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baggrund af  
Meddelelse om påbud 

Fredensborg Kommune v. Center for Læring, Fritid og Sundhed kan 
konstatere, at det private dagtilbud Børnehuset Smølferne, Møllevej 1, 
2990 Nivå, på en lang række punkter ikke lever op til de kriterier, jf. 
Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud efter 
dagtilbudslovens § 20, som institutionen er godkendt efter i Fredensborg 
Kommune.  
 
 Den private leverandør bag Børnehuset Smølferne har forpligtet sig til at 
efterleve disse kriterier jf. leverandørens ansøgning om oprettelse af det 
private dagtilbud Børnehuset Smølferne. Det er med andre ord en 
forudsætning for Børne- og Skoleudvalgets godkendelse på udvalgsmødet 
d. 31. maj 2016 af Børnehuset Smølferne som privatinstitution, at praksis i 
Børnehuset Smølferne lever op til disse krav og standarter. Som følge 
heraf tildeles Børnehuset Smølferne hermed påbud om straks at bringe 
nedenstående forhold i orden.  
 
Baggrund for påbuddet 

Anmeldt pædagogisk tilsyn 

Fredensborg kommune har d. 18. august 2017 kl.9-12 udført anmeldt 
pædagogisk tilsyn i Børnehuset Smølferne. Tilsynet har fundet, at 
Børnehuset Smølferne på flere punkter ikke overholder eller har kendskab 
til de gældende lovgivningsmæssige forpligtelser til dagtilbud, mål og 
rammer for børns ophold i dagtilbud samt Fredensborg Kommunes 
pædagogiske principper og retningslinjer for dagtilbud.  
 
Karakteren af Børnehuset Smølfernes forældresamarbejde  

Fredensborg kommune modtog den 31. juli 2017 en henvendelse fra en 
bekymret forælder i Børnehuset Smølferne – en henvendelse som ledelsen 
af Børnehuset Smølferne blev bedt om at tage hånd om. Den 14. august 
2017 modtog kommunen en klage fra samme forælder, der efterfølgende 
har flyttet sine børn fra institutionen. Kommunen er jf. Dagtilbudsloven 
forpligtet til at undersøge sådanne henvendelser, og har gjort dette ved 
blandt andet at bede ledelsen af Børnehuset Smølferne om at fremsende 
en redegørelse af, hvordan der fra institutionens side er samarbejdet med 
forælderen.  
 
Kommunen kan på denne baggrund konstatere, at Børnehuset Smølfernes 
ledelse i håndteringen af forælderen, har ageret på måder, som ikke er i 
overensstemmelse med de politiske mål og rammer for 
forældresamarbejde jf. Dagtilbudsloven og Fredensborg Kommunes Børne- 
og Ungepolitik.   
 
 

Center for Læring, Fritid og 

Sundhed  

25. september 2017 

Børnehuset Smølferne v. leder Zeynb El-Faour   

 

  



Side 2 af 4 
 

Kritisable forhold i Børnehuset Smølferne  

Samlet set finder kommunen, at der er en række kritisable forhold, der gør 
sig gældende i Børnehuset Smølferne. Forholdene er dels af sikkerheds- og 
beredskabsmæssig karakter, og omhandler dels det pædagogiske miljø 
samt organisatoriske og ledelsesmæssige forhold i dagtilbuddet. Herunder 
følger en liste over konstaterede kritisable forhold jf. Godkendelseskriterier 

for private leverandører af dagtilbud efter dagtilbudslovens § 20.  
  

Sikkerheds- og beredskabsmæssige forhold  

• Manglende kendskab til og udarbejdelse af beredskabs- og 
evakueringsplan for Børnehuset Smølferne 

• Manglende kendskab til og afholdelse af evakueringsøvelse i 
Børnehuset Smølferne  

• Manglende kendskab til og sikring af beredskab ved brug af seler i 
krybberum 

• Manglende kompetencer i førstehjælp og brandevakuering 
• Manglende sikkerhedsgodkendelse fra certificeret legepladsinspektør 

forud for anvendelse af trampolin på legeplads 
 

Det pædagogiske miljø 

• At der i Børnehuset Smølferne ikke er kendskab til grundlæggende 
lovgivning for dagtilbud og Fredensborg Kommunes politik og 
retningslinjer, som Børnehuset Smølferne er underlagt.  
 

• At niveauet for pædagogisk faglighed og refleksion, eksempelvis 
over organisering af modtagesituationerne eller omsorg i 
indkøringssituationerne, er bekymrende lavt.  
 

