
Den bydækkende tilsynsenhed i 
Københavns Kommune

Tilsynsenheden skal sikre uvildighed i det pædagogiske tilsyn med dag- og fritidstilbud 
Den bydækkende tilsynsenhed deltager i det pædagogiske tilsyn sammen med den pædagogiske konsulent. 
Tilsynsenhedens opgave er at kontrollere, at det pædagogiske tilsyn bliver udført som beskrevet i kommunens 
tilsynskoncept. Herudover bidrager tilsynsenheden med et uvildigt og udefrakommende blik på den pædagogiske 
praksis, der kan styrke tilsynets vurderinger. 

Tilsynsenheden deltager i 10 % af de pædagogiske tilsyn årligt
Der gennemføres et tilsynsbesøg i alle institutioner én gang om året. Tilsynsenheden deltager i 10 % af besøgene i 
tilfældigt udvalgte institutioner. Udvælgelsen af institutioner tager hensyn til at sikre variation i, hvilke klynger og 
netværk tilsynsenheden besøger, ligesom der også sikres variation i, hvilke pædagogiske konsulenter der har 
tilsynsenheden med på tilsynsbesøg. 

Tilsynsenheden giver medblik på det pædagogiske arbejde 
Det er den pædagogiske konsulent, der står for at gennemføre det pædagogiske tilsyn. Den bydækkende tilsynshed 
deltager foretager observationer af den pædagogiske praksis ud fra samme observationsguide som den 
pædagogiske konsulent. I den faglige dialog er det tilsynsenhedens opgave at være observerende og lyttende, 
mens den pædagogiske konsulent faciliterer dialogen. Tilsynsenheden har mulighed for at stille 1-2 opfølgende 
spørgsmål. 

Tilsynsenheden og den pædagogiske konsulent giver fælles vurderinger
Tilsynsenheden og den pædagogiske konsulent mødes efter tilsynsbesøget til et vurderingsmøde, hvor de 
fastsætter fælles vurderinger af institutionens pædagogiske arbejde, som derefter bliver indskrevet i 
tilsynsrapporten. Hvis tilsynsenheden og den pædagogiske konsulent ikke kan opnå enighed om en eller flere 
vurderinger i tilsynet, kan der evt. blive behov for at foretage flere observationer.



Processen for pædagogisk tilsyn med 
den bydækkende tilsynsenhed

Tilsynsbesøg
Tilsynsenheden deltager i  

observationer og faglig dialog. 

Vurderingsmøde mellem 
pædagogisk konsulent og 

tilsynsenhed
Tilsynsenheden og den 

pædagogiske konsulent fastsætter 
i fællesskab vurderinger af det 

pædagogiske arbejde og 
dagligdagen i institutionen. 

Tilsynsrapport
Den pædagogiske konsulent 
udarbejder tilsynsrapporten 
på baggrund af aftalerne fra 

vurderingsmødet.

Udvælgelse af tilsyn
Udvælgelse af de tilsyn, som 

tilsynsenheden skal deltage i, sker 
i god tid før selve tilsynet. 

Tilsynsenheden informerer 
lederen af de institutioner, hvor 

tilsynsenheden deltager i tilsynet, 
og lederen kan herefter informere 

medarbejdere og 
forældrerepræsentanter. 

Feedbackmøde mellem pædagogisk 
konsulent og tilsynsenhed

Efter tilsynet giver tilsynsenheden 
feedback til den pædagogiske 

konsulent. Feedbacken handler om, 
hvorvidt tilsynet blev udført som 

beskrevet i kommunens tilsynskoncept .

Tilsynsenhedens planlægning og 
forberedelse

Tilsynsenheden planlægger 
tilsynsbesøget i samarbejde med den 
pædagogiske konsulent og forbereder 

sig ved at læse den pædagogiske 
læreplan, seneste tilsynsrapport og 

orientere sig i data om sprog, trivsel mv.



FAQ – ofte stillede spørgsmål
• Hvorfor er den bydækkende tilsynsenhed blevet oprettet?

Børne- og Ungdomsforvaltningen har besluttet, at der fra maj 2022 skal etableres en bydækkende tilsynsenhed. 
Tilsynsenheden skal medvirke til større uvildighed i de pædagogiske tilsyn i Københavns Kommunes dag- og 
fritidstilbud. Tilsynsenheden skal også understøtte ensartet tilsynspraksis på tværs af byen.

• Hvordan foregår den tilfældige udvælgelse?
Udvælgelsen af tilsyn foregår ved udtrækning af institutioner i et computersystem. Udtrækningen sker blandt alle 
institutioner, med undtagelse af institutioner der har haft besøg af tilsynsenheden det foregående år eller har Light-
tilsyn det pågældende år. I udtrækningen bliver der taget hensyn til spredning på klynger og netværk på tværs af byen, 
spredning på pædagogiske konsulenter og fordeling over året.  

• Hvordan deltager tilsynsenheden i observationen af den pædagogiske praksis? 
Tilsynsenheden og den pædagogiske konsulent opstarter og afslutter tilsynsbesøgets observationsdel sammen. 
Under observationen er det den pædagogiske konsulent, der er retningsgivende gennem institutionen og de 
aktiviteter, der skal observeres. Tilsynsenheden og den pædagogiske konsulent observerer de samme situationer, 
medmindre der er forhold i institutionen, som ikke tillader det. I så fald er det den pædagogiske konsulent, der træffer 
beslutning om, hvor der observeres. 

• Har tilsynsenhedens besøg konsekvenser i forhold til tidsrammen for tilsynet?
Tidsrammen for tilsynet er den samme, uanset om tilsynsenheden deltager eller ej. Institutionen modtager 
tilsynsrapporten til kommentering senest 10 arbejdsdage efter faglig dialog, og tilsynet skal være afsluttet senest 30 
dage efter faglig dialog. Hvis der er behov for flere observationer eller lignende, der gør, at tidsfristen ikke kan 
overholdes, vil institutionen modtage besked herom.

• Vil det være muligt i tilsynsrapporten at se, hvad tilsynsenheden og den pædagogiske konsulent hver især har 
vurderet?
Den pædagogiske konsulent og tilsynsenheden skal fastsætte en fælles vurdering. Det vil derfor ikke være muligt at se, 
hvad parterne yderligere har drøftet.
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