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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 gennem de seneste to år haft fokus på implementeringen af den reviderede læreplan. Herunder im-

plementeringen af det pædagogiske grundlag samt en styrket evalueringskultur. 

Efter afslutning af projekt Virkningsfulde Dagtilbud i sommeren 2021 og personalets uddannelse i ICDP, 

har vi fortsat haft fokus på at skabe høj kvalitet i vores samspil og relationer med børnene gennem pæda-

gogiske aktiviteter samt struktureret pædagogisk refleksion og evaluering. 

Vores fokus de sidste to år har været på: 

 Børnesyn og demokrati 

 Børnefællesskaber 

 Måltidskultur som pædagogisk læringsmiljø samt effekten heraf på børnenes trivsel, udvikling, læ-
ring og dannelse 

 Samspil og relationer 

 Musik  
 

Vi vil med denne evaluering stille skarpt på følgende to temaer, der har været gennemgående og mærk-

bare for vores udviklings- og evalueringsarbejde i både vuggestue og børnehave. 

Måltidskultur som pædagogisk læringsmiljø 
 
Samspil og relationer 
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Hvordan har vi organiseret vores evalueringskultur? 

Vi har organiseret en ramme for systematisk evalueringskultur gennem pædagogikmøder på tværs af 
stuer og afdelinger én gang om måneden. Formålet med pædagogikmøderne er at skabe et refleksions-
rum, hvor vi i fællesskab kan reflektere og evaluere over relevante temaer eller begreber. Det kan fx være 
hvordan vi forstår og benytter Skema til handling og indsamler data. Vi læner os op ad handleplanen fra 
det pædagogiske tilsyn og har fokus på, hvordan det omsættes i praksis fx udvikling af vores pædagogi-
ske læringsmiljøer udendørs. Vi har valgt at organisere vores pædagogikmøder på tværs af stuer og afde-
linger for at sikre sammenhæng i vores pædagogik, kvalitet og faglighed. Det tværgående understøtter 
ligeledes, at vi i Mælkebøtten oplever os selv, som et professionelt læringsfællesskab, der også i vores 
daglige, uformelle dialoger med hinanden løbende reflekterer, evaluerer og justerer på vores læringsmil-
jøer. 
 
Til pædagogikmøderne benytter vi følgende metoder til refleksion og evaluering: 

 Udsnit af relevant faglitteratur, herunder den pædagogiske læreplan 

 Data fx fra Hjernen og hjertet, praksisbeskrivelser, video, fotos, skema til handling 
 

Foruden pædagogikmøderne har vi månedlige aftenmøder, hvor vi fordyber os i udviklingsarbejde, der re-
laterer sig til den pædagogiske læreplan og ICDP. 
 
Derudover har alle stuer ugentlige planlægnings- og refleksionsmøder. 
Til planlægningsmøderne koncentrerer vi os om planlægning af pædagogiske aktiviteter, fysiske og pæda-
gogiske læringsmiljøer, samt organiseringen på stuen. Her benytter vi fx Skema til handling, Ugeplaner og 
Redskab til selvevaluering. 
 
Til refleksionsmøderne drøfter det pædagogiske personale børnenes trivsel, udvikling, læring og dannelse 
både individuelt og i børnefællesskabet. Her benytter vi fx ICDP, vejledning fra PPR, redskaber fra Hjer-
nen og Hjertet samt Roskildemodellen. 
 
For os er det særligt væsentligt, at vi løbende forholder os til om vores organisering af pædagogisk plan-
lægning, refleksion og evaluering understøtter det vi har behov for. Dette med henblik på, at der er den 
nødvendige sammenhæng mellem vores evalueringer og omsætning af ny viden og forandring af praksis. 
Det betyder, at vi kontinuerligt forholder os kritisk til om dagsordner, møderækker, sammensætning af mø-
dedeltager mv, er tilstrækkelig og relevant for den kvalitet og værdi vi ønsker at skabe for børn og foræl-
dre. 

        Foto af udfyldt ’Skema til handling’                                               Foto af ’Kims leg’ 
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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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Hvad var formålet med den evaluering, vi gennemførte?  

På baggrund af Børnehuset Mælkebøttens deltagelse i projekt Virkningsfulde dagtilbud, som sluttede i 

sommeren 2021, har fokus fortsat været at opretholde det højkvalitets dagtilbud, som seneste KIDS-

måling viste og som vi ønsker at efterstræbe. 

