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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 bør-

negruppens 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? 

Vi har i Hanen arbejdet med følgende to punkter. Både vuggestuen og børnehaven har arbejdet med 

begge punkter, men på hver deres egen måde, da pædagogikken afspejler aldersgrupperne. 

Målene er lavet på baggrund af vores pædagogiske tilsyn, hvor vi ud fra vores KIDS målinger, har kunne 

bruge de data der har vist os, hvor vi kunne arbejde videre for at sikre den høje kvalitet. Vi har skrevet to 

handleplaner, der er blevet fremlagt og gennemgået med hele personalegruppen, så vi har et fælles blik 

for hvor vi skal have ekstra fokus.  

De 2 fokuspunkter ses herunder: 

1) Børneperspektivet – i relations arbejdet mellem børn og voksne. 

 

2) Lege -   Hvordan bliver der skabt plads til, at personalet kan være deltagende i flere lege i børne-

nes læringsmiljøer? 

 

 

 

 



 

4 

Personalet i Hanen har haft øget og systematisk fokus på, at inddrage børnenes perspektiv i dagligdagen. 

Børnenes stemmer er blevet hørt, samt indarbejdet på nye måder. Børnehavebørnene er som et led i vo-

res fokus, fx blevet inddraget i turdage, og hvorhen turen skulle gå.  

 Forældrene er sammen med deres børn, sat på en opgave om, at finde en spændende legeplads, 

eller et område man kan besøge med børnehaven. Forældrene tager et billede der viser områ-

det/legepladsen og barnet har navngivet legepladsen.  

 Oversigten over de mange forskellige legepladser hænger nu som pædagogisk dokumentation til 

børnene og deres forældre på Ulvestuen, og bliver brugt i en demokratisk proces, over hvilken le-

geplads vi skal besøge næste gang. 

 Børnene fangede konceptet efter et par gange. På sigt inddrager personalet de 2 ulvedukse (der 

går på skift). De to børn der er dukse, skal udvælge 2 legepladser, og så kan de resterende børn 

stemme om hvor gruppen skal hen på tur. 

 Det lykkedes, at få alle 14 børns forældre til at tage billeder med børnene. Børnene er ofte henne 

og kigge på deres legeplads, og snakker og fortæller stolt over hvorfor de har valgt den, og hvil-

ken legeplads deres venner har taget billeder af. 

 Samskabelse mellem daginstitution og hjem, der styrker børnenes ejer- og fællesskab. 
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I Vuggestuen til fx måltider og samlinger anvender vi bøger som et fælles tredje for at skabe et lærings-

miljø om at læse en bog, snakke om den, se hvor samtalerne fx drejer hen osv.  

 Børnene kan vælge mellem 3-5 forskellige bøger som der læses. Der bliver lagt vægt på, at der er 

tid til både at læse historie og tale om fx Kaj der er væk, eller Mimbo Jimbo der maler kunst.  

 I vuggestuen er der arbejdet mere systematisk med mindre grupper med plads til voksne der kan 

lege med og skabe nye rammer for legens muligheder.  

 Vi eksperimenterer også med større samlinger hvor bogen bliver læst højt, mens børnene spiser. 

Når der læses bøger højt for fællesskabet øver vi koncentration og fokus på bogen. Samtidig med 

at vi er bevidste om det sproglige niveau. 

 Organisering af læringsmiljø: En voksen læser, og 2 andre voksne sidder med børnene og snak-

ker og lytter med, som forbilleder. 
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Hvordan har vi arbejdet med vores lokale skriftlige 
læreplan? 

 

 Alle medarbejderne biddrog med observationer af børnenes læringsfællesskaber, udfyldte FUEL 

og skema til handling, som de fremlage for den pædagogske leder og alle kollegaerne. Det er vig-

tigt for Hanens pædagogiske personale, at der er en rød tråd i pædagogikken og i de mål vi har 

for børnenes trivsel, udvikling, læring og dannelse. Her har vi brugt den styrkede læreplan til at 

understøtte vores praksis 

 Læreplanen, og rammer og indhold er altid med til møderne. Vi bruger begge som opslagsværker. 
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Evaluering og dokumentation 

af elementer i det pædagogiske 

læringsmiljø i børnehaven 

 
 

”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 pæda-
gogiske 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 dagtil-
buddet 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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Hvad var formålet med den evaluering, vi gennemførte i 
Børnehaven?  

Personalet har igennem en periode lavet observationer på børnegruppen, og har valgt leg som fokuspunkt. 

