
 

 

Forældreinformation og introduktion til 
dialogredskabet 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 dialogværktøjet 
”Hjernen & Hjertet” i brug. Dialogværktøjet giver både jer som forældre og børnehusets pædagoger 
mulighed for en gang om året, at vurdere jeres barn i forhold til de seks læreplanstemaer, som alle 
institutioner skal arbejde med. Resultatet anvendes som udgangspunkt for dialogen til den årlige 
forældresamtale og til indsatserne i det pædagogiske arbejde i børnehuset. 
 
 
Sådan vil vurderingen foregå: 
 
Som forældre vil I forud for vurderingen blive informeret 
om og modtage et elektronisk link til et spørgeskema, som 
indeholder spørgsmål vedrørende: 
 

- Jeres vurdering af jeres barns kompetencer ud fra 
de seks læreplanstemaer 

- Jeres vurdering af, jeres barns relationer i 

dagtilbuddet 

 
Personalet i børnehuset vil besvare de samme spørgsmål, således har i et fælles grundlag for 
dialogen til samtalen.  
 
Hvor ofte skal der foretages vurderinger? 
 
Der vil fremadrettet skulle afholdes seks vurderinger i den 
periode, barnet er i daginstitution: 
 
9-14 mdr. 
På vej mod 2 år 
På vej mod børnehave 
På vej mod 4 år 
På vej mod skole x 2 
 
Det betyder, at barnet vurderes en gang årligt - og to gange indenfor det år, barnet skal i skole. 
 
Hvad betyder det for os som forældre? 
 
I vil modtage en mail om, at I skal gå ind i vurderingsredskabet ”Hjernen og Hjertet” og besvare 
spørgsmålene. 
I vil kort efter vurderingen blive inviteret til at deltage i den årlige forældresamtale om jeres barn, 
hvor pædagogen og I drøfter den vurdering, I hver især har af jeres barn. Som afslutning vil I og 
pædagogen aftale, hvordan begge parter kan støtte jeres barn i dets videre udvikling, læring og 
trivsel. 



 

 

 
I skal givetilladelse til, at pædagogerne må bruge resultaterne, når de skal overlevere børnene til 
skolen. 
 
Hvornår går børnehuset i gang i forhold til vores barn 
 
Det afhænger af jeres barns alder og den lokale planlægning, som alle daglige ledere og pædagoger 
skal aftale. Det kan være, at personalet vælger, at alle børn vurderes i den måned, de har fødselsdag 
og der i samme måned afholdes samtale med jer. Det kan være, at de vælger en anden systematik.  
Det kan I høre nærmere om hos jeres daglige leder. 
 
Hvis vi får brug for hjælp til vurderingsredskabet 
 
I kan spørge lederen af børnehuset. Derudover vil Børneområdet udarbejdet en forældreguide, som 
findes på Hjernen og Hjertets hjemmeside 
 
Venlig hilsen 
 
Dorte Bloch Olsen 
Børnechef 

https://www.rudersdal.dk/hjernen-og-hjertet?s=hjernen+og+hjertet

