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Afrapportering af anmeldt tilsyn i private dagtilbud 2019 
 
1. Indledning 
I Svendborg Kommune er der ni private dagtilbud. De er omfattet af 
Dagtilbudsloven § 5 vedrørende tilsyn. 
 
Tilsynet med de private dagtilbud har til formål at vurdere, om de enkelte 
dagtilbud lever op til gældende lovgivning samt kommunale 
godkendelseskriterier for private dagtilbud, som er godkendt af Udvalget 
for Børn og Unge d. 9. juni 2015. 
 
I 2019 blev antallet af private dagtilbud i Svendborg Kommune reduceret 
fra ti dagtilbud til ni. Bestyrelsen i Klatretræet valgte af økonomiske og 
pædagogiske årsager at lukke dagtilbuddet i april 2019. 
 
Der er således gennemført ni lovpligtige anmeldte tilsyn i 2019, og der er 
efterfølgende udarbejdet individuelle afrapporteringer for alle ni private 
dagtilbud. 
 
2. Bygningstilsyn 
Der foretages bygningssyn hvert andet år af de private dagtilbud, dog 
undtaget det private dagtilbud ’Askelæ’, som har indgået erhvervslejemål 
med Svendborg Kommune.  
 
Bygningstilsynet har til formål at afdække, om de bygningsmæssige 
forhold vedligeholdes, så de lever op til de krav, som det private dagtilbud 
er blevet godkendt efter. 
 
Der er indgået aftale med Center for Ejendomme og Teknisk Service, 
som varetager bygningssyn af de private dagtilbud i Svendborg 
Kommune. 
 
I 2019 er der planlagt bygningstilsyn i fem private dagtilbud. To af dem er 
udført, og der var ingen bemærkninger ved disse tilsyn. De resterende tre 
bygningstilsyn er planlagt men ikke udført endnu. 
 
3. Deltagere ved tilsyn 
Fra de private dagtilbud har lederen deltaget samt bestyrelsesformand 
eller en anden repræsentant fra bestyrelsen. Fra Sekretariat og Dagtilbud 
har en pædagogisk konsulent og en administrativ konsulent deltaget. 
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4. Fokusområder for anmeldte tilsyn 2019 
I forbindelse med afrapportering af tilsynet i 2018 fastsatte Børne- og 
Ungeudvalget, at dette års tilsyn skulle have fokus på, hvordan de private 
dagtilbud arbejder med: 
 
 Forældres inddragelse og forældres indflydelse i bestyrelsen jf. 

Dagtilbudsloven § 15, stk. 1. 
 
Hovedparten af de private dagtilbud har gjort sig grundige overvejelser 
om inddragelse af forældre i arbejdet med børnene, og flere dagtilbud 
udtrykker bevidsthed om forskellen på orientering til - og inddragelse af 
forældrene.  
 
Det er kendetegnende for alle de private dagtilbud, at forældres 
indflydelse og engagement i bestyrelsen vægtes højt, og alle steder er 
der et godt samarbejde med bestyrelsen. 
 
 Inddragelse af børnenes perspektiver, hvor legen er grundlæggende 

jf. Dagtilbudsloven § 7, stk. 1 
 
I en stor del af de private dagtilbud er medarbejderne bevidste om 
inddrage børnene i såvel planlægning som udførelse af aktiviteter, 
ligesom børnene flere steder tages med på råd ved indretning af 
læringsmiljøer, indkøb af legetøj og revidering af regler.  
 
Ligeledes beskrives det i størstedelen af de private dagtilbud, at legen 
prioriteres højt i børnenes hverdag, og medarbejderne er bevidste om at 
have forskellige positioner i børnenes leg. 
 
 Kvalificering af medarbejdere i forhold til realisering af den nye 

dagtilbudslov og den styrkede pædagogiske læreplan jf. 
Dagtilbudsloven § 3 a, stk. 6. 

