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1 ORDINÆRT TILSYN I KRUDTUGLEN, SDR.
NISSUM
1.1 Pædagogisk tilsyn 2020 - Alle dagtilbud
Deltagere fra dagtilbuddet: Institutionsleder Maja Vindum Knudsen
Navn på tilsynsførende: Pædaogisk konsulent Cecilie Falkesgaard Mehl
Dato for tilsyn: Kvalitetssamtale d. 25. marts 2021. Uanmeldt tilsyn 6. september 2021.

Kommunens formål med gennemførelse af tilsyn (jf. Dagtilbudslovens rammer):
Formålet med det pædagogiske tilsyn er todelt: 1. Tilsynet skal sikre at lovgivningen på dagtilbudsområdet og de rammer og
eventuelle prioriterede indsatser som Byrådet har fastsat overholdes. 2. Tilsynet skal fungere som et middel til dialog mellem
dagtilbudsområdet og dagtilbuddets bestyrelse, ansatte og ledelse, om den pædagogiske praksis. Tilsynet skal være med til at
understøtte udviklingen af den pædagogiske kvalitet på dagtilbudsområdet. Tilsynsforpligtelsen på dagtilbudsområdet retter sig mod:•
Det indholdsmæssige i dagtilbuddene (Det pædagogiske)•På hvilken måde opgaverne udføres i dagtilbuddene•Økonomiske forhold•
Legepladssikkerhed, brandforhold, hygiejne og sundhed.
Kommunens beskrivelse af øvrige rammer for tilsynet med hensyn til frekvensen for tilsyn og om der både føres anmeldte og
uanmeldte tilsyn:
Tilsynet i kommunale- og selvejende institutioner, samt dagpleje foretages hvert 2. år.Tilsynet i pulje- og private institutioner foretages
hvert år. Det pædagogiske tilsyn består af et uanmeldt tilsynsbesøg og en tilsyns- og kvalitetssamtale. Formålet med kombinationen
er at supplere en mere struktureret tilsyns- og kvalitetssamtale med et uanmeldt tilsynsbesøg, der kan give et øjebliksbillede af den
pædagogiske praksis, som den udstiller sig på et givent tidspunkt.Ud over det uanmeldte tilsynsbesøg i forbindelse med det
pædagogiske tilsyn, kan der ved opstået behov, foretages yderligere uanmeldte tilsyn, f.eks. i forbindelse med borgerhenvendelser om
kritisable forhold. Tilsynsrapport.Efter gennemførslen af tilsynet udarbejder konsulenten en tilsynsrapport, hvor det i hovedpunkter
fremgår, hvordan der arbejdes i den pædagogiske praksis, udviklingsmuligheder, udfordringer og hvilke emner der skal følges op
på.Senest 5 dage efter modtagelsen af tilsynsrapporten, sender ledelsen den videre til forældrebestyrelsen.Institutionslederen skal
offentliggøre tilsynsrapporten på institutionens hjemmeside.
Kommunens beskrivelse af anledning, fokus og formål med det aktuelle tilsyn eller tilsynsrunde:
Det pædagogiske tilsyn i 2020 omfatter alle kommunale-, selvejende-, pulje- og private dagtilbud i Holstebro Kommune. Tilsynet har ud
over de lovgivningsmæssige krav, fokus på det pædagogiske læringsmiljø, og hvordan Holstebro Kommunes politiske målsætning om
”Udviklende fællesskaber” efterleves i praksis. Som grundlag for dialogen til tilsyns- og kvalitetssamtalen, inddrages data fra
forberedelses- og dialogskemaet, resultater fra lege- og læringsmiljøvurderingen, dagtilbuddets pædagogiske læreplan og
observationer fra det uanmeldte tilsyn.

Rammesætning af Krudtuglen, Sdr. Nissums tilsyn:

