Tilsyn med dagtilbudsområdet
Tilsyn med

Lovgrundlag

Hvad omfatter tilsynet?

Hvordan udmøntes
tilsynsforpligtelsen?

Ansvarlig
for tilsynet

Kommunale
dagtilbud

Dagtilbudsloven §§3, 5 og 6 stk.
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Formålet med tilsynet er at sikre, at
de kommunale dagtilbud er i
overensstemmelse med de mål og
rammer, som er fastlagt i
lovgivningen og besluttet af
byrådet.

Tilsynsforpligtelsen følger
ledelseslinjen, og det er dermed
dagtilbudslederen, der har ansvaret
for at udføre den daglige
tilsynsopgave.

Dagtilbudsleder
med reference
til områdechefen

Tilsynet er centreret om følgende
hovedområder:





Pædagogiske og faglige
forhold
Sikkerhed (herunder
bygningsmæssige forhold,
udearealer mv.), kost,
hygiejne og lignende forhold
Administrative og
økonomiske forhold

Tilsynsforpligtigelsen er gældende
hele tiden. Tilsynet skal således ske
løbende, og der er ikke én bestemt
måde, tilsynet kan udføres på. Det
sker bl.a. gennem løbende
samarbejde og sparring/dialog i
ledelseslinjen samt via tildeling af
tilsynspunkter som led i
kvalitetsårshjulet. Byrådet godkender
kvalitetsrapporterne og drøfter
evalueringen af de pædagogiske
læreplaner.
Dagtilbudslederen har til enhver tid
ansvaret for driften af institutionen og
for de indmeldte børn. Lederens
ansvarsområde omfatter alt, hvad der
foregår i tilbuddet.
Som led i bygningstilsynet foretager
Planlægning hvert andet år en
gennemgang af alle bygninger og på
baggrund heraf udfærdiges en
vedligeholdelsesrapport.
Planlægning, gennemfører hvert
andet år en legepladsinspektion, hvor
legeredskaberne gennemgås af
certificeret aktør ud fra kravene fra
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Dansk Standard. På den baggrund
udarbejdes en legepladsrapport.

Selvejende
dagtilbud

Dagtilbudsloven §§ 3, 5 og 6 stk. Formålet med tilsynet er at sikre, at
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de selvejende tilbud overholder de
mål og rammer, som er fastlagt i
lovgivningen, besluttet af Byrådet
samt fremgår af driftsaftalen med
Børn og Unge.
Tilsynet er centreret om følgende
hovedområder:





Pædagogiske og faglige
forhold
Sikkerhed (herunder
bygningsmæssige forhold,
udearealer mv.), kost,
hygiejne og lignende forhold
Administrative og
økonomiske forhold

Dagtilbudslederen har ansvaret for at
udføre den daglige tilsynsopgave. Det
direkte tilsyn med dagtilbuddet føres
af bestyrelsen.
Tilsynsforpligtigelsen er gældende
hele tiden. Tilsynet skal således ske
løbende, og der er ikke kun en
bestemt måde, tilsynet kan udføres
på. Byrådet ved Børn og Unge fører
tilsyn via kvalitetsårshjulet, bl.a.
gennem tildeling af tilsynspunkter
samt godkendelse af
kvalitetsrapporter og drøftelse af
evalueringen af den pædagogiske
læreplan.
Dagtilbudslederen har den
pædagogiske og administrative
ledelse af dagtilbuddet.
Dagtilbudslederen har ansvar
omfatter alt, hvad der foregår i
tilbuddet. Dagtilbudslederen er
ansvarlig over for bestyrelsen.
Som led i bygningstilsynet foretager
Planlægning hvert andet år en
gennemgang af alle bygninger og på
baggrund heraf udfærdiges en
vedligeholdelsesrapport.
Planlægning, gennemfører hvert
andet år en legepladsinspektion, hvor
legeredskaberne gennemgås af
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Dagtilbudsleder,
dagtilbudsbestyr
elsen,
Planlægning

certificeret aktør ud fra kravene fra
Dansk Standard. På den baggrund
udarbejdes en legepladsrapport.

