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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 per-

sonale 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.  

Vi har haft fokus på at arbejde med en rød tråd i huset, samtidig med at der har været valgfrihed i hver af 

de tre børnegrupper. Det har været for at vi både kan lære af hinanden, og have frihed til at skabe mening 

sammen med de børn, der er i hver enkelt børnegruppe. 

 

Der har været tre fokusområder som har trådt frem. 

 

1. Det første har været vores naturforløb, som fandt sin inspiration efter vores snak om tilsyn, hvor vi 

gerne ville blive bedre til at bruge legepladsen. Vi gik i dialog med naturvejlederen Laila fra naturcentret 

Boserupgård og lavede et naturforløb. Der var en styregruppe med en medarbejder fra hver børnegruppe, 

Laila og Mikkel som leder. Det skulle være med til at sikre den røde tråd i huset, og holde fokus på de fæl-

les mål som var; naturfænomener, sprog og børnefællesskab. 

 

2. Læring i hverdagens rutiner. Vi har haft fokus på gode overgange mellem rutiner og aktiviteter, gode 

måltidssituationer og selvhjulpenhed. Der er blevet lavet tydelige aftaler med børnene om hvordan vi gør i 

børnehaven, og personalet har været vedholdende og engagerede i deres arbejde. 

 

3. Organisering af hverdagen og tydelig kommunikation. Vi ville gerne blive endnu bedre til at have en 

klar og tydelig struktur og aftaler, samt kunne justerer dem på effektiv måde i hverdagen. Den dagsplan 

der laves om morgenen er blevet justeret og tages nu med ud på legepladsen lidt i 12, så dem som er på 

arbejde om eftermiddagen, kan genbesøge og justere den hvis det er nødvendigt. Når vi giver beskeder til 

hinanden om hvem der gør hvad og hvor kalder vi det ”minikommunikation”, og det er med til at skabe 

tryghed og overskuelighed i arbejdet. 
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 Leg med vand bliver til læring. 

 

 
 

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. 

Vi har god erfaring og træning i at arbejde med metoden Tegn på Læring 2 fra de materialer som EVA 

har lagt ud. Personalet gør sig umage med at stille pædagogiske mål op ud fra det som de tænker er vig-

tigt for børnene, eller det som de har behov for. Den data kan komme ud fra en direkte snak med børnene 

om hvad de er optaget af, observationer i hverdagen eller det som personalet vurdere når de reflektere 

over praksis på deres gruppemøder og personalemøder. 

 

 
 

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. 

Læreplanen er fundamentet i vores arbejde og bliver anvendt på gruppemøder og personalemøder. Vores 

interne fyrtårnsgruppe har møder med vores leder Mikkel, hvor man kan sætte spot på forskellige emner. I 

vores fælles område, som består af 8 daginstitutioner diskuterer de faglige fyrtårne også emner fra den 

pædagogiske læreplan, det kunne fx være børnesynet. 
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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 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 

 

 Vi bruger meget sang til at styrke børnefællesskabet. 
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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 efter-

følgende 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. 

Børnegruppens trivsel og læring: Den overskift samler bedst det vi har haft fokus på og den måde vi 

har arbejdet på. Det er netop med udgangspunkt i arbejdet med børnegruppen, at vi oplever, at vi har 

styrket de udsatte børn, arbejdet med sprog og rykket det enkelte barn. 

Det vi har arbejdet mest intenst med og som har været mest lærerigt har været vores naturforløb. Der har 

været en god planlægning med en ekstern samarbejdspartner, som har været med til at forstyrre os på en 

god måde. De tre mål; naturfænomener, børnefællesskab og sprog har alle været relevante, både for 

børnegruppen og det enkelte barn. Samtidig har målet også været at udvikle det fysiske læringsmiljø og 

anvendelsen af det. 

 

Vi kobler læring og leg og bruger visuelle artefakter til at understøtte sprogudvikling. 
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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 bør-

nenes trivsel, læring, udvikling og dannelse på, fx praksisfortællinger, fotos, observationer, videooptagel-

ser, screeninger, relationsskemaer, 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. 

De tre børnegrupper har arbejdet ud fra de samme pædagogiske mål men det har formet sig i tre forskel-

lige retninger, da de alle tre grupper har gjort sig umage med at inddrage børnene i processen. 

De Labre Larver har arbejdet med Krible Krable-dyr på legepladsen og blev meget optaget af sølvfisk. 

For at få kroppen og legen med har de anvendt børneyoga til at lege insekter.  

De Sprøde Larver har også arbejdet med Krible Krable-dyr og blev meget optaget af skolopenderen. De 

har også leget og sunget om dyrerene.  

Sommerfuglegruppen, de ældste børn, var meget optaget af vand og dets forskellige tilstande. De har 

bygget vandbaner og eksperimenteret med vand. 

Fælles for alle tre grupper er, at de har lavet collager som er hængt op i børnehaven, nyheder til foræl-

drene med beskrivelser og billeder over vores børneintranet. Der er fysik blevet bygget ting og hængt ting 

op på legepladsen.  

