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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? 

Børns leg og den voksnes deltagelse i børns leg. 

I Storkereden har vi haft særligt fokus på leg, herunder den voksnes deltagelse i børns leg. Fordi 

vi ved at børn både lærer, udvikles og dannes gennem leg, har vi været optaget af at kigge på 

børnenes leg og specielt på balancen mellem de voksen-initierede aktiviteter kontra børnenes 

egen leg og vores positionering i forhold til den.  
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Vi har forsøgt at give endnu mere plads til børnenes egen leg og kigget på hvordan vi bedst muligt 

værner om den, så børnene har mulighed for at lege uforstyrret i længere tid. Vores fysiske ram-

mer indenfor i børnehaven er begrænset og vi har derfor valgt at fordele legene i forskellige rum 

ligesom vi har lavet begrænsninger på hvor mange børn der kan være i de enkelte rum ad gan-

gen. Personalet har positioneret sig der hvor der har været brug for det, både i forhold til at 

kunne støtte op om legen, og for at kunne værne om de lege som var i et flow. 

Vi har desuden været optaget af at alle børn skal have mulighed for deltagelse i leg og hvordan vi 

som voksne bedst muligt sikrer dette. Vi har støttet særligt op om de børn der har haft svært ved 

at lege og dermed også har haft begrænset mulighed for deltagelse i fællesskabet med de andre 

børn.  

Praksiseksempel: 

En dreng på 2,5 har vært ved at blive en del af de andre børns leg. Han kan i perioder råbe af de 

andre børn når de leger, eller vælte det de bygger. Her går vi ind og støtter op ved at være til 

stede så vi i videst muligt omfang forhindrer konflikter ved at fortælle de andre at han rigtig gerne 

vil være med og ved at vise ham alternativer til hvordan han kan være med. Vi forklare hans in-

tentioner, italesætter hans kompetencer over for de andre og guider ham i legen når det er nød-

vendigt. 

 

Natur og ude-liv. 

Som en efterfølger på Corona, hvor vi er meget mere ude end tidligere, har vi udvidet vores 

udendørs udbud af aktiviteter. Vi er begyndt at arbejde med træ hvor vi har lavet fuglehuse, 

egernkasse, små skibe og fodboldmål til legepladsen. Derudover har vi lavet en masse små huler 

på legepladsen. 

 

Projekt Egernkasse. 

Projektet startede som et restaureringsprojekt, da vi havde et par egernkasser som skulle have en 

kærlig hånd, men vi valgte at bygge et nyt hus af genbrugstræ. En voksen tegnede et nyt hus op 
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på genbrugstræ og så fik børnene lov til at save på skift. Det var et projekt som børnene kunne gå 

til og fra. De deltog i det omfang de havde lyst og havde tålmodighed til, men vi opfordrede også 

nogle af de børn som måske var lidt usikre på det, til at være med. Efterhånden som træstykkerne 

blev savet ud, begyndte vi at lime og hamre dem sammen.  Der var en del vente på tur ved de for-

skellige stationer, da det ikke var helt nemt at ramme sømmene. Da huset var samlet fik nogle af 

børnene til opgave at male det. Efterfølgende var børnene med til at bestemme hvor det skulle 

sættes op. 

Projektet strakte sig over 3 uger, hvor stort set alle børn nåede at være deltagende. 

I dette projekt lærte børnene blandt andet at samarbejde, øve sig i at hamre og save, som for 

mange var noget de prøvede for første gang. Dette var både træning for motorik og udholdenhed. 

De lærte også noget om former og konstruktioner, da de var med til at samle forskellige dele til en 

helhed. 

 

Projekt hule. 

Vi havde bedt forældrene om at komme med overskudstræ og vi havde købt nogle presenninger. 

Projektet indebar at der blev savet i træ, skruet med skruemaskine og hamret på søm. 

Projektet strakte sig over et par dage, hvor vi fik sat tingene sammen og forstærkede dele af kon-

struktionen. Til sidst pakkede vi trærammen med paller og genbrugstræ ind i presenningen, hvor 

en stor del af børnene deltog i projektet. Der skulle samarbejdes, man skulle vente på tur og nogle 

skulle prøve en skruemaskine for første gang. Efterfølgende har det været en fælles øvelse at 

passe på de huler som er blevet bygget, så de ikke gik i stykker. 

 

Projekt væltet træ på legepladsen. 

