
8. november 2022 

Konference om dagtilbud af 
høj kvalitet

Styrket tilsyn som en vej til kvalitetsudvikling



Program

Konferencen afholdes i:  Odeon, Odeons Kvarter 1, 5000 Odense C

Tid Aktivitet

9.00 – 9.30 Ankomst, indregistrering og let morgenmad  for fysiske deltagere

Tjek ind i det virtuelle rum for virtuelle deltagere

9.30 – 10.00 Velkomst og nyt fra ministeriet  
v/ Sigrid Knap, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, Børne- og Undervisningsministeriet

10.00 – 10.35 Tillid og kontrol - fra modspil til medspil i tilsynsprocessen 
v/ Tina Øllgaard Bentzen, lektor på Roskilde Universitet

10.35 – 10.45 Præsentation af STUK´s Tilsynsrejsehold 
v/ Persille Schwartz, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, Børne- og Undervisningsministeriet

10.45 – 11.10 Pause for alle deltagere og besøg i stande for fysiske deltagere

11.10 – 12.10 Temamøder for alle deltagere 
Se beskrivelser af temamøder herunder

12.10– 13.10 Frokostpause 
Tilsynsrejseholdet holder ”frokostpause” med de virtuelle deltagere kl. 12.30-13.00. Her kan 

du som virtuel deltager høre mere om rejseholdets konkrete tilbud om sparring og rådgivning.

13.10 – 14.10 Temamøder for alle deltagere
Se beskrivelser af temamøder herunder

14.10 – 14.35 Pause for alle deltagere og besøg i stande for fysiske deltagere

14.35 – 15.25 Hvordan kan vi bruge data aktivt og refleksivt i tilsynsprocessen? 
To kommunale perspektiver på systematisk brug af data v/ Merete Lund Westergaard, børne-

chef i Kolding Kommune og Michael Andersen, pædagogisk leder i Gentofte Kommune

15.25 – 15.30 Afrunding for alle deltagere

Stande: 
 Som fysisk deltager kan du i pauserne besøge vores tre stande. Kom forbi:

1. Tilsynsrejseholdet: Her kan du komme i dialog med Tilsynsrejseholdet om vores gratis tilbud om rådgivning og 

sparring til kommunerne om udvikling af en tilsynsmodel og en tilsynspraksis, der understøtter den løbende 

udvikling af kvalitet på dagtilbudsområdet. Læs mere om tilsynsrejseholdet på emu Dagtilbud.  

Det statslige tilsynsrejsehold | emu danmarks læringsportal
2. Praksiskonsulenterne: Her kan du møde Praksiskonsulenterne og høre om vores gratis rådgivningstilbud. Vi 

tilbyder målrettede og praksisnære rådgivningsforløb til dagtilbud og kommunale forvaltninger om udvikling af 

den pædagogiske kvalitet. Læs mere om Praksiskonsulenterne på emu Dagtilbud  

Praksiskonsulenterne | emu danmarks læringsportal
3. Emu Dagtilbud: Her kan du få en virtuel rundvisning på emu Dagtilbud og se et udvalg af de materialer, der kan 

findes på hjemmesiden.  

https://emu.dk/dagtilbud/styrket-kommunalt-tilsyn/det-statslige-tilsynsrejsehold?b=t436-t5459
https://emu.dk/dagtilbud/praksiskonsulenterne?b=t436


Tillid og kontrol- fra modspil til medspil i 
tilsynsprocessen  
v/ Tina Øllgaard Bentzen, lektor på Roskilde Universitet, 
Institut for Samfund og Erhverv
Det pædagogiske tilsyn bidrager på den ene side til en 

legitim kontrol af den offentlige service, som et dagtilbud 

yder, men på den anden side kan der være risiko for, at 

tilsynet opleves som meningsløst eller demotiverende for 

praktikerne. Dette oplæg handler om, hvordan der kan 

skabes et konstruktiv samspil mellem tillid og kontrol i et 

udviklingsorienteret tilsyn. Kan samskabt styring være en 

vej til at skabe et mere meningsfuldt tilsyn ved at involvere 

alle aktører i og omkring tilsynet?  

Bliv klogere på, hvilke muligheder og dilemmaer der kan 

opstå, når tilsyn samskabes frem for at blive ”rullet ud” 

oppefra og ned, og på hvilke nye praksisser det kræver, at 

vi udvikler. I oplægget gives også bud på, hvordan vi kan 

tilpasse en sådan proces afhængigt af kommunens størrel-

se og organisering.

Plenumoplægget livestreames for virtuelle deltagere.

