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Kortlægningsundersøgelse 2021 
Læringsledelse - dagtilbud 

  

 
Administrator vælger selv om de ønsker at sende invitationen ud som e-mail. Dette gør de gennem 
administrationsportalen. 

 

Nedenstående indgange til kortlægningsportalen findes på http://laeringsledelse.dk/?page_id=642  

 
 
Børn 
Alle børn logger sig ind med eget brugernavn på:  

 

Dagtilbudslederen kan printe regneark med alle brugernavne, eller generere flettebreve, der let kan 

distribueres. 

 

 
Kontaktperson 
Kontaktpersonerne logger sig ind med et brugernavn på:  

 

Dagtilbudslederen kan printe regneark med alle brugernavne, eller generere flettebreve, der let kan 

distribueres. Kontaktpædagogernes brugernavn og password finder man i administrationsportalen ved 

at klikke på gruppenavnene.  

Se eks. 

 

Med dette brugernavn og password logger de ind med samme link som leder. 

Hvis kontaktpædagogerne logger ind med brugernavn for hvert barn benytter 

de samme link som forældrene, personale og ledelsen ved besvarelse. (Mere 

info om dette kan læses i flettebrevet til kontaktpædagogerne).  

Når de logger ind med eget brugernavn og password vil de kunne se en liste 

over alle besvarelsene de skal besvare. Dette er en oversigt over hvor mange 

børn der er i gruppen, hvilke der er besvaret og hvilke der ikke er besvaret. 

 

Vælger kontaktpersonerne at logge ind med brugernavnet for hvert barn, må de benytte et andet link, 

- det samme som forældre og personale. Da kan de f.eks. benytte informationen som fremgår i 

flettebrevet. 

 

 

 

http://laeringsledelse.dk/?page_id=642
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Forældre 

Forældre logger sig direkte ind i respondentportalen på: 

 

De logger sig ind med deres brugernavn, som de får tildelt fra børnehaverne/vuggestuen/dagplejen.  

Dagtilbudslederen kan printe regneark med alle brugernavne, eller generere flettebreve, der let kan 

distribueres. 

Dagtilbudslederen kan også sende invitationer og/eller påmindelser ud til de forældre, der er regi-

streret med en e-mail adresse. 

 
 
Pædagogisk personale 
Deltagerne i personale-kortlægningen logger sig ind i respondentpor-

talen, hvor de kan gennemføre kortlægningen. 

 

Dagtilbudslederen opretter og uddeler brugernavne til dem, der skal deltage. 

 

 

Ledelse  

Deltagerne i ledelses-kortlægningen logger sig ind i respondentpor-

talen, hvor de gennemfører kortlægningen. 

 

Dagtilbudslederen definerer, opretter og uddeler brugernavn til dem, der skal deltage. 

 

 

 

 


