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DAGSORDEN FOR 4. MØDE I TÆNKEBOKSFORLØBET OM LEDELSE 
  
8. juni 2022 
Kl. 12.30-14.30  
 
 
Kl. 12.30 – 12.35  
Velkomst og dagens program v. Charlotte Kinimond Hassø, programleder i DEA 
Vi er nået frem til det sidste tænkeboksmøde med Københavns Kommune som am-
bassadørkommune. Vi har efterhånden fået et godt indblik i indholdet i deres ledel-
sesuddannelse, og det sidste tema vi skal høre om i den forbindelse er tilsyn. Fokus 
er på, hvordan man som kommune kan håndtere balancen mellem kontrol og udvik-
ling i tilsynet.  
 
Kl. 12.35 – 13.00 (incl. spørgsmål til oplægsholderne) 
Oplæg v. Gitte Mikkelsen og Mette Tejlmann, pædagogiske konsulenter i Køben-
havns Kommune, som vil fortælle os om de dilemmaer, de selv oplever mellem ud-
vikling og tilsyn.  
 
Kl. 13.00 – 13.25 
Break-out-rooms 
Spørgsmål: Kan I genkende Gittes og Mettes oplevelser? Har I selv nogle gode erfa-
ringer og ”greb” til at balancere mellem kontrol af kvalitet og udvikling, som I kan dele 
med hinanden? 
 
Kl. 13.25 – 14.00 
Oplæg v. Line Skov Hansen, studielektor ved Institut for Kultur og Læring på Aalborg 
Universitet. Den kommunale tilsynspraksis har et dobbelt formål, for tilsynet skal 
både sikre kontrol af, om kvaliteten er tilstrækkelig og samtidig understøtte udviklin-
gen af den pædagogiske kvalitet i dagtilbuddene. I kontrolopgaven kan uvildighed 
have betydning, mens kendskab og relation har betydning for udviklingsopgaven. 
Line Skov Hansen vil fortælle om, hvordan arbejdet med at indsamle og anvende 
data kan gribes an, når der skal balanceres mellem uvildighed og kendskab.  
 

 

Kl. 14.00 – 14.25  
Spørgsmål og dialog i plenum 
Spørgsmål til Line og deling af de gode erfaringer og greb til at balancere mellem 
kontrol af kvalitet og udvikling, som I drøftede i break-out-rooms.  
 
Kl. 14.25 – 14.30  
Afrunding og tak for i dag – og denne gang J  
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Deltagere i tænkeboksforløbet 
 
Aarhus Kommune 
Billund Kommune 
Bornholms Regionskommune 
DEA 
Esbjerg Kommune 
Fanø Kommune 
Fredensborg Kommune 
Gladsaxe Kommune 
Gentofte Kommune 
Helsingør Kommune 
KL 
Københavns Kommune 
LEGO Fonden 
Norddjurs Kommune 
Nyborg Kommune 
Odsherred Kommune 
Rebild Kommune 
Tønder Kommune 
Viborg Kommune 


