
Forældreinformation og introduktion til dialogredskabet  
Hjernen & Hjertet 
 
Som en del af indsatsen om styrket samarbejde mellem forældre og dagtilbud omkring barnets 
trivsel, læring og udvikling anvender Rudersdal Kommune dialogmodulet i Hjernen & Hjertet. 
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 de 
eventuelle fokuspunkter som I - og det pædagogiske personale beslutter der skal arbejdes videre 
med. Der udarbejdes endvidere overgangsbeskrivelse ved overgang til skole 
 
Sådan foregår en vurderingen: 
 
Som forældre vil I forud for vurderingen blive informeret 
om, at I modtager et link til et elektronisk spørgeskema, 
som indeholder spørgsmål om: 
 

- jeres vurdering af barnets kompetencer ud fra de 
seks læreplanstemaer 

- jeres vurdering af barnets relationer i dagtilbuddet 

 
 
 
Personalet i børnehuset vil besvare de samme spørgsmål, således at der dannes et fælles grundlag 
for samtalen.    
 
Hvor ofte skal der foretages vurderinger? 
 
Der vil således skulle afholdes 5 vurderinger i den periode, barnet er i daginstitution/dagpleje. 
 
Der vurderes når barnet er: 
 
9-14 mdr. (Opstart i institutionen/dagplejen) 
2 år 
3 år (Foretages også sprogvurdering) 

4 år 
5 år (Ved overgang til skole foretages også sprogvurdering) 
 
Det betyder, at der skal vurderes en gang årligt. 
 
Hvornår skal jeres barn vurderes og hvad med forældresamtalen? 
 
Det afhænger af jeres barns alder og den lokale planlægning i det enkelte børnehus. Det kan være, at 
børnehuset vælger, at alle børn vurderes i den måned, de har fødselsdag og forældresamtalen 
afholdes kort herefter.  
Alle vurderinger følges op med en invitation til forældresamtale. 
Som afslutning på samtalen, indskrives hvilket fokus pædagog og forældre er blevet enige om, at der 
arbejdes frem mod til næste samtale/vurdering. 

Blå: pædagog besvarelse Grøn: forældre 



Hvordan 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. 
 
Som forældre får i pr. 1.1. 2019 automatisk adgang til Forældreportalen, her vil I få tilsendt 
spørgeskema, eventuelle fokuspunkter og overgangsbeskrivelser. 
 
Registrering af samtykke 

I skal aktivt registrere jeres samtykker til videregivelse af informationer til skole eller anden 
daginstitution.  
 
I Rudersdal kommune har vi valgt at oplysninger omkring det enkelte barn kun overgives hvis der 
foreligger samtykkeerklæring.  
 
Hvis I får brug for hjælp til vurderingsredskabet 
 
I kan spørge lederen af børnehuset. Derudover vil Dagtilbudsområdet altid være behjælpelig med at 
besvare spørgsmål. 
 
Venlig hilsen 
 
Dorte Bloch Olsen 
Dagtilbudschef 
 


