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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? 

I vuggestuen har der været særlig fokus på: 

 De fysiske læringsmiljøer (Herunder også de fysiske læringsmiljøer på legepladsen) 

 Måltidet (særligt frokostmåltidet)  

 

I børnehaven har der været særligt fokus på:  

 Måltidet (samspillet mellem voksen/barn og barn/barn) 

 Børn i udsatte positioner  
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Hvordan har vi organiseret vores evalueringskultur? 

I vuggestuen har vi gjort brug af KIDS-målingerne, til at evaluere de fysiske læringsmiljøer. Der 
er blevet lavet to KIDS-målinger på de fysiske læringsmiljøer. Disse evalueringer har fundet sted 
ved vores p-møder, som ligger hver 4. uge.  

Derudover gør vi brug af Marte Meo metoden. Vi har i vuggestuen to uddannet Marte Meo tera-
peuter og derfor har vi to forløb kørende af gangen. Der har blandt andet været et forløb på en af 
stuerne, som gerne ville støttes i, at skabe bedre rammer for børnene under frokostmåltidet.  

I børnehaven har vi gjort brug af videofilmning til, at evalurere samspillet ved måltidet. Der blevet 
filmet over to omgange. Efterfølgende talte vi antallet af samspil fra første gang til anden gang.  

Ved indsatserne angående børn i udsatte positioner brugte vi Marte Meo som evaluerings red-
skab. Vi har kørt tre forløb med tre forskellig børn i fokus.  

 

 

 
 

Hvordan har vi arbejdet med vores lokale skriftlige læreplan? 

Vi har i december 2021 haft et p-møde, hvor alle forud havde læst vores læreplan igennem. Her 
talte vi ind i, hvor genkendelig læreplanen var og om der var behov for ændringer. En lille ar-
bejdsgruppe blev sat til, at lave de ændringer, som personalegruppen var blevet enige om. 

 

 

  



 

4 

 

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?  

I vuggestuen havde vi et ønske om, at frokostmåltidet skulle være et læringsmiljø, hvor børnene 
oplevede, at der var nærvær, tid og støtte til, at blive mere selvstændig og selvhjulpne. Under 
COVID-19, har måltidet båret præg af de mange retningslinjer der skulle skærme os mod 
sygdommen og som betød, at der var mange rutiner, som ikke længere var mulige. Det er nu 
fortid og vi har derfor skulle arbejde os tilbage til de gamle rutiner, hvor børnene i langt højere 
grad kan være aktive medspiller. De tre stuer, havde på egen hånd arbejdet med, at skabe gode 
rutiner omkring selvhjulpenhed under frokostmåltidet i noget tid, men det blev tydeligt på et 
personalemøde, hvor der var et teoretisk oplæg herom, at der var forskel på hvor langt stuerne 
var kommet og hvordan måltidet blev afviklet. Det kaldte derfor på, at personalet i fællesskab, fik 
skabt nogle fælles retningslinjer og arbejdet mere fokuseret på denne del, af vores pædagogiske 
praksis.  

I børnehaven var vi nysgerrige på hvor mange samtaler/turtagninger der var under 
frokostmåltidet og om alle børn kom til orde. Begge optagelser viste mange samtaler over flere 
led og at alle børn bliver inddraget i samtaler under frokosten.  

I børnehaven har vi desuden kørt tre Marte Meo forløb i foråret. To af forløbene var med børn 
som havde svært ved at indgå i legerelationer med de andre børn. Begge forløb har givet 
børnene højere selvværd og deres positioner i legegrupperne er også højnet. Det kommer bl.a. 
til udtryk ved, at de nu bliver inviteret ind i legene så snart de kommer ind på stuen. Det sidste 
forløb omhandlede konflikter mellem et barn og personalet. Personalet har gennem forløbet 
opnået en meget større forståelse for barnets måde, at reagere på i forskellige situationer, og 
derved kan vi nu bedre tilpasse krav og forventninger så konflikterne nedtrappes og ofte helt 
undgås.   

 

 
 

 
 

Hvilken pædagogisk dokumentation har vi indsamlet i arbejdet med den gennemførte 

evaluering? 

I vuggestuen har vi på en af stuerne, haft et Marte Meo forløb, hvor målet var, at støtte børnene i 
at blive mere selvhjulpne under frokostmåltidet. Her er der gjort brug af videofilm, som dokumen-
tation.  

På baggrund af vores arbejde med at etablere den røde tråd, har vi undersøgt vores praksisser 
på tværs af stuerne gennem observationer under frokostmåltidet.  