Private dagtilbud

Dagtilbudsloven §§ 3, 5 og 6 stk. Formålet med tilsynet er at sikre, at
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praksis i de private tilbud er i
overensstemmelse med de mål og
rammer, som er fastlagt i
lovgivningen, besluttet af byrådet
samt fremgår af
godkendelsesgrundlaget. Herunder
formålsbestemmelsen for dagtilbud i
dagtilbudslovens § 7 samt
udarbejdelsen af pædagogiske
læreplaner, ibid. §§ 8-10.
Følgende to hovedområder er
indeholdt i tilsynsforpligtigelsen:



Pædagogiske og faglige
forhold
Sikkerhed (herunder
bygningsmæssige forhold,
udearealer mv.), kost,
hygiejne og lignende forhold

Der føres tilsyn med, at de private
dagtilbud lever op til
målbeskrivelsen for dagtilbud i
Aarhus Kommune, jævnfør § 3 i
Vedtægt for styrelse af kommunale
dagtilbud i Aarhus Kommune, som
er vedtaget af byrådet i december
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Lederne af de private dagtilbud har
ansvaret for at udføre den daglige
tilsynsopgave. Tilsynet udføres i
dialog med bestyrelsen.
Tilsynsforpligtigelsen er gældende
hele tiden. Tilsynet skal således ske
løbende, og der er ikke én bestemt
måde, tilsynet kan udføres på.
Dagtilbudslederen har til enhver tid
ansvaret for driften af institutionen og
for de indmeldte børn. Lederens
ansvarsområde omfatter alt, hvad der
foregår i tilbuddet.
Læring og Udvikling fører et
pædagogisk tilsyn, bl.a. gennem
anmeldte og uanmeldte besøg samt
kvalitetssamtaler. Byrådet drøfter
evalueringen af den pædagogiske
læreplan.
Tilsyn med bygninger i de private
dagtilbud foretages af Planlægning, i
samarbejde med konsulent fra MTM,
Ejendomme.
Planlægning gennemfører hvert andet
år legepladsinspektion, hvor
legeredskaberne gennemgås af

Dagtilbudsleder,
Læring og
Udvikling,
Planlægning

2012. Dermed skal private
dagtilbud i Aarhus Kommune også
arbejde for at indfri Børn og Unges
effektmål, som er vedtaget af
byrådet.

Tilsynet omfatter ikke tilbuddenes
økonomi, rentabilitet eller andre
rent administrative forhold.

Private
puljeordninger
(Gyngehesten,
Blæksprutten og
Cirkus Tværs)

Dagtilbudslovens afsn. I-III

Frit Valg-ordningen

Dagtilbudsloven § 78 stk. 2

certificeret person og/eller
virksomhed i forhold til kravene fra
Dansk Standard. På baggrund af
denne inspektion udarbejdes en
legepladsrapport.
Børn og Unge har ikke
arbejdsgiverbeføjelser i forhold til de
private dagtilbud og har derfor ikke
ledelsesmæssige beføjelser til at
pålægge det private dagtilbud at
udbedre konkrete forhold, der ikke
opfylder de fastsatte bestemmelser.
Dog er det kommunale driftstilskud til
det private dagtilbud betinget af, at
dagtilbuddet overholder
bestemmelserne. Konsekvensen af
ikke at bringe forhold, der ikke måtte
leve op til bestemmelserne, i orden
kan således være, at godkendelsen
trækkes tilbage.

Tilsynet skal tilse, at
puljeordningerne lever op til
formålsbestemmelserne for
dagtilbud i dagtilbudslovens § 7,
samt at der udarbejdes
pædagogiske læreplaner mm.

Tilsynet sker løbende og udmøntes
gennem tilsynsbesøg, bl.a. på
baggrund af driftsaftalen med Aarhus
Kommune.

Tilsynet omfatter både selvstændige
børnepassere og ansatte
børnepassere (børnepasning i
barnets hjem).

