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Arbejdet med den pædagogiske
læreplan

”Lederen af dagtilbuddet er ansvarlig for at etablere en evalueringskultur i dagtilbuddet, som skal
udvikle og kvalificere det pædagogiske læringsmiljø.”
”Med evalueringskultur i dagtilbuddet forstås, at lederen har ansvar for, at det pædagogiske personale og ledelsen løbende forholder sig refleksivt til, hvordan de pædagogiske læringsmiljøer
understøtter børnegruppens trivsel, læring, udvikling og dannelse.”
Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 50-51

Hvilke dele af vores pædagogiske læringsmiljø har vi særligt haft fokus på over de sidste
2 år?
Her kan I opliste, hvad I har haft særligt fokus på som en del af arbejdet med læreplanen, fx morgenstund,
leg, social udvikling. I kan også indsætte billeder eller andet fra jeres arbejde.
I vores arbejde med den styrkede pædagogiske læreplan har vi haft særlig fokus på at skabe læringsmiljøer udendørs. Dette kan eksempelvis være på vores legeplads men også i vores nærmiljø.
Vi har haft særlig fokus på at følge barnets spor og lade det være udgangspunktet.
Praksis eksempel på hvordan vi følger barnets spor
” Vi

har idag brugt hele dagen ude, og gennem kroppen og børnenes lege udforsket uderummet,
og vi ELSKER det. Der er blevet øvet i at køre på løbecykler, vi har gravet og bygget i sandkassen, vi legede fangeleg, og hørte også en masse dejlig musik vi bevægede os til. Dans gør os bare
i fantastisk humør og børnene giver den gas. Vi griner sammen, og kan både se og mærke fællesskabet, og hvordan der udvikles på børnenes indbyrdes relationer. Vores uderum giver os mange
små vigtige og meget betydningsfulde øjeblikke.
Frokosten spiste vi også ude. Menuen var i dag pasta med grøntsags sovs og dertil ostebrød.
Mm..
Tak for en dejlig, dejlig dag”
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Et andet eksempel på hvordan vi har arbejdet med vores læringsmiljøer i nærområdet er fra vores børnehave, som har været flittige brugere af særlig skoven. Men også et eksempel på hvordan den røde tråd i
mellem de forskellige miljøer kan skabes.

” I dag har vi været på en skøn tur i skoven,,hvor vi har brugt naturen som læringsrum. Vi fik
mærket og brugt alle vores sanser. Vi har lyttet til fuglene og følt på træernes bark, klatret i træer, trillet ned af bakker,og børnene viste stor glæde ved at se dyrespor, vi talte om dyrenes bolig
og hvad de spiser, det var en skøn og lærerig tur i dag.
Efterfølgende blev vi enige om, at når vi kommer tilbage til børnehaven, skal vi kigge i bøger om
dyr der bor i skoven og snakke om dem.”
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Særligt for vuggestuen har personalets fokus været rettet mod uderummet som lege-og læringsmiljø. Her har målet været at opkvalificere uderummet, og derved tilbyde børnene stimulerende
og udviklende læringsmiljøer på legepladsen, og hvor der også dannes grobund for nye opståede
sociale rum. Undervejs blev personalet opmærksom på, hvor vigtig deres egen positionering er på
legepladsen. Bevidstheden om den voksnes positionering, havde stor betydning for børnenes lege
og for at kunne understøtte det enkelte barns sociale deltagelse, og særligt med blik for børn i
udsatte positioner. Vi har løbende ved fælles faglig refleksion i personalegruppen drøftet, hvordan vi kan understøtte børnenes læring ved mobile udendørs legestationer (tage legetøj med ud fx
duplo-hjørne, tæppe med bøger), tydeliggøre eksisterende legezoner, rollefordeling af personalet
på legepladsen mm. Undervejs blev vi særligt nysgerrige på, hvordan vi kunne arbejde med at
rammesætte lege i uderummet, på barnets præmisser, og derved selv indtage barnets perspektiv.
Vi så, at børnene fik nye bevægemønstre rundt på legepladsen og, at der blev skabt større rum for
fordybelse og interaktion både barn-barn imellem og i relationen barn-voksen samt større initiativ
til deltagelse.