Vi møder ind en dag, hvor det har stormet. Et stort træ er væltet, så det hænger ud over hegnet, 

hvilket giver mulighed for at bruge vores nye save. 
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Børnene kommer på skift og saver, indtil vi sidst på dagen har delt det i fire dele, hvorefter de 

hjælpes om, at bære de store stykker ud af skoven. Her gav et væltet træ mulighed for at øve 

mange kompetencer, vente på tur, samarbejde og motorisk træning. 

Efterfølgende har børnene været med til at lave bænke ud af de træstykker, som er skåret af det 

væltede træ. Her er der igen blevet savet, hamret og konstrueret. Bænkene bruges nu omkring vo-

res udendørs bålsted. 

Vi har desuden sat fokus på bæredygtighed ved at lave både kompostbunke samt fredet et om-

råde på både vuggestuens og børnehavens legeplads, hvor græsset har fået lov at gro vildt, så vi 

har fået endnu flere insekter og smådyr vi kan kigge på. 

Derudover har vi indkøbt børnevandkander, så børnene kan være med til at vande og passe på alt 

det grønne vi har plantet/sået på legepladsen. De vil rigtig gerne være med og det afføder også at 

de passer bedre på vores bær og blomster, fordi vi har givet dem mere ansvar for pasningen af 

det. 

I forhold til vores udendørs læringsmiljø, har vi netop indkøbt store tavler med dyr/bær/vejr-års-

tider.  Vi har hængt dem forskellige steder på legepladsen og de giver mulighed for dialog om 

hvilke smådyr vi har fundet, hvornår mon vi kan høste de forskellige bær og hvordan vejret er lige 

nu. 

Vi er også så heldige at vi har forældre der går på jagt og som gerne kommer ned til os med det 

de har skudt, så vi kan se hvordan det ser ud når man flår det og skærer det op. 

Praksisfortælling: 

En forældre i Storkereden har skudt et rådyr og har tilbudt at komme ned i børnehaven og skære 

det op, så børnene kan se hele processen fra dyr til kød. 

Personalet taler med børnene om hvad der skal ske i dagene op til. På dagen kommer faderen og 

starter med at tage skindet af rådyret. De fleste børn sidder helt stille tæt på og både observerer 

og stiller spørgsmål til det der foregår. En enkelt dreng, A, har trukket sig væk. En personale går 
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over og spørger om han ikke vil med hende over og stå sammen og kigge. Han går med, men efter 

kort tid trækker han sig igen og går over i sandkassen sammen med den voksne. 

Under frokosten taler vi om det vi har set udenfor. Rådyret er skåret op og ud og vi skal ud og se 

og røre efter frokost. A lytter og den voksne spørger om han måske vil ud og røre ved dyret bagef-

ter og det siger han at det vil han måske gerne.  

Da vi kommer ud på legepladsen igen, står A lidt fra rådyret og kigger, hvorefter han stille og ro-

ligt nærmer sig og ender med at tage et af dyrets ben op og studerer det og mærker hvor blød 

pelsen er. 

 

 

 

Hvordan har vi organiseret vores evalueringskultur? 

Evaluering i Storkereden foregår både systematisk og formelt, men også uformelt, alt afhængig 

af konteksten og hvad vi vurderer giver bedst mening på pågældende tidspunkt. 

Både børnehaven og vuggestuen har stuemøde en gang om ugen i en time. Her er evaluering et 

fast punkt på dagsordenen. Det kan være evaluering af vores hverdagsrutiner eller af aktiviteter 

vi har lavet i løbet af ugen. 

Vi har personalemøde ca. en gang om måneden, hvor vi ofte evaluerer mere målrettet i forhold 

til et bestemt tema vi er optaget af og som leder i samarbejde med det faglige fyrtårn har fastsat 

rammerne for hvordan vi skal arbejde med. Vi har også haft et fælles tema for hele området, 

f.eks. har alle institutioner sat fokus på vigtigheden af børns leg og den voksnes rolle og delta-

gelse i børns leg.  

Vi evaluerer ikke kun på vores faste møder, evaluering foregår også ofte spontant i hverdagen, 

hvis der pludselig opstår situationer der kræver at vi handler hurtigt og måske ændrer praksis. 

Det kan også bare være en lille evaluering på baggrund af en refleksion/oplevelse som vi evalue-

rer mere uformelt når der er lejlighed til det. 



