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HJERNEN&HJERTETS TILSYNSKONCEPT
Formål

• Understøtter gennemførelsen af det lovpligtige tilsyn og dialogen mellem personale, ledelse 
og forvaltning i det fælles arbejde med pædagogisk kvalitet på dagtilbudsområdet.

• Konceptets elementer dækker EVA's tre aspekter af kvalitet; strukturel kvalitet, 
proceskvalitet og resultatkvalitet, og kan fleksibelt tilpasses den enkelte kommunens 
indsatsområder.

• Tilbyder overblik over tilsynsrunder historisk set samt sikre opfølgning, kontinuitet og 
løbende dialog 

• Tilsynsrundens forskellige aktiviteter samles et sted

• Let at kunne generere rapporter for den enkelte enhed som er let tilgængelig 
for de involverede parter

Proces 
kvalitet

Strukturel 
kvalitet

Resultat
kvalitet



RUMMER MULIGHEDERNE
Indhold

• Adgang til forskellige skabelontyper som på forskellig vis rækker ud mod praksis og som kan deles direkte i systemet 
- kan tage sig forskelligt ud, afhængig af om det er kommunale institutioner, private, selvejende, dagplejen mv.

• Der kan inddrages interne og eksterne observationer – leve op til kravet om uvildighed

• Der kan afvikles forskellige læringsmiljøvurderinger forud for tilsynet, hvor data kan trækkes direkte ind i 
tilsynsskabelonen på lige fod med øvrige børnerettede resultater fra H&H:

• Pædagogisk Læringsmiljøvurdering (PLV), baseret på ministeriets og EVA’s materialer, hvor ledere, 
medarbejdere og eksterne observatører kan adspørges 

• Forældretilfredshed efter KL’s spørgeramme
• Børneperspektivet gennem et interaktivt og talende spørgeskema, Spørge Børge, som gennemføres via Ipad

• Løbende dialoger kan noteres direkte i systemet med dagsordener og referater og derudover er det muligt at skabe 
overblik og sammenhænge mellem opfølgning og evaluering med udviklingsplaner i de enkelte institutioner

• Anmærkninger eller skærpende omstændigheder kan noteres og konkrete handleplaner, struktureret efter 
modellen fra lovforslaget, kan nedfældes

• Mulighed for vedhæftning af tidligere tilsynsrapporter, eksterne observationer udført med andre redskaber, billeder 
og eller videoer, så det hele er let at genfinde 
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BESVARELSE AF TILSYN I SYSTEMET

Opsætning af skabelon og 

deling

Administration af runderDeling og adgang til 

besvarelse af 

tilsynsskabelon
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TILSYN MELLEM KONTROL OG UDVIKLING
To spor

Rapport til offentliggørelse

- Skabelon og deling

- Kommentering af leder og 

tilsynsførende

- Opsamling af pointer og 

tilsynets fund

- Beskrivelse af evt. 

udviklingstiltag og handling

- Endelig Tilsynsrapport

Opfølgning og løbende udvikling

- Møder, indkaldelse og dagsorden

- Referater

- Løbende aftaler og udvikling

- Nuancering af udviklingstiltag

- Nuancering af Handleplaner ved 

alvorlig bekymring

- Løbende evaluering, opfølgning og 

handling
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RAMMEVILKÅR – EFTER EVA’S STRUKTUR
Temaer med underspørgsmål som kan udvælges

NORMERING, ORGANISERING OG GRUPPESTØRRELSE
- Normering
- Organisering af børnegruppen

FYSISKE RAMMER
- Bygninger og vedligehold
- Legepladssikkerhed
- Brandsikkerhed

UDDANNELSE, EFTERUDDANNELSE OG PERSONALESTABILITET
- Uddannelse og efteruddannelse
- Personalestabilitet
- Medarbejderinddragelse, tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant

ANDRE RAMMEVILKÅR
- Økonomi
- Mad og måltider
- Førstehjælp
- Hygiejne
- Skoleudsættelser

Strukturel
kvalitet
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INDDRAGELSE AF RESULTATER
Resultater fra Hjernen&Hjertet kan inddrages i tilsyn

Resultat-
kvalitet

• PLV – pædagogisk læringsmiljøvurdering

• BTU - Forældretilfredshed

• Børneperspektivet

• Sprogvurdering 3-6

• Sprogtrappen

• Dialog og Alsidig Udvikling

• Læreplan

• TOPI

• Ressourcevurdering

• Motorik
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Inddragelse forskellige interessenter

Observatører

Dagplejepædagog

Institutionsledelse

PERSPEKTIVER PÅ MILJØET

Ældste børn

Forældre
Medarbejdere

- Overordnede trivsel og 

tilfredshed (Alle)

- Det pædagogiske grundlag 

(Fagpersoner)

- Læreplanstemaerne

(Fagpersoner)

- Pædagogisk ledelse 

(Fagpersoner)

- Oplevet kvalitet (Forældre)

- Trivsel og relationer (Børn)

Dagtilbud



PERSPEKTIVER PÅ LÆRINGSMILJØET
Gennem følgende redskaber

Pædagogisk Læringsmiljøvurdering PLV
Består af nogle overordnede trivsel og tilfredshedsspørgsmål og herefter følgende 3 
hovedtematikker 

• Pædagogisk grundlag (EVA)
• Læreplanstemaer (ministeriet)
• Faglig ledelse (VIVE)

Forældreinddragelse gennem BTU 
• KL’s spørgeramme

Børneperspektivet 
• Spørge Børge - 14 spg. via I-pad

Andre værktøjer udenfor H&H 
• KIDS
• ECCERS
• Kvalid

Proces 
kvalitet



PÆDAGOGISK LÆRINGSMILJØVURDERING- PLV
Formål

• Et fagligt refleksionsværktøj til at afdække det pædagogiske læringsmiljø i 

dagtilbud.

• Giver et stærkt grundlag for refleksion over praksis og danner konkret afsæt 
for, hvor dagtilbuddene har sine styrker, og hvor der kan være behov for ekstra 
fokus.

• Forskellige respondenter kan inddrages, herunder ledere, medarbejdere og 
observatører.

• Resultaterne fra PLV opgøres på dagtilbud-, område-, og kommuneniveau og 
rapporter trækkes let ind i systemet. 

• Besvarelserne fra PLV’en medtages i det forstående tilsyn. 

Proces
kvalitet



EKSEMPEL PÅ OPGØRELSE I PLV

17



BØRNEPERSPEKTIVET UNDER BARNET



BESVARELSE AF TILSYN I SYSTEMET

Opsætning af skabelon og 

deling

Administration af runderAdministration af 

processer, aftaler og 

mål
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Teknisk support
hjernenhjertet@ramboll.com
51 61 79 43

KONTAKT OS

mailto:hjernenhjertet@ramboll.com