Igennem arbejdet med børnenes læringsmiljøer og fysiske rammer, blev opgaven for den voksne som 

medleger mere fordybende, fordi det ydre læringsmiljø omkring legene, i en længere periode har været et 

ekstra fokus. Organiseringen af de voksne i praksis er blevet justeret yderligere.  

For at for at skabe sammenhæng mellem pædagogik og vores handleplaner for tilsyn, blev forløbet iværk-

sat. 

 Lege -   Hvordan skaber vi plads til at personalet kan være deltagende i flere lege i børnenes læ-

ringsmiljøer? 

 Børneperspektivet – i relations arbejdet mellem børn og voksne. 
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Hvilken pædagogisk dokumentation har vi indsamlet i 
arbejdet med den gennemførte evaluering? 

 Pædagogiske observationer: Særligt på stuemøderne bliver der brugt tid til at tale om hvilke børn 

der leger godt sammen, hvilke børn der skal have støtte til at skabe relationer og hvilke børn der 

har ekstra ressourcer til at inkludere og være et forbillede for de mindre børn i gruppen. Samt 

hvem der leger meget uden for børnehaven ved legeaftaler, og hvem der kan lave en tilpas udfor-

dring for hinanden osv.  

 Samarbejde med forældrene: 

legeaftaler, nogen legeaftaler 

kan underbygges i legegrup-

perne, så børnene får et 

større kendskab til hinanden. 
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Hvad lærte vi om sammenhængen mellem vores 
pædagogiske læringsmiljø og børnenes trivsel, læring, 
udvikling og dannelse? 

 Børnenes fysiske læringsmiljøer er blevet tydeligere og er nu understøttet med billeder af bør-

nene, legetøjet, deres navne osv. På den måde er det nemmere for børnene at klargøre lærings-

miljøer, til de næste børn der skal lege der. 

 Det blev også tydeligt, at når børnene fik muligheden for, at være medskaber af læringsmiljøerne 

ved at konstruere noget, som der kunne tages billeder af og sættes op på væggen. Dette skete 

med blik på inspiration for de øvrige børn på stuen – og nabostuen. 

 Gentagelser for børnene af, hvad en legegruppe er, og hvad der kan leges med. Det skabte mere 

fordybelse i de forskellige legegrupper. Så kunne den voksne, med ”lege voksne rollen”, få et 

overblik over hvilke legegrupper der havde brug for støtte og udvikling. 

 Børnene blev mere bevidste om hvorfor det er godt med ”arbejdsro” i legegrupperne. Børnene fik 

erfaringer med hvorfor det er vigtigt, at passe på legen og blive i den. 

 De dygtigere legere oplevede at få mere ansvar for at hjælpe de yngste børn. Hvilket tydeligt kan 

mærkes hen over hele dagen, fordi de har fået styrket deres selvtillid og selvværd. 
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Hvilke ændringer og/eller justeringer af praksis gav 
evalueringen anledning til? 

 

 Igennem vidensdeling har vi i fællesskab på personalemøder, snakket fordele og ulemper ved le-

gegrupper. Både fordi der er forskellige måder at lave legegrupper på, og fordi børnegruppen skif-

ter og udvikler sig og flytter videre i Hanen, til en ny børnegruppe. 

 Refleksionerne fra teamet på stuen, medvirkede også til løbende justeringer i legegrupperne og 

formen derpå. Dette for at tilgodese hele gruppens individuelle zone for nærmeste udvikling 

 Evalueringen af ”leg” har også givet anledning til en ”makkerpar” ordning på en anden stue hvor 

stuens børn er makkerpar om forskellige aktiviteter.  

 Inddragelse af forældrene, så de bliver inddraget i de pædagogiske overvejelser vi gør os. 
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Evaluering og dokumentation 

af elementer i det pædagogiske 

læringsmiljø i vuggestuen 

Hvad var formålet med den evaluering, vi gennemførte I 
vuggestuen?  

 

Igennem en længere periode med retningslinjer, Covid19 og 2 meters afstandskrav, gik vuggetuen en for-

middag i gang med at måle 2 meter op på gulvet. Både for at hjælpe forældrene på afstandskravet til hin-

anden, men også for at undersøge børnenes reaktioner på linjen. Projektet endte med en masse forskel-

lige spor, da børnene var optaget af linjen, de gik fx på den, de lagde sig på den. 

Projektet videreudviklede sig til former og matematisk opmærksomhed i vuggestuen. Personalet målte 

børnenes højde samt tog billeder af dem. Billederne blev klistret på 2 meters linjen, så børnene kunne 

snakke om former, figurer, stor, lille osv.  

