporten indsendes 
sammen med tids- og handleplan for udbedring af fejl og mangler.    
En gennemgang af de private dagtilbuds legepladstjek samt tids- og 
handleplaner gav ikke anledning til bemærkninger. 
 
Sammenfatning 
Alle private dagtilbud lever op til de kommunale godkendelseskriterier.  
 
6. Forslag til fokusområde for anmeldt tilsyn i 2019 
 
Det foreslås, at det anmeldte tilsyn i efteråret 2019 har fokus på, hvordan 
det private dagtilbud omsætter den nye dagtilbudsreform på området: 
 

 Hvordan arbejdes der med forældres inddragelse og forældres 
indflydelse i bestyrelsen? 

 Hvordan arbejdes der med inddragelse af børnenes perspektiver? 
 Kvalificering af medarbejderne i forhold til realisering af den nye 

dagtilbudsreform og de styrkede pædagogiske læreplaner 
 
 
 
 


