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Arbejdet med den pædagogiske 

læreplan 

 
 
 
 

Hvilke dele af vores pædagogiske læringsmiljø har vi særligt haft fokus på over de sidste 

2 år? 

Indsatsområde1 fra handleplan på baggrund af tilsyn: 
I forbindelse med tilsyn i oktober 2020 er vi blevet opmærksomme på, at det pædagogiske per-
sonale skal øve sig i at være mere aktivt deltagende i børnenes lege.  

 Med udgangspunkt i den aktive deltagelse i udendørsleg har vi haft en skærpet opmærk-
somhed på at forbedre kvaliteten af egen deltagelse ved at fordele os i zoner på lege-
pladsen har vi større mulighed for at spotte de børn, som har brug for guidning i legen og 
er dermed til rådighed. 
 

 Vi har fokus på at igangsætte en leg med et barn, der ikke har nogen at lege med og i det 
øjeblik legen kører, inviteres en tredje part med. 
 

 I forbindelse med risikofyldt leg har vi fået skærpet opmærksomhed på at afstemme den 
reelle fare ved en given aktivitet med vores egen personlige holdning. Risikofyldt leg er 
den leg, hvor børnene oplever at få et sus i maven, komme ud på et balancepunkt, hvor 
de kan mærke usikkerheden, men uden at det bliver farligt.  
 

 Det er blevet tydeligt for os at vi bidrager med forskellige ting til børnenes leg, altså har 
forskellige roller – nogle laver mange rollelege, andre laver aktive lege og andre laver 
sanglege. Vi er blevet endnu mere bevidste om, at der er børn der ikke selv ved hvordan 
de skal lege og har brug for valgmuligheder og at blive guidet. Fra vuggestuen til ældste 
gruppen er der også forskelle i børnenes leg og hvilke forventninger der er til og om lege. 
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 Vi har gjort os mange tanker omkring indretningen af stuerne – især på den ene stue i 
vuggestuen, og hvordan stuen indbyder til børnenes leg i små læringsmiljøer. Det hand-
ler meget om at turde at flytte rundt indtil der er noget der passer de børnegrupper og 
personalegrupper der  

 

 Vi undrer os stadig over hvordan vi får skabt nogle rammer for de børn der er urolige. 
Meget af det handler om at finde frem til det enkelte barns behov og hjælpe dem med at 
finde mulighederne – være nysgerrig på deres initiativer og se på, hvad der interesserer 
dem.  
 

 Nogle gange får man tingene forærende ved bare at gøre uden at tænke – der er lavet et 
stort læringsmiljø i baghaven som børnene gøre stor brug af, hvor der er vild have og bor 
en sno. 
Der er lavet et læringsmiljø i vuggestuens vinkevindue med fokus på forskellige madva-
rer, dyr, biler – dette hjælper børnene med at aflæse mimik, stimulerer deres sprog og 
hjælper dem med at lære farverne. 
Hos storegruppen er biblioteket flyttet ind under huset – dette gør at børnene bruger det 
mere, da det danner et hyggeligt læringsmiljø. Vi udnytter begge vuggestuens haver i 
større grad – dette gør at vi bedre kan dele os op og skabe grupper med mere ro.  

 Det betyder noget hvor i lokalet læringsmiljøerne er placeret.  
Der er fokus på at have færre børn med ude på gangen, når de skal have overtøj på – vi 
har fokus på at hverdagsrutiner også er læringsmiljøer, bl.a. ved at vi er færre i gardero-
ben når vi skal ave tøj på.  

 

 Vi har stadig et arbejde i at 
være mere aktive i, hvor vi 
skal placere os både inden-
dørs og udendørs – vi er på 
vej. 

 

 

em 
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Hvordan har vi organiseret vores evalueringskultur? 

Vi afholder pædagogmøde hver 4. uge. Her evaluerer vi vores tanker, oplevelser og handlinger 
omkring et givent tema. Det kan være ”børns leg” eller et arrangement, set ud fra et børneper-
spektiv.” På møderne tages udgangspunkt i evaluerende spørgsmål fra redskab til selvevalue-
ring fra EMU. De opsamlede refleksioner og eventuelle nye handlinger formidles umiddelbart ef-
ter skriftligt til det øvrige personale. Dette er med til at sikre, at vi over tid får opsamlet vores tan-
ker. På månedlige personalemøder gennemføres processer, hvor vi sammen reflekterer over vo-
res handlinger. Dette er med til at sikre, at vi kontinuerligt taler om vores praksis og dermed har 
fokus på læring. Vi er opmærksomme på forskellen mellem refleksion og evaluering, og vi arbej-
der løbende med at sikre en bedst mulig evaluering af de tiltag og aktiviteter vi beslutter. Vi har 
fokus på børneperspektivet hver gang vi foretager en skriftlig evaluering. Vi evaluerer både på 
pædagogik og på praktik. Vi har haft stor gavn af at evaluere på denne måde, og derfor er det 
vigtigt at vi forsat arbejder på at systematisere den skriftlige evaluering. Vi anvender ”skema til 
handling” 

Vi er fortsat i proces og langt hovedparten af de daglige aktiviteter evalueres mundligt i små 
grupper. Dog evalueres de større begivenheder, så som jul, fastelavn skriftligt. 

