
 

[1] 
 

 

Forældreguide til dialogmodulet i Hjernen & Hjertet 

 

Som en del af indsatsen om styrket samarbejde mellem forældre og dagtilbud omkring barnets trivsel, læring og 

sundhed tager det samlede børneområde i Rudersdal Kommune dialogmodulet i Hjernen & Hjertet i brug. 

Dialogmodulet giver både jer som forældre og børnehusets pædagoger mulighed for en gang om året at vurdere 

jeres børn i forhold til de seks læreplanstemaer. Resultatet anvendes som udgangspunkt for dialogen til den årlige 

forældresamtale og til indsatserne i det pædagogiske arbejde i børnehuset. 

Op til forældresamtalen vil I blive bedt om at udfylde spørgeskemaet for jeres barn i dialogmodulet i Hjernen & 

Hjertet. Derfor modtager I her en guide til dialogmodulet.  

I guiden kan I læse mere om: 

 

 Hvordan I modtager spørgeskemaet 

 Hvordan spørgeskemaet indgår i forældresamtalen 

 Hvad I skal være særligt opmærksomme på 

 Hvor lang tid det tager at udfylde skemaet 

 Spørgeskemaets svarmuligheder 

 Eksempler på spørgsmål i skemaet 

 Tavshedspligt 

 

I modtager et link til dialogmodulets spørgeskema 

Som optakt til forældresamtalen i børnehuset modtager I et link med adgang til dialogmodulets spørgeskema. 

I spørgeskemaet bliver I spurgt om: 

 Jeres vurdering af barnets kompetencer 

ud fra de seks læreplanstemaer 

 Jeres vurdering af barnets relationer i 

dagtilbuddet. 

 

Personalet på jeres barns stue vil besvare de 

samme spørgsmål, så der dannes et fælles 

grundlag for forældresamtalen. 

Der er 18 spørgsmål, som skal besvares. Hvert 

spørgsmål er suppleret med tegn på 

læring/indikationer, som kan hjælpe til 

vurderingen.  

I udfylder et spørgeskema målrettet barnets 

aldersgruppe, og spørgsmålene tager udgangspunkt i 

barnets alder.   

 

"Spindelvæv", der illustrerer hhv. forældre- og pædagogbesvarelse 
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Forældresamtale med afsæt i dialogmodulet 

Kort efter, I har udfyldt skemaet, vil I blive inviteret til en samtale i jeres barns institution. Samtalen omhandler jeres 

barns trivsel og udvikling med afsæt i de seks læreplanstemaer, samt barnets relationer til de øvrige børn og voksne. 

Som opfølgning på jeres samtale kan pædagogen indskrive fokuspunkter og aftaler i Hjernen & Hjertet. Disse vil 

sammen med jeres vurdering indgå i barnets samlede dialogprofil, som I kan få udleveret af børnehuset.  

Vurderinger og fokuspunkter kan hentes af pædagogerne i Hjernen & Hjertet og anvendes til fremtidige 

forældresamtaler. På den måde er det også muligt for jer at følge barnets udvikling gennem tidligere vurderinger. 

Hvad skal I være opmærksomme på? 

Dialogredskabet skal ikke betragtes som en test af barnet. Vurderingerne giver et øjebliksbillede af, hvor barnet er i 

sin udvikling, når skemaet udfyldes. 

I skemaet kan I se, hvilke tegn på læring der er i fokus hos børnene, når børneprofilerne udfyldes. Nogle af tegnene 

vil I kunne iagttage hos jeres barn derhjemme, mens andre er typiske for barnets læring i institutionen. Når I udfylder 

det elektroniske skema, er der altså mange tegn på læring, som I kan bruge til at danne jer et indtryk af, hvor jeres 

barn er i sin udvikling mod forskellige kompetencer.  

Eksempler på nogle af de spørgsmål, som I vil møde, er vist nedenfor. Her kan I også se eksempler på, hvad et tegn 

på læring kan være.  

Inden I udfylder skemaet, er det vigtigt at pointere, at: 

- Mange børn har forskellige måder at handle og reagere på, afhængig af hvor de befinder sig, og hvem de er 

sammen med. Derfor vil I sandsynligvis møde forskelle på jeres egen og pædagogernes vurdering af barnet. 

Det er helt normalt og kan til samtalen være med til at bidrage med et blik på barnets ressourcer i hjemmet 

og i børnehuset. 

- Herudover er det vigtigt at pointere, at børn udvikler sig i forskellig takt og ofte i ryk. 

- Jævnaldrende børn kan have forskellige dialogprofiler, uden at der er grund til bekymring. Profilen giver blot 

et øjebliksbillede af barnets styrker og eventuelle udfordringer, der kan pege på, hvor barnets 

læringsområder ligger i den kommende periode. Det er her forældre og pædagoger sammen sætter ind på at 

understøtte barnets udvikling bedst muligt. 

Svarmuligheder i spørgeskemaet 

Spørgeskemaet rummer følgende svarmuligheder, som både forældre og pædagoger skal forholde sig til: 

Kan ikke endnu Kan med hjælp Kan næsten selv Kan 
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. 

fra en anden betyder, at 
barnet er afgørende 
afhængigt af, at nogen 
hjælper det. Det kan være et 
andet barn eller en voksen, 
som vejleder, støtter, 
inspirerer eller aktivt hjælper 
til. 

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. 

betyder, at barnet mestrer 
læringsmålet sikkert. 
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Hvor lang tid tager det at udfylde skemaet?  

Det tager gennemsnitligt 10-15 minutter at udfylde spørgeskemaet. Du kan udskrive din besvarelse, inden du 

afslutter spørgeskemaet.  

 

Eksempler på spørgsmål i dialogprofilen 

Her følger en række eksempler på spørgsmål fra de aldersdifferentierede spørgeskemaer.  

Eksempel på spørgsmål om sociale kompetencer for et vuggestuebarn på 9-14 måneder: 

 

Eksempel på spørgsmål om sproglig udvikling for et barn på vej mod to år: 
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Eksempel på spørgsmål om alsidig personlig udvikling for et barn på vej mod børnehave: 

 

 

 

Eksempel på spørgsmål om krop og bevægelse for et barn på vej mod fire år: 

 

 

 

 



 

[5] 
 

 

Eksempel på spørgsmål om natur og naturfænomener for et barn på vej mod skole: 

   

 

 

Tavshedspligt  

Vurderinger fra forældre og dagtilbud vedrørende barnets udvikling behandles som personfølsomme. Resultaterne 

af vurderingerne må kun formidles til barnets forældre og det fagpersonale, som har det daglige ansvar for barnet. 

Videregivelse af materiale på baggrund af vurderingerne må kun ske med samtykke fra den eller de personer, som 

har forældremyndighed over barnet. 