Tilsynsforpligtigelsen er gældende
hele tiden. Tilsynet skal således ske
løbende, og der er ikke kun en
bestemt måde, tilsynet kan udføres
på.

Planlægning

Det pædagogiske tilsyn gennemføres
af Læring og Udvikling, mens det
bygningsmæssige tilsyn gennemføres
af Planlægning.

Formålet med tilsynet er at sikre, at
Børnepasseren har til enhver tid
praksis i børnepasningen er i
ansvaret for de indmeldte børn, og
overensstemmelse med de mål og
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Læring og
Udvikling

Pladsanvisning
og
Elevadministrati
on
Læring og
Udvikling

rammer, som er fastlagt i
lovgivningen, besluttet af Byrådet
samt fremgår af den godkendte
aftale med Børn og Unge.

ansvarsområdet omfatter alt, hvad
der foregår i børnepasningen.
Pladsanvisning og Elevadministration
varetager et løbende administrativt
tilsyn med den økonomiske aftale
mellem forældre og børnepasseren
samt indhenter straffe- og
børneattester.

Der føres tilsyn med
børnepasserens personlige og
pædagogiske kompetencer.
Endvidere om pasningen
understøtter børnenes tryghed,
trivsel samt om pasningen foregår
på en sikkerhedsmæssigt hygiejnisk Det pædagogiske og
sikkerhedsmæssige tilsyn føres af
forsvarlig vis.
Læring og Udvikling og foregår via to
til tre årlige tilsynsbesøg med en
Det pædagogiske og faglige tilsyn
vekselvirkning mellem anmeldte og
skal, jf. byrådsbeslutning af 17.
uanmeldte tilsyn.
december 1997, være på niveau
med det tilsyn som er i den
kommunale dagpleje.
Det sikkerhedsmæssige tilsyn
omfatter tilbuddets fysiske rammer
(sikkerhedsmæssigt og
sundhedsmæssigt) og udearealer,
som benyttes af børnene.
De administrative forhold er bl.a.
beregning af tilskud, kontrol og
tilsyn med opfyldelse af gældende
krav til f.eks. forsikringer m.m. Den
selvstændige børnepasser er
selvstændig erhvervsdrivende og
derfor selv ansvarlig for den
økonomiske rentabilitet af tilbuddet.
Der indhentes endvidere straffe- og
børneattester på børnepassere,
disses samlevende, hjemmeboende
børn fra det fyldte 15- år samt
voksne med daglig adgang i
hjemmet under pasning.
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Retningslinjer for godkendelse af og
tilsyn med selvstændige
børnepassere kan ses her.
Særlig dag- og
klubtilbud

Servicelovens § 19, stk. 1

Tilsynet omfatter de efter
serviceloven oprettede særlige dageller klubtilbud til børn og unge, der
på grund af betydelig og varigt
nedsat fysisk eller psykisk
funktionsevne har behov for hjælp
eller særlig støtte.

Lederen af det særlige tilbud har
ansvaret for det daglige tilsyn.
De særlige dag- og klubtilbud indgår i
kvalitetsårshjulet, og tilsynet
gennemføres blandt andet ved
tildeling af tilsynspunkter.

PPR gennemfører derudover
Formålet med tilsynet er at sikre, at uanmeldte fremmødetilsyn
de særlige dag- og klubtilbud
udføres i samarbejde med
forældrene og på en måde, der
fremmer børnenes og de unges
udvikling, trivsel og
selvstændighed, samt at
tilbuddenes praksis er i
overensstemmelse med gældende
byrådsbeslutninger, fx Børne- og
ungepolitikken og
Handicappolitikken
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Dagtilbuds/klubleder med
reference til
områdechefen
PPR og
Specialpædagogi
k

Tilsyn med skoleområdet
Tilsyn med

Lovgrundlag

Hvad omfatter tilsynet

Hvordan udmøntes
tilsynsforpligtelsen

Ansvarlig
for tilsynet

Folkeskolen

Folkeskoleloven §§ 2, 40, 44 og
45

Tilsynet omfatter almenskolerne,
specialskolerne og Flexskolen.