 
Der er stor variation i, hvor langt de private dagtilbud er kommet i arbejdet 
med realisering af den nye dagtilbudslov og den styrkede pædagogiske 
læreplan.  
 
Fælles for alle ni dagtilbud er, at arbejdet med at omsætte den styrkede 
pædagogiske læreplan i høj grad sker gennem fælles drøftelser på 
personalemøder. 
 
Alle ledere fra de private dagtilbud har, sammen med lederne fra 
kommunale og selvejende børnehuse, fået tilbud om deltagelse i to 
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diplommoduler vedr. den styrkede pædagogiske læreplan i første halvår 
af 2019. Der var otte ledere fra de private dagtilbud, som deltog i 
undervisningsforløbene.  
 
Sammenfatning 
Alle de private dagtilbud havde fremsendt beskrivelser af deres arbejde 
med de tre ovenstående fokuspunkter. To af dagtilbuddene havde 
indsendt mangelfulde beskrivelser. Efter tilsynet blev de derfor bedt om at 
eftersende uddybende beskrivelser af fokuspunkterne. 
 
Dialogen på tilsynet tog afsæt i det indsendte materiale vedr. de tre 
ovenstående fokuspunkter. Deltagerne fra det private dagtilbud uddybede 
deres beskrivelser og kom med eksempler fra deres pædagogiske 
praksis, der underbyggede arbejdet med fokuspunkterne. 
 
Det vurderes på denne baggrund, at alle ni private dagtilbud lever op til 
gældende lovgivning vedr. temaerne i de udvalgte fokuspunkter, jf. 
Dagtilbudsloven § 15, stk. 1; § 7, stk. 1 samt § 3 a, stk. 6. 
 
5. Opfølgning på kommunale godkendelseskriterier 
Politiske beslutninger på dagtilbudsområdet i 2019 
Ved tilsynet i de enkelte private dagtilbud blev der orienteret om følgende 
politiske beslutninger: 
 
 Driftsgaranti 

Børne- og Ungeudvalget besluttede d. 3. april 2019, at driftsgarantien 
for private dagtilbud i Svendborg Kommune max. skal udgøre 
halvanden måneds drifts-, bygnings- og administrationstilskud pr. 
vuggestue- og børnehavebarn. 
 
Herefter har syv af de private børnehuse tilkendegivet, at de ønsker at 
nedsætte deres driftsgaranti til halvanden månedsdrifts-, bygnings- og 
administrationstilskud pr. vuggestue- og børnehavebarn. Fire har pt. 
indsendt dokumentation for at have ændret driftsgarantien. 
 

 ForårsSFO 
Børne- og Ungeudvalget besluttede d. 3. april 2019, at der fra 1. april 
2020 bliver etableret forårsSFO i Svendborg Kommune, som 
fremadrettet vil løbe i perioden 1. april til 1. august. 
 
Ved tilsynet gav de private dagtilbud udtryk for, at de er bevidste om, 
at der for de ældste børn i dagtilbuddet skal etableres et pædagogisk 
læringsmiljø det sidste år i børnehaven, jf. Dagtilbudsloven § 8, stk. 6. 
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Dette er for at skabe sammenhæng i børnenes overgang til først 
forårsSFO og senere børnehaveklassen. 
 

 Frivillig tidlig børnehavestart 
Børne- og Ungeudvalget besluttede d. 12. juni 2019, at der etableres 
frivillig tidlig børnehavestart fra 2 år og 10 måneder til en reduceret 
børnehavetakst fra 1. januar 2020. 
 
I kommunale og selvejende dagtilbud skal forældre tilkendegive 
ønske om tidligere børnehavestart fire måneder før oprindelig 
børnehavestart, for at deres barn kan indgå i visiteringen af pladser 
på lige fod med andre børn. Hvis ønsket indgives senere 
imødekommes det, hvis det er muligt.  
 
