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1.

Opsætning af redskabet ”Refleksionsværktøj”
Rambøll har som en del af projektet Fremtidens Dagtilbud udviklet og it-understøttet et
redskab til analyse af en børnegruppe og efterfølgende planlægning af aktiviteter for børnegruppen (redskabet omtales i det efterfølgende som refleksionsværktøjet). Efter aftale med
MBUL beskrives herunder den opsætning som er etableret til projektet med henblik på at
understøtte redskabet.

1.1

Systemhierarki
Hierarkiet til brug for opsætning af redskabet ”Refleksionsværktøj” fremgår af figuren nedenfor. Kompetenceprofiler og skema for udvidet forældresamarbejde indtastes på det nederste niveau, Barn. Der kan oprettes pædagogiske forløb under niveauet Refleksionsgruppe.

Kommune

Dagtilbud-Leder

DagtilbudMedarbejder

Refleksionsgruppe

Barn

På niveauerne Kommune, Dagtilbud-Leder, Dagtilbud-Medarbejder findes der brugere, som
har forskellige muligheder. Den nærmere specifikation af hierarkiet og brugeradgang er
nærmere beskrevet i det vedlagte excel-ark.
1.2

Proces for refleksionsværktøjet
Processen for et pædagogisk forløb i refleksionsværktøjet, der er udviklet i forbindelse med
Fremtidens Dagtilbud, er som følger:
1. Der oprettes en refleksionsgruppe under et dagtilbud. Refleksionsgruppen kan rumme alle dagtilbuddets børn eller der kan oprettes flere refleksionsgrupper, fx svarende til de stuer/enheder, der er i dagtilbuddet.
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2. Børnene oprettes under en refleksionsgruppe med angivelse af navn og fødselsdato.
3. Det pædagogiske personale opretter og indtaster en kompetenceprofil for hvert
barn. Efterfølgende er der mulighed for at hente en rapport for kompetenceprofilen
på det enkelte barn.
4. Det pædagogiske personale opretter et pædagogisk forløb og vælger, hvilke børn
der skal indgå i forløbet.
5. Det pædagogiske personale henter en kompetenceprofilrapport for børnegruppen og
reflekterer over rapportens resultater som forberedelse til planlægning af det pædagogiske forløb.
6. Det pædagogiske personale planlægger det pædagogiske forløb og udfylder som en
del af denne proces planlægningsredskabet.
7. Det pædagogiske personale henter en planlægningsrapport og en procesplan, der
præsenterer de planlagte aktiviteter.
Derudover er der mulighed for at planlægge forløb med udvidet forældresamarbejde. Efter
punkt 1-3 ovenfor, er processen som følger:
4. Det pædagogiske personale henter en kompetenceprofilrapport for barnet og reflekterer over rapportens resultater som forberedelse til planlægning af det pædagogiske forløb.
5. Det pædagogiske personale indtaster skemaet for udvidet forældresamarbejde for
det givne barn.
6. Det pædagogiske personale henter en planlægningsrapport og en aktivitetsplan, der
præsenterer de planlagte aktiviteter.
Det konkrete indhold i kompetenceprofil, planlægningsredskab og skema for udvidet forældresamarbejde er beskrevet i følgende bilag:
Skema til kompetenceprofil
Skema til planlægningsredskab
Skema til udvidet forældresamarbejde
1.3

Oplysninger om barnet
Systemet har oplysninger om barnets navn og fødselsdato. Fødselsdatoen benyttes til at
beregne barnets alder, der har betydning for hvilken udgave af kompetenceprofilen, der skal
gennemføres.

1.4

Spørgeskemaer
Skema til planlægningsværktøjet
Alle dele af spørgeskemaet er obligatorisk at udfylde og en række af de valg, man træffer i
starten af spørgeskemaet, har betydning for, hvilke svarkategorier man kan vælge imellem
på flere af de efterfølgende spørgsmål.
Der gælder at
Valg af aktivitetstema styrer, hvilke fokusområder med pejlemærker man kan vælge
imellem
Valg af læringsområder styrer sammen med børnenes aldersgruppe, hvilke læringsmål man kan vælge imellem
Efter man har udfyldt første del af skemaet, lander man på en navigationsside, hvor man
kan vælge hvilken rækkefølge man vil udfylde sektionerne Sociale kompetencer, Alsidig
personlig udvikling, Sproglig udvikling og Naturfænomener i. For hver sektion præsenteres
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de valgte læringsområder og læringsmål på siderne, hvor man beskriver Aktiviteter, Interaktion og Fysiske rammer.
Når alle dele af skemaet er udfyldt, kan man afslutte skemaet via navigationssiden.
1.5

