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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?
I Kulturværkstedet har der i perioden 2019-2020 været særlig pædagogisk fokus på børnenes
A. fortælleglæde og eventyrlyst
B. dygtiggørelse i udtryksformerne billedkonstruktion og drama
1. A er blevet udfoldet i dialogisk historiefortælling fra Nordisk mytologi og H.C. Andersens eventyr og
gennem udflugter til spændende steder i lokalområdet (stranden, skoven, kunstmuseet Louisiana) samt i
børnenes egne fortællinger, egne billedfremstillinger og i børnenes egne lege.
2. B er blevet udfoldet gennem indføringen i og anvendelsen af forskellige redskaber: blyanter, farver,
sakse, nåle – og gennem indføringen i og anvendelsen af forskellige teknikker: akvarel, collage, papmache. Indføringen foregår dels gennem billedstudier (plancher og illustrationer) og ved hjælp af demonstrationsredskaber (relevante genstande, der repræsenterer et indhold i en fortælling) og i dramatiseringer ved
hjælp af dukker og forskelligt legetøj. Børnene instrumenterer selv de forskellige redskaber og instrueres
undervejs i anvendelsen af dem.
3. I sommeren 2019 blev børnenes billeder af de forskellige dyr og scenarier, som optræder i eventyret
Tommelise fremvist ved en stor udstilling på Humlebæk Bibliotek.
4. I foråret 2020 opstod et samarbejde med naturværkstedet GRO og den ny naturvejleder, Peter, omkring
elementerne LUFT og JORD (ILD og VAND kunne ikke gennemføres pga. corona-nedlukningen).
5. Samarbejdet med GRO forsatte under nedlukningen i februar-marts 2020 i form af et inspirations-katalog med kreativitet og aktivitet i naturen for forældre og børn på FaceBook.
6. Sept.- okt. 2020 deltog en lille gruppe børn fra Frugthavens Børnehave i et pilot-projekt på kunstmuseet
Louisiana under overskriften ”Kunsten i naturen”. Projektet foregik både på museet og i børnehaven, og
var et sidste skud på stammen i det flere-årige samarbejde mellem kunstmuseet og Børnehusene Humlebæk. Dette samarbejde er sat på stand-by af corona-nedlukningen, men vil forsætte, når museet lukker op
igen.
7. Normalt tilbydes aktiviteterne i Kulturværkstedet til alle tre-fire årige børn i Børnehusene Humlebæk.
Efter genåbningen i april 2020 har Kulturhusets projekter været forbeholdt børn i Frugthavens Børnehave.
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Hvordan ser jætterne ud? Illustrative plancher inspirerer til billedgørelsen af en jætte. Cirklen til højre forestiller Midgård (jorden) med Ygdrasil (verdenstræet) og Odin indeni, omringet af Midgårdsormen. Bifrost
(regnbuen) forbinder himmel og jord. En stor del af fortællingen er indeholdt i billedet.
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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.
Kulturværkstedet bruger EVA’s TPL-skemaer. Skemaerne bliver drøftet med ledelsen og i personalegrupperne. Et udfyldt TPL-skema er lagt ud til forældrene på Kulturværkstedets hjemmeside som et eksempel
på den pædagogiske evalueringsform. Kulturværkstedet gennemstrømmes af børnene hver dag og udvikles qua deres deltagelse og engagement i værkstedets aktiviteter, som dokumenteres gennem fotos og
praksisfortællinger på den fælles kommunikationsplatform for forældrene og kolleger (FAMLY og AULA)
samt gennem børnenes egne billeder og produkter.

Disse billeder fremviser glæden ved at tegne og fortælle under billedfremstillingen og har været brugt som
dokumentation til forældrene.

