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Indledning 
Gribskov Kommune fører tilsyn med indholdet af dagtilbuddene efter dagtilbudsloven. Det 
indebærer også tilsyn med, at den pædagogiske praksis lever op til dagtilbudslovens 
formålsbestemmelser og til de mål og rammer, som kommunalbestyrelsen har fastlagt på 
området.  

I Gribskov Kommune er tilsynet med til at understøtte udviklingen af dagtilbud af høj kvalitet. Det 
pædagogiske tilsyn bidrager til en tæt dialog om dagtilbuddets opgaveløsning og skaber indsigt og 
viden til dagtilbuddet, samarbejdspartnere og omverden. Tilsynet er derfor et vigtigt redskab til at 
udvikle den pædagogiske praksis. Tilsynet består bl.a. af observationer af øjebliksbilleder i den 
pædagogiske praksis, hvor uddrag af observationerne dokumenteres i tilsynsrapporten. 

 
Det pædagogiske tilsyn i Gribskov Kommune bygger på åbenhed, tillid og dialog. Det 
indebærer bl.a., at alle anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøg dokumenteres skriftligt i 
tilsynsrapporter, som er tilgængelige på Gribskov Kommunes hjemmeside.  
 
I Gribskov Kommune ligger ansvaret for gennemførelsen af tilsynet hos centerchefen på 
dagtilbudsområdet. Tilsynet understøttes i praksis af sekretariatet på dagtilbudsområdet samt 
lederen af dagplejen og dagplejekonsulenterne. 

 

Tilsynsbesøg 
Dagtilbudstype: Privat dagtilbud 

Dagtilbuddets navn:  Børnegården Blistrup 

Adresse: (alle matrikler) Helsingevej 66A 

Dagtilbudsleder:  Jens Ole Clausen 

Daglig pædagogiske 
leder(e): 

 

Medarbejderrepræsentant:  

Evt. repræsentant fra 
forældrebestyrelsen:  

 

Tilsynsbesøget gennemført 
dato: 

21/10 2020 

Tilsynsbesøget gennemført 
som anmeldt/uanmeldt: 

På baggrund af en anonym henvendelse er der i dag blevet gennemført et 
uanmeldt tilsyn i Børnegården i Blistrup.  

Henvendelsen lød på, at en forbipasserende bilist d. 14.10 observerede et 
barn på 1-2 år stående ved indkørslen til Børnegården på Helsingevej. Bilisten 
stoppede og fulgte barnet tilbage til institutionen. 

Ved det uanmeldte tilsyn snakker den tilsynsførende med leder Jens Ole og 
forelægger ham baggrunden for besøget. Lederen bliver chokeret, da han 
intet har hørt om hændelsen. 

Han forklarer efterfølgende omkring de procedurer, der er i institutionen 
omkring denne slags hændelser, og han forsikrer om, at både personale og 
forældre vil blive orienteret om den aktuelle hændelse. 

Det aftales, at lederen vender tilbage til den tilsynsførende omkring 
håndteringen hurtigst muligt. 
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Lederen har efterfølgende samme dag skrevet en mail ud til alle forældrene 
om hændelsen og forklaret, hvad der er sket, og hvordan det er blevet 
håndteret. I denne mail beskrives det også, at det omtalte barns forældre er 
blevet informeret ved afhentning på dagen for hændelsen.  

Denne mail er også sendt til undertegnede. 

 

Lederen er desværre ikke blevet informeret af personalet om hændelsen eller 
om at forældrene var blevet informeret ved afhentning. Dette skulle 
selvfølgelig være sket, så alle forældre kunne være blevet informeret samme 
dag.  

Denne kommandovej og alvorligheden af dette skal tydeliggøres for 
personalet. 

Udover denne mail, bliver der afholdt et personalemøde, hvor procedurerne 
omkring dette skal gøres helt klart for personalegruppen, så alle ved hvordan 
den slags skal håndteres.  

Udover dette har den tilsynsførende ikke yderligere at tilføje til besøget. 

 

 

Tilsynsførende:  Mie Stensgaard Hansen 

 

 

 

Tilsynsbesøgets vurderinger 
Anbefalinger på baggrund af 
tilsynsbesøget: 

Det anbefales på baggrund af det uanmeldte tilsyn at der følges op på 
procedurerne i institutionen. 

Henstillinger på baggrund af 
tilsynsbesøget: 

Konkrete aftaler/handlinger: 

Henstillingerne fra Gribskov Kommune er at institutionen fremadrettet skal 
sikre: 

-At personalet er orienteret om til hvem, hvad og hvornår der informeres om 
utilsigtede hændelser 

-At der er en tydelighed i institutionen om, at informationer når ud til 
forældrene. 

-At det drøftes på et personalemøde, hvorledes man fremadrettet undgår 
situationer som disse. 

Opfølgning på tilsynsbesøget:   Der gennemføres anmeldt pædagogisk tilsyn i efteråret 2020, hvor der 
følges op og efterfølgende almindelig kadence. 

 

Tilsynsrapporten er 
udarbejdet: (dato og navn) 

 22/10 2020 af Mie Stensgaard Hansen 
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