Rapporter
Når der er udfyldt en kompetenceprofil for et barn, kan der hentes en rapport, hvori resultaterne præsenteres.
Når der er oprettet et pædagogisk forløb, kan der tilsvarende hentes en aggregeret rapport,
der præsenterer resultaterne for de deltagende børn på baggrund af deres kompetenceprofil.
Når der er gennemført en planlægningsskema for en børnegruppe, kan der hentes dels en
planlægningsrapport, der indeholder beskrivelser af de planlagte aktiviteter, og dels en procesplan, der præsenterer de planlagte aktiviteter på ugebasis.
Resultater præsenteres grafisk i en rapport dels for det enkelte barn og dels for børnegruppen (Se eksempler i afsnit 2.10 og 2.11).

1.6
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Adgang til materialer
Brugerne har haft adgang til at hente en række materialer til brug for arbejdet med den
pædagogiske BASIS-model:
Vejledning til den pædagogiske BASIS-model
Temahæfter om de fire læringstemaer
Temahæfter om de tre aktivitetstemaer
Mødeguide for statusmøder
- Videnskortlægninger

2.

Brugergrænseflader
Herunder vises eksempler på de brugergrænseflader brugerne har mødt i projektet Fremtidens Dagtilbud.

2.1

Login i systemet

1.
XXXXXX

XXXXXX

1. Medarbejdere i dagtilbuddet kan logge ind i systemet med adgangskode.
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2.2

Adgang til materialer

1.

1. Medarbejdere i dagtilbuddet har adgang til at hente materialer og registreringsskemaer
til brug for sprogvurderingen.

2.3

Oprettelse af børn

3.
2.

1.

1. Mulighed for at oprette børn
2. Mulighed for at angive navn
3. Mulighed for at angive fødselsdato
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2.4

Redigering af børn

1.

1. Mulighed for at redigere fødselsdato og navn på barn

2.5

Oprettelse af kompetenceprofil

2.
1.

1.
2.
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Mulighed for oprettelse af kompetenceprofiler for barnet
Mulighed for at angive navn på profilen

2.6

Indtastning af kompetenceprofil

1.

2.

1. Mulighed for at tilgå kompetenceprofil-skemaet
2. Mulighed for at udfylde/redigere kompetenceprofilen for barnet
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2.7

Oprettelse af pædagogiske forløb

2.

3.
1.

1. Mulighed for at oprette et pædagogisk forløb
2. Mulighed for at navngive det pædagogiske forløb
3. Mulighed for at udvælge børn til deltagelse i det pædagogiske forløb

2.8

Udfyldelse af planlægningsredskab for pædagogisk forløb

2.

1.

1. Mulighed for at tilgå planlægningsredskabet
2. Mulighed for at indtaste/redigere i planlægningsredskabet
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2.9

Udfyldelse af planlægningsredskab for Udvidet forældresamarbejde

2.

1.

1. Mulighed for at tilgå planlægningsredskabet for Udvidet forældresamarbejde
2. Mulighed for at indtaste/redigere i planlægningsredskabet for Udvidet forældresamarbejde
2.10

Adgang til rapporter – Barnet

3.

2.

1.

1

1

1. Mulighed for at hente planlægningsrapport, aktivitetsplan og noter til forløbet for udvidet
forældresamarbejde
2. Mulighed for at hente kompetenceprofiler for barnet
3. Eksempel på rapportering af resultater i kompetenceprofilen
9/10

2.11

Adgang til rapporter – Børnegruppen

1. Angivelse af resultater på deltest

1.

2.

3.

1. Mulighed for at hente en aggregeret kompetenceprofil for børnegruppen, samt en planlægningsrapport og procesplan for det pædagogiske forløb.
2. Eksempel på aggregeret kompetenceprofil for børnegruppen
3. Eksempel på planlægningsrapport for et pædagogisk forløb
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