• At Børnehuset Smølferne ikke har levet op til den initiativpligt, der 
påhviler institutionen i forhold til at gøre brug af Fredensborg 
Kommunes AKT-organisering og det tværfaglige samarbejde i 
arbejdet med institutionens børn i udsatte positioner. 
 

• At der i Børnehuset Smølferne ikke er den fornødne pædagogiske 
kompetence til at løfte den pædagogiske opgave med børn i udsatte 
positioner.  

 
• At der i Børnehuset Smølferne ikke er kendskab til eller bliver 

arbejdet med den lovpligtige børnemiljøvurdering.  
 

• At der i Børnehuset Smølferne er manglende viden om, hvordan 
man udøver et konstruktivt forældresamarbejde i 
overensstemmelse med Fredensborg Kommunes retningslinjer 
herfor.   
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Ledelsesmæssige og organisatoriske forhold 

• Det er tilsynets klare indtryk, at ledelsen af Børnehuset Smølferne 
varetages af Zeynb El-Faour i samarbejde med Ziad El-Abdallah, der 
begge er medejere af institutionen. Det private dagtilbud er 
godkendt på baggrund af, at den daglige ledelse varetages af en 
pædagogisk uddannet ledelse. Kommunen har ikke modtaget 
dokumentation for, at den nuværende ledelse har den fornødne 
relevante pædagogiske uddannelse. Derfor skal kommunen have 
dokumentation for at Zeynb El-Faour og Ziad El-Abdallah har de 
fornødne faglige kvalifikationer i form af en pædagoguddannelse 
eller anden relevant pædagogisk uddannelse, og dermed 
dokumentation for at de lever op til godkendelseskriterierne.  

 
Handleplan for påbuddet udførsel  
Som følge af ovenstående skal Børnehuset Smølferne straks efter 
modtagelse af dette påbud påbegynde iværksættelsen af tiltag og 
foranstaltninger, der bringer ovenstående forhold i orden. Børnehuset 
Smølferne skal i den forbindelse udarbejde en handleplan, der beskriver, 
hvordan og indenfor hvilke tidsfrister forholdene bringes i orden. Denne 
handleplan skal fremsendes til Center for Læring, Fritid og Sundhed og 
være afdelingen i hænde senest 20. oktober 2017 til pædagogisk 
konsulent Susanne Søholt, suss@fredensborg.dk 
  

 
Skærpet tilsyn  

Af tilsynsrapporten fra 18. august 2017 fremgår i detaljer de forhold som 
er fundet kritisable. Fredensborg Kommune vil fremadrettet føre skærpet 
tilsyn med Børnehuset Smølferne. Tilsynet skal sikre, at der fra Børnehuset 
Smølfernes side arbejdes målrettet med at bringe ovenstående forhold i 
orden. Tilsynet udføres som uanmeldte tilsyn, og tilsynet udføres indtil det 
fra kommunens side vurderes, at de forhold, der ligger til grund for 
påbuddet, er bragt i orden.  
 

Orientering til Børnehuset Smølfernes forældrebestyrelse  

Det forventes, at ledelsen i Børnehuset Smølferne orienterer institutionens 
forældrebestyrelse om påbuddet. Kommunen stiller sig om nødvendigt til 
rådighed for at afholde et møde med institutionens ledelses- og 
bestyrelsesrepræsentanter, såfremt der skulle være spørgsmål til påbuddet 
eller tilsynsrapporten.  
 
Skærpende omstændighed  

Den private leverandør bag Børnehuset Smølferne har tidligere i 
forbindelse med ansøgningsprocessen modtaget omfattende vejledning og 
bistand fra Fredensborg Kommunes administration i forhold til, hvad det 
indbefatter at drive privat dagtilbud – en vejledning og bistand som 
Fredensborg Kommune er forpligtet til jf. Forvaltningslovens § 7,stk.1. Fra 
Fredensborg Kommunes side betragter vi det som en skærpende 
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omstændighed, at opgaveløsningen i Børnehuset Smølferne er så 
mangelfuld til trods for denne omfattende vejledning og bistand.  
 
Såfremt der fra Børnehuset Smølfernes side ikke øjeblikkeligt tages de 
fornødne skidt til at få bragt ovenstående forhold i orden, kan Fredensborg 
Kommune se sig nødsaget til at trække godkendelsen af Børnehuset 
Smølferne som privatinstitution i Fredensborg Kommune tilbage. Børne- og 
Skoleudvalget orienteres om påbuddet.    
 
 
Venlig hilsen 
 
 
Marianne Ingeholm Larsen  
Centerchef for Læring Fritid og Sundhed 


