Tilsyn med dagtilbud i Viborg kommune
Baggrund
Tilsynet med Daginstitutioner skal udføres primært med baggrund i Dagtilbudsloven, men også med
baggrund i Serviceloven og i Retssikkerhedsloven.
I Dagtilbudslovens § 5 står der:

§ 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, efterleves.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte og offentliggøre rammerne for tilsynet.

Det er Viborg Byråd, der har det overordnede ansvar for kommunens tilbud og skal derfor fastsætte mål og
rammer.
I Viborg Kommune har det udmøntet sig i politikkerne ”Lys i øjnene” og ”Den tværfaglige model”
I Dagtilbudslovs § 3 står der:

§ 3. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for dag-, fritids- og klubtilbud samt andre socialpædagogiske
fritidstilbud.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte og offentliggøre kommunens mål og rammer for henholdsvis
dag-, fritids- og klubtilbud m.v. i kommunen.
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at dag-, fritids- og klubtilbud m.v. medvirker til udmøntningen af
kommunens sammenhængende børnepolitik, jf. § 19, stk. 2, i lov om social service, herunder at tilbuddene
medvirker til at
1) skabe indbyrdes sammenhæng mellem tilbuddene efter denne lov og andre relevante love og
2) yde særlig støtte til de børn og unge under 18 år, der har behov herfor.

Den generelle tilsynsforpligtelse skal ses i sammenhæng med Servicelovens §146 og Retssikkerhedsloven
§ 16
I Servicelovens § 146 står der:

§ 146. Kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn med de forhold, hvorunder børn og unge under 18 år samt
vordende forældre i kommunen lever.

I Retssikkerhedsloven § 16 står der:

§ 16. Kommunalbestyrelsen har pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses, jf. § 15. Tilsynet
omfatter både indholdet af tilbudene og den måde, opgaverne udføres på.
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Formål
Tilsynet skal sikre, at Viborg Kommunes tilbud praktiseres i overensstemmelse med lovgivningen på
dagtilbudsområdet, og at den ydelse, dagtilbuddet leverer til forældre og børn, er i overensstemmelse med
det serviceniveau, kommunalbestyrelsen har besluttet, er gældende i kommunen.
Formålet er også at sikre kvalitetsudviklingen i kommunens dagtilbud.
Tilsynet omfatter alle dagtilbud med kommunal finansiering

Selvejende institutioner
Tilsynet med de selvejende institutioner er omfattet af det kommunale tilsyn, da institutionerne har indgået
en driftsoverenskomst med Viborg Kommune.

Samdrevne institutioner
Tilsynet med de samdrevne institutioner, som er institutioner under skolens ledelse, er omfattet af det
kommunale tilsyn.

Private institutioner
Viborg Kommune fører tilsyn med private institutioner og skal herigennem sikre, at privatinstitutionerne i
kommunen lever op til de centrale og kommunale kriterier, privatinstitutioner er godkendt efter.

Private pasningsordninger
Der føres løbende tilsyn med baggrund i den konkrete pasningsaftale

Dagplejen
Tilsynet med dagplejen varetages af tilsynsførende i dagplejen i hvert af de 9 områder.

Specialinstitutioner - specialgrupper
Tilsynet med specialinstitutioner og specialgrupper varetages af en specialkonsulent

Plads i en anden kommune
Viborg Kommune har også tilsynsforpligtelsen overfor de børn, der har plads i et dagtilbud i en anden
kommune. Her kan dog aftales med anden kommune, at den udfører tilsynet på vegne af
opholdskommunen.
Det aftales i de konkrete tilfælde.

Forskellige former for tilsyn
Pædagogisk tilsyn
Det pædagogiske tilsyn i de kommunale og selvejende daginstitutioner vil blive foretaget af en konsulent fra
Dagtilbudsafdelingen og afviklet som et dialogbaseret tilsyn med udgangspunkt i institutionens praksis.
Udgangspunktet for det pædagogiske tilsyn vil være
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•
•

Institutionens læreplan
Dialogskema for pædagogisk tilsyn i dagtilbud

Tilsynet består af en observationsdel og en dialogdel.
I observationsdelen skal den tilsynsførende have mulighed for at se institutionen og opleve den
pædagogiske hverdag med udgangspunkt i et fokuspunkt som institutionen foreslår.
Tilsynsbesøget varer ca. 3 timer og starter med dialogdelen.
I dialogdelen skal der deltage institutionslederen/afdelingslederen og en medarbejderrepræsentant.
Inden tilsynsbesøget forventes det, at institutionen har forberedt sig ud fra dialogskemaet. Forberedelsen
skal ske i samarbejde mellem leder og medarbejder.
På baggrund af tilsynsbesøget udarbejdes et notat/rapport, som præsenteres for områdelederen og
dagtilbudsledelsen. Af notatet skal der i hovedpunkter fremgå, hvordan der arbejdes i den pædagogiske
praksis og hvilke udviklingsmuligheder og arbejdspunkter institutionen har.
Tilsynet foretages hvert andet år.

Ledelsestilsyn
Fortages af dagtilbudsledelsen i form af dialog i lederteamet i områderne en gang årligt.

Økonomisk tilsyn
Fortages løbende af Økonomisk Forvaltning i samarbejde med dagtilbudsledelsen.

Legepladstilsyn
Foretages løbende af teknisk forvaltning.

Bygningstilsyn
Foretages løbende af teknisk forvaltning i samarbejde med dagtilbudsledelsen.

Uanmeldt tilsyn
Hvis Viborg Kommune finder anledning til det, kan der ske uanmeldt tilsyn.

Dagtilbudsafdelingen
April 2011
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