 

 
 

Hvordan har vi arbejdet med vores lokale skriftlige læreplan? 

Indholdet i læreplanen skal forsat være omdrejningspunktet for vores pædagogmøder og for de 
processer vi har på personalemøder. Dette ved vi skaber den bedste læring og refleksion i Bør-
nehuset Hyrdehøj. Det er vores måde at sikre at det der står skrevet også passer med den virke-
lighed vi, børn og forældre møder. Derfor gør vi os umage med at opdatere læreplanen løbende. 
Til det bruger vi erfaringer, observationer, dokumentation mv. Vi stiler os selv spørgsmålet ”Hvad 
skal børnene have ud af det?” 

 
 

Evaluering og dokumentation af elementer i 

det pædagogiske læringsmiljø 

Indsatsområde1 fra handleplan på baggrund af tilsyn: De voksnes deltagelse i børnenes 

leg. 

Hvad var formålet med den evaluering, vi gennemførte?  

Mål og tiltag fra handleplan på baggrund af tilsyn: 

Vi ville se tegn på, at alle børn uanset alder udviklede gode legekompetencer. Dette krævede, at 
de pædagogiske rollemodeller viste børnene, hvordan man leger. Det krævede: 

- at rollemodellen igangsatte lege. 
- påtog sig og uddelte roller i legen 
- hjalp med at udvikle en leg til nye ”steder”. 
- at alle børn fik en positiv oplevelse af at være i leg med andre. 
- at det pædagogiske personale oplevede forståelse af, hvorfor det var vigtigt, at de deltog 

aktivt i børnenes lege. 
Vi skulle derfor: 
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Hvilken pædagogisk dokumentation har vi indsamlet i arbejdet med den gennemførte 

evaluering? 

Vi laver mundtlige evalueringer og dokumenterer med billeder bl.a. via AULA 
Vi inddrager børnenes fortællinger, udtryk, adfærd, perspektiver i vores refleksioner og i vores 
evalueringer.  
 

- påminde hinanden om at være aktive i legen og tale om hvornår det fungerer godt. 
- bruge stuemøder til at aftale, hvordan vi organiserer os, så der bliver plads til at persona-

let kan blive i en leg, selv om der opstår andre opgaver/behov. 
- have øget fokus på hvordan vi placerer os i rummet (på gulv, ved borde) 
- vi vil i højere grad invitere børnene med i de voksnes lege. 
- introducere ”gamle lege” for børnene, skaber yderligere motivation hos det pædagogiske 

personale. 
blive bedre til at guide legen indefra frem for instruere udefra 

Vi ville være nysgerrige på: 
- hvor ofte vi reelt så hinanden i rollelege sammen med børnene, det skulle vi turde tale 

om. 

- om alle vores børn har haft lege med andre børn, der udviklede sig aldersvarende. 
- hvordan vi fik mindre voksen snak, og mere fokus på børnenes leg. 
- det skulle fremgå tydeligt af det opfølgende tilsyn, at vi har arbejdet med dette indsats-

område. 
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Vi har arbejdet meget med børnenes perspektiv – her har vi fået øget fokus og fået mere forstå-
else for børneperspektivet – fx i forhold til at melde fra til fredagssamling, hvis ikke det er i børnenes per-

spektiv den pågældende dag 
 

 

Hver stue har fået udleveret en mappe med et redskab til pædagogisk planlægning, som det faglige fyr-

tårn sammen med pædagogerne skal sørge for bliver anvendt på hvert andet stuemøde.  

 
 

 
 

Hvad lærte vi om sammenhængen mellem vores pædagogiske læringsmiljø og børnenes 

trivsel, læring, udvikling og dannelse? 

Vi har fået større opmærksomhed på: 

 at de voksne er det vigtigste læringsmiljø i arbejdet med børnene.  

 på hvor vigtig den voksne rolle er i udviklingen af børnenes legekompetencer. Hvornår 
skal vi deltage aktivt og hvornår er det vigtigste, at den voksne er til stede uden at del-
tage aktivt i børnenes leg. Men i stedet er til rådighed og observerende? 

 at vi ofte i børnehaven kommer til at lave aktiviteter frem for rolleleg med børnene. 

 hvilke lege vi kan sætte i gang sammen med børnene, for senere at se, at børnene vide-
reudvikler på legen.  