Måltidskultur som pædagogisk læringsmiljø 
Formålet med at arbejde med måltidskulturen har været at skabe en fælles kultur i huset om det gode mål-
tid, hvor vi har haft fokus på at deprivatisere praksispædagogikken omkring måltidet og i stedet fokusere 
på det pædagogiske læringsmiljø, hvor madmod, tryghed, barnesyn og demokrati er de bærende elemen-
ter. 
 
Samspil og relationer 

Formålet med at arbejde med samspil og relationer har været at styrke børnefællesskaberne både på stu-

erne og på tværs af afdelingerne og aldersgrupperne. Fokus har her været at både børn og det pædagogi-

ske personale bliver mere nysgerrige på hinanden fx igennem musiske aktiviteter og legepladspædagogik. 

 Foto af barn der udfordrer egne sanser                                                Foto af børns legemiljø på legepladsen 
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Hvilken pædagogisk dokumentation har vi indsamlet i arbejdet med den gennemførte 

evaluering? 

Til evaluering af de to temaer har vi indsamlet følgende dokumentation: 

 Praksisfortællinger 

 Videoanalyse og øvrige relationsredskaber fra ICDP 

 Skema til handling 

 Billeddokumentation 

 Tegninger 

 Spørgeskema på børneniveau 

 Meningsmåling på børneniveau 

 Plancher 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

                             Foto af dataindsamling fra det pædagogiske personale 
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Hvad lærte vi om sammenhængen mellem vores pædagogiske læringsmiljø og børnenes 

trivsel, læring, udvikling og dannelse? 

Måltidskultur som pædagogisk læringsmiljø 

Vi har haft et fælles fokus i huset ift., hvordan det pædagogiske personales syn på måltidskulturen har ind-

virkning på børnenes tryghed og lyst til at deltage i måltidet. 

Vi har gennem arbejdet med måltidskulturen fundet ud af, at det pædagogiske personale ikke er så for-

skellige i deres holdninger til det gode måltid men, at tilgangen på de enkelte stuer kan være forskellig. 

Det pædagogiske personalet har gennem pædagogikmøder, observationer af praksis og sparring med 

hinanden oplevet, hvordan det at dele egne erfaringer og evaluere med hinanden skaber ny viden. 

Citat fra Andrea (pædagog i vuggestuen): ”Vi holder os for øje, hvordan stemninger for måltidet er præget 

af børnenes humør og dagens aktiviteter. Måltidet er ikke kun maden, men også optakten til og afslutnin-

gen efter.” 

Vi mærker hvordan fokus på måltidet, med en tydelig og forudsigelig ramme, har skabt mere ro, tryghed, 

større ordforråd, børn der giver udtryk for egne behov, styrker sanserne omkring maden, venter på tur og i 

større grad kan udsætte egne behov. 

Foto af ’Mindmap’ som viser madens betydning for kroppen og giver anledning til samtaler ved måltidet 

 
Samspil og relationer:  

Resultaterne af den seneste KIDS-måling for vores samspil og relationer viste, at en systematisk organi-

sering af mindre børnegrupper, havde stor betydning for kvaliteten af de samspil og relationer vi tilbyder 

børnene. De mindre grupper har således skabt gode forudsætninger for et pædagogisk læringsmiljø, der 

er kendetegnet ved nærvær og fordybelse gennem relevant understøttelse af det enkelte barns deltagel-

sesmuligheder samt opmærksomhed på langsomhed og at give tid. 
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Vi har gennem de seneste år, hvor musikken har været en fast del af huset to gange ugentligt, kunne ob-
servere at børnene i højere grad justerer sig efter hinandens udtryk, i højere grad samarbejder og i det 
hele taget, at miljøet og udtrykket i børnefællesskaberne er blevet langt mere afstemt, roligt og homogent. 
 

Foto af barn og pædagogisk personale der inddrager musikken i samlingen 
 

 
Vi har gennem det sidste år været igennem en proces ift. vores legepladspædagogik, hvor samspil og re-

lationer har været i højsædet ift. at skabe deltagelsesmuligheder for alle børn. Vi har en særlig opmærk-

somhed på at læringsrummet udenfor er betydningsfuldt for samspillet mellem børn-børn, børn-voksne. 

Rammerne for legepladsen er ofte mere frie, hvilket gør at det pædagogiske personale skal være op-

mærksomme på at guide børnene og tilbyde dem lærerige læringsmiljøer. 
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Hvilke ændringer og/eller justeringer af praksis gav evalueringen anledning til? 