Tilsynet er tre-delt:

Skoleleder med
reference til
områdechef,
skolebestyrelse

Formålet med tilsynet er at sikre, at
praksis på skolerne er i
overensstemmelse med de mål og
rammer, som er fastlagt i
lovgivningen, besluttet af Byrådet
og af skolebestyrelsen.
Følgende tre hovedområder er
indeholdt i tilsynsforpligtigelsen:





Pædagogiske og faglige
forhold
Sikkerhed (herunder
bygningsmæssige forhold,
udearealer mv.), hygiejne og
lignende forhold
Administrative og
økonomiske forhold

Skolelederen fører det daglige,
løbende tilsyn under ansvar for
Byrådet (områdechefen) og
skolebestyrelsen. Skolelederen har til
enhver tid ansvaret for driften af
skolen og de indmeldte børn og unge.
Skolebestyrelsen fører tilsyn med hele
skolens virksomhed, dog ikke
personale- og enkelt-elevsager.
Tilsynet udøves i samarbejde med
skolelederen.
Byrådet udøver tilsyn med
skolelederen. Tilsynet er delegeret til
Børn og Unge. Her udøves det i
ledelseslinjen i Børn og Unge, dvs.
ved områdechefen – dog ikke hvad
angår personale- og enkelt-elevsager.
Som led i Byrådets tilsyn indgår
skolerne indgår i kvalitetshjulet.
Planlægning gennemfører hvert andet
år legepladsinspektion sammen med
certificeret person og/eller
virksomhed i forhold til kravene fra
Dansk Standard.
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Sygehusundervisnin Bek. om sygehusundervisning af
gen
elever i folkeskolen og frie
grundskoler

Sygehusundervisningen er
organiseret på Risskov Skole og
indgår dermed i tilsynet med
Risskov Skole.

Hjemmeundervisning

Tilsynet omfatter, at
hjemmeundervisningen
niveaumæssigt står mål med de
krav, der stilles til undervisningen i
folkeskolen
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Lov om friskoler og private
grundskoler § 35, stk. 1

Tilsynet gennemføres ved aftalte
møder

Som
udgangspunkt
distriktsskolen

Interne skoler på
dagbehandlings- og
anbringelsessteder

Folkeskolelovens § 20 stk. 5

Tilsynet omfatter undervisningen på Lederen af den interne skole har
PPR og Specialinterne skoler på
ansvaret for at udføre den daglige
pædagogik
tilsynsopgave.
dagbehandlingstilbud og
anbringelsessteder.
Tilsynsforpligtigelsen er gældende
Formålet med tilsynet er at sikre, at hele tiden. Tilsynet skal således ske
praksis på skolerne er i
løbende, og der er ikke kun en
overensstemmelse med de mål og
bestemt måde, tilsynet kan udføres
på.
rammer, som er fastlagt i
lovgivningen, besluttet af Byrådet,
Lederen har til enhver tid ansvaret for
og hvad der øvrigt fremgår af
driften af den interne skole og for de
driftsaftalen med Børn og Unge.
indmeldte børn. Lederens
ansvarsområde omfatter alt, hvad der
Tilsynsforpligtigelsen indeholder
foregår i den interne skole.
alene pædagogiske og faglige
forhold.

Tilsyn med pædagogiske og faglige
forhold varetages af Børn og Unge
ved PPR og Specialpædagogik
gennem såvel anmeldte som
uanmeldte tilsyn.
Overordnet set føres tilsyn med, at de
elever, der er henvist til
specialundervisning på den interne
skole, får en undervisning, der kan
stå mål med, hvad der almindeligvis
kræves i specialundervisning i
folkeskolen.
Der samarbejdes med Socialtilsyn
Midt.