 

7 

 

 

 

Hvordan har vi arbejdet med vores lokale skriftlige læreplan? 

Vi har løbende arbejdet med evalueringen af læreplanen, dels via konkrete evalueringer lavet på 

stuemøder og dels via fælles evalueringer på p-møder. 

Vi har i området haft besøg af eksterne oplægsholdere omhandlende børns leg. Her blev vi in-

troduceret til aktions-læring og lavede konkrete handleplaner i forhold til den voksnes rolle i 

børns leg. Her valgte vi blandt andet at arbejde med den voksnes rolle i forhold til at sikre at alle 

børn er en del af fællesskabet. 

Praksisfortælling: 

En dreng, A på 3,5 år, har lige siden han gik i vuggestue haft svært ved at lege med andre børn. 

Han har helst ville lege alene eller sammen med de voksne. I den forbindelse har vi konkret gjort 

brug af ”det fælles tredje” for at hjælpe ham ind i børnefællesskabet. 

A har en længere periode været optaget af at finde små dyr oppe i skoven. Vi har som voksne 

støttet op om interessen ved at gå med ham op i skoven og samtidig inviteret andre børn med.  

Når vi har set at de er godt i gang med at finde dyr sammen, har vi stille og roligt trukket os til-

bage til en mere observerende rolle. Ligeledes kan A godt lide at gynge og her har vi opfordret 

andre børn til at spørge ham om de skal gynge sammen og omvendt opfordret ham til at invitere 

de andre børn med på gyngen.  

Stille og roligt kan vi se at det virker og han har fået øjnene op for at de andre børn er sjove at 

lege med, ligesom de har oplevet at han har noget godt at byde ind med i legen. 
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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.” 
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Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 51 

 

 

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?  

1: Overgange i garderoben 

Vi har været optaget af vores overgange i garderoben, da vi har haft en oplevelse af, at de kunne 

blive konfliktfyldte og for nogen børn forvirrende. Der er lavet evaluering på vores overgange 

både i børnehaven og vuggestuen, vi har haft fokus på overgangen fra garderobe til legeplads, 

da det er der vi har været mest udfordret. Målet har været at skabe en bedre stund i gardero-

ben, hvor børnene har tid og ro til at komme i tøjet. 

 

2: Motionsuge 

Efter en lang periode med Corona, hvor samarbejdet mellem børnehave og vuggestue har været 

udfordret af at vi har skulle være adskilt, har vi skulle finde tilbage til at arbejde på tværs af stu-

erne igen. Her har vi blandt andet lavet motionsuge hvor hele huset skulle lave forskellige aktivi-

teter sammen udenfor både på legepladsen og på den store fodboldbane uden for institutionen. 

Dette har for os været en måde på at få børnehaven og vuggestuen til at komme tættere på hin-

anden igen.  
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3: Børnefællesskaber 

Vi har i området haft et fælles fokus på den voksnes deltagelse i børns leg. Her har vi i Storkere-

den været særligt optaget af hvordan vi sikrer at alle børn er en del af fællesskabet og har nogen 

at lege med, samt hvordan vi som voksne bedst muligt understøtter dette. 

 

 

 

 

Hvilken pædagogisk dokumentation har vi indsamlet i arbejdet med den gennemførte 

evaluering? 

1: Overgange i garderoben 

Der er løbende lavet observationer af garderobesituationerne og det er derefter blevet vendt på 

stuemøder. Både leder og personale har lavet observationer og givet feedback. Ud fra disse er 

der lavet justeringer og tilpasninger af praksis. Derudover er der lavet praksisfortællinger i for-

hold til hvordan det ser ud nu. 

 

2: Motionsuge 

Beskrivelse af motionsugen: 

Personalet forberedte forskellige aktiviteter på tværs af stuerne hvor børnene skulle igennem 

forskellige fysiske aktiviteter hver dag i en uge. Vi havde forberedt kartoffelløb, sækkeløb forhin-

dringsbaner, yoga, længespring, tovtrækkeri og løb ude på stien op til den nærliggende gård. Ak-

tiviteterne havde forskellige sværhedsgrader, men alle kunne deltage på deres niveau. 

Børnene blev delt i grupper på 5 børn på tværs af stuerne med en voksen i hver gruppe. Dette for 

at sikre tid til fordybelse og nærvær med alle børn. 
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Ud over vores fokus på fysisk aktivitet, var målet samtidig at lave fællesskaber på tværs af huset. 

