
Ledelsesopfølgning – samtaleguide 
– sammen om kvalitet for børnene og de unge  
 
Dagsordens- og referatskabelon 

Temaer  Guidende spørgsmål Referat/logbog 

1. Rammesætning og 
forventningsafstemning 

Vi skal i vores møde drøfte: 

• Opfølgning på vores seneste ledelsesopfølgning 

• Opfølgning på den seneste læringssamtale i 
tilbuddet 

• Status på børnenes læring, udvikling og trivsel  

• Status på tilbuddets administration f.eks. økonomi, 
arbejdsmiljø og sygefravær 

 
Hvad skal vi ellers prioritere til dagsordenen? 
 
Hvordan vil du foreslå, at vi prioriterer tiden? 

 

2. Opfølgning på aftaler fra 
seneste ledelsesopfølgning 

Hvad skal vi have snakket om ift. vores aftaler fra vores 
seneste ledelsesopfølgning?  
 
Hvor har du/I gjort fremskridt? Hvor er du/I stødt på 
vanskeligheder?  

 

3. Opfølgning på seneste 
læringssamtale 

Hvordan har I arbejdet videre med jeres fokusområde siden 
læringssamtalen? 
 
Hvad har I gjort jer af nye erfaringer, ny viden, ny læring? Er 
der noget, I er overrasket over? 
 
Hvad er jeres næste skridt? 

 

4. Status på børnenes læring, 
udvikling og trivsel 

Med afsæt i data, hvilke refleksioner gør du dig om, hvor 
godt I lykkes med at levere høj kvalitet i tilbuddet?  
 
Hvad er særlig vigtigt at få drøftet i vores samtale? Hvad er 
du nysgerrig på? Hvad undrer du dig over? 
 

 



Hvad er i øvrigt vigtigt at få drøftet ift. kvaliteten og børnene 
og de unges læring, udvikling og trivsel? 

5. Status på drift Med afsæt i data, hvilke refleksioner gør du dig om, hvor 
godt I lykkes med at sikre stabil drift, trivsel og høj social 
kapital?  
 
Hvad er særlig vigtigt at få drøftet i vores samtale? Hvad er 
du nysgerrig på? Hvad undrer du dig over? 
 
Hvad er i øvrigt vigtigt at få drøftet ift.  stabil drift, trivsel og 
høj social kapital? 

 

6. Basistilsyn Lederen har på forhånd gennemgået basistilsynslisterne og 
orienterer om, hvis der er mangler. 

 

7. Afrunding af samtalen samt 
aftaler 

Opsummering af aftaler og opmærksomhedspunkter.  
 
Hvad er du blevet opmærksom på undervejs, som vi skal 
have talt om til næste gang? 

 

 


