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Tilsynsrapport for private dagtilbud/pasningsordninger:   
Der føres tilsyn ud fra dagtilbudslovens formålsparagraf.  
 
Faktuelle oplysninger:  

Navn og adresse: Guldbæk Friskole  

Guldklumpen  

Øster Hornumvej 60 

9230 Svendstrup J 

Type dagtilbud: Privat Integreret Daginstitution 

Tilsynsførende konsulent: Rebild kommune - CWT 

Dato:  27.10.22 

Tilsynstype (anmeldt/uanmeldt): Anmeldt Tilsyn 

 

Obligatoriske opmærksomhedspunkter:  

Tilsynskonsulenten observerer/drøfter på nedenstående forhold:  

Tema:  Ingen bemærkninger (sæt 
kryds):  

Evt. bemærkninger: 

Læringsmiljø: x På sidste møde drøftede vi læ-
ringsmiljøet omkring: struktu-
ren, kulturen samt lege statio-
ner” med mål om, at skabe stør-
re fordybelse i de forskellige 
lege/rollelege samt et læse 
hjørne mm.  

Vi drøftede ligeledes emnet ”at 
vente” f.eks. når børnene skulle 
på tur, dette arbejdes videre 
med.  

Leg/rollelege: x  

Børnefællesskaber: x  

Voksen-barn relationer: x  

Kommunikation og sprog:  x  

Medbestemmelse: x  

Inddragelse af et børneperspek-
tiv:  

x  

Trivsel:  x  

Børn i udsatte positioner/ tidlig 
indsats: 

x  

Overgange:  x Leder fortæller, at der er udar-
bejdet en plan for ”Overgang” 
(den er sendt til Tilsynet.). 
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Fysiske rammer (ude/inde): x  

Personalesammensætning/ 
kompetencer: 

x  

Normeringer i løbet af dagen: x  

Beredskabsplan: x  

Hygiejne:  Der er her en opmærksomhed. 

Sikkerhed: x  

Legepladsinspektion: x 2 gange årligt. 

Forældresamarbejde:  x  

 

Private daginstitutioner:  

Den styrkede pædagogiske læreplan:  Læreplanen er under revidering – sendes efterføl-
gende til Tilsynet. 

Personaleforhold: x 

Økonomi: God økonomi. 

Ledelse: 10 timer til ledelse ugentligt.  

Forældresamarbejde/bestyrelse: Forældrerepræsentanten gav udtryk for, at der er 
et højt informationsniveau. Forældre og lokalom-
rådet bliver inddraget og der er en oplevelse af, at 
der bliver lyttet til forældrene og handlet derpå. 

 

 

Opsamling/opfølgning: 

Referat af tilsynet: Tilstede: Leder, 3 personaler, forældrerepræsen-
tant og Tilsyns Konsulent.  

Vi drøftede ovenstående punkter. Der var en god 
dialog med fokus på flere temaer blandt andet 
struktur, kultur, læringsmiljø samt læreplaner. Til 
drøftelsen kom der forskellige perspektiver på 
emnerne og der var faglige relevante overvejelser 
i forhold til, at højne kvaliteten både overordnet 
og i den daglige pædagogiske praksis. Institutio-
nen arbejder pt med det fysiske læringsmiljø for, 
blandt andet, at skabe rum for leg/rolleleg og 
fordybelse.  Der arbejdes ligeledes i øjeblikket på, 
revidering af Læreplanerne. 

Udviklingspunkter:  Den Uanmeldte Tilsynsrapport inddrages i dialo-
gen på det anmeldte tilsyn punkterne er noteret i 
ovenstående Evt. bemærkninger. 

 

Opfølgning:  Der følges op med stor interesse på arbejdet om-
kring ”Læringsmiljø” ved tilsynet i 2023. 
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Henstillinger:  

Ingen henstilling (sæt kryds):  Henstilling (Uddyb):  

x  
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