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Sammen skaber vi en stærkere fremtid

Høj kvalitet i dagtilbud

Evaluering i dagtilbud er kommet for at blive. Der er fokus på høj kvalitet i dagtilbud, og al
forskning viser, at kvaliteten er afgørende for små børns livsmuligheder. Kravene til tilsyn med
det pædagogiske indhold skærpes, og det stiller krav til måleredskaberne, institutionens evalueringskultur og evne til at udvikle kvaliteten løbende. Data og dokumentation skal også være i
orden for at undgå skærpet tilsyn. Derfor er Kompetencehjulet det bedste valg!

Mere end et måleredskab
Kompetencehjulet er et digitalt praksisredskab til
dagpleje, vuggestue og børnehave, der understøtter
det pædagogiske arbejde med:

✓ Børns læring, udvikling og progression
✓ De seks læreplanstemaer
✓ Sprogarbejde og lovpligtig sprogvurdering
✓ Tidlig opsporing og tidlig indsats
✓ Tværfagligt samarbejde og gode overgange
✓ Styrket forældresamarbejde
✓ Data til ledelse, tilsyn, dokumentation m.v.
Når måling giver mening

Kompetencehjulet er et professionelt koncept udviklet til dagtilbudsområdet til observation, evaluering og
indsats. Konceptet bygger på et bredt vidensgrundlag
om børns udvikling i alderen 0-6 år. Kompetencehjulet understøtter arbejdet med børns læring og
udvikling inden for læreplanens seks temaer, hvor I
indsamler systematiske data og viden, så I løbende
kan kvalificere jeres pædagogiske praksis – helt i tråd
med dagtilbudsloven.

Den styrkede pædagogiske
læreplan

Når I arbejder med Kompetencehjulet og LearnLabs
digitale 'Selvevaluering af det pædagogiske grundlag',
kan I omsætte den styrkede pædagogiske læreplan
til levende og meningsfuld pædagogisk praksis. De to
redskaber understøtter systematisk, fokuseret arbejde med de seks læreplanstemaer, læringsmålene og
det pædagogiske grundlag, hvor I løbende udvikler
det pædagogiske indhold baseret på observation,
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vurdering, faglig viden og indsigt i børnenes kompetencer og nærmeste udviklingszone (NUZO).

Data til tilsyn og dokumentation

Kompetencehjulet og LearnLabs digitale Selvevaluering giver alle relevante data til tilsyn og pædagogisk
læreplan, der understøtter og dokumenterer institutionens proces- og resultatkvalitet i forhold til:
• Det pædagogiske grundlag
• De seks læreplanstemaer.
I kommer omkring alle faglige kvalitetsoplysninger,
som tilsynsførende kan finde på at spørge om.
Kompetencehjulets unikke data- og statistikprogram
giver overblik og nuancerede kvantitative data præsenteret i letlæselige grafer – klar til at handle på og til
at sætte direkte ind i tilsynsrapporten, jeres pædagogiske læreplan og på institutionens hjemmeside.

Fokus på barnets læring, udvikling,
trivsel og dannelse

Omdrejningspunktet i Kompetencehjulet er barnets
kompetenceprofil, der viser barnets aktuelle udvik-

ling. Eller med andre ord: jeres vurdering af barnets
udbytte af det pædagogiske læringsmiljø. Kompetenceprofilen viser også barnets nærmeste udviklingszone, og hvad barnet er parat til at lære.
Kompetencehjulet giver detaljeret indsigt i barnets
helhedsorienterede udvikling inden for læreplanens
temaer, og hvordan I kan støtte og udfordre det enkelte barn eller en børnegruppe, så I kan få alle børn
med i fællesskabet.
I finder med sikkerhed de udfordrede børn, som
ikke udvikler sig som typisk forventet. Med Kompetencehjulet kan I løbende og systematisk følge op på
barnets udvikling og progression – og straks gå igang
med at støtte barnet i nærmiljøet.*