Tilsynet skal være med til, at understøtte udviklingen af den pædagogiske kvalitet i
dagtilbuddet. Derfor vil der være et stort fokus på rammerne for den pædagogiske
praksis: Hvordan der arbejdes med det pædagogiske grundlag og den pædagogiske
læreplan, - hvordan det pædagogiske læringsmiljø tilrettelægges og hvilke
udviklingsmuligheder og udfordringer dagtilbuddet står overfor.
Som grundlag for dialogen til tilsyns- og kvalitetssamtalen, inddrages data fra
forberedelses – og dialogskemaet, resultater fra lege- og læringsmiljøvurderingen,
dagtilbuddets pædagogiske læreplan samt observationer fra det uanmeldte tilsyn.
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Primære opfølgningspunkter fra Krudtuglen, Sdr. Nissums seneste tilsyn:
Hjemmesiden: Tilsynsrapporten skal offentliggøres
I den nye pædagogiske læreplan skal det beskrives hvordan der arbejdes med børn med særlige behov (Udsatte positioner) § 8 stk. 4 i
den nye Dagtilbudslov.
Opfølgning: Dagtilbuddet har lagt den pædagogiske læreplan på hjemmesiden. Herunder er der et afsnit der handler om arbejdet med
børn i udsatte positioner.
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2 RAMMEBETINGELSER
2.1 Medarbejdere og ledere
2.1.1 Medarbejdergruppen
Lederens besvarelse:
Pædagogiske uddannelse

Antal medarbejdere

Ingen pædagogfaglig uddannelse

2

Pædagogisk grunduddannelse (PGU)
Pædagogisk assisten (PAU)
Seminarieuddannet pædagog

2

Videregående pædagogisk uddannelse
Videregående leder og/eller anden akademisk uddannelse

1

Pædagogstuderende
Pædagogisk assistent elev
Anden relevant uddannelse
Ressourceperson

Antal medarbejdere

Alkohol nøglepersoner
Nøglepersoner for psykisk syge
2-sprogsansvarlige
Sprogansvarlig (kontere kursus i Sprogpakken)

1

Nøglepersoner for fysisk og psykisk overgreb
Andre relevante ressourcepersoner
Uddannelsesniveau i ledergruppen

Antal

Lederuddannelse på diplomniveau
Lederuddannelse på masterniveau
Anden lederuddannelse

1

Er fordelingen mellem uddannede og ikke-uddannede passende? Ja

2.1.2 Medarbejderudvikling
Lederens besvarelse:
Beskriv kort de kurser og uddannelsesforløb, der er blevet afholdt midler til i det forløbne år:
leder akademi moduler på erhvervsakademiet i Herning
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Ved ikke
Har dagtilbuddet fået værdi af de
kurser og uddannelser, som der er
afholdt midler til i det forløbne år?

4,0

1
Slet ikke

2

3

0%

4
5
I meget høj grad

2.1.3 Medarbejdertrivsel
Lederens besvarelse:

Ved ikke
Er antallet af opsigelser acceptabelt?

5,0

1
Slet ikke

2

3

4
5
I meget høj grad

2.1.4 Samarbejde
Lederens besvarelse:
Beskriv kort samarbejdet mellem ledelsen og medarbejderne i dagtilbuddet
godt - anerkendende- sparringvi tager en snak om tingene - vi er forskellige - dette giver mangfoldighed - og accepteres
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2.1.5 Ledelsen
Lederens besvarelse:

Uddyb eventuelt dit svar:
Det er af og til svært at komme igennem til forvaltningen - men når det lykkes er samarbejdet fint. Jeg tænker lederjobbet af og til er
ret ensomt - jeg mangler sparring især på det faglige område - jeg mangler respons - er det jeg gør godt nok og fyldestgørende nok
Tilsynsførendes anmærkninger eller kommentarer:
Forvaltningen noterer sig ovenstående.
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2.2 Medarbejderinddragelse, tillidsrepræsentant og
arbejdsmiljørepræsentant
Lederens besvarelse:

Uddyb eventuelt dit svar:
Personalet og jeg er også til MUS og LUS samtaler med vores bestyrelse
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2.3 Forældreinddragelse
Lederens besvarelse:

Uddyb eventuelt dit svar:
der er lagt op til en god og åben dialogdette tænker jeg også der generelt erforældrene kommer med det de har på hjerte - vi får en go
snak - og får løst de forskellige udfordringer
Beskriv eventuelle overvejelser vedørende handlinger/ændringer i praksis som ovenstående vurderinger giver anledning til:
Vi har i forhold til dialog med de udenlandske forældre har måttet pudse vores engelsk af og have meget fokus på at de forstår hvad vi
vil sige til dem - vi gestikulerer meget

2.3.1 Mental sundhed
Lederens besvarelse:
Beskriv kort dagtilbuddet med hensyn til arbejdet med børnenes mentale sundhed og trivsel
Jeg anser dette som et af vores kerne områder - og tænker at der løbende er behov for at ydes en ekstra indsats - her hos os er det
vigtigt at barnet trives, har et godt tilhørs forhold, bliver modtaget på den bedste måde, bliver set, hørt, accepteret og anerkendt for lige
netop den det er, samtidigt er det vigtigt for os at barnet har kammerater og venner i børneflokkenog at børnene har øje for at vi er
forskellige og på trods af vores forskelligheder er gode nok

Ved ikke
Har alle børn et fortroligt
tilhørsforhold til mindst en voksen?

