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Om skabelonen 

 

Denne skabelon henvender sig til jer, som er ledere 

og medarbejdere i dagtilbud.  

Formålet med skabelonen er at inspirere og under-

støtte jeres skriftlige evaluering af arbejdet med den 

pædagogiske læreplan. Den skal gennemføres 

mindst hvert andet år. Det er ikke et lovkrav, at I be-

nytter denne skabelon.  

Den lovgivningsmæssige ramme for udarbejdelse og 

evaluering af den lokale pædagogiske læreplan er 

dagtilbudsloven med tilhørende bekendtgørelse, der 

er udfoldet i Børne- og Undervisningsministeriets 

publikation Den styrkede pædagogiske læreplan, 

Rammer og indhold, 2018.  

Vær opmærksom på:  

 Den primære målgruppe for den skriftlige 

evaluering er jer selv og forældrene i jeres 

dagtilbud  

 Det er et krav, at I reviderer jeres skriftlige 

læreplan på baggrund af evalueringen, hvis 

evalueringen skulle give anledning til ændringer 

eller justeringer.  

 Fokus i evalueringen er på sammenhængen 

mellem det pædagogiske læringsmiljø og 

børnenes udbytte, dvs. hvorvidt og hvordan det 

pædagogiske læringsmiljø understøtter trivsel, 

læring, udvikling og dannelse for alle børn. 

 Evalueringen skal offentliggøres. 

Denne skabelon indeholder alle de lovmæssige krav 

til evalueringen. Lovkravene finder I i de to midterste 

afsnit ”Evaluering og dokumentation” og ”Inddra-

gelse af forældrebestyrelsen”. Skabelonen indehol-

der desuden spørgsmål, som kan støtte jeres evalu-

eringsproces samt jeres fremadrettede arbejde med 

løbende at revidere den skriftlige læreplan.  

 

 

Den styrkede pædagogiske læreplan, 

Rammer og indhold  

 

Brug af skabelonen 

Når I udfylder skabelonen, skal I klikke på skrive-

feltet. I kan fremhæve tekster og indsætte billeder.  

I kan slette denne side ved at markere teksten og 

billedet og trykke delete. I kan også slette den sidste 

side, hvis I ønsker det. 

 

 

https://emu.dk/dagtilbud/en-paedagogisk-laereplan/den-styrkede-paedagogiske-laereplan-rammer-og-indhold
https://emu.dk/dagtilbud/en-paedagogisk-laereplan/den-styrkede-paedagogiske-laereplan-rammer-og-indhold
https://emu.dk/dagtilbud/en-paedagogisk-laereplan/den-styrkede-paedagogiske-laereplan-rammer-og-indhold
https://emu.dk/dagtilbud/en-paedagogisk-laereplan/den-styrkede-paedagogiske-laereplan-rammer-og-indhold
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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? 

Vi har haft fokus på vores udemiljø i forhold til, at gøre vores forskellige legeområder mere tydelige. Der-

udover har den sproglige opmærksomhed også været i fokus. 

Dette har vi arbejdet med, ud fra de muligheder der var under Coronatiden. 

 

 
 

Hvordan har vi organiseret vores evalueringskultur? 

Vi har arbejdet systematisk og kontinuerligt med ”Skema til handling”, hvor vi fandt ud af at, vi synes der 

manglede et felt, hvor man kunne inddrage forældrene. Feltet har vi kaldt: Hvordan inddrages forældrene? 

Dette vil vi bruge fremadrettet, for at skabe et tættere forældresamarbejde. 

 Skemaet har skabt overblik og indsigt i hvordan vi arbejder og skabt større dialog. 

 

Vi bruger desuden ”Øerne”, en model af Erik Sassersen Møller, som vi bruger til at Brainstorme, og skabe 

refleksion.  
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Hvordan har vi arbejdet med vores lokale skriftlige læreplan? 

Vi har med udgangspunkt i lærerplanen, planlagt og udviklet på praksis. Dette gennem disse modeller: 

”Ø’erne” en model fra Erik Sassersen Møller, samt ”Skema til handling”. 

Vi har sat særligt fokus på, at skabe gode læringsmiljøer udenfor, med særligt fokus på sprogarbejde.  

Dette via legekasser med forskelligt pædagogisk indhold, som hentes ud til forskellige områder på lege-

pladsen fx legemad til at tage med i legehusene, div. Til at skabe sanglege på boldbanen, samt billeder af 

fx sanglege på indersiden af boldbanen, så det appellere til igangsættelse af netop sangleg.  
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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 
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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?  