Vi har lært betydningen af, at når den pædagogiske praksis er velorganiseret og vi er afstemte på mål og 

formål skabes de udviklende øjeblikke. Det professionelle læringsfællesskab styrkes med en fælles rød 

tråd. Vi har arbejdet med at skabe en større sammenhørighed og nysgerrighed på hinandens praksis, hvor 

vi i langt højere grad lykkes med at skabe den nødvendige struktur og genkendelighed for børnene. Der 

ses en tydelig sammenhæng mellem det pædagogiske læringsmiljø vi skaber og børnenes muligheder for 

at deltage, erfare og udvikle positive selvfortællinger samt relationsdannelse til andre i børnefællesskabet. 

 Foto af to børn der hjælper med at skære grøntsager til dagens måltid 

 
Vi er bevidste om vigtigheden af at differentiere, fx at være opmærksomme på gruppesammensætninger 
samt børnenes stemninger og dagsform har indflydelse på, hvad de får ud af aktiviteten. Derfor er der 
dage, hvor vi deler os yderligere op i mindre grupper og kigger på børnesammensætning med udgangs-
punkt i, at alle børn skal have optimale deltagelsesmuligheder når de fx kommer til musik. 
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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? 

Forældrekontaktudvalget (FKU) har biddraget med relevante spørgsmål til vores pædagogik og organise-
ring, feedback ift. udviklingspunkter samt perspektiver på, hvad der var væsentligt for dem ift. viden og 
indsigt i børnefællesskabet. 
 

For os har møderne i FKU dermed været et givende samarbejdsrum, hvor vi løbende har kunnet afprøve 

om vores pædagogik, praksis og pædagogiske læreplan blev oplevet meningsfuld og virksomt fra foræl-

drenes perspektiv. 
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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?  

I område Midtvest er alle afdelinger i gang med at arbejde med fokus på bæredygtighed som fælles tema. 

Vi vil derfor dele viden og inspiration med de andre afdelinger i området på fælles temadage, på fyrtårne-

møder og i andre sammenhænge. 

 

Med afsæt i seneste pædagogiske tilsyn, vil vi fortsat have særligt fokus på følgende to temaer: 

Det pædagogiske læringsmiljø: 

 organisering på legepladsen 

 pædagogiske læringsmiljøer 

 børns selvorganiserede leg 

 værksteder og klargøring af fysiske læringsmiljøer 

 det pædagogiske personales positionering 

 

Inddragelse af børnene i måltidet: 

 forberedelse og deltagelse i madlavning 

 beslutningsprocessor omkring valg af mad 
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 bæredygtighed 

 kulturelle forskelle 

 viden om madens betydning for kroppen 

 
 

 
 

Hvordan vil vi justere organiseringen af vores evalueringskultur? 

Vi har under udarbejdelsen af denne evaluering konstateret nødvendigheden af at have en fast møde-

struktur med ét pædagogikmøde om måneden, da et hyppigere interval ikke har været realistisk set i lyset 

af vores øvrige mødeaktivitet. Vi har erfaret, at vi er øvede i at sætte relevant udvikling på dagsordenen 

men, at vi ikke i tilstrækkelig grad sikrer opfølgning og formel evaluering af de mange initiativer vi igang-

sætter. Vi har erfaret, at når vores faglige fyrtårne sætter rammen, hvori det øvrige personale er aktivt del-

tagende i videreudvikling af vores evalueringskultur og pædagogikker, får det øvrige pædagogiske perso-

nale i højere grad ejerskab for de pædagogiske processer. Der er en gensidig forventning blandt persona-

let om, at man møder forberedt til fx pædagogikmøder, deltager aktivt i dialogen og bidrager til det fælles 

faglige læringsmiljø. 

 
 

 
 

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

skriftlige pædagogiske læreplan? 

Vi ønsker, at inddrage mere af vores viden omkring måltidskultur som pædagogisk læringsmiljø, hvor 

både bæredygtighed og demokrati er i fokus ligeså vel som det pædagogiske personales tilgang har be-

tydning for børnenes tryghed og lyst til at deltage i måltidet. 

Vi ønsker ligeledes, at der i vores skriftlige lokale pædagogiske læreplan uddybes, hvordan vi har arbejdet 

med legepladspædagogikken, hvor fokus har været at skabe forskellige legestationer på legepladsen, 

hvor det pædagogiske personale fordeler sig efter børnenes placering. Børnene byder selv ind med nye 

lege og videreudvikler på eksisterende lege i børnefællesskabet. 

Citat fra dreng 5 år: ”Skal vi ikke lege ’Hvad er klokken Hr. Løve’. Så kan vi fange de andre med en bold i 

stedet for at løbe efter dem!” 

 

 
 

 


