
Modul 1:  
Ledelse med ”hjernen og hjertet”

Rudersdal Kommune 6. juni
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Dokumentation Evidens

EvalueringEffekt
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Tre svar på ”hvorfor…?”

1.  En udvikling fra aktivitetsbaseret styring til 

effektbaseret styring 
2.  Et ønske om at styrke den faglige, 

vidensbaserede tilgang i institutionerne 
3.  En metode til at tænke strategisk og handle 

taktisk 
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Praktisk viden 
u Erfaring 
u  Færdigheder 
u Kompetencer 

Teoretisk viden 
u  Forskning 
u  Faglighed 
u Dokumentation 

5 minutter i par: 
Hvilket liv har ”viden” i Rudersdals 
daginstitutioner – hvilken rolle spiller det 
i… 
 - dagligdagens kommunikation?    
 - dagligdagens handlinger? 
 - den løbende udvikling? 
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Jeres	  fortælling	  om	  hjernen	  og	  hjertet	  

6 lærerplanstemaer: 
•  Sociale kompetencer 
•  Sproglig udvikling 
•  Kulturelle udtryk og værdier 
•  Alsidig personlig udvikling 
•  Krop og bevægelse 
•  Natur og naturfænomener 
 
Sprogvurdering (3 år og 
inden skolestart)  
 
Trivsel:  
•  Relationer 
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5 vurderingsskemaer: 
9-14 måneder 
På vej mod 2 år 
På vej mod børnehave 
På vej mod 4 år 
På vej mod skole 
 
4”leder”-rapporter: 
Dialogprofil – daginstitution 
Sprogvurdering – daginstitution 
Sprogvurdering – fokuseret og 
særlig indsats 
Børn (Vurderingsoversigt) 
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Jeres	  fortælling	  om	  hjernen	  og	  hjertet	  



Sociale	  kompetencer	  -‐	  9-‐14	  måneder	  
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Svarskala	  
•  Kan	  ikke	  endnu	  -‐	  betyder,	  at	  barnet	  hverken	  selv	  eller	  
med	  aktiv	  støtte	  og	  hjælp	  fra	  en	  anden	  mestrer	  
læringsmålet.	  Barnet	  viser	  en	  meget	  begrænset	  aktiv	  
interesse	  og	  overlader	  initiativet	  til	  en	  anden	  eller	  opgiver,	  
fordi	  det	  ikke	  kan.	  	  

•  Kan	  med	  hjælp	  -‐	  betyder,	  at	  barnet	  er	  afgørende	  
aChængigt	  af,	  at	  nogen	  hjælper	  det.	  Det	  kan	  være	  et	  andet	  
barn	  eller	  en	  voksen	  som	  vejleder,	  holder,	  støtter,	  
inspirerer	  eller	  hjælper	  aktivt	  til.	  	  

•  Kan	  næsten	  selv	  -‐	  betyder,	  at	  barnet	  i	  kraft	  af	  egen	  indsats	  
er	  på	  vej	  til	  at	  nå	  læringsmålet.	  Barnet	  træner	  og	  øver	  sig	  
og	  har	  i	  den	  forbindelse	  ikke	  brug	  for	  hjælp	  fra	  andre.	  	  

•  Kan	  -‐	  betyder,	  at	  barnet	  mestrer	  læringsmålet	  sikkert.	  	  
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Enhed (5-200)
-  Kvalitativ indsigt nødvendig for at forstå 

det kvantitative
-  unik?
-  tallene skal fortolkes med matematisk 

forsigtighed og sund fornuft

Individ (1)
 - kvalitativt
 -  unikt
 - komplekst

Statistik (>1800)
-  kvantitativt
-  reducerer menneskets 

kompleksitet til 
parametre

-   ”De store tals lov”
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Kobling mellem måling 
og faglighed 

•  Den faglige samtale og 
refleksion skal være 
drivende 

•  Undgå ”tjeklistekultur” 
•  Undgå ”ufrugtbare” 

diskussioner af 
datagrundlag 

•  Udvikl viden på baggrund 
af dokumentation 

•  Opsøg viden ”udefra” til 
inspiration  

Optimering af 
datakvalitet (reliabilitet 

og validitet) 
•  Timing af vurderinger 
•  Ensartethed i vurderinger 

(begreber og 
skalaforståelse) 

•  Undgå at ”teach to the 
test” 
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Hvem	  har	  det	  højeste	  gennemsnit?	  
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