I børnehaven har vi også brugt video som dokumentation. Dette gælder både forløbet omkring 
frokostmåltidet og ved børn i udsatte positioner.  

 

 
 

 
 



 

6 

Hvad lærte vi om sammenhængen mellem vores pædagogiske læringsmiljø og børnenes 

trivsel, læring, udvikling og dannelse? 

I vuggestuen har vi på et personalemøde delt vores observationer med hinanden og herigennem fundet 

ud af, hvad der fungere og hvad der ikke fungere. Hvad der kendetegner stuens måltidskultur og om det 

stemmer overens med det, som det pædagogiske personale arbejder på at skabe. Ved at kigge ind i 

hinandens praksisser har vi fået tips og ideer til, at forbedre egen praksis på egen stue.  

Under Marte Meo forløbet, blev vi bevidste om den voksnes rolle og betydningen af samspillet mellem den 

voksne og børnene. Også her blev vi klogere på børnenes kompetencer og nærmeste udviklingszone. Det 

blev tydeligt, at når den voksne i højere grad venter på børnene, så blev børnene også bedre til at vente 

på de voksne (som måske er ved at hjælpe et andet barn).  

I børnehaven har vi også delt observationer ved personalemøderne. Derudover har vi alle arbejdet med 

de arbejdspunkter som der har været med undervejs i enkelte Marte Meo forløb. Herved har hele 

personalegruppen kunne støtte op om det enkelte barn. Vi har bl.a. arbejdet med følgende tiltag i forhold 

til børnene: Bekræfte, anerkende, afvente og følge barnets opmærksomhed. Dvs. når der i forløbet var 

særligt fokus på at ”bekræfte” barnets handlinger så gjorde hele personalegruppen det.  

Under Marte Meo forløbene - og efterfølgende, er personalet blevet beviste om hvor vigtigt det er, at alle 

personaler arbejder med fælles indsats. Det har været godt, at have ét arbejdspunkt af gangen og at det 

ene arbejdspunkt, hang synligt på stuen under hele perioden. F.eks. når vi havde fokus på ”bekræfte”, så 

talte vi om det på p-mødet, sådan at alle havde en fælles forståelse af, hvad vi skulle arbejde med i den 

kommende tid. Derefter blev det aftalte sat op på stuen, så vi dagligt huskede at have et ekstra fokus på 

f.eks. at bekræfte barnet/børnene når vi havde legegrupper/samlinger eller aktiviteter i gang.  

 
 

 
 

Hvilke ændringer og/eller justeringer gav evalueringen anledning til? 

I vuggestuen har det resulteret i, at vi er blevet meget mere opmærksomme på børnenes nær-
meste udviklingszone og hvordan vi kan understøtte deres udvikling. Tiltagende har gjort bør-
nene til aktive medspillere, og derved blev måltiderne mere rolige og der var flere børn der ud-
trykte stolthed over egne evner. Vi kan se, at børnene i højere grad end tidligere er blevet mere 
rolige, der er en mere behagelig stemning og rutinerne omkring frokostmåltidet er blevet meget 
mere genkendelige, Børnenes roller har også ændret sig fra at være passive modtagere, til ak-
tive medspillere i samme moment som den voksnes rolle gik fra at være mere servicerende, til i 
højere grad at være mere støttende (gå ved siden af eller bag ved barnet). 

Vi oplever nu, at børnene er mere medvirkende ved andre måltider, samt i andre dele af vores 
praksis f.eks. kan nævnes, at børnene er mere aktive i garderoben, på toilettet og at de i højere 
grad hjælper hinanden. 

Evalueringen har desuden afstedkommet, et læringsfællesskab i personalegruppen hvor det pæ-
dagogiske personale, i højere grad end tidligere, kan stille undrende spørgsmål til hinanden, 
uden at det føles som kritik.  

I børnehaven har vi kunnet se den positive effekt, som Marte Meo forløbene har haft på børne-
gruppen. Når vi har fælles fokus på et barn og alle arbejder ud fra de fælles tiltag som aftales, så 
gør det en forskel for børnene. Vi fik på få uger inddraget flere børn, i udsatte positioner, i for-
skellige positive børnefællesskaber ved hjælp af Marte Meo forløbene.  