Læringsmiljøer af høj kvalitet
På ganske få uger giver Kompetencehjulet jer indblik
i børnenes ressourcer og fokuspunkter. I får databaseret viden til prioritering af den kommende tids
pædagogiske forløb, så I kan planlægge målrettede
lege og aktiviteter baseret på børnenes udvikling
og nærmeste udviklingszone og derved kvalificere
læringsmiljøet.
Inspiration til lege og aktiviteter findes i Kompetencehjulets Udviklingsbeskrivelse, som personalet får ubegrænset onlineadgang til. Her findes en stor mængde
faglig viden om børns udvikling 0-6 år, hvad børn kan
lære hvornår, korte videoer fra praksis, metoder m.m.
Kompetencehjulet løfter børnenes læring generelt og
bidrager til kompetenceudvikling blandt personalet,
hvor redskabet over tid skaber et fælles sprog og et
fælles fagligt fundament på tværs af institutionen.
* Handleplan og SMTTE-model er integreret i Kompetencehjulet.

Styrket forældresamarbejde og
sammenhængende overgange
I vil opleve, at Kompetencehjulet styrker forældresamarbejdet, da dialogen konkret kan tage afsæt i barnets
aktuelle udvikling, og hvordan I sammen kan støtte
barnet.
For børn med særlige behov er Kompetencehjulet et
værdifuldt redskab, der understøtter det tværfaglige
samarbejde og sikrer sammenhængende overgange,
idet alle de data, der samles om barnet fra start i dagtilbud til skolestart (kompetenceprofil, noter, handleplan m.v.) nemt og sikkert kan deles, så det bliver
lettere at forstå og modtage barnet.

Vi hjælper jer godt i gang

Kompetencehjulet er modulbaseret. Det er muligt at
starte med et enkelt modul og udvide efter behov.
Starter I med Kompetencehjulet Sprog (som vi altid
anbefaler), får I både styr på den lovpligtige sprogvurdering og det daglige arbejde med at understøtte
børnenes sproglige udvikling.
Er der ikke ressourcer til at vurdere alle børn i institutionen, anbefaler vi at starte med modulet Tidlig
opsporing på de børn, som I er mest bekymrede for.
Gruppebesvarelse er muligt (og tidsbesparende) i
Kompetencehjulet og anbefales for alle de børn, som
udvikler sig som forventet.
Vi hjælper jer godt i gang med Kompetencehjulet. Der
er e-learning til alle moduler. Undervisning i institutionen er også muligt. LearnLab har gratis telefonsupport og tilbyder rådgivning i data og statistik.

Læs mere om moduler
og priser på Learnlab.dk
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Det siger brugerne...
Kompetencehjulet er mere værd end mange kurser.

Noget at det bedste ved kompetencehjulet er de data, jeg kan trække ud.
De giver et hurtigt overblik: Hvor skal der sættes yderligere ind - og med hvad? Der ligger
rigtig meget materiale på portalen, som vi kan gøre brug af – let tilgængeligt.
Jeg er blevet så god til at ”se”, efter jeg har læst tegnene på
børns sproglige læring og observeret børnene i praksis i to uger.
Som specialpædagog er Kompetencehjulet for mig et værktøj, der samler mine iagttagelser
og min relation til barnet i et systematiseret, overskueligt diagram. Næsten som en slags
supervision eller coaching, stiller det mig spørgsmål omkring barnets nærmeste udviklingszone,
som jeg ikke selv var kommet i tanke om at reflektere over.

Vi bruger data, så vi bedre kan følge børnenes udvikling, og hvordan vi bedst
støtter dem. Giver et mere klart og tydeligt billede af det enkelte barn. Vi bruger det på
stuemøder og p-møder. Med viden i data, kan vi helt konkret arbejde målrettet
med læringsmiljøerne og kompetencerne.

Mere end et måleredskab

Kompetencehjulet er et fagligt koncept udviklet til at
skabe høj kvalitet i dagtilbud. Redskabet understøtter det pædagogiske arbejde med:
✓ Børns læring, udvikling og progression
✓ Læreplanens seks temaer
✓ Sprogarbejde og lovpligtig sprogvurdering
✓ Tidlig opsporing og tidlig indsats
✓ Tværfagligt samarbejde og gode overgange
✓ Styrket forældresamarbejde
✓ Data til ledelse, tilsyn, dokumentation m.m.
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