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.
Børnehusene Humlebæk har nogle overordnede ledetråde, der fletter sig ind i Fredensborg Kommunes
ledetråde. I børnehusenes årsplan for 2020 er overskriften således: ”Det er sejt at være dygtig!” Denne
overskrift er integreret i Kulturværkstedets pædagogiske metode, hvilken er at imødekomme børnenes lyst
til at dygtiggøre sig gennem inspirerende leg og konkrete arbejdsopgaver. Fredensborg Kommunes overordnede ledetråd er ”bæredygtighed”, hvilket altid har været en kerne i Kulturværkstedets kreative aktiviteter, idet vi arbejder på det enkelte projekt over lang tid (en bestemt fortælling og et bestemt billede) og gør
os umage med dette. Vi forbruger på denne måde ikke unødvendigt mange materialer, og resultatet er tilsvarende langtidsholdbart og af høj kvalitet.
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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?
Formål: at belyse 1. børnenes forståelse af emnet ’luft’ og 2. børnenes glæde ved aktiviteterne. Kulturpædagog og naturvejleder ønskede at lave tværfaglige aktiviteter omkring formidlingen af temaet ”de fire elementer – luft, jord, ild og vand” under overskriften ’Kulturen i naturen, naturen i kulturen’. Naturvejlederen
tænkte i vindmøller, svævebaner, flyvemaskiner etc. Kulturpædagogen havde en forestilling om at formidle
vejrtrækning, himmelfænomener (skyer der sejler på luft), etc.

Hvilken pædagogisk dokumentation har vi indsamlet i arbejdet med den gennemførte
evaluering?
Praksisfortælling: Hvordan ser luften ud? Det talte vi længe om i børnegruppen. Ingen havde rigtig noget
at byde ind med. En dreng bliver pludselig ivrig: ”man kan se luften om natten – den er helt sort”. Vi taler
videre om, hvordan vi kan lave et billede af luften, og hvad der mere er – sammen med luften – om natten.
Der bliver fundet sort papir frem, og børnene tegner med hvide blyanter, pastel og hvid acrylmaling. Huse,
skyer, stjerner og månen, og der kommer skorstene med røg på husenes tage, fordi ’røg også er en slags
luft’ som er synlig.

Hvad lærte vi om sammenhængen mellem vores pædagogiske læringsmiljø og børnenes
trivsel, læring, udvikling og dannelse?
Analyse: Kulturpædagogen havde som følge af sin egen forståelse valgt en vanskelig vej til formidling af
emnet. En engageret og indlevende dreng på fire år fik et billede af nattemørket i sit hoved, da alle var
tavse og ’tomme’, hvilket smittede og inspirerede hele gruppen til at gøre et stort stykke arbejde, som
resulterede i stemningsmættede billeder af byen under nattehimlen. Kulturpædagogen opdagede, at
hendes egen mangel på fantasi ikke er en hindring for formidlingen af et emne, når hun deler ansvaret for
formidlingen med børnegruppen.

Hvilke ændringer og/eller justeringer af praksis gav evalueringen anledning til?
Justering: Kulturpædagogen havde efterfølgende ikke samme held med at få formidlet ’vejrtrækning’ og
’himmelrum’ og vil nok fremadrettet lægge abstrakte begreber som ’luft’ i skuffen med mindre vellykkede
projekter, indtil et andet barn – måske – på et tidspunkt bringer emnet på banen igen med en god idé. Til
gengæld blev et vigtigt pædagogisk princip afdækket og sat på spidsen: demokrati og medansvar.
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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.
>Skriv her<
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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?

Bæredygtighed. Fordi bæredygtighed altid har været naturligt integreret i den pædagogiske arbejdsmåde i
Kulturværkstedet: langsomhed, fordybelse og den velovervejede brug af et begrænset udvalg af kvalitetsstærke redskaber og materialer. Bæredygtighed er et ord der sammenkobler ’kvalitet’ og ’kontekst’ – dygtighed i at kunne bære uden at belaste. Kravet om bæredygtighed er globalt, og det er en vigtig pædagogisk opgave at videregive bæredygtige arbejdsmåder og tænkninger til næste generation. Kulturværkstedet vil derfor yderligere skærpe fokus på bæredygtighed i sine aktiviteter.
Demokrati. Fordi Kulturværkstedet ønsker at optimere måderne til at motivere og engagere børnene i de
kunstneriske aktiviteter – uden at slippe taget om dygtiggørelsen. De kommende år vil der derfor være et
skærpet fokus på at bibeholde og yderligere inddrage børnene i alle dele af de kreative processer i værkstedet gennem dialog og gennem konsekvent opfølgning på børnenes input, ideer og interesser.

Hvordan vil vi justere organiseringen af vores evalueringskultur?
Kulturværkstedet vil fremadrettet bruge ’Skema til handling’, som evalueringsværktøj.

Hvordan har eller vil vi på baggrund af denne evaluering ændre og/eller justere vores
skriftlige pædagogiske læreplan?
Kulturværkstedets to fokus-områder indskrives i den pædagogiske læreplan.
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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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