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1 ORDINÆRT TILSYN I BØRNEHAVE GÅRDEN, RYDE
1.1 Pædagogisk tilsyn 2020 - Alle dagtilbud
Deltagere fra dagtilbuddet: Institutionsleder Nicolaj Frederiksen
Navn på tilsynsførende: Pædaogisk konsulent Cecilie Falkesgaard Mehl
Dato for tilsyn: 16. marts

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 Børnehave - Gården, Rydes 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,
3

Børnehave - Gården, Ryde

Daginstitutionsrapport

dagtilbuddets pædagogiske læreplan samt observationer fra det uanmeldte tilsyn.
Primære opfølgningspunkter fra Børnehave - Gården, Rydes seneste tilsyn:
- Tilsynsrapporten skal offentliggøres på hjemmesiden
- Samlet pædagogisk læreplan skal offentliggøres på hjemmesiden
Opfølgning: Både tilsynsrapport og opdateret pædagogisk læreplan er lagt på dagtilbuddets hjemmeside.
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2 RAMMEBETINGELSER
2.1 Medarbejdere og ledere
2.1.1 Medarbejdergruppen
Lederens besvarelse:
Pædagogiske uddannelse

Antal medarbejdere

Ingen pædagogfaglig uddannelse

5

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

5

Videregående pædagogisk uddannelse
Videregående leder og/eller anden akademisk uddannelse
Pædagogstuderende

1

Pædagogisk assistent elev
Anden relevant uddannelse
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:
Der har ikke været nogen pga Corona

Ved ikke
Har dagtilbuddet fået værdi af de
kurser og uddannelser, som der er
afholdt midler til i det forløbne år?

100%

1
Slet ikke

2

3

2.1.3 Medarbejdertrivsel
Lederens besvarelse:

5

4
5
I meget høj grad
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Ved ikke
Er antallet af opsigelser acceptabelt?

4,0

1
Slet ikke

2

3

0%

4
5
I meget høj grad

Uddyb eventuelt dit svar:
Vi har haft 2 personer, som er stoppet. En ønskede fuldtidsarbejde og fandt dette og en er gået på pension.

Ved ikke
Er niveauet af sygefravær
acceptabelt?

4,0

1
Slet ikke

2

3

0%

4
5
I meget høj grad

Uddyb eventuelt dit svar:
Som udgangspunkt har vi ikke haft meget sygdom, dog er det svært at sige, da vi har haft en del fravær pga corona mistanke...Så lidt
svært at sige om det er det ene eller det andet.:-)

2.1.4 Samarbejde
Lederens besvarelse:
Beskriv kort samarbejdet mellem ledelsen og medarbejderne i dagtilbuddet
Det fungere rigtig fint. Vi er gode til at snakke og drøfte de daglige gøremål, så man minimere og evt, problemer.

Ved ikke
Er samarbejdet mellem ledelsen og
medarbejderne velfungerende?

5,0

0%

Er det interne samarbejde i
medarbejdergruppen velfungerende?

5,0

0%

Er planlægningen af praktiske
aktiviteter, bemanding, normering
med videre velfungerende?

3,0
1
Slet ikke

2

0%
3

4
5
I meget høj grad

Uddyb eventuelt dit svar:
Spørgsmål 3. Det har været et udfordrende år pga Corona. Vi har været opdel i grupper, forskellige arbejdsplaner. (Forskellige
arbejdstider), ekstra personaletimer, åbne og lukke 2-3 forskellige steder dagligt...mm.. Men jeg syntes, at personalet har klaret de
udfordringer mega godt...
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2.1.5 Ledelsen
Lederens besvarelse:

Ved ikke
Er det interne samarbejde i
dagtilbuddets ledelsesteam
velfungerende?

5,0

Har du personer i dit professionelle
netværk, som du kan sparre med
omkring svære situationer ...

4,0

Føler du dig tilpas i rollen som leder?

0%

5,0

Oplever du som leder et konstruktivt
samarbejde med forvaltningen?

3,0
1
Slet ikke

2

0%

0%

0%
3

4
5
I meget høj grad

Uddyb eventuelt dit svar:
Spørgsmål 4. Jeg oplever, at der ikke har været meget samarbejde med hensyn til alt det her Corona - det har selvfølgelig været svært
for alle. Men vi har i den grad sejlet i vores egen sø.Endvidere har vi haft lidt udfordringer med et øget børnetal i en periode - der var der
ikke meget forståelse for situationen. Så det er da noget der skal drøftes på et tidspunkt - hvordan vi bedst muligt hjælper hinanden i
udfordrende situationer. Og gør hinanden gode.
Tilsynsførendes anmærkninger eller kommentarer:
Børne og Unge Forvaltningen noterer sig ovenstående.
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2.2 Medarbejderinddragelse, tillidsrepræsentant og
arbejdsmiljørepræsentant
Lederens besvarelse:

Ved ikke
Arbejder I struktureret med
medarbejderinddragelse i ledelsen af
dagtilbuddet?

3,0

0%

Inddrages kommunens
personalepolitik i ledelsen af
dagtilbuddet?

