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Anvendelse af dialogmodulet i de enkelte børnehuse er godt i gang, det er undervisningen i Det 
gode forældresamarbejde også. 
Vi har i den første periode fået værdifulde erfaringer med anvendelse af dialogmodulet, både på 
pædagog og daglig lederniveau samt på områdeleder og forvaltningsniveau.  
Denne status opsamler de gode erfaringer der allerede er, men også de problematikker som har 
givet anledning til spørgsmål - eller er under afklaring.  
 
Undervisning i Det gode forældresamarbejde 
 
Der er afholdt 6 undervisningsforløb i Det gode forældresamarbejde med Inge Schoug Larsen. 
I alt ca. 150 pædagoger har deltaget. 
Der resterer to kursusgange den 22. november og den 6. december. 
 
I forhold til planlægning af kurser i 2017, er der udsendt spørgeskema til alle daglige ledere med 
henblik på, hvor mange pædagoger der skal planlægges kursus for i starten af 2017. 
 
Ny oversigt med datoer for 2017 fremsendes i slutningen af november 2016 
 
Opmærksomhedspunkter fra undervisningen 
 

- Børneområdet udsender i god tid inden kursusafholdelse i Det gode forældresamarbejde 
program og artikel 

- Daglige ledere orienterer og fremsender i god tid program og artikel til de pædagoger der 
skal på kursus  

 
Første gang en pædagog skal foretage en dialogvurdering er det hensigtsmæssigt, at hun udfører 
vurderingen sammen med en IT-nøgle, daglig leder eller kollega der allerede har anvendt 
dialogmodulet.  

 
Spørgsmål om hvor ofte skal der foretages vurderinger  
 
I 2016 er der ingen børn, der skal vurderes bagudrettet.  
 
Det betyder at: 
Børn, der er 3 år og 4 mdr., skal først vurderes, når 
de er på vej mod 4 år 
Børn, der er 4 år og 5 mdr., først vurderes, når de er 
På vej mod skole (dec/jan/feb) 
 
9-14 mdr. (Skemaet er mere kortfattet) 
På vej mod 2 år 
På vej mod børnehave 
På vej mod 4 år 
På vej mod skole x 2 (Der foretages to vurderinger indenfor det 

år, barnet skal i skole) 

 



 

 

Et barn der starter i en integreret institution ca. 1 år gammel skal således vurderes seks gange i den 
periode, barnet er i daginstitution. 
 
Dialogmodulskemaet anvendes altid ved 3-mdrs. opstartssamtalen. Ved denne samtale er det i 
højere grad forældrenes kendskab til barnet, der er i fokus.  
 
Barnet vurderes +/- en måned, fra den dag de har fødselsdag. Der afholdes forældresamtale indenfor 
en måned efter at vurderingen er foretaget. 
 
 
Arbejdets organisering 
 
Det er vigtigt, at den daglige leder har fokus på at implementere en fælles arbejdsgang for, hvordan 
man foretager vurderinger i børnehuset; herunder forberedelse, forældredialog og opfølgning. 
Hermed sikres at alle pædagoger har et godt udgangspunkt for at kunne tilrettelægge vurderingerne, 
afholde samtaler og følge op.  
 

 
 
 
Hvordan overføres vurderinger fra et dagtilbud til et andet og til skolen?  
 
Overgang til andet dagtilbud 
Der vil automatisk ske overførsel af aktive fokuspunkter fra dagpleje/vuggestue eller ved overflytning 
fra et dagtilbud til et andet. 
 
Afsluttede vurderinger vil kunne ses af det nye dagtilbud når barnet er startet det pågældende sted.  
 
Overgang til skole 
Ved overgang til skole skal forældrene give skriftlig tilladelse til, at aktive fokuspunkter og 
overgangsbeskrivelse må overleveres til skolen.  
Blanket til registrering af samtykke printes af pædagogen og videregives til forældrene. (Bilag 1).  
 
Blanket til registrering af samtykke findes også på www.rudersdal.dk/hjernen og hjertet. 

http://www.rudersdal.dk/hjernen%20og%20hjertet


 

 

 
Når sidste vurderingen På vej mod skole er foretaget, sættes kryds i rubrikken ved modtaget 
samtykkeerklæring.  
Forældrene vil få udleveret de samme oplysninger som skolen modtager.  
(Dagtilbuddet har ansvaret for at udlevere materialet til forældrene) 

 
Vurdering af børn i ressourcegrupper, Pandagruppe og inklusionsbørn  
 
Alle børn i Rudersdal kommunes dagtilbud vurderes. Det er vigtigt at understrege at vurderingerne 
anvendes som udgangspunkt for samarbejdet med forældrene omkring deres barns læring, udvikling, 
og trivsel og ikke som benchmarking. 

 
Dialogprofilskemaer i pdf-version 

 
Forespørgsler har vist, et behov for at kunne printe dialogprofilskemaer til brug for manuel 
udfyldelse. Det har ikke tidligere været muligt. 
 
Det kan nu ske ved at klikke ind på www.rudersdal.dk/hjernen og hjertet og downloade det dialog-
profilskema der er relevant for barnets alder og i forhold til om det er forældre- eller pædagog der 
skal anvende skemaet.  

 
 

Dialogprofilspørgsmål på engelsk og øvrige sprog 
 

Det er ikke p.t. muligt at udfylde et barns dialogprofil i, et skema oversat til andre sprog end dansk. 
Rambøll oplyser at dialogprofilskemaet (både pædagog og forældreskemaet) i 2017 vil udkomme i en 
engelsk version. 
Århus kommune har oversat de 18 spørgsmål til engelsk samt 8 andre sprog. Ved henvendelse til 
Hanne Larsen, hla@rudersdal.dk vil der kunne henvises til materialet som kan anvendes som 
inspiration og hjælp. 
 
Hvis I har får brug for yderligere information 
 
Det er altid muligt at hente de nyeste informationer der vedrører dialogmodulet her: 
 www.rudersdal.dk/hjernen og hjertet 
  
I kan rette henvendelse til  boerneområdet@rudersdal.dk 
 
 
 
 
Venlig hilsen 
 
Hanne Larsen, Udviklingskonsulent på Børneområdet 
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