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Info fra mødet med tilsyn tirsdag den 9. februar 2023 vedr. Nyt tilsynskoncept:

Vi var fra de forskellige interessegrupper indkaldt til møde om tilsynskonceptet.  Kommunen er blevet 

pålagt at revidere vores tilsynsmåde, således at det er sammenligneligt med det kommunale tilsyn. Det 

skal være sammenligneligt på flere parametre både kvalitativt og kvantitativt.

Det var et møde hvor vi både blev spurgt om inputs, meninger og fik spørgetid vedr. dette.

Endnu ligger der ikke noget helt fast udover at vi beholder de samme tilsynspædagoger: Elisa, Jane, Otto, 

Martin samt Camilla Magnussen der er nyansat teamleder pr. 1, januar og som også skal indgå i tilsynet.

Vi skal fortsat ha´ 4 årlige tilsyn, og det bliver den samme tilsynspædagog, som vi har ét år af gangen.

Der hvor vi “måske” vil mærke forskellen er at observationsdelen kommer til at fylde mere. 

Fokuspunkterne vil delvis forsvinde, medmindre det giver mening i forhold til børnene/et barn og 

fremover tales der mundtligt om hvad der giver mening at arbejde med.

Der vil også komme et afkrydsningsskema hvor felterne vil være observeret/ikke observeret -  disse ofte 

med en lille notits, som giver mening i forhold til det observerede.

Tilsynsrapporterne vil blive udformet med med en mindre tekstdel og på en måde, så de giver mere 

mening, og så de evt. kan bruges som et arbejdsredskab.

Alt dette skal nu afprøves, tilpasses og evalueres - for at se hvad der virker bedst og fungere i praksis. Når

det er gjort skal det godkendes i div. Udvalg - Når alt er klappet og klart , vil vi ALLE blive indbudt til et 

stormøde hvor vi vil få det nye tilsynskoncept præsenteret.

På dette møde vil tilsynet også fortælle om de nye 5 tilsyn som kan forekomme: Anmeldt/uanmeldt tilsyn 

som vi kender, men også ekstra tilsyn, skærpet tilsyn og skærpet tilsyn med handlingsplan - disse er alle 

en del af den nye lovgivning.

Alle rundt om bordet lagde vægt på at det skal være en god oplevelse at ha´ tilsyn. Ingen skal frygte et 

tilsyn, men se det som en faglig hjælp og sparring. Vi skal ikke være bange for at bede om ekstra hjælp 

eller tilsyn, det ses ikke, som en dårlig ting af tilsynet, men betyder netop at vi bruger de resurser der er til

rådighed.

Service meddelelse:

Som en servicemeddelelse i en helt anden boldgade.  Vi er i dag blevet en del af Folketingets 

inflationspakke. Det er i dag offentliggjort at vi i hele 2023 får en imidlertidig stigning af 

standardfradraget på 8% (fra 60 til 68%) 

Formentlig skal vi selv indberette dette til skat, som vi normalt skal.

Rigtig dejlig weekend til alle.

Venlig hilsen Bestyrelsen i 

Foreningen for privat pasning i Nordjylland