 

 
 

 
 



 

7 

Hvilke ændringer og/eller justeringer af praksis gav evalueringen anledning til? 

Vi er ikke i mål med indsatsområdet og derfor vil vi frem mod næste evaluering have fokus på: 

 at vi voksne giver hinanden plads til at forblive fordybet i en leg, så vi ikke forstyrre den 
gode leg unødvendigt.  

 hvordan vi kan videretænke de aktiviteter vi har i forvejen (ex. vikingeprojekt, dialogisk 
læsning) så de senere udvikler sig til rollelege, her skal de voksne være den primære ka-
talysator. 

 vi skal lære at høre/se børnenes invitationer til leg, og så skal vi sige ”ja tak” 

 hvilke rollelege leger børnene fantasifuldt, og hvordan kan vi få øje på det, vi normalt ikke 
ser? 

 være mere opmærksom på børnenes oplevelse af at være en del af en leg. Deres ”lege-
følelse” 

 
 

 

Inddragelse af forældrebestyrelsen 

 
 
 

Hvordan har vi inddraget forældrebestyrelsen i evalueringen af den pædagogiske læreplan? 

Forældrekontaktudvalget, en medarbejderrepræsentant og leder afholder fire møder årligt. Her in-
formeres forældrene, om hvilke pædagogiske indsatsområder, der arbejdes med på det givne tids-
punkt. På møderne inddrages forældrerepræsentanterne i arbejdet, og de inviteres til at bidrage til 
læring og evaluering. De inddrages også løbende i processen omkring opdatering af den pædago-
giske læreplan. Deres indsparks skrives ind i læreplanen. 

rældrene 

 

Det fremadrettede arbejde 
 
 

 
 

Hvilke områder af vores pædagogiske læringsmiljø vil vi fremadrettet sætte mere fokus 

på?  

Pædagogisk personales deltagelse i leg, da vi ikke er nået i mål med det indsatsområde, der 
blev påpeget ved sidste tilsyn. Hvad skal der til for at voksne, der er holdt op med at lege selv, 
alligevel leger rollelege med børnene? 

Vi skal forsat være opmærksomme på hvordan vi som voksne placere os og er tilgængelige iftht 

børnene. Skal de have hjælp til at starte en rolleleg? Blive i en leg i sandkassen, rolleleg i bag-

haven om de små huse.Vi prioriterer ingen afbrydelser under leg med børn.  

Andre ting som er vigtige i vores arbejde: konflikthåndtering, nye børnegrupper, børn der har 

svært ved at lege, øver deres legekundskaber gennem leg i små børnegrupper, både med og 

uden voksen deltagelse.  

Vi er blevet klogere på indretning af stuer med tydeligere læringsmiljøer for børn og voksne. Vi 

øver os forsat i at få børn ind i leg, rammesatte lege, som fx særlig udsatte børn ra børnehaven, 

som ellers kan gøres passiv i favn hos en voksen. 

Vi øver os stadig på;  
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- Fokus på legen, og vær opmærksom på kollega som kan være aktivt deltagende i leg. 

Det er i orden at bede kollega afvente. Fx mod forældre være den initiativrige, der opsø-

ger forældre hvis de gerne vil have kontakt. Vær opmærksom på hinandens positioner.  

 
 

 
 

Hvordan vil vi justere organiseringen af vores evalueringskultur? 

Vi skal det næste år tilbage til den faste møderække vi har haft tidligere, da den understøtter vo-
res evalueringskultur bedst. Vi skal arbejde mere kontinuerligt med ”skema til handling”, da det 
er det redskab medarbejderne oplever er bedst til at skabe fokus på evaluering. 

Vi er enige om at vi hele tiden evaluere efter givent tema, tur eller lign.  

men metoden til at skulle lave skema til handling eller en evaluering skal gøre lettere.  

Hverdagspraksis om evaluering.  

Dette vil vi gøre løbende det næste år, gennem fælles p møder og pædagogmøder. Lederen 
skal sikre at dette tages op kontinuerligt. 

Evaluering i grupper – Pædagogmøde efter hver tema afslutning. Årshjul med hvert enkelt lære-
planstema, tema som bliver afsluttet med et pædagog, hvortil det bliver evalueret på praksis, og 
der brainstormes, så ideer til aktiviteter kan ”genbruges” til næste års aktiviteter.  

 
 

 
 

 

 
 