4,0

Arbejder dagtilbuddet målrettet med
at forebygge mobning?
Er der børn i dagtilbuddet, som ikke
trives og/eller er udfordret på den
mentale sundhed?

0%

5,0

1,0

0%

Har personalet den nødvendige
viden om forudsætningerne for
børns trivsel og mentale sundhed?

4,0

Er der behov for at gøre en ekstra
indsats omkring arbejdet med
børnenes trivsel og menta...

0%

3,0

1
Slet ikke

0%

2

0%

3

2.3.2 Hygiejne
Lederens besvarelse:
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Beskriv kort dagtilbuddet med hensyn til arbejdet med hygiejne
Dette er der jo i forhold til hele corona situationen kommet rigtig meget fokus på,Vi følger og overholder de gældende corona regler og
planter disse regler i børnenes bevidsthedVi snakker meget med børnene om hvorfor vi er nødt til at overholde de forskellige corona
regler Generelt er det vigtigt for os at lære børnene gode hygiejne regler

Ved ikke
Har dagtilbuddet formuleret
hygiejnerutiner med henblik på at
reducere sygdomme og infektioner?

5,0

0%

Har dagtilbuddets personale den
nødvendige viden indenfor generel
hygiejne, herunder håndhygiejne ...

5,0

0%

Inddrages forældre i gode
håndhygiejnerutiner for børn og
voksne, fx ved at tage emnet op ...
Er der udfordringer med at
opretholde god hygiejne i
dagtilbuddet?

4,0

0%

1,0

0%

Er der behov for at gøre en ekstra
indsats omkring arbejdet med
hygiejne?

5,0

1
Slet ikke

2
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3

4
5
I meget høj grad
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2.4 Øvrige tilsynselementer
2.4.1 Økonomi
Lederens besvarelse:
Var der bemærkninger ved seneste budgetgennemgang? Nej
Beskriv kort dagtilbuddets generelle økonomiske situation:
Krudtuglen har en sund økonomi

Ved ikke
Har du den nødvendige viden og
overblik til at kunne styre
dagtilbuddets økonomi?

4,0

0%

Modtager du den nødvendige hjælp
og støtte i forhold til at følge og styre
dagtilbuddets økonomi?

4,0

0%

Er der behov for at gøre en ekstra
indsats i forhold til styre
dagtilbuddets økonomi?

1,0
1
Slet ikke

0%
2

3

4
5
I meget høj grad

2.4.2 Bygninger
Lederens besvarelse:
Var der bemærkninger til bygningerne ved seneste bygningsgennemgang? Nej
Beskriv kort hvordan I sikrer vedligeholdelse af dagtilbuddets bygninger
Vi sidder til leje i Sdr Nissum gamle skole

Ved ikke
Har du den nødvendige viden og
overblik i forhold til
bygningsvedligeholdelsen?

3,0

0%

Modtager du de nødvendige
ressourcer og støtte til
vedligeholdelse af bygningerne?

3,0

0%

Er der behov for at gøre en ekstra
indsats i forhold til at sikre
vedligeholdelsen af bygningerne?

1,0
1
Slet ikke

0%
2

3

4
5
I meget høj grad

2.4.3 Sikkerhed
Lederens besvarelse:
Var der bemærkninger til sikkerheden ved seneste legepladsinspektion? Ja
Beskriv kort de handlinger, som bemærkningerne har givet anledning til?
Nyt underlag i bunden af ruchebanerne i vuggestuen og børnehavennye lejer sat i i gynge - ukrudt fjernet under gynge Seneste
legepladssyn d. 17.8 2020
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Beskriv kort dagtilbuddet med hensyn til arbejdet med sikkerhed
Alle er bekendt med de gængse sikkerhedsregler og disse overholdes

Ved ikke
Har personalet den nødvendige
viden om sikkerhed på legepladsen?
Er der behov for at gøre en ekstra
indsats i forhold til at arbejdet med
sikkerhed og sikring af dagtilbudde...