Hvordan har vi organiseret vores evalueringskultur?
Her kan I kort beskrive jeres arbejde med at etablere en systematisk evalueringskultur. I kan fx beskrive,
hvordan, hvor ofte og i hvilke fora I drøfter, reflekterer over og evaluerer jeres pædagogiske praksis. I kan
også beskrive, om I arbejder med særlige metoder, fx Redskab til selvevaluering, Tegn på læring,
Redskab til forankringsproces eller om I arbejder eksperimenterende eller undersøgende med en særlig
tilgang.
Vores evalueringskultur tager udgangspunkt i skema til handling. Som led i arbejdet med den ny styrkede
læreplan, udviklede vuggestuens faglige fyrtårne i samarbejde med den daglige leder et årshjul med et
tema for hver måned. Skema til handling udfyldes gruppevis en gang om måneden, hvor det aktuelle tema
evalueres. Her samles skemaerne fra hver gruppe af vores pædagogiske koordinator og sammenskrives
til et skema, som gemmes til næste gang det bliver aktuelt. Evalueringerne er med til at sikre bedre kvalitet af vores pædagogiske arbejde, og vi har talt meget om, hvornår det for os er meningsfuldt at evaluere.
Vi skal ikke evaluere blot for at evaluere, men evaluere når det giver mening for vores pædagogiske praksis.
Derudover har vi fokus på evaluering ved hjælp af forældre opslag på AULA, her skal teksten og billederne udover at virke informativt for forældrene, også kunne genkaldes og bruges som dokumentation til evaluering på et senere tidspunkt. I dokumentationen på AULA, som også er henvendt til forældrene, tydeliggøres vores pædagogiske overvejelser og begrundes fagligt. Det er vigtigt for os at inddrage forældrene i
deres børns hverdag, ved at dele de oplevelser vi har med deres børn og sætte ord på hvorfor vi gør som
vi gør. Det er også med til at udvikle vores faglighed og sætter skub i reflektionen af vores pædagogiske
praksis, specielt når forældrene henvender sig, for at stille uddybende spørgsmål til et opslag. Nedenstående er et eksempel fra AULA;
”Lige fra morgenstunden begav vi os afsted på tur mod det grønne område ved Bjerre Strand. Der var
pakket tæpper og formiddagshaps. Vi startede med at drikke og spise, hvorefter vi sang, talte om edderkopper og alder. Vores samtaler med børnene var styret af hvad de er optagede af. Lige for tiden er flere
af børnene optagede af alder. Vi talte om børnenes forskellige alder, alder på deres søskende osv. Vi tror
på, at der er rigtig meget læring, når samtaler vi har med børnene, og dem som opstår børnene imellem,
er meningsskabende for den enkelte. At barnet er med til at styre samtalen og, at vi som voksne understøtter dette. Et barn fik pludselig øje på en tennisbold i græsset, og straks måtte vi følge det initiativ og
lege med den. En leg der udviklede sig til at kaste og derefter fange. Alle børn var deltagende, og både
børn og voksne klukkede af grin. Sådanne oplevelser er så inspirerende at være en del af”.
Desuden er vores pædagogmøder et forum vi flittigt bruger til at drøfte, reflektere og sparre med hinanden
om både vores pædagogiske dagligdag og aktiviteter. Personalet er bevidste om gerne at ville blive kloge-
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re på egen praksis, for derved at opnå læring for at kunne udvikle sig. Det er som noget nyt aftalt, at vi i
fremtiden skal begynde at skrive og bruge praksisfortællinger, som en refleksions og evaluerings metode
på vores møder.
Et eksempel på dokumentation og evaluering ved hjælp af AULA. Se også vedhæftet dokument.BILAG1

Hvordan har vi arbejdet med vores lokale skriftlige læreplan?
Her kan I kort skrive, hvordan I har grebet arbejdet an, fx om I har lavet workshop, gennemført konkrete
evalueringer, haft oplæg fra interne eller eksterne. I kan også indsætte billeder eller lignende.
Alle medarbejdere har læst læreplanen igennem og læst kompendiet der høre til kompetence forløbet. Ud
fra temaerne i den styrkede pædagogiske læreplan, er vores årshjul lavet. Årshjulet er omdrejningspunktet
for vores pædagogiske arbejde, og vil også være omdrejningspunktet for vores evalueringskultur.
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Evaluering og dokumentation
af elementer i det pædagogiske
læringsmiljø

”Lederen er ansvarlig for, at arbejdet med den pædagogiske læreplan evalueres mindst hvert
andet år med henblik på at udvikle arbejdet. Evalueringen skal tage udgangspunkt i de pædagogiske mål og herunder en vurdering af sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø
i dagtilbuddet og børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse.
Evalueringen skal offentliggøres.
Lederen af dagtilbuddet er ansvarlig for at sikre en løbende pædagogisk dokumentation af
sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og børnenes trivsel, læring, udvikling og
dannelse. Den pædagogiske dokumentation skal indgå i evalueringen.
Som led i at kunne evaluere sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø i dagtilbuddet og børnegruppens trivsel, læring, udvikling og dannelse kan der fokuseres på elementer i
det pædagogiske læringsmiljø. På den ene side fx, hvordan børnesynet, børneperspektivet og
arbejdet med dannelse kommer til udtryk i det daglige pædagogiske arbejde, og på den anden
side eksempelvis:


Børnegruppens trivsel og læring



Børn i udsatte positioners trivsel og læring



Tosprogede børns trivsel og læring



Det enkelte barns trivsel, læring, udvikling og dannelse.