Vi ønskede at børnene skulle mærke glæden ved at udfordre og sanse sig selv fysisk, samtidig 

med at de både konkurrerede og støttede hinanden. Forløbet blev dokumenteret med billeder. 

 

3: Børnefællesskaber 

Vi har optaget videoer for at blive klogere på hvad børnene legede og hvem de legede med. Der-

udover har vi løbende lavede praksisfortællinger og observationer. 

 

 

 

 

Hvad lærte vi om sammenhængen mellem vores pædagogiske læringsmiljø og børnenes triv-

sel, læring, udvikling og dannelse? 

1: Overgange i garderoben 

Børnehave: 

Vi har nu kørt med den nye struktur i ca. 3 uger. Vi forsøger at skiftes, så det ikke er det samme 

bord der rejser sig først hver dag. Når et bord har ryddet op og der ikke er plads i garderoben, 

kan de børn der venter enten sidde ved bordet og snakke eller finde en bog og læse. Vi oplever, 

at det fungerer meget bedre med færre børn i garderoben af gangen og de skal ikke sidde i deres 

overtøj og vente. Udover mindre ventetid, oplever vi som personale at have bedre tid til at støtte 

det enkelte barn og der er langt bedre mulighed for dialog, både mellem barn og voksen og bør-

nene imellem.  

Vuggestue: 

Vores oplevelse er at det går rigtig godt, vi oplever ingen konflikter mellem børnene og de har ro 

og tid til at få deres tøj af og på. Vi som personale kan mærke at vi har mere tid til og fokus på at 
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hjælpe og støtte børnene når de øver sig i at tage tøj af og på. Derudover er der også langt bedre 

mulighed for dialog med det enkelte barn. 

Vi oplever at en af grundene til at det går så godt i garderoben, er at vi har mere tid og ro og det 

smitter af på børnene. En sidegevinst er desuden at vi oplever at børnene har overskud til at 

hjælpe hinanden.  

 

2: Motionsuge 

Vi lavede billeddokumentation som viste børnenes store glæde og gåpåmod i deltagelsen af de 

forskellige aktiviteter. Vi talte også med børnene om deres oplevelse af ugen og generelt gav de 

udtryk for at det var rigtig sjovt.  

Derudover oplevede vi igennem vores observationer, at børnene i løbet af ugen fik tættere rela-

tioner til børn de ikke normalt legede så meget med. Dette kom til udtryk i aktiviteterne, hvor 

de støttede hinanden, blandt andet ved at heppe.  

Vi evaluerede også vores egen rolle på stuemøde, både i forhold til planlægning og udførelse af 

motionsugen. Vi måtte erkende at vi ikke fik planlagt ugen i god nok tid, derfor blev planlægnin-

gen udelukkende personalets og vi manglede børnenes input og perspektiver.  

 

3: Børnefællesskaber 

Det vi blev opmærksomme på i optagelserne af børnene, var at alle børn var i god leg og var en 

del af fællesskabet. Det som vi samtidig blev opmærksomme på var, at de børn som ikke fremgik 

på videoen var de børn som var på kanten af fællesskabet. Dette gav anledning til at kigge på 

den voksnes rolle i forhold til at få de børn til i højere grad at blive en del af fællesskabet.  
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Hvilke ændringer og/eller justeringer af praksis gav evalueringen anledning til? 

1: Overgange i garderoben 

I børnehaven har vi aftalt at der går 5 i garderoben ad gangen. Når de første 5 har fået tøj på 

går den voksne med på legepladsen. Når de næste 5 er klar, kan de bare gå ud på legepladsen til 

den voksne der er derude.  

I vuggestuen tog vi det op på et stuemøde, hvor vi snakkede om hvad vi kunne gøre for at for-

bedre det og blev enige om at prøve at tage børnene ud i små grupper på 2-3 børn. Vi ville se 

hvad det kunne gøre for at skabe mere ro, mindre ventetid og bedre tid til at øve sig i selv at 

tage tøj af og på. 

 

2: Motionsuge 

Vi vil fortsat lave motionsugen på tværs af hele huset. 

Fremadrettet vil vi have fokus på at få børneperspektivet mere med både når vi har motionsuge, 

men også i andre aktiviteter, så børnene deltager både i planlægningen af aktiviteterne samt 

hjælper med at sætte ting op og rydde dem væk igen på dagen. 

