Tilsynsnotat 2022 – Anmeldt tilsynsbesøg
Faaborg-Midtfyn Kommune skal ifølge lovgivningen føre tilsyn i kommunens dagtilbud. Tilsynsforpligtelsen
retter sig både mod det indholdsmæssige i tilbuddene og den måde, hvorpå opgaverne løses. Center for
Opvækst og Læring fører tilsynet på vegne af Kommunalbestyrelsen.
Kvaltits- og tilsynsmodellen for dagtilbud i FMK er under omlægning med henblik på at tilpasse til ny
lovgivning på området.
Tilsyn og vurdering baseres fortsat på politisk vedtaget Kvalitetsstandard (fmk.dk) samt Rammer for tilsyn
(fmk.dk)
Herunder inddrages:
• Tidligere og gældende tilsynsrapporter
• Vurdering af arbejdet med styrkede pædagogiske læreplaner
• Relevante personaleoplysninger og økonomiske nøgletal
• Screening af udvalgte data på dagtilbuds-, skole-, forebyggelses- og myndighedsområdet, samt
sager med relevans for kvaliteten - f.eks. forældrehenvendelser til Center for Opvækst og Læring
• Resultater af sprogvurderinger og andre faglige screeninger.
Herudover inddrages arbejdet med kommunale politikker, strategier og handleplaner – herunder Børne- og
Ungepolitikken samt Udviklingsstrategien.
Med udgangspunkt i ovenstående vurderes kvaliteten i det enkelte dagtilbud via løbende dialog samt møder
mellem Center for Opvækst og Læring og de kommunale, selvejende og private dagtilbud. I de kommunale
og selvejende dagtilbud suppleres der med en årlig kvalitetssamtale.
Hvis det skønnes nødvendigt, gennemføres der i alle dagtilbud herudover enten anmeldte eller uanmeldte
tilsynsbesøg.
På baggrund heraf modtager dagtilbuddene minimum hvert 2. år et tilsynsnotat, med vurdering af hvorvidt
institutionerne har et ’tilfredsstillende’ eller et ’mindre tilfredsstillende’ kvalitetsniveau. Hvis et dagtilbud
vurderes til at udvise en mindre tilfredsstillende kvalitet, vil der blive foretaget relevant opfølgning.
Ledelsen af dagtilbuddet er ansvarlig for, at det til enhver tid gældende tilsynsnotat er offentliggjort på
institutionens hjemmeside.
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Fakta-oplysninger
Dagtilbuddets navn
Leder
Bestyrelsesformand
Dato for tilsyn
Konsulent
Deltagere i
tilsynsdialogen

Naturbørnehaven Tarup-Davinde
Jette Lay
Stefan Gram Jørgensen
1.2.22
Rikke Nyvang (RIKNY)
Leder Jette Lay
Bestyrelsesformand Stefan Gram Jørgensen
Medarbejderrepræsentant Merethe Hansen

Konklusion på baggrund af tilsynet
Samlet vurdering:
X

Tilfredsstillende

Anbefalinger: (alle institutioner modtager anbefalinger, der kan sikre barnets/børnegruppens trivsel,
lærings, udvikling og dannelse i relation til det pædagogiske læringsmiljø)
•
•
•
•

At institutionen fortsætter fokusset på det gode forældresamarbejde
At den fine sammenhæng mellem beskrivelserne i læreplanen og det som sker i praksis,
fastholdes.
At der arbejdes med at ”sætte ord på handlinger” samt at styrke feedback fra leder til medarbejder
og medarbejdere imellem
At der snarligt gennemføres legepladstilsyn
Mindre tilfredsstillende

Henstilling: (medfører altid opfølgning v. Chef for Opvækst og Læring)
Begrundelse:
Handleplans punkter:
•
•
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