Dagtilbud i Slagelse Kommune lægger tilsynsrapporter frem på hjemmeside/Tabulex.
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Slagelse Kommune har bedt samtlige dagtilbud om at gøre rapporten fra det
seneste tilsyn tilgængelig på egen hjemmeside/Tabulex. Opfordringen kommer på baggrund af en del henvendelser fra forældre og andre, som har
fulgt med i den seneste debat om skjulte optagelser i Københavnske dagtilbud.
Slagelse Kommune har på samme baggrund vurderet, at det er vigtigt at
være fuldstændig åben omkring tilsyn. Åbenheden har til formål at betrygge
de forældre, som hver dag overlader det til dagtilbud at tage vare på det dyrebareste, de har.
Det er i den forbindelse vigtigt at understrege, at tilsynet i Slagelse Kommune gennemføres med udvikling af den pædagogiske kvalitet for øje. Tilsynsrapporten er et internt arbejdsredskab – og i dens form slet ikke egnet
til at ligge på hjemmesider.
Det pædagogiske personale bliver som en del af tilsynet vurderet i forhold til
for eksempel relationer til børnene. En sådan systematisk vurdering er der
ikke andre personalegrupper, der oplever. Derfor er det meget følsomt, at
beskrivelser fra tilsynet nu gøres offentlige.
Fordi det er følsomt – og særligt fordi rapporterne kun har været tænkt som
et internt arbejdsredskab – vil Center for Børn og Unge indstille til, at alle
oplysninger behandles med respekt.
Hvis du som læser har spørgsmål til noget i rapporten – eller omkring tilsynet, så opfordrer vi til, at I tager en snak med dagtilbudslederen – eller henvender jer til Afdelingen for Dagtilbud, hvor I kan stille spørgsmål til enten
en pædagogisk konsulent eller afdelingsleder Maj-Britt Thy.
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