Vi har valgt Udemiljø i sommerferien. Her har de to afdelinger traditionen tro kørt tematisk arbejde, der har 

kørt hele sommerferien. Vi var nysgerrige på hvorledes vores ”coronabørn og voksne” ville trives når nu 

verden blev åben. Derudover var det vigtigt, at vi i vores dagligdag fik oparbejdet en tryghed i at bruge 

AULA som nyt kommunikationsmiddel til vores forældre. 

Indsatsområde 1:  
Forældresamarbejde  

Blomstergården ønsker at fortsætte deres indsats-
område omkring forældresamarbejde og herunder 
med fokus på nye og/eller justerede måder at 
samarbejde og kommunikere med forældrene på.  
Der skal fortsat arbejdes med at inddrage foræl-
dredelen i ”Skema til handling” og på hvordan 
personalet bedst kan informere forældrene om 
hverdagen – hvem/hvornår/hvordan  

                                                                                                                         Tinsynsrapport 2021 

 

 

 
 

 
 

Hvilken pædagogisk dokumentation har vi indsamlet i arbejdet med den gennemførte 

evaluering? 

Vi har ud fra den pædagogiske konsulents anbefalinger valgt at arbejde med ”Øerne” (Erik Sassersen 

Møller) som arbejdsmetode, for at komme rundt om vores indsatsområde. 
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Hvad lærte vi om sammenhængen mellem vores pædagogiske læringsmiljø og børnenes 

trivsel, læring, udvikling og dannelse? 

Vi fik øje på især det fysiske miljø, som af gode grunde, var pakket ned under Coronatid, samt efter der er 

blevet malet i områder i huset her i sommer, trænger til at blive genbesøgt, indrettet på ny, og set på med 

pædagogiske øjne.  

 
 

 
 

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

 

Vi har valgt at lave en ekstra p-lørdag på 3 timer, hvor fokus er, at genetablerer vores læringsmiljøer efter 

Corona og renovering. Derudover venter der en fælles p-lørdag hvor vi skal arbejde med det nye forældre-

skab. 

Der er ingen tvivl om, at arbejdet med at have fokus på børneperspektivet, er for os et af de vigtigste op-

mærksomhedspunkter i vores pædagogiske arbejde. Dette vil vi arbejde med på vores stuemøder i den 

kommende tid. 
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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? 

Der har været og vil fortsat være afsat tid til drøftelse på FKU-møderne. 
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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?  

Vi arbejder videre med indsatsområderne i den pædagogiske tilsynsrapport: 

Indsatsområde 1:  
Forældresamarbejde  

Blomstergården ønsker at fortsætte deres indsats-
område omkring forældresamarbejde og herunder 
med fokus på nye og/eller justerede måder at 
samarbejde og kommunikere med forældrene på.  
Der skal fortsat arbejdes med at inddrage foræl-
dredelen i ”Skema til handling” og på hvordan 
personalet bedst kan informere forældrene om 
hverdagen – hvem/hvornår/hvordan.  

Indsatsområde 2:  
Inddragelse af børneperspektivet  

Blomstergården ønsker at fortsætte deres indsats-
område omkring inddragelse af børneperspekti-
vet. Der skal særligt lægges vægt på:  

 Børns læringsstile – at styrke børns forskellighe-
der og blive endnu bedre til at pirre børnenes nys-
gerrighed gennem flere forskellige udtryksformer 
gennem hele dagen.  

 Personalet skal i deres tilgang til såvel de børne-
initierede som de vokseninitierede lege og aktivi-
teter i endnu højere grad ”turde” gå med børne-
nes initiativer og forfølge børnenes spor.  

 Den fysiske indretning indendørs og udendørs 
skal i endnu højere grad gøre børnene nysgerrige 
og eksperimenterende  
 Tilsynsrapport 2021 
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Hvordan vil vi justere organiseringen af vores evalueringskultur? 

Vi vil gerne, at vi kommer mere i dybden med vores pædagogiske overvejelser, få flere diskussioner, flere 

faglige oplæg. Corona har skabt et gab mellem de to afdelinger så vi skal etableret et nyt fællesskab på 

tværs af huset. Der vil sættes tid af på hvert personalemøde til refleksion og evaluering. 

 
 

 
 

Hvordan har eller vil vi på baggrund af denne evaluering ændre og/eller justere vores 

skriftlige pædagogiske læreplan? 

Vi vil have et fokus på at inddrage vores pædagogiske læreplan i planlægning og tilrettelæggelse af vores 

praksis. Den er et godt materiale for både personale og forældre. Vi som hus har brug for, at vi i højere 

grad henviser til den, så alle bliver bekendt, og fortrolige med den, og derved får ejerskab af denne. Derfor 

vil de faglige fyrtårne i Blomstergården lave en plan for hvordan vi løbende vil inddrage den. 

 

 

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