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Dialogprofil – hvad er det?
Formålet med dialogprofilen er at skabe gode forudsætninger for et kontinuerligt lærings- og udviklingsforløb for barnet i dagtilbuddet. Profilen danner
grundlag for at tilrettelægge en pædagogisk praksis, der imødekommer barnets
behov og forudsætninger i overlevering til andre dagtilbud og til SFO/skole.
Dialogprofilen skaber et overblik over barnets udvikling og læring, og synliggør
hvordan forældre og fagprofessionelle sammen kan understøtte barnets videre
kompetenceudvikling.
Dialogprofilen er et elektronisk redskab - en elektronisk udviklingsprofil til at
dele viden mellem forældre, dagtilbud, SFO/skole om barnets trivsel, læring og
udvikling, med fokus på barnets ressourcer og potentialer indenfor de 6
læreplanstemaer.
De seks læreplanstemaer er:
Alsidig personlig udvikling
Sociale udvikling
Kommunikation og sprog
Krop, sanser og bevægelse
Natur, udeliv og sience
Kultur, æstetik og fællesskab
I Greve Kommune udarbejder alle dagtilbud dialogprofiler på alle børn.
Dette kan ske løbende og vil mindst ske tre gange, nemlig når barnet er mellem
9 og 15 måneder, når barnet er på vej mod 3 år, og når barnet er på vej til
skolestart. Dialogprofilerne laves i forbindelse med overgangene, når barnet
starter i vuggestue/dagpleje, fra vuggestue/dagpleje til børnehave og fra
børnehave til SFO/skole.
I som forældre bliver bedt om at udfylde et spørgeskema, og jeres svar
bidrager sammen med de fagprofessionelles svar til udformningen af profilen.
Spørgeskemaet udfyldes digitalt og vil sammenholde oplysninger fra både
fagprofessionelle og forældre. Profilen vil endvidere inddrage sprogvurderinger
fra barnet er 3 og 5 år.
På baggrund af den færdige profil bliver I inviteret til en samtale i dagtilbuddet,
hvor profilen som helhed er omdrejningspunkt for samtalen.
Samtykke til deling af oplysninger
Ved skift mellem dagtilbud:
I vil som forældre blive bedt om at underskrive en samtykkeerklæring i
forbindelse med samtalen om deling af oplysninger ved overgangen fra
vuggestue/dagpleje til børnehave.
Ved skift til skole:
I forbindelse med indskrivning til skole vil I blive bedt om at give tilladelse til
deling af oplysninger. Det sker via den elektroniske indskrivningsblanket med
jeres digitale signatur.