4,0

0%

1,0
1
Slet ikke

0%
2

3

4
5
I meget høj grad

2.4.4 Brand
Lederens besvarelse:
Var der bemærkninger ved seneste brandinspektion? Nej
Lederens besvarelse:

Beskriv kort dagtilbuddet med hensyn til forebyggelse af brand og øvelser i tilfælde af brand
røgalarmer - handleplaner ved brand hænger synligt, personalet er bekendt med hvor de hænger og hvilke tiltag der skal igangsættes
ved brand Børnene er orienteret om hvad der er vigtigt at gøre hvis det brænder

Ved ikke
Har personalet den nødvendige
viden om, hvordan man forebygger
og reagerer i tilfælde af brand?
Er der behov for at gøre en ekstra
indsats i forhold til arbejdet med
forbyggelse og reaktioner i tilfæl...

4,0

0%

1,0
1
Slet ikke

0%
2

3

4
5
I meget høj grad

Har alle medarbejdere grundkursus i førstehjælp? Ja alle
Hvor ofte tilbyder i opfølgningskursus? Der er opfølgnings kursus i støbeskeen
Tilsynsførendes anmærkninger eller kommentarer:
Det anbefales at der tages opfølgningskursus hvert 2. år.

2.5 Lokale spørgsmål
Lederens besvarelse:
Det pædagogiske læringsmiljø: Hvordan arbejdes der med, at skabe rammerne for et udviklende pædagogisk læringsmiljø? Hvilke
metoder og aktiviteter bruges til at nå målene? Hvordan tager det pædagogiske læringsmiljø højde for børn i udsatte positioner?

Vi har emne uger hen over året, hvor vi komme omkring de forskellige læreplans temaer. Vi holder hinanden og os selv fast i det
planlagte, dog er der altid mulighed og tid til afstikkere, idet det er vore klare overbevisning at vi gennem hele for løbet skal have
børnene med, være klar til at lytte på dem og deres ideer og kunne ændre det planlagte hvis vi vurderer at det er den vej vi skal – vi
griber dagen.Vi gør meget ud af at gøre plads til børnenes lege- og læringsmiljø, styrke deres venskaber og gøre dem nysgerrige på de
forskellige tiltag og give plads til at de kan gøre deres egne erfaringer, velvidende at en af os voksne altid er klar til hjælp og vejledning
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hvis dette måtte være nødvendigt.Det er vigtigt for os at alle børn bliver set, hørt, og anerkendt i det de kan bidrage med. Der skal være
plads og rum til forskellighed.

Tilsynsførendes anmærkninger eller kommentarer:
Ovenstående blev drøftet ved kvalitetssamtalen. Det pædagogiske personale er opmærksomme på, at tilrettelægge det pædagogiske
læringsmiljø med udgangspunkt i den aktuelle børnegruppe. Den pædagogiske læreplan er afsæt for planlægningen og organiseringen
af praksis, men der er altid plads til at følge børnenes spor.

Lederens besvarelse:
Evalueringskultur: Hvordan arbejdes der med etablering af en evalueringskultur i dagtilbuddet?

Vi har brugt praksisfortællinger meget, fotos, børnemøder, været meget omkring børnene, i forhold til de udenlandske børn har vi brugt
billedbøger med billeder af de mest almindelige ting

Tilsynsførendes anmærkninger eller kommentarer:
Ovenstående blev drøftet ved kvalitetssamtalen. Arbejdet med at etablere en kultur for evaluering i dagtilbuddet er en opmærksomhed
for leder. Det pædagogiske personale reflekterer fagligt sammen i løbet dagligdagen, og dokumenterer praksis ved hjælp af fotos og
beskrivelser. Fremadrettet vil dagtilbuddet arbejde mere med evaluering og udvikling af den pædagogiske praksis, og i den forbindelse
være nysgerrige på at finde en struktur og redskaber der giver mening.

Lederens besvarelse:
Forældresamarbejde: Hvordan arbejdes der med forældresamarbejde, om børns trivsel, læring, udvikling og dannelse?

Åben dialog, gensidig respekt, vi får talt om og løst evt. udfordringer i fællesskab, vi handler ved bekymringer, der er lagt op til at
forældrene altid er velkommen til at komme med småt som stort.Forældresamtaler en gang årligt og ellers ved behov

Tilsynsførendes anmærkninger eller kommentarer:
Ovenstående blev drøftet ved kvalitetssamtalen. Dagtilbuddet har i 2020 igangsat en lokal forældertilfredshedsundersøgelse der viste
positive resultater.

Lederens besvarelse:
Kompetenceudvikling: Hvordan arbejdes der med at personalet har de kompetencer der skal til for, at understøtte og kvalificere
arbejdet med at etablere pædagogiske læringsmiljøer, der fremmer børns trivsel, læring, udvikling og dannelse?