Fokus på enkelte elementer kan bidrage til at kvalificere evalueringen af sammenhængen mellem
det pædagogiske læringsmiljø og børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse.”
Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 51
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Udvælg en eller flere evalueringer, som I har gennemført i de seneste to år, og saml op på
erfaringerne ved at svare på nedenstående fire spørgsmål for hver evaluering. De fire spørgsmål
knytter an til trinene i en evalueringsproces. Vælg gerne evalueringer, som betød, at I efterfølgende ændrede jeres pædagogiske praksis.

Hvad var formålet med den evaluering, vi gennemførte?
Her skriver I kort, hvilket område i jeres pædagogisk læringsmiljø I satte fokus på i evalueringen og
hvorfor. Hvad var det I var nysgerrige på eller der udfordrede jer? Dette er trin 1 i evalueringscirklen.
Vi har i en periode haft fokus på den nærværende samtale. De forskellige grupper havde derfor fokus på
den nærværende samtale i forskellige hverdagssituationer i løber af dagen.
Vi blev særlig nysgerrige på hvad der giver den nærværende samtale liv, og hvor hvordan man kan
organisere sig for at skabe bedre betingelser.

Hvilken pædagogisk dokumentation har vi indsamlet i arbejdet med den gennemførte
evaluering?
Her beskriver I kort den dokumentation af det pædagogiske læringsmiljø, I har indsamlet i forbindelse
med evalueringen. Pædagogisk dokumentation kan bestå af en vifte af forskellige måder at beskrive børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse på, fx praksisfortællinger, fotos, observationer, videooptagelser, screeninger, relations skemaer, børneinterviews, tegninger. Indsamling af pædagogisk dokumentation
er trin 2 i evalueringscirklen. Har I under evalueringen skrevet på en planche eller lignende, kan I indsætte
et billede.
I denne periode indsamlede vi dokumentation vedhjælp af videooptagelser af samspillet mellem personale
og barn i den situation gruppen havde fokus på.

Hvad lærte vi om sammenhængen mellem vores pædagogiske læringsmiljø og børnenes
trivsel, læring, udvikling og dannelse?
Her skriver I kort resultaterne af jeres analyse, fx hvordan den indsamlede dokumentation gjorde jer
klogere på det, I var blevet nysgerrige på? Hvad var jeres vurdering af det pædagogiske læringsmiljøs
betydning for børnegruppens trivsel, læring, udvikling og dannelse? Dette er første del af trin 3 i
evalueringscirklen. Har I under evalueringen skrevet resultaterne på en planche eller lignende, kan I
indsætte et billede.
Videooptagelserne viste tydelig at børnenes trivsel er meget afhængig af vores måde at organisere os på.
Er vi eksempelvis organiseret i små spise grupper med 6-7 børn til en voksen, giver det alle børn langt
større mulighed for at komme til orde. Det giver også langt bedre forudsætninger til at støtte de sprogsvage børn.
Det særlige vi fik øje på ved hjælp af video dokumentation var ikke kun samspillet imellem børn og voksne. Men også samspillet børn imellem blev tydelig på video.
Eksempel:
Vi opdagede at ved at der er færre børn i garderoben, opstod der et tydeligere samspil imellem børnene,
hvor de eksempelvis begyndte at hjælpe hinanden, men også kontaktede hinanden rent sproglig.
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Hvilke ændringer og/eller justeringer af praksis gav evalueringen anledning til?
Her skriver I kort, hvordan I handlede på baggrund af jeres nye indsigter om jeres pædagogiske læringsmiljø. I kan bl.a. skrive, hvorvidt evalueringen gav anledning til at justere jeres pædagogiske praksis, og
om den gav anledning til at afprøve konkrete tiltag og justere jeres skriftlige læreplan. I kan også samle op
og se på tværs af de udvalgte områder, I har evalueret. Er justeringerne stadig en del af jeres praksis i
dag? Har I brugt jeres indsigter i udvalgte evalueringer i andre sammenhænge? Dette er anden del af trin
3 i evalueringscirklen.
Evalueringen af videomaterialet gav os god grund til at ændre flere af vores hverdagslæringsmiljøer. særlig garderobe og spisesituationer fangede vores opmærksomhed.
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Inddragelse af
forældrebestyrelsen

