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Pædagogisk tilsyn i Københavns 
Kommune  

Det pædagogiske tilsyn skal sørge for, at alle institutioner i Københavns Kommune fungerer godt og overholder 
gældende lovgivning. Tilsynet ser på dagligdagen i institutionen og på det pædagogiske arbejde med børnene. 

Et tilsyn består af: 

 Løbende tilsyn via de pædagogiske konsulenters samarbejde i dagligdagen med dag- og fritidstilbud samt ét årligt 
tilsynsbesøg, hvor det daglige arbejde med børnene observeres af en pædagogisk konsulent. 

 Et dialogmøde med ledelse og repræsentanter for medarbejdere og forældre. 

 En tilsynsrapport, der samler op på observationer fra tilsynsbesøg, og på dialogen med medarbejdere, leder og 
forældrerepræsentanter. 

Light-tilsynet 
I institutioner, der i et tilsynsår har fået ”Vedligehold indsats” i alle pejlemærker, øges kadencen for det ordinære 
tilsynsbesøg til to år. For fortsat at sikre en tæt dialog om udviklingen af den pædagogiske kvalitet, gennemføres et 
Light-tilsyn det år, der ikke gennemføres et ordinært tilsynsbesøg. I Light-tilsynet afholdes en vedligeholdelsesdialog 
mellem institution og pædagogisk konsulent, men der gennemføres ikke observationer. 
 
Denne rapport udgør en opsamling på de vigtigste pointer fra vedligeholdelsesdialogen. Rapporten skal offentliggøres 
på institutionens hjemmeside. 
 

 

Hvis du vil vide mere 
Har du spørgsmål til rapporten, er du velkommen til at kontakte lederen i institutionen. Er du forælder i institutionen, 
vil der i løbet af året blive afholdt et forældremøde, hvor rapporten præsenteres og drøftes.   
 
Du kan læse mere om, hvordan Københavns Kommunes institutioner arbejder med pædagogisk kvalitet og se den 
seneste kvalitetsrapport for hele dagtilbudsområdet på: www.kk.dk/kvalitetogtilsyn. 
 

  

Den pædagogiske konsulent 
Alle institutioner i Københavns Kommune har en pædagogisk konsulent tilknyttet. Den pædagogiske konsulent 
rådgiver og vejleder løbende institutionen om blandt andet pædagogik, faglig udvikling og 
forældresamarbejde.  
Det er den pædagogiske konsulent, der gennemfører Light-tilsynet og skriver opsamlingen på 
vedligeholdelsesdialogen.  

http://www.kk.dk/kvalitetogtilsyn
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 - Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet. 

Hvilke emner havde Institutionen på 
forhånd valgt som udgangspunkt for 
dialogen? 

 
Til mødet vil vi gerne have fokus på forældresamarbejdet - både generelt og i en tid med COVID-19. Hvad kræver det 
særligt af os som dagtilbud?  
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 - Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet. 

Institutionen har I dialogen fået 
sparring på følgende punkter  

 
• Strategi omkring forældre henvendelser – mail/opringninger. Når forældre henvender sig til 
Columbus, sker det ofte via mail – ny strategi er at ringe forældrene op i stedet for at svare skriftligt, det har givet en 
meget bedre tone og et tættere samarbejde mellem institution og forældre.  • At arbejde de tre A’er: Anmod, 
Anvis og Anbefal ind i forældresamarbejdet.  • Forventningsafstemning med forældrene omkring 
forældresamarbejdet. Evt. Kan det skrives ind i den styrkede pædagogiske læreplan. Columbus er interesseret i at lave 
en  survey med nedslag på særlige punkter for at afgrænse og kvalificere • Forpligtende samarbejde: 
Hvordan inviterer vi forældrene ind i et forpligtende samarbejde, hvor vi både stiller krav og modtager konstruktiv 
feedback.   
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 - Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet. 

Ønsker til support i det  
kommende år  

 
 
Ingen 