3,0

0%

Afholdes der timer til
tillidsrepræsentantarbejde i
dagtilbuddet?

1,0

0%

Afholdes der timer til
arbejdsmiljørepræsentantarbjede i
dagtilbuddet?

3,0

0%

Afholdes der
medarbejderudviklingssamtaler
(MUS) hvert år?

5,0

1
Slet ikke

2

3

Uddyb eventuelt dit svar:
Vi har ikke en Tr. i øjeblikket:-)
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4
5
I meget høj grad
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2.3 Forældreinddragelse
Lederens besvarelse:

Ved ikke
Er samarbejdet mellem dagtilbuddet
og forældregruppen velfungerende?

4,0

1
Slet ikke

2

3

0%

4
5
I meget høj grad

Uddyb eventuelt dit svar:
Det plejer at være godt - tænker også at det er det stadig.. Men vi har været udfordret med alle corona reglerne. De har ikke
nødvendigvis gjort noget godt for det tætte samarbejde og kontakten.. Men vi er jo nok ikke det eneste sted med den udfordring.:-)

2.3.1 Mental sundhed
Lederens besvarelse:
Beskriv kort dagtilbuddet med hensyn til arbejdet med børnenes mentale sundhed og trivsel
Netop købt 8 pladser på fri for mobning kursus til et udvalg af personalet.

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

4,0

0%

Arbejder dagtilbuddet målrettet med
at forebygge mobning?

4,0

0%

Er der børn i dagtilbuddet, som ikke
trives og/eller er udfordret på den
mentale sundhed?

2,0

0%

Har personalet den nødvendige
viden om forudsætningerne for
børns trivsel og mentale sundhed?
Er der behov for at gøre en ekstra
indsats omkring arbejdet med
børnenes trivsel og menta...

4,0

0%

1,0

1
Slet ikke

0%

2

3

2.3.2 Hygiejne
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5
I meget høj grad
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Ved ikke
Har dagtilbuddet formuleret
hygiejnerutiner med henblik på at
reducere sygdomme og infektioner?

3,0

0%

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

4,0

Inddrages forældre i gode
håndhygiejnerutiner for børn og
voksne, fx ved at tage emnet op ...

0%

3,0

0%

Er der udfordringer med at
opretholde god hygiejne i
dagtilbuddet?

2,0

0%

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

2,0

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:
Den er ok - dog skal der spares i 2021...hvilket undrer, når der tales om minimumsnormeringer og kvalitet i dagtilbud... Dette ønskes
drøftet. Det er udfordrende at lægge budget og overholde det når de tal vi får ikke holder. Kunne vi få de faktiske tal når i kender dem??

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?

2,0
1
Slet ikke

0%
2

3

4
5
I meget høj grad

Tilsynsførendes anmærkninger eller kommentarer:
Børne og Unge Forvaltningen noterer sig ovenstående.

2.4.2 Bygninger
Lederens besvarelse:
Var der bemærkninger til bygningerne ved seneste bygningsgennemgang? Ja
Beskriv kort de handlinger, som bemærkningerne har givet anledning til
Taget skal skiftes i 2021 - det er planen fra byggeri og ejendom. (Helst sommerferien i uge 29 - 30).Der har vi ferielukket.
Beskriv kort dagtilbuddets generelle vedligeholdelsestilstand
De er ok.
Beskriv kort hvordan I sikrer vedligeholdelse af dagtilbuddets bygninger
Vi har løbende kontakt med byggeri og ejendom vedr. det udvendige samt vand/varme etc.Det indvendige afholder vi selv. Generelt er
det også en del af pædagogikken at vi passer på tingene her. Og det forventes også af børnene :o)
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Ved ikke
Har du den nødvendige viden og
overblik i forhold til
bygningsvedligeholdelsen?

4,0

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

0%

3,0

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

0%

2,0
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? Nej
Beskriv kort dagtilbuddet med hensyn til arbejdet med sikkerhed
Legepladsen gennemgåes hvert år af Kaj Bech.

Ved ikke
Har personalet den nødvendige
viden om sikkerhed på legepladsen?

3,0

Er der behov for at gøre en ekstra
indsats i forhold til at arbejdet med
sikkerhed og sikring af dagtilbudde...

0%

2,0
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
Der er udarbejdet en evakueringsplan... P-stuen

Ved ikke
Har personalet den nødvendige
viden om, hvordan man forebygger
og reagerer i tilfælde af brand?

4,0

Er der behov for at gøre en ekstra
indsats i forhold til arbejdet med
forbyggelse og reaktioner i tilfæl...

0%

2,0
1
Slet ikke

0%
2

Har alle medarbejdere grundkursus i førstehjælp? De fleste
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3

4
5
I meget høj grad
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Hvor ofte tilbyder i 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?