Oplæg i plenum

Hvordan kan vi bruge data aktivt og refleksivt i 
tilsynsprocessen? To kommunale perspektiver 
på systematisk brug af data
 v/ Merete Lund Westergaard, børnechef i Kolding Kom-
mune og Michael Andersen, pædagogisk leder i Gentofte 
Kommune  
Det er fastlagt i den nye lovgivning, at det pædagogiske 

tilsyn skal føres med inddragelse af både kvalitative og 

kvantitative data. Dette oplæg handler om, hvordan to 

kommuner hver især arbejder med at etablere et overblik 

over store mængder data  og om hvad der skal til, for at 

dette overblik kan udgøre et bredt grundlag, der giver 

relevant indsigt i indhold og kvalitet. Vi drøfter, hvilke kom-

petencer det kræver at undersøge og reflektere over data 

i en tilsynsproces, og hvordan data kan anvendes menings-

fuldt i dialog med ledere og medarbejdere. I oplægget vil 

repræsentanter fra forvaltningen i henholdsvis Kolding og 

Gentofte fortælle om, hvordan de arbejder med at inddra-

ge data i tilsynsprocessen, og hvad de især er optaget af, 

når data skal bruges refleksivt i dialoger om kvalitet.

Plenumoplægget livestreames for virtuelle deltagere.

 

 Oversigt over temamøder for deltagere med fysisk fremmøde 

Temamøde 1: Hvordan kan børns perspektiver inddrages i 
det pædagogiske tilsyn? 
v/ Birgitte Elizabeth Rønnow, specialkonsulent og Heidi 
Bak Nielsen, udviklingskonsulent, Ikast-Brande Kommune 
og Johanne Marie Vinter Kirkeby, faglig koordinator for 
Tilsynsrejseholdet, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
I dette oplæg sætter vi fokus på, hvordan børns oplevelser 

af deres hverdagsliv i dagtilbuddet kan indgå i tilsynsar-

bejdet. Vi drøfter, hvordan tilsynet kan gennemføres med 

fokus på den kontinuerlige opgave, det er at inddrage 

børns perspektiver - og hvad der kan ske, når børnene selv 

bliver inddraget som informanter under tilsynsbesøg. Med 

udgangspunkt i Ikast- Brande Kommunes første erfaringer 

med børnerundvisninger under tilsynsbesøg vil vi drøfte 

metoder, data, etik og dilemmaer i arbejdet med inddragel-

se af børns perspektiver og stemmer i tilsynet.

Temamøde 2: Tilsyn med dagplejen og private 
pasningsordninger 
v/ Trine Verner Jensen, dagtilbudschef, Anne-Mette  
Marling, områdeleder og faglig ansvarlig for dagplejen og 
Charlotte Hove Pedersen, chefkonsulent, Viborg Kommu-
ne
Tilsyn med dagplejen og med de private pasningsordnin-

ger skal organiseres ud fra de særlige vilkår, som gælder 

her. Viborg Kommune har udviklet tilsynet med de private 

pasningsordninger og er i gang med at videreudvikle til-

synsmodellen i den kommunale dagpleje. Det er sket med 

blik for organisering, uvildighed og brugen af redskabet 

KVALid – i en model tilpasset dagplejen. På dette temamø-

de belyses de valg og fravalg, der ligger bag tilsynsmodel-

len samt de erfaringer, som de nye tilsynsformer har givet 

kommunen, både i forhold til de private pasningsordninger 



og med de prøvehandlinger, som indtil nu har været gen-

nemført i dagplejen. Vi diskuterer dilemmaer og mulighe-

der i dette tilsynsarbejde og lægger op til drøftelser om 

de særlige forhold, der gælder, når praksis udfolder sig i 

private rammer.

Temamøde 3: Giver det mening? Om udvikling af en 
tilsynsmodel via samskabt styring 
v/ Tina Øllgaard Bentzen, lektor på Roskilde Universitet, 
Institut for Samfund og Erhverv og Christina Breinholt, 
dagtilbudschef i Roskilde Kommune
Hvilken betydning kan det få, når udviklingen af en ny til-

synsmodel sker ud fra metoden samskabt styring? Roskilde 

Kommune har samarbejdet med Tina Øllgaard Bentzen om 

udvikling af deres tilsynsmodel i samskabelse mellem alle 

involverede parter, og i dette oplæg fortæller de om deres 

gode erfaringer. Vi skal bl.a. høre om, hvad det kræver at 

være en del af en åben og lang udviklingsproces, hvordan 

den kan tilrettelægges og hvilke kompetencer, der skal 

i spil. I dette oplæg præsenteres du både for teoretiske 

pointer om samskabt styring og for Roskilde kommunes 

konkrete erfaringer med at udvikle og praktisere tilsyn 

med fokus på at skabe mening for alle involverede parter  

og i sidste ende udvikle dagtilbud af høj kvalitet.

