
   

Temamøde om kommunal tilsynspraksis i dagtilbud 

Tid: 23. november 2021 kl. 9.30-14.30 

Temamødet afvikles virtuelt på Teams. Tilmeldte deltagere får tilsendt et link forud for mø-

det. 

 

Den 1. januar 2022 forventes der at træde ny lovgivning i kraft, som stiller skærpede krav til 

den kommunale tilsynspraksis. Det betyder, at alle kommuner skal revurdere egen tilsyns-

praksis op mod nye og skærpede lovkrav. På temamødet vil der være en gennemgang af den 

nye lovgivning. Derudover vil der være vidensoplæg, der belyser og perspektiverer kommunal 

tilsynspraksis af høj kvalitet.  

 

09:30 Velkommen og rammesætning af dagen 

  v/ KL 

 

09:40 Skærpede lovkrav til det kommunale tilsyn 

v/ Charlotte Meibom, souschef, Børne- og Undervisningsministeriet 

Kravene i dagtilbudsloven til det kommunale tilsyn med dagtilbud vil blive æn-

dret fra den 1. januar 2022. Det betyder, at alle kommuner får behov for at ju-

stere sin tilsynspraksis, så den bliver i overensstemmelse med de skærpede lov-

krav. Oplægget vil være en gennemgang af ændringer af dagtilbudslovens krav 

til tilsynet og intentionerne bag lovændringerne. 



 

I forlængelse af oplægget vil der være mulighed for spørgsmål. 

 

10:40 Pause 

 

10:55 Fra tilsynsmodel til tilsynspraksis, der giver mening 

v/ Susanne Stentoft Hermansen, Konsulent, forfatter og foredragsholder 

Med den nye lov om styrket tilsyn, har kommunerne en opgave i at få designet 

en tilsynsmodel, der dels opfylder de nye lovkrav om øget kontrol og samtidig 

giver grundlag for den fortsatte udvikling af dagtilbudsområdet. I dette oplæg 

sættes fokus på de særlige opmærksomheder kommunerne bør have i designet 

af kommunens styrkede tilsynsmodel, samt hvilke beslutninger der skal tages, så 

modellen kan omsættes til god tilsynspraksis.  

 

 

11:55 Frokostpause 

 

12.25 Udvikling af den kommunale tilsynspraksis i Roskilde Kommune 

 v/ Christina Breinholt Schou, dagtilbudschef i Roskilde Kommune 

Hvordan har Roskilde Kommune arbejdet med udvikling af egen tilsynspraksis? 

Roskilde Kommune har gennem en inddragende proces udviklet en tilsynsmo-

del, der har til formål at skabe en mere meningsfuld styring på tværs af styrings-

kæden på dagtilbudsområdet og understøtte det pædagogiske arbejde. Roskilde 

Kommune deler deres erfaringer med udvikling af ny tilsynspraksis, herunder 

perspektiver på processen, inddragelse, ejerskab, hvordan det har virket og hvad 

de står overfor nu. 

 

 

13.20 Tilsyn i spændet mellem kontrol og udvikling – hvilken rolle spiller data? 

v/ Line Skov Hansen, studielektor, LSP – Laboratorium for praksisrettet dagtilbuds- og 

skoleforskning, Institut for Kultur og Læring, Aalborg Universitet 

Den kommunale tilsynspraksis har et dobbelt formål – tilsynet skal nemlig både 

sikre kontrol af, om kvaliteten er tilstrækkelig og samtidig understøtte udvikling 

af den pædagogiske kvalitet i det enkelte dagtilbud. I kontrolopgaven kan uvil-

dighed have betydning, mens kendskab og relation har betydning for udviklings-

opgaven. I oplægget sættes spot på, hvordan arbejdet med at indsamle og an-

vende data kan gribes an, når der skal balanceres mellem uvildighed og kend-

skab. Oplægget vil ligeledes sætte indsigter fra tilsyn ind i en sammenhængende 

ledelseskæde. 

 

14.20 Opsamling  

 

14.30 Tak for i dag 
 
 


