
O:\1 HANNE LARSEN\1. Hjernen og hjertet\0. Hjemmesiden rudersdal.dk\0. Tidsplan\Tidsplan for Hjernen og hjertet - proces 
for igangsættelse.docx 

Hjernen og hjertet – proces for igangsættelse 
 

Dato Målgruppe Tema 

 
April – maj 
 
19.4 Holte+ Bøllemosen 
4.5: Ruderen+ selvejende 

Ledergrupperne i områderne. 
Samles i lederteams. Pelle fortæller 
om omlægningen. 
 
(Øvrige huse har ikke behov eller har fået intro) 

Introduktion til: 
Hvorfor anvendelse af mål og 
resultater i dialogmodulet? 
Hvad er data og hvordan anvendes 
dialogmodulet? 

17. maj Pædagogerne i alle huse 
De daglige ledere deltager for at 
understøtte deres pædagoger 

Introduktionsaften 
Hvad er det vi skal i gang med og 
hvorfor? 

30 og 31.5 samt 1.6. Pædagoger fordelt over tre gange 
Der skal deltage pædagoger, som 
skal vurdere de kommende 
skolestartere 
Området får et samlet antal 
pladser, som de fordeler til 
børnehusene ud fra behov 

Rambøll ”Hjernen og Hjertet 
Introducerer brugen af dialogmodulet 
(teknikken) 
 
Pædagogerne har til opgave at lave 
sidemandsoplæring til de kolleger, der 
ikke deltager 

6. juni  
 
 

Ledere  
1. kursusgang  
(Anden kursusgang i september/oktober) 

Lederindgang til dialogmodulet. 
Hvad kan du finde, og hvordan danner 
du rapporter mv 

Juni måned De kommende skolestartere 
 

Vurderes og der holdes samtaler med 
forældrene. Materialet anvendes til 
forældresamtaler og til status i august 

Juni måned 
 
17.6 
& 
23.6 

Pædagoger 
Primært for skolestartgruppernes 
pædagoger 
Der etableres to hold inden 
sommerferien 
 
2 pædagoger fra store børnehuse 
og en deltager fra små huse 

Det gode forældresamarbejde og 
dialog om barnets læring og udvikling  
 
Hvordan anvender du de data, du 
indsamler, og hvordan skaber du et 
rum for forældresamtalen 

August Ledere – årlig status Data anvendes til brug for 
Kvalitetsrapport og Årsrapport 

August  Pædagoger 
De øvrige aldersgrupper 

Igangsættelse af vurdering af de øvrige 
aldersgrupper. Anvendes til 
forældresamtaler og til status 

8. november Ledere 
2. kursusgang 

Lederindgang til dialogmodulet. 
Hvad kan du finde og hvordan danner 
du rapporter mv. 

August - december 
 
Tilbagevendende 
indtil behovet ikke 
er der mere 

 Se oversigt under det gode 
forældresamarbejde 

 

Pædagoger 
Fortløbende hold for pædagoger  

Det gode forældresamarbejde  
Hvordan anvender du de data, du 
indsamler og hvordan skaber du et 
rum for den gode forældresamtale 

 