Deltager i kurser mm., foredrag, relevant litteratur, faglige diskussioner

Lederens besvarelse:
Holstebro Kommunes Børne- og Ungepolitik: Hvordan arbejdes der med den politiske målsætning?: ”I løbet af de næste to år vil vi se
en stigning af børn og unge, der oplever sig selv som en værdifuld del af, et eller flere af de fællesskaber, vi tilbyder” (2019-2020)

Det er vigtigt at det enkelte barn føler sig set, hørt og anerkendt. At det har gode legerelationer og oplever at høre til i
børnefællesskabet Det er vores primære opgave som voksne at have fokus på at alle børnene i vores institution trives og har det godt.
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Og at det lykkes.Vi skal være tilstede men samtidigt give rum og muligheder for at børnene drager deres egne erfaringer.Vi skal gøre
dem nysgerrige og give dem mulighed for at kunne udfolde og afprøve denne nysgerrighed.
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3 EVALUERING AF RESULTATER
3.1 Trivsel
Lederens besvarelse:
Beskriv kort dagtilbuddets tilgang til arbejdet med børnenes trivsel
Anderkendende tilgang - børnene skal ses og høres, de er medbestemmende, vi har fokus på at alle børn her har gode legerelationer
og gode børnevenskaberDe er med til at sætte dagsordenen og indholdet i deres institutionsdag selvfølgelig indenfor de rammer vi
har.Vi griber dagen

Lederens besvarelse:

Ved ikke
Er antallet af børn, som er vurderet i
forhold til trivsel, tilfredsstillende?

4,0

1
Slet ikke

2

3

0%

4
5
I meget høj grad

Lederens besvarelse:

Ved ikke
Er forældrenes løbende
tilkendegivelser af deres børns
trivsel tilfredsstillende?

4,0

1
Slet ikke

2

3

0%

4
5
I meget høj grad

Lederens besvarelse:
Begrund eventuelt din vurdering af forældrenes tilbagemeldinger vedrørende trivsel:
Vi har lavet vores eget spørgeskema omkring forældre tilfredshed og vi scorer højt.Spørgeskemaet gav også plads til gode og
brugbare udsagn fra nuværende forældre - men også tidligere forældre

Tilsynsførendes anmærkninger eller kommentarer:
Ovenstående blev drøftet ved kvalitetssamtalen.
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3.2 Inklusion og relationer
Lederens besvarelse:
Beskriv kort dagtilbuddets tilgang til arbejdet med inklusion:
Det er meget vigtigt at alle børnene her har mindst en god ven, vi har fokus på hvordan man taler til hinanden , hvordan man henvender
sig til hinanden og hvad det betyder at være en god kammerat.Vi er meget obs på om alle børn trives. Vi har øje for børn med særlige
behov og gør meget ud af at forklare børnene at vi alle er forskellige og at vi er gode nok på trods af vores forskelligheder.

Tilsynsførendes anmærkninger eller kommentarer:
Ved det uanmeldte tilsyn var det indtrykket, at det pædagogiske personale var opmærksomme på at understøtte, at alle børn med
deres forskellige forudsætninger deltager og oplever sig som en del af børnefællesskabet.

Lederens besvarelse:

Ved ikke
Er børnenes løbende tilkendegivelser
af at have gode venner
tilfredsstillende?

4,0

1
Slet ikke

2

3

0%

4
5
I meget høj grad

Lederens besvarelse:

Ved ikke
Er pædagogernes løbende
tilkendegivelser af barn voksenrelationerne i dagtilbudd...

4,0

1
Slet ikke

2

3

0%

4
5
I meget høj grad

Lederens besvarelse:

Ved ikke
Er inklussionen af børn i
dagtilbuddet tilfredsstillende?

4,0

1
Slet ikke

2

3

0%

4
5
I meget høj grad

Begrund eventuelt din vurdering:
Vi har løbende fokus på dette - som før beskrevet

Ved ikke
Er der et eller flere af børnene, hvor
der bør gøres mere end der gøres i
dag i forhold til at sikre soci...

1,0

1
Slet ikke

0%

2
16

3

4
5
I meget høj grad
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3.3 Børnenes sundhed
Lederens besvarelse:
Beskriv kort dagtilbuddets tilgang til arbejdet med sundhed blandt børnene:
Fokus på hygiejne, vi har emneuger omkring sund mad og hvor maden kommer fra, vi snakker om og har emneuger om hvad vores
krop har brug for Vi har en daglig snak når vi f eks spiser madpakker og eftermiddagsmad

Lederens besvarelse:

Ved ikke
Er pædagogernes løbende
tilkendegivelser af den generelle
sundhed i børnegrupp...