Se de styrkede læreplaner :-)

Tilsynsførendes anmærkninger eller kommentarer:
Ved kvalitetssamtalen blev dagtilbuddets arbejde med at organisere det pædagogiske læringsmiljø drøftet. Dette med udgangspunkt i
beskrivelser i den pædagogiske læreplan hvor der bl.a. står: Vi er bevidste om, at der sker læring hos børnene hele dagen igennem,
både ved voksenstyrede aktiviteter, rutine situationer, men også i den frie leg. Vi har valgt at have aldersopdelte grupper, for bedre at
kunne tilrettelægge læringsmiljøer som rammer børnenes nærmeste udviklingszone.

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

Se Læreplaner

Tilsynsførendes anmærkninger eller kommentarer:
Ved kvalitetssamtalen blev dagtilbuddets arbejde med at evaluering drøftet. Dette med udgangspunkt i Lege- og
læringsmiljøvurderingen fra 2019 samt beskrivelser i den pædagogiske læreplan hvor der bl.a. står: Vi har løbende evalueringer af
læringsmiljøerne på Gården, ude som inde, samt af større pædagogiske aktiviteter og læringsforløb. Evalueringen foregår løbende, i
vores hverdag, til stuemøder og personalemøder. Vi bestræber os på, at blive bedre til at få en mere struktureret evalueringskultur. I
dagtilbuddet er man pt. optaget af at finde en struktur for evalueringsprocesser der giver bedst mening for det pædagogiske
personales arbejde med udvikling af det pædagogiske læringsmiljø.

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

Se læreplaner

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?

Se læreplaner

Lederens besvarelse:
Holstebro Kommunes Børne- og Ungepolitik: Hvordan arbejdes der med den politiske målsætning?: ”I løbet af de næste to år vil vi se
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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)

Se læreplaner
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3 EVALUERING AF RESULTATER
3.1 Trivsel
Lederens besvarelse:
Beskriv kort dagtilbuddets tilgang til arbejdet med børnenes trivsel
Vi tilstræber at skabe et trygt miljø for børnene både når det handler om barn-barn og barn-voksen relation. Vi ønsker at skabe
oplevelser for børnene og et godt børneliv, hvor der også er plads til børns leg uden voksen styring. Børn skal have en oplevelse af at
kunne noget. Også uden de voksne.

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:
Uddyb eventuelt din vurdering:
Det er meget vigtig, at alle er med og det er et område som altid skal være i fokus.
Tilsynsførendes anmærkninger eller kommentarer:
Ovenstående blev uddybet ved kvalitetssamtalen. Dette bl.a. med udgangspunkt i dagtilbuddets pædagogiske læreplan og Lege- og
læringsmiljøvurderingen fra 2019.
Lederens besvarelse:

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

4,0

1
Slet ikke

2

3

Lederens besvarelse:
Begrund eventuelt din vurdering af forældrenes tilbagemeldinger vedrørende trivsel:
Der er et gennemsnit på 3,8 ud af 4,0 i forældrenes vurdering af børnenes trivsel. Det er tilfredstillende.

15

0%

4
5
I meget høj grad
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3.2 Inklusion og relationer
Lederens besvarelse:
Beskriv kort dagtilbuddets tilgang til arbejdet med inklusion:
Det er et punkt, som ofte er på dagsordenen ved vores p-møder.

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
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...

2,0

1
Slet ikke

0%

2

3

4
5
I meget høj grad

Begrund eventuelt din vurdering:
Der er børn, hvis forudsætning for social inklusion er anderledes end flertallet af børn.Det kan være opdragelse, diagnose eller andet i
bagagen.

Tilsynsførendes anmærkninger eller kommentarer:
Ovenstående blev drøftet ved kvalitetssamtalen.
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3.3 Børnenes sundhed

Lederens besvarelse:

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

4,0

1
Slet ikke

2

17

3

0%

4
5
I meget høj grad
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3.4 Fysiske rammer
Lederens besvarelse:
Beskriv kort dagtilbuddets fysiske rammer:
De er gode:-) - Kom og kig
Tilsynsførendes anmærkninger eller kommentarer:
Ud fra det uanmeldte tilsyn er det indtrykket, at der arbejdes bevidst med de fysiske rammer både ude og inde. Omgivelserne lægger
op til leg, læring og udforskning, og børnene agerer vante i rammerne. Børnene ser ud til at trives med, at have mulighed for at lege ud
over et stort areal, og ved hvor de kan opsøge de voksne.

Lederens besvarelse:

Ved ikke
Er forældrenes løbende
tilkendegivelser af tilfredsheden med
udendørsfaciliteter...
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Slet ikke
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Lederens besvarelse:

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

2

3

Lederens besvarelse:
Begrund eventuelt din vurdering:
Ro og fred er jo en svær ting...Vi forsøger, at ro og fred er indendørs og tummel/støj er udendørs.:-)

18

0%

4

5
I meget høj grad

Børnehave - Gården, Ryde

Daginstitutionsrapport

3.5 Sprogvurdering
Lederens besvarelse:
Beskriv kort dagtilbuddets tilgang til at arbejde med børnenes sprog
Vi forsøger at arbejde med børnenes sprog hele tiden. Både i samlinger, spisesituationer og i samarbejde med talepædagog.
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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 BØRNEHAVE GÅRDEN, RYDE
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 af Gården, 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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