Enkelte af de private dagtilbud overvejer at have samme frist, som 
kommunale og selvejende dagtilbud. 

 
Offentliggørelse af læreplan 
Lederen af dagtilbuddet er ansvarlig for at dagtilbuddet får udarbejde en 
styrket pædagogisk læreplan, som skal offentliggøres senest 1. juli 2020, 
iflg. Dagtilbudsloven, § 9, stk. 1. 
 
Ved afrapporteringen af tilsynet i 2018 besluttede Børne- og 
Ungeudvalget derfor, at de private dagtilbuds pædagogiske læreplan først 
gennemgås ved tilsynet i 2020. 
 
Ved tilsynet tilkendegav alle de private dagtilbud, at de forventer at være 
klar med offentliggørelse af deres individuelle pædagogiske læreplan på 
det enkelte dagtilbuds hjemmeside senest d. 1. juli 2020. 
 
Gældende vedtægter 
Der er ingen af de ni private dagtilbud, som har lavet ændringer i deres 
vedtægter, der kræver godkendelse af Børne- og Ungeudvalget. 
 
Sprogvurderinger 
De syv private dagtilbud med 3 årige børn har alle lavet sprogvurderinger 
på deres 3 årige børn.  
 
 
 
Aktuelle personalenormering 
Alle de private dagtilbud lever op til Børne- og Ungeudvalgets fastsatte 
krav om min. 50 % pædagoguddannet personale. 
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Legepladsrapport for 2019 
For alle de private dagtilbud er der udarbejdet individuelle 
legepladsrapporter af en autoriseret legepladsinspektør forud for tilsynet. 
 
Såfremt legepladsrapporten for det enkelte dagtilbud krævede 
udbedringer af fejl og mangler, havde de private dagtilbud indsendt en 
tids- og handleplan forud for tilsynet. Et enkelte dagtilbud blev ved tilsynet 
bedt om at eftersende tids- og handleplan, da den manglede ved tilsynet. 
 
Opfølgning på udtalelser fra samarbejdspartnere 
Forud for de anmeldte tilsyn blev der indhentet udtalelser fra de private 
dagtilbuds samarbejdspartnere i Svendborg Kommune; Sundhedsplejen, 
PPR, Familieafdelingen, Interkulturelt Team og Resursepædagoger. 
 
Udtalelserne blev drøftet ved tilsynet og har ikke givet anledning til 
yderligere kommentar. De private dagtilbud oplever generelt, at sparring 
og rådgivning fra de tværfaglige samarbejdspartnere er brugbar og 
værdifuld. 
 
Sammenfatning 
Alle ni private dagtilbud lever op til de kommunale godkendelseskriterier. 
 
6. Forslag til fokusområder for anmeldte tilsyn 2020 
Ifølge den nye dagtilbudslov har lederen ansvaret for, at medarbejdere og 
leder i fællesskab forholder sig refleksivt til tilrettelæggelse og evaluering 
af den pædagogiske praksis. De fælles refleksioner skal skabe en 
evalueringskultur, der løbende fører til justeringer, som styrker den 
pædagogiske kvalitet i dagtilbuddet.  
 
Der kan alene stilles krav til dagtilbuddene om dokumentation, der er i 
overensstemmelse med den pædagogiske læreplan, jf. dagtilbudsloven § 
8, stk. 8. På den baggrund foreslås det, at det anmeldte tilsyn i private 
dagtilbud i efteråret 2020 har fokus på: 
 

 Arbejdet med at skabe en faglig evalueringskultur  
 
7. Tilsynsmodel i 2020 
Det påtænkes at justere den nuværende tilsynsmodel, så der bl.a. indgår 
observationer af den pædagogiske praksis forud for det anmeldte tilsyn. 
På tilsynet vil observationerne kunne danne afsæt for dialog om den 
pædagogiske praksis. 
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Det forventes, at Børne- og Ungeudvalget første halvår 2020 fremlægges 
en sag herom. 
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