
Institutionens kommentarer til tilsynsrapporten 
Den pædagogiske konsulent har gennemført det årlige tilsynsbesøg i institutionen. Tilsynsbesøget består 
af konsulentens observationer af det daglige arbejde med børnene og et tilsynsdialogmøde med 
repræsentanter fra institutionens ledelse, medarbejdere og forældreråd/den selvejende bestyrelse. På 
baggrund af tilsynsbesøget har konsulenten udarbejde en tilsynsrapport. Rapporten indeholder 
konsulentens vurdering af institutionens arbejde inden for de seks pejlemærker samt begrundelser for 
disse og anbefalinger til det videre arbejde. I har som institution ret til at kommentere på rapporten, 
inden den gøres endelig og skal offentliggøres.  

Institutionens kommentarer til tilsynsrapporten udarbejdes i institutionens forældreråd/den selvejende 
bestyrelse, hvor institutionen er repræsenteret med både et forældre-, et medarbejder- og et 
ledelsesperspektiv. Kommentarerne er således et udtryk for en tilbagemelding fra den samlede 
institution. 

Formålet med kommenteringen er at give institutionen mulighed for dels at rette faktuelle fejl, dels at 
give læserne af tilsynsrapporten indblik i, hvordan institutionen vil arbejde med tilsynsrapportens 
vurderinger og anbefalinger. Konsulenten skal ikke på baggrund af institutionens kommentarer foretage 
ændringer i rapporten, medmindre der er tale om faktuelle fejl. 

Kommentarerne skal skrives ind i nedenstående skabelon. 

Institutionens kommentarer: 

Institutionen modtager tilsynsrapporten senest 10 arbejdsdage efter den faglige dialog. Herefter 
har institutionen 10 arbejdsdage til at udarbejde en kommentar og sende denne retur til 
konsulenten. Det er lederens ansvar, at rapporten med det samme videreformidles til bestyrelsen, 
sådan at 10-dages fristen for kommentering kan overholdes.

Institutionen modtager tilsynsrapporten senest 10 arbejdsdage efter den faglige dialog. Herefter har institutionen 
10 arbejdsdage til at udarbejde en samlet tilbagemelding i ovenstående skabelon og sende denne retur til 
konsulenten. Der kan dispenseres for fristerne i forbindelse med tilsyn gennemført op til sommerferien. Det er 
lederens ansvar, at rapporten straks sendes til forældrerådet/den selvejende bestyrelse, og at der er planlagt et 
møde i forældrerådet/den selvejende bestyrelse eller en mulighed for skriftlig kommentering over mail, sådan at 
10-dages fristen for kommentering kan overholdes. Kommentaren offentliggøres på institutionens hjemmeside 
sammen med tilsynsrapporten.  
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	Institutionens kommentar: • Indeholder tilsynsrapporten faktuelle fejl?Nej• Hvilke resultater vil institutionen fremadrettet være særligt optaget af at ændre?organisering og indretning af legepladsen. Den voksnes rolle og deltagelse på legepladsen.• Hvordan vil institutionen imødekomme tilsynets anbefalinger?Vi vil fortsat holde fast i at arbejde i små grupper, inde og ude.• Hvordan vil institutionen sikre at en positiv udvikling fastholdes?Der er sat 2 pædagogiske dage af til målrettet at arbejde med organisering og indretning af uderummet.Fremadrettet vil legepladsen være et fast punkt på dagsordnen