 

3: Børnefællesskaber  

Personalet har lavet forskellige aktiviteter og lege med udgangspunkt i det fælles tredje. Her har 

vi taget udgangspunkt i ressourcer og interesser hos de børn som har været på kanten af fælles-

skabet. Dette har gjort en stor forskel for flere børn, som vi i dag i højere grad ser som værende 

en del af fællesskabet. Derudover har den voksne været optaget af sin positionering i forhold til 

rollen i børnenes leg, hvor man er understøttende uden at blive indgribende. Hvor vi passer på 

børnenes leg og giver dem rum til at lege selv, samtidig med at vi hjælper dem med at udvikle 

den. 
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Helt konkret kan vi se at et flere børn er meget mere i leg i dag, end før vi fik fokus på det. Frem-

adrettet vil vi fortsat have fokus på at alle børn er en del af fællesskabet og aktivt deltagende i 

leg, da det i høj grad er gennem leg, at børn udvikler sig. 
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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? 

Vi står i en situation i Storkereden hvor vi ikke har så mange vuggestuebørn på venteliste, men 

derimod har for mange børnehavebørn. Det har betydet at vi har måtte tænke i nye baner for at 

sikre bedst mulige rammer for alle børn, både i vuggestuen og børnehaven. Helt konkret har vi 

besluttet at lave en ny struktur, hvor 6 af de børn der skulle rykke i børnehave forbliver i vugge-

stuens fysiske rammer, men med øget samarbejde med børnehaven og alderssvarende aktivite-

ter på tværs af huset. 



 

16 

I forhold til den beslutning, har vi naturligvis inddraget de forældre hvis børn det omhandler.  

Vi har både informeret dem skriftligt, men vi har også afholdt et fyraftensmøde hvor vi har for-

talt om de tanker vi har gjort os og de har haft mulighed for at stille spørgsmål og komme med 

input til den nye struktur. 

Vi har desuden inddraget FKU i forhold til vores generelle fokus på leg og det er aftalt med dem 

at det skal være et punkt på vores næste forældremøde i efteråret. 

Derudover drøftes den styrkede læreplan løbende på vores FKU-møder. Fremadrettet vil vi have 

fokus på pædagogiske principper og vil i højere grad inddrage forældrene i vores konkrete evalu-

eringer. Det kunne for eksempel være hvordan forældrene har oplevede vores øgede fokus på 

natur og udeliv. 
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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 er nået langt i forhold til vores udendørs læringsmiljø, med nye naturtavler, vandkander og 

kompost, men vi er ikke i mål endnu. Vi vil have større fokus på bæredygtighed og ønsker os at 

plante mere, men også at få en regnvandsopsamler, så vi kan bruge regnvandet til at vande alt 

vores grønne på legepladsen. 

Derudover har vi brug for at sætte fokus på vores indendørs læringsmiljø, som også blev påpe-

get i vores sidste tilsynsrapport. Vi skal arbejde med både at gøre de fysiske rammer mere ind-

bydende, men også invitere naturen indenfor i større grad end vi gør i dag. 
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Vi har også haft en udfordring i forhold til samarbejdet på tværs af huset mellem børnehave og 

vuggestue pga. Corona. Vi skal finde tilbage til det tætte samarbejde og lave flere aktiviteter 

sammen i mindre grupper, ikke mindst for at tilgodese den nye struktur. Vi skal også tænke i 

flere ture ud af huset igen, f.eks. små ture med bus til Roskilde og besøg på det lokale plejehjem, 

som vi gjorde inden Corona. 

 

 

 

 

Hvordan vil vi justere organiseringen af vores evalueringskultur? 

Vi vil fortsat reflektere og evaluere sammen på både stuemøder og personalemøder, samt lø-

bende sætte tid af til at få skrevet praksisfortællinger ned der kan bruges i vores evalueringer.  

Derudover vil vi i højere grad inddrage børneperspektivet ved hjælp af børneinterviews og vide-

oer og billeder børnene selv har taget, da børnenes feedback er essentiel for at vi kan udvikle 

vores læringsmiljøer i en retning som giver mening for børnene. 

Vi vil desuden skemalægge tid til at leder og fagligt fyrtårn holder faste møder, så de kan sætte 

rammerne for en god og sammenhængende evalueringskultur på tværs af hele huset.  

 

 

 

 

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

pædagogiske læreplan? 