”Forældrebestyrelsen i kommunale, selvejende og udliciterede daginstitutioner skal inddrages i
udarbejdelsen og evalueringen af og opfølgningen på den pædagogiske læreplan.
Forældrebestyrelsen for den kommunale dagpleje skal inddrages i udarbejdelsen og evalueringen
af og opfølgningen på den pædagogiske læreplan.”
Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 52

Hvordan har vi inddraget forældrebestyrelsen i evalueringen af den pædagogiske
læreplan?
Her skriver I kort, hvordan I har inddraget forældrebestyrelsen og eventuelt forældrerådet, fx om I har
drøftet, hvad I har sat fokus på i løbende evalueringer, resultaterne og hvilke tiltag det har givet anledning
til, eller hvordan forældrebestyrelsen aktivt har været inddraget i ændringer eller justeringer af den daglige
praksis.
Forældrekontaktudvalget er inddraget i måden vi arbejder med den styrkede pædagogiske læreplan. Forældrekontaktudvalget er selvfølgelig altid velkommen til at bidrage til en bedre hverdag for vores børn,
med gode ideer eller positive initiativer.
Eksempler:
Forældre tilbød hjælp til at samle nogle udendørsmøbler
Forældre arrangere en årlig fest i institutionen
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Det fremadrettede arbejde

”En systematisk og udviklende evalueringskultur er central for den løbende udvikling af den
pædagogiske praksis, og målet er bedre pædagogiske læringsmiljøer for børnene gennem en
systematisk evalueringskultur og en meningsfuld og udviklende feedback til det pædagogiske
personale.”
Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 50-51

Hvilke områder af vores pædagogiske læringsmiljø vil vi fremadrettet sætte mere fokus
på?
Her kan I kort skrive, hvad I vil sætte fokus på i jeres pædagogiske læringsmiljø fremadrettet og hvorfor. I
afsnit ét så I tilbage på, hvad I allerede har arbejdet med. Har I fået øje på, om der er dele af jeres pædagogiske læringsmiljø, I ikke har haft fokus på, fx rutinesituationer, børn i udsatte positioner, mv.? I kan
også skrive, om der er områder, I har haft fokus på, men har behov for at genbesøge.
Rutinesituationer vil der altid og hele tiden være behov for at genbesøge, det vil også være en del af vores
fremtidige fokus.
Fremadrettet vil vi have et særlig skærpet fokus på børnefællesskaber. Det finder vi nødvendigt da vores
institution befinder sig i et område, hvor børn med forskellige baggrunde og forudsætninger mødes hos os.
Vigtigheden ligger i et stærkt fællesskab allerede fra daginstitutionen som man derefter kan tage med sig
over i skolen, og på den måde få en god start på livet.

Hvordan vil vi justere organiseringen af vores evalueringskultur?
Her kan I kort beskrive, om I oplever, at organiseringen af jeres evalueringskultur har understøttet
meningsfulde drøftelser, refleksioner, analyser og vurderinger af jeres pædagogisk praksis i hverdagen?
Eller om jeres erfaringer giver anledning til at justere organiseringen af jeres evalueringskultur, fx om der
er brug for at afprøve andre måder at mødes og måder at reflektere sammen, justere hyppigheden af
møder eller fastholde god evalueringspraksis.
Vi er ved at implementere en mere systematisk måde at evaluere på, hvor medarbejderne har den nødvendige tid afsat i deres dagligdag. Så vi på den måde sætter ressourcer af til at opprioritere evalueringerne af vores temaer og indsatser.
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Hvordan har eller vil vi på baggrund af denne evaluering ændre og/eller justere vores
skriftlige pædagogiske læreplan?
>Skriv her<
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Her kan I finde yderligere inspiration
til arbejdet med den pædagogiske læreplan

Til at understøtte og inspirere jeres videre arbejde med evalueringskultur og den styrkede
pædagogiske læreplan er der udviklet en række øvrige understøttende materialer. Alle
inspirationsmaterialer – nuværende og kommende – kan findes på www.emu.dk/dagtilbud

Redskab til
selvevaluering er en
ramme til systematisk at
analysere jeres praksis
inden for centrale
områder i den styrkede
pædagogiske læreplan.

Redskab til
forankringsproces
indeholder fem tilgange
til, hvordan I kan arbejde med forandring og
forankring af et
stærkt pædagogisk
læringsmiljø.

Podcastserien Børnehøjde er en faglig
podcast om pædagogik og læreplan.
Andet tema i serien sætter i tre afsnit
fokus på evalueringskultur. Til temaet
findes et dialogkort med spørgsmål til
refleksion.

Alle materialer kan findes på www.emu.dk/dagtilbud
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