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Hvad indeholder Hjernen&Hjertet?
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I Hjernen&Hjertet kan du finde en række værktøjer, der understøtter arbejdet med at udvikle og dokumentere 
den pædagogiske praksis:

TOPI – trivselsvurderinger 0-6 år

Sprogvurderinger - 3-6 år

Fokuspunkter – SMTTE-handleplan på børneniveau

Udviklingsplaner – SMTTE-handleplan på gruppeniveau

Interne noter – institutionens egne noter på børneniveau

OBS
Hjernen&Hjertet er 
ikke et journaliserings-
system. Tal med din 
pædagogiske leder, 
hvis du er i tvivl om, 
dit dokument skal 
journaliseres.
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Sådan kommer du til Hjernen&Hjertet
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Tryk på denne widget
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Børnegruppen
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Få overblik over 
sprogvurderinger 
på gruppeniveau

Her får du overblik over din børnegruppe. Brug siden, fx når du laver TOPI-vurderinger til at sikre, at alle børn er blevet vurderet

Tryk på overskriften 
for et filtreret overblik

Træk rapporter på 
gruppeniveauTip

Tryk på de tre 
striber i hjørnet 
og få en bedre 
skærmvisning
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Barnets side
Brug Barnets side til at sikre overblik over vurderinger og indsatser på et barn, fx i forbindelse med en 
forældresamtale

Tip
Du kan angive 
barnets 
modersmål ved 
at trykke på 
blyanten

Træk rapporter 
for de forskellige 
værktøjer
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Brug Barnets side til at skabe overblik over vurderinger og indsatser på børneniveau.

Overblik over vurderinger og indsatser

Tryk på pilen for at 
få et overblik over 
vurderinger

Tryk på pilen for at 
få et overblik over 
indsatser
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Børneprofil
Børneprofilen giver dig en samlet rapport med aktive vurderinger og fokuspunkter. Du kan fx bruge rapporten til en 
forældresamtale.

Du danner 
børneprofilen på 
‘Barnets side’

OBS
Husk at indhente 
samtykke, hvis 
rapporten deles 
med andre end 
barnets forældre

Børneprofilen indeholder:
• Seneste sprogvurdering
• Aktive fokuspunkter
• Overgangsbeskrivelser

Børneprofilen indeholder ikke:
• TOPI-vurderinger
• Afsluttede fokuspunkter
• Interne noter
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Har du brug for mere hjælp?

I Hjernen&Hjertet kan du få hjælp ved at 
trykke på de tre prikker og derefter ‘Hjælp’

Tryk her for at komme til Bedst Sammen, 
hvor du kan finde mere information om 
Hjernen&Hjertet i Københavns Kommune
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