4,0

1
Slet ikke
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3.4 Fysiske rammer
Lederens besvarelse:
Beskriv kort dagtilbuddets fysiske rammer:
Vi bor i et smørhul har fjorden og skoven indenfor gåafstandVi har 5 min i bus eller bil til havetVi bruger udeområdet meget og gør
meget ud af at gøre børnene nysgerrige omkring og præsentere dem for naturens fantastiske verden - vi udforsker, opdager og oplever
naturen
Tilsynsførendes anmærkninger eller kommentarer:
Ud fra det uanmeldte tilsyn foreslås det, at dagtilbuddet evt. drøfter hvordan det fysiske og æstetiske læringsmiljø organiseres og
indrettes ud fra et børneperspektiv, og hvordan det fx inspirerer til forskellige typer lege og aktiviteter.

Lederens besvarelse:

Ved ikke
Er forældrenes løbende
tilkendegivelser af tilfredsheden med
udendørsfaciliteter...

4,0

1
Slet ikke
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3

0%
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I meget høj grad

Lederens besvarelse:

Ved ikke
Er forældrenes løbende
tilkendegivelser af tilfredsheden med
indendørsfaciliteterne til "tummel ...

4,0

1
Slet ikke
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Lederens besvarelse:

Ved ikke
Er forældrenes løbende
tilkendegivelser af tilfredsheden med
indendørsfaciliteterne til "ro og fre...

4,0

1
Slet ikke
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3.5 Sprogvurdering
Lederens besvarelse:
Beskriv kort dagtilbuddets tilgang til at arbejde med børnenes sprog
Sproggrupper, sprogvurderinger af de 3. årige,Rim og remser, synger, Vi bruger tale pædagogen når dette måtte være nødvendigt

Tilsynsførendes anmærkninger eller kommentarer:
Dagtilbuddets arbejde med udviklingen af børnenes sprog uddybes i den pædagogiske læreplan.
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Svarandel blandt fagpersonalet ved seneste Lege- og læringsmiljøvurdering i dagtilbuddet:
Antal svar

Svarprocent

Fagpersonale

0

0%

- Ledere

0

%

- Medarbejdere

0

%

- Observatører

0

%
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4 ORDINÆRT TILSYN I KRUDTUGLEN, SDR.
NISSUM
4.1 Sammenfatning/primære opfølgningspunkter

Efter tilsyns- og kvalitetssamtalen lægges der fra Børne og Unge Forvaltningen op til, at leder udarbejder en
udviklingsplan for de indsatsområder, der er aftalt mellem forvaltning og leder. Udviklingsplanen beskriver, hvordan
dagtilbuddet vil arbejde med at forbedre det/de udvalgte indsatsområder.
Som udgangspunkt for det videre arbejde med udviklingsplanen vælger leder i Krudtuglen, at fokusere på dagtilbuddets
evalueringskultur. Herunder at finde en struktur og redskaber der giver mening.
Der lægges op til at arbejdet med udviklingsplanen skal blive et levende dokument både i personalegruppen og
bestyrelsen.
Der følges op på arbejdet med udviklingsplanen ved næstkommende tilsyn.
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Hjernen&Hjertet

Hjernen&Hjertet er et IT-system, som Rambøll har udviklet til at understøtte arbejdet med udvikling og
dokumentation af kvalitet i dagtilbud.
Systemet hedder ”Hjernen&Hjertet”, fordi det forener den logisk-rationelle ”hjerneaktivitet” det er at
måle og dokumentere kvalitet, med den ”hjerteaktivitet”, det er at levere kvalitet i samværet med vores
fælles børn.
Hjernen&Hjertet samler oplysninger fra de pædagogiske læreplaner, oplysninger til pædagogisk tilsyn,
”Dialogprofiler” til brug i forbindelse med forældresamtalerne og andre oplysninger om den pædagogiske kvalitet.
Oplysninger fra alle disse forskellige dokumentationsopgaver, suppleret med kommunale nøgletal gør
det muligt gennem Hjernen&Hjertet at give alle et bedre overblik over kvaliteten i det pædagogiske arbejde.
Du kan læse mere om Hjernen&Hjertet på hjemmesiden: www.hjernenhjertet.dk
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