Private skoler
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Lov om friskoler og private
grundskoler m.v. § 9

Tilsynsforpligtelsen er ikke en
kommunal opgave

Tilsyn med fritids- og ungdomsskoleområdet
Tilsyn med

Lovgrundlag

Hvad omfatter tilsynet

Hvordan udmøntes
tilsynsforpligtelsen

Fritids- og
ungdomsskoleområ
det (FU)

Serviceloven § 146, Lov om
ungdomsskolen § 10

Tilsynet omfatter Fritids- og
ungdomskoleområdet (FU) samt
Heltidsundervisningen. Det vil sige
klubber, ungdomsskolen og
pædagogisk ledede legepladser.

Tilsynsforpligtelsen følger
ledelseslinjen og det er dermed FUlederen, som har ansvaret for at
udføre den daglige tilsynsopgave med
ansvar for Byrådet (Børn og Unges
ledelseslinje, dvs. FU-chefen) og FUbestyrelsen.

Tilsynsforpligtelsen er ikke specifikt
beskrevet i Ungdomsskoleloven og
derfor tager tilsynet afsæt i den
generelle tilsynsforpligtigelse i Lov
om social service § 146.

Ansvarlig
for tilsynet
FU-leder med
refernce til FUchefen
FU-bestyrelsen

Tilsynsforpligtigelsen er gældende hele
tiden. Tilsynet skal således ske
løbende, og der er ikke én bestemt
måde, tilsynet kan udføres på. Det
Formålet med tilsynet er at sikre, at sker bl.a. gennem løbende samarbejde
praksis i ungdomsskolerne er i
og sparring/dialog i ledelseslinjen samt
overensstemmelse med de mål og
via tildeling af tilsynspunkter som led i
rammer, som er fastlagt i
kvalitetsårshjulet. Byrådet godkender
lovgivningen og besluttet af
kvalitetsrapporterne.
byrådet.
Følgende 3 hovedområder er
indeholdt i tilsynsforpligtigelsen:




Privat fritidshjem –
Liffen
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Dagtilbudsloven §§ 45 og 52,
stk. 5

pædagogiske og faglige
forhold
sikkerhed (herunder
bygningsmæssige forhold,
udearealer mv.), hygiejne og
lignende forhold
administrative og
økonomiske forhold.

Der føres tilsyn med, at praksis i det
private fritidshjem er i
overensstemmelse med de mål og
rammer, som er fastlagt i

Fritids- og Ungdomsskoleområdet fører Fritidsleder
et pædagogisk tilsyn, bl.a. gennem
anmeldte og uanmeldte besøg samt
Fritids-og
kvalitetssamtaler.
Ungdomsskoleo

lovgivningen, besluttet af byrådet
samt fremgår af
godkendelsesgrundlaget. Herunder
formålsbestemmelsen for
fritidshjem, jfr. dagtilbudsloven §
45 samt de af byrådet vedtagne
effektmål.
Følgende to hovedområder er
indeholdt i tilsynsforpligtigelsen:
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Pædagogiske og faglige
forhold
Sikkerhed (herunder
bygningsmæssige forhold,
udearealer mv.), kost,
hygiejne og lignende forhold

mrådet
Tilsyn med bygninger i de private
dagtilbud foretages af Planlægning, i
samarbejde med konsulent fra MTM,
Ejendomme.
Planlægning gennemfører hvert andet
år legepladsinspektion, hvor
legeredskaberne gennemgås af
certificeret person og/eller virksomhed
i forhold til kravene fra Dansk
Standard. På baggrund af denne
inspektion udarbejdes en
legepladsrapport.
Børn og Unge har ikke
arbejdsgiverbeføjelser i forhold til det
private fritidshjem og har derfor ikke
ledelsesmæssige beføjelser til at
pålægge det private fritidshjem at
udbedre konkrete forhold, der ikke
opfylder de fastsatte bestemmelser.
Dog er det kommunale driftstilskud til
det private fritidshjem betinget af, at
dagtilbuddet overholder
bestemmelserne. Konsekvensen af
ikke at bringe forhold, der ikke måtte
leve op til bestemmelserne, i orden
kan således være, at godkendelsen
trækkes tilbage.

Planlægning