I løbet af efteråret vil vi få bygget to børneshelters i det område som vi kalder ”skoven”, som vil under-

støtte det fysiske læringsmiljø. Se billede: Muslinge-Bingo giver læring om naturen på en legende måde. 
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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. 

Det har været tydeligt, at det med at børnene løbende er med til at forme forløbet og processen giver 

energi, engagement og ejerskab for børnene. Vi har formået, at være så fleksible i vores planlægning 

at børn i udsatte positioner har kunnet inkluderes. Det betyder, at de har oplevet sig som vigtige bidrags-

ydere til fællesskabet, selv om de ikke altid har gjort præcis som de andre børn eller lige så længe.  

I samarbejdet med naturkonsulenten og vores tale-høre konsulent fra PPR, har vi fået sparring til at finde 

fokusord og hjælp til implementeringen af dem, så børn som har brug for sproglig støtte er blevet mødt. 

Anvendelsen af billeder og piktogrammer har også været en del af den metode. 

 
 

 
 

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 lærings-

miljø. 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. 

Det har været rigtig godt, at have god tid, så tingene kan udvikle sig i dialog med børn og voksne. Den 

fælles røde tråd i huset har gjort det muligt at både ”stjæle” og ”låne” gode ideer eller helt konkrete ting 

af hinanden. Det giver også et fælles udgangspunkt, at reflektere ud fra når man sammen ser på sin prak-

sis med kolleger, samarbejdspartnere eller forældre. 

Det er altid et dilemma når man vægter noget frem for noget andet. En metode kunne være at lave en ty-

delig ”time-out” en anden gang, hvor man genbesøger sine mål og eventuelt lægger et nyt fokus i løbet 

af et pædagogisk forløb. 

 

Mad og sang omkring bålet er også en natulig måde at styrke fællesskabet og den røde tråd i børnehaven. 
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Mange tænker det altid er godt at tage på tur men det kan være godt at forholde sig til formålet med turen 

og se på hvad børnene fik ud af det efterfølgende. 

 

Børneyoga var en af de aktiviteter som en gruppe ”stjal” fra en anden gruppe.  

Børnene er selv med til at finde yoga øvelser der fx minder om insekter og vi har yoga-kort til at supplere 

med inspiration. 
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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. 

Vi har et godt og nært samarbejde med vores forældrekontaktudvalg, FKU. Vi har delt hvad vi ønsker for 

børnene og gerne vil arbejde med, og forældrene har budt ind med deres ideer. Det er meget 

børneperspektivet som har trådt frem som fælles interesseområde, og det har været rigtig godt, at kunne 

videreudvikle det sammen. Et eksempel er fx at lave flere børneinterviews. 

De repræsentanter fra vores FKU, som også sidder i bestyrelsen, har også bragt ideer videre som 

udspringer af emner som vedrøre det pædagogiske arbejde.  

 Vores sommerfest er også en fejring af 

forældresamarbejdet og det bliver tydeligt vi alle er her for det samme – give det bedste til børnene! 
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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 pæda-

gogiske 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. 

Vi har som beskrevet haft en stort fokus på børnefællesskaber og fælleslege og aktiviteter. Man kan 

spørge sig selv om det bliver på bekostning af individet? Vi har jo løbende samtaler med hver enkelt foræl-

drepar om deres børns trivsel, læring, udvikling og dannelse ud fra metoden Dialogredskabet men det kan 

stadig være en god opmærksomhed at have, om der er den rigtige balance imellem individ og gruppe i 

hverdagens pædagogiske praksis. 

 
 

 
 

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. 

Tegn på læring 2 er en tydelig og grundig metode som fungere godt. Den kan dog være lidt tidskrævende 

og omstændigt, så det kunne være godt med et supplement, som kan anvendes i hverdagen sammen 

med børnene. Det vil vi i hvert tilfælde være friske på at prøve af. 
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Hvordan har eller vil vi på baggrund af denne evaluering ændre og/eller justere vores 

skriftlige pædagogiske læreplan? 

Vi vil gerne komme med endnu flere eksempler fra den pædagogiske praksis så man kan ”lugte” proces-

sen og arbejdet med børnene. 

Vi vil gerne blive bedre til at vise hvordan vi evaluere med børnene og formidle det i den pædagogiske læ-

replan. Vores vision er stadig at børnene er medskabere af hverdagen og deres liv i børnehaven skal 

være; sjovt, trygt, udfordrende, rart og lærerigt. 

Vi vil blive bedre til at arbejde med evalueringen af den pædagogiske praksis løbende, så man på et se-

nere tidspunkt nemt kan finde gode pointer og dokumentation. 

Vi vil også være nysgerrige på hvordan vi kan inddrage forældrene mere i hverdagen og få genbesøgt 

hvordan vi kan arbejde med vores forventninger til hinanden. 

 

 
 

At lære og udvikle sig skal være en leg, og en god fest, siger vi aldrig nej til!  
 
Vi har et fokus på usynlige ting som; stemning, atmosfære og hvordan man har det i maven. Vi tror ikke 
på, at børn lære noget godt hvis børnene ikke er trygge og glade. 