Temamøde 4: Opfølgning på tilsyn
v/Stine Elverkilde, selvstændig konsulent og ekstern 
tilsynsførende i flere kommuner
En god tilsynspraksis kan give dagtilbud ny vigtig viden om 

egen praksis. Men det kan også være svært at omsætte 

denne viden til nye handlinger i praksis. I den proces bliver 

opfølgningen på tilsynets vurderinger helt central, og på 

dette temamøde fokuserer vi derfor på, hvordan man 

med et systematisk opfølgningsarbejde kan understøtte 

forandringer i den pædagogiske praksis. Vi drøfter mulig-

heder og dilemmaer i den afgørende opfølgning på tilsynet 

og kommer bl.a. ind på, hvordan målformulering og prak-

sisnær opfølgning, fx i forlængelse af en handleplan, kan 

have afgørende betydning for kvalitetsudviklingen. Fokus 

er både på dagtilbud, hvor kvaliteten ikke er tilstrækkelig 

og på dagtilbud, hvor der tages udgangspunkt i et godt 

fagligt niveau.

Temamøde 5: Observationer som datagrundlag for 
udvikling af læringsmiljøkvalitet
v/Iben Lunderskov, pædagogisk konsulent, Dennis  
Danielsen, dagtilbudschef og Signe Klok Jensen, pædago-
gisk sprogkonsulent, Frederiksberg Kommune
I dette oplæg præsenteres resultaterne af en komparativ un-

dersøgelse af de observationsbaserede redskaber ECERS-3, 

ITERS-3, KIDS samt af værdibaserede observationer i det 

pædagogiske tilsyn. Undersøgelsen er lavet af Frederiksberg 

Kommune i samarbejde med Aalborg Universitet. Oplæg-

get giver bud på, hvordan observationer kan anvendes som 

datagrundlag i det pædagogiske tilsyn, så tilsynet opleves 

relevant for alle involverede parter. 

Vi kommer bl.a. ind på, hvordan dialoger med praktikerne 

har informeret valget af observationsmetode, og hvordan 

observationsdata vægtes i den samlede tilsynsvurdering. 

På baggrund af oplægget inviteres deltagerne til at reflek-

tere over og drøfte brug af observationer i relation til egen 

tilsynspraksis. 



1. temamøde: Hvordan kan børns perspektiver inddrages i 
det pædagogiske tilsyn? 
v/ Johanne Marie Vinter Kirkeby, faglig koordinator for 
Tilsynsrejseholdet, Styrelsen for Undervisning og Kvali-
tet og Katrine Kingo Ladegaard, pædagogisk konsulent i 
Greve Kommune
I dette oplæg sætter vi fokus på, hvordan børns oplevelse 

af deres hverdagsliv i dagtilbuddet kan indgå i tilsynsarbej-

det. Vi drøfter, hvordan tilsynet kan gennemføres med fo-

kus på den kontinuerlige opgave, det er at inddrage børns 

perspektiver  og  hvad der kan ske, når børnene selv bliver 

inddraget som informanter under tilsynsbesøg. 

I dette forhåndsoptagede temamøde kan du høre om 

metoder, opmærksomheder, data, etik og dilemmaer i 

arbejdet med inddragelse af børns perspektiver i tilsynet - 

både ud fra teoretiske pointer og med praksiserfaringer fra 

Greve Kommune.

Oversigt over temamøder for virtuelle deltagere

2. temamøde: Hvordan bidrager det statslige 
tilsynsrejsehold til kommunernes udvikling af kvalitet i 
tilsynet?
v/ Tilsynsrejseholdet, Styrelsen for Undervisning og  
Kvalitet
Med den nye tilsynslovgivning fulgte også et statsligt 

tilsynsrejsehold på dagtilbudsområdet. I dette oplæg bliver 

du præsenteret for det statslige tilsynsrejsehold samt den 

rolle og det mandat, de er givet. Vi fortæller om, hvordan 

kommunerne kan bruge tilsynsrejseholdet i udviklingen af 

netop deres lokale tilsynspraksis, og vi giver eksempler på 

konkrete samarbejder med kommuner. 

I dette forhåndsoptagede temamøde vil du således møde 

Tilsynsrejseholdet, der, med udgangspunkt i hidtidige spar-

rings- og rådgivningsforløb, giver konkrete eksempler på, 

hvad kommuner allerede har brugt tilsynsrejseholdet til, og 

hvad rejseholdet desuden tilbyder.
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