Hornslet d.16.august – 2016
Pædagogisk Tilsyn Syddjurs Kommune 2016-2017
Rammer for Pædagogisk Tilsyn i Syddjurs Kommunes daginstitutioner
Formålet med tilsynet er at sikre at alle daginstitutioner i Syddjurs Kommune tilbyder børnene et
miljø der understøtter børnenes trivsel, sundhed, udvikling og læring, der lever op til dagtilbudsloven.
Der føres tilsyn med:
•! at dagtilbuddene lever op til dagtilbudsloven. ”Lov om dag-, fritids- og klubtilbud til børn og unge.
nr. 30 af 22. Januar 2015, afsnit II Dagtilbud til børn indtil skolestart”
•! at dagtilbuddene efterlever mål og rammer fastlagt af kommunalbestyrelsen
•! at alle dagtilbud udarbejder og mindst hvert andet år evaluerer de pædagogiske læreplaner
•! at arbejdet med børnemiljø i dagtilbuddene lever op til de lovmæssige krav. (Arbejdet med
børnemiljø i dagtilbud – om krav og muligheder, dcum okt. 2010).

Det lovpligtige pædagogiske tilsyn kobles med en kvalitetsundersøgelse af det pædagogiske miljø og udføres
med brug af materialet KIDS – kvalitetsudvikling af dagtilbud.

Tilsynets tilrettelæggelse:
Tilsynsbesøg – Tilsynsmøde – Rapport til offentliggørelse – Rapport til byråd
Tilsynsbesøgene bliver udført eksternt af Anette Fisker, FiskerAntropologi. Et besøg strækker sig over 2
dage og har karakter af feltarbejde med brug af KIDS.
Tilsynsmødet ledes af Anette Fisker. Lene F. Buhl, fagansvarlige leder eller Kenneth E. Petersen,
chefkonsulent for dagtilbudsområdet fra Skole-Dagtilbudsforvaltningen deltager ved møderne. Der er ikke
tilsyn i hele december og skoleferierne.
Der uddeles før, tilsynet sættes i gang, en oversigt med tider for samtlige institutioners tilsynsbesøg og
møder.
Institutionerne modtager tilsynsrapporter til offentliggørelse på deres hjemmesider.
Der er 28 institutioner 22 offentlige og 6 private.
Tilsynet er tilrettelagt, så offentlige og private institutioner modtager ensartede tilsyn. De offentlige
institutioner orienteres ved et ledermøde om tilsynet og får KIDS materialet i hånden. Private institutioner
opfordres, til selv at anskaffe ”KIDS –Kvalitetsudvikling i daginstitutioner” af Charlotte Ringsmose og
Grethe Kragh-Müller, Dansk Psykologisk Forlag 2014
Det Pædagogiske Tilsyn afsluttes med en samlet rapport til byrådet.
Alle besøgene i dette Pædagogiske Tilsyn er anmeldte.