Ved filmningen af frokostmåltiderne blev vi bekræftet i, at vi har mange samtaler over flere led 
både med børnene og at børnene har det med hinanden. Desuden kan vi se, at stort set alle 
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børn kommer til orde ved måltiderne. Dette er et af vores mål, hvilket går fint i tråd med, at bør-
nene herved understøttes og styrkes i deres sproglige udvikling. I forbindelse med samspillet 
ved frokostmåltidet, fik vi efterfølgende også sat gang i en evaluering omkring madmod. Tanken 
var, at når samtalerne fungerede godt, så kunne vi måske gennem samtalerne få flere børn til at 
smage på nye slags madvarer. I 14 dage snakkede vi om, og smagte på den samme grøntsag 
på forskellige måder. Efter de 14 dage var der over dobbelt så mange børn (i forhold til den før-
ste dag), der kunne lide den nye grøntsag. 
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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? 

Forældrebestyrelsen er løbende blevet orienteret om det pædagogiske arbejde i institutionen. Vi fik 

uanmeldt tilsynsbesøg af Marlene den 6. april 2022. Marlene udarbejdede efterfølgende en tilsynsrapport. 

Tilsynsrapporten blev først gennemgået til et møde hvor deltagerne var følgende: Marlene Jensen 

(pædagogisk konsulent), Stephanie Nielsen (bestyrelsesmedlem), Christina Søby (souschef), Nadia 

Mortensen (souschef) og Reno Petersen (institutionsleder).  

Efterfølgende har bestyrelsen fået tilsynsrapporten til gennemlæsning. Stephanie og Reno fortalte til et 

bestyrelsesmøde om mødet med Marlene, Nadia og Christina. Vi talte desuden om vores pædagogiske 

praksis med udgangspunkt i tilsynsbesøget. Tilbagemeldingen fra tilsynet var meget konstruktiv og positiv. 

Bestyrelsen tilkendegav, at de var fuldt ud tilfredse med det pædagogiske arbejde i institutionen. 
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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 vuggestuen har vi arbejdet på måltidet, særligt med fokus på, at børnene blev mere selvstændige og 

selvhjulpne. Måltidet har været en rigtig god platform, som har smittet af på andre pædagogiske rutiner. 

Derfor vil vi fremadrettet også bruge måltidet som platform i arbejdet med samspil mellem voksne/børn og 

børn/børn. Her vil vi have særligt fokus på, at få flere led i samspillet og derved styrke børnenes sproglige 

og sociale kompetencer.  

I børnehaven har vi arbejdet målrettet med børn i udsatte positioner og vi er nået et godt stykke. Nye børn 

er startet i børnehaven og nye børn har brug for at komme godt ind i børnefællesskaberne. Vi vil derfor 

fortsætte med fokus på dette samt på børn i udsatte positioner. 

Vores fokus på samspil ved måltidet afsluttes.  

 

 
 

 
 

Hvordan vil vi justere organiseringen af vores evalueringskultur? 

Det giver rigtig god effekt, at arbejde ud fra Marte Meo metoden og herigennem have forløb kørende i 

huset, som kan sætte fokus på en rutine, en gruppe børn m.m.  

Da vuggestuen og børnehaven skilles pr 1. oktober 2022 pga. indvielse og overgang til Bikuben samt 

sammenlægning med en anden institution, skal vi til at finde nye veje i forhold til evalueringer. Dette fordi 

at den ansatte som var i børnehaven og som var i gang med sin uddannelse i Marte Meo har søgt nye 

udfordringer og vuggestuens personale med to uddannede Marte Meo terapeuter følger med over i 

Bikuben. Vi ønsker fortsat, at bruge begreberne fra Marte Meo i vores dagligdag. Derudover vil vi bruge 
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observationer og optællinger til vores evalueringer fremadrettet. Desuden er planen, at en ansat tilbydes 

en Marte Meo terapeut uddannelse i 2023. 

Det giver rigtig god mening, at reflektere sammen om den pædagogiske praksis på personalemøderne, 

som er det eneste tidspunkt, hvor alt pædagogisk personale er samlet. Forud for næste personalemøde, 

vil personalet i vuggestuen og børnehaven skulle lave en KIDS-måling omkring sprog. Derved er der et 

fagligt afsæt for refleksionen.  

 

 
 

 
 

 

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

skriftlige pædagogiske læreplan? 

Vi vil til vores pædagogiske dage som afholdes i starten af november, præcisere det fremadrettede ar-

bejde med Marte Meo samt arbejdet med børn i udsatte positioner. Arbejdet med Marte Meo har vist sig, 

at være gavnligt i forhold til konkrete forløb – f.eks. med børn i udsatte positioner. Arbejdet med Marte 

Meo har desuden givet flere fælles refleksioner, hvilket har opkvalificeret det pædagogiske arbejde i hver-

dagen.  

 

 

 

 

 

 