Personalet synger sange der understøttede læringsforlø-

bet, og startede et nyt pædagogisk forløb om samling og 

matematisk opmærksomhed.  Alle projekterne gik ind 

over i hinanden og hænger sammen med vores handle-

plan for tilsyn, som var: 

 Lege -   Hvordan bliver skabt plads til at persona-

let kan være deltagende i flere lege i børnenes 

læringsmiljøer? 

 Børneperspektivet – i relations arbejdet mellem 

børn og voksne. 
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Hvilken pædagogisk dokumentation har vi indsamlet i 
arbejdet med den gennemførte evaluering? 

 I forbindelse med de 4 – 6 ugers forløb, hos de 0-2 årige, har personalet fordelt roller. Ved fx sam-

ling. Så de ved hvem der gør hvad. Der er taget en masse billeder og lavet observationer, der un-

derstøtter de justeringer der er lavet undervejs. 

 Forældrene er blevet løbende informeret, da børnene ikke 

alle havde et talende sprog. Personalet beretter om, at 

flere forældre under forløbet er kommet og har spurgt om: 

”Hvad er det han siger derhjemme?” ”Hun bliver ved med 

at vise mig noget, men jeg ved ikke hvad der er”. Det er 

spændende at børnene beretter derhjemme hvad der 

sker i vuggestuen.  

 Der er sendt billeder og videoer ud til forældrene, så de 

har kunnet følge med derhjemme. Og tilbagemeldingen er 

at børnene har været meget optaget af det intensive forløb. 
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Hvilke ændringer og/eller justeringer af praksis gav 
evalueringen anledning til? 

 

 Man kunne have udvidet forløbet med andre sange og former. Men hele forløbet på de 4-6 uger 

blev løbende justeret og tilpasset til børnenes udvikling og initiativer. 

 Ekstra fokus på at personalet får organiseret sig inden samling starter. 

Hvad lærte vi om sammenhængen mellem vores 
pædagogiske læringsmiljø og børnenes trivsel, læring, 
udvikling og dannelse? 

 Gentagelser, vente på børnenes initiativ, organisering, et tydeligt sprogligt læringsmiljø, hvor 

sprog og kropssprog hører sammen.  

 Når vi skal tilbyde børnene et læringsmiljø i høj kvalitet. 

 Vi anerkender, ser og italesætter at børnene er med på deres eget udviklingsniveau, og lader de 

yngste børn spejle sig i de ældste børn 

 Vi ser at børnene gentagene gange i løbet af en dag, selv tager initiativ til at vi skal synge ”en kort 

en lang” 

 Nærværende voksne, der selv leger med i forløbet, og viser børnene vejen. 
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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 evaluerin-
gen 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? 

 Hanens FKU har tidligere været inddraget i KIDS (kvalitetsmålinger) omkring Hanens fysi-

ske rammer indendørs. Dette har givet forældrene en indsigt i hvad det er vi som fagpro-

fessionelle kigger efter når vi justerer og tilpasser læringsmiljøer. 

 FKU er kommet med input, sammen med bestyrelsen da den styrkede læreplan skulle 

skrives. Vi har haft noget spændende samtaler omkring forældreinvolvering i projektarbej-

det med børnene, men også omkring forældresamtaler. 

 FKU har ytret at de er meget glade for fokuspunkterne der laves i samarbejde med perso-

nalet og som bliver meget konkret når der skal arbejdes hjemme.  

 

 



 

16 

 

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?  

I de næste år skal vi i Hanen arbejde videre på: 

 Legepladspædagogik og pædagogen som facilitator af legen. 

 Fokus på beskytte børnenes lege, så de kan gå til og fra legen. 

 
 

 
 

Hvordan vil vi justere organiseringen af vores 
evalueringskultur? 

 Vi skal sætte mere fokus på vidensdeling af projekter, forløb og evalueringer.  

 Særligt forløbet Legepladspædagogik og pædagogen som facilitator af legen, skal have ekstra 

fokus. Da det er et aktionslærings forløb for 2 børnehavepædagoger i børnehaven. Her kræves 
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vidensdeling til hele personalegruppen, opsamling og evalueringer løbende, for at få øje på udvik-

lingen og ting der skal justeres. 

 Arbejde videre på systematik omkring fokuspunkter på alle børn, så der er optimal fokus og læ-

ringsmuligheder for alle Hanens børn. Både i Hanen men også i hjemmet. 

 
 

 
 

Hvordan har eller vil vi på baggrund af denne evaluering 
ændre og/eller justere vores skriftlige pædagogiske 
læreplan? 

 Hanens styrkede læreplan kræver ikke de store justeringer. Der er kommet nye pædagoger i vug-

gestuen, så her er der kommet lidt ændret praksis og initiativer. 

 

 

 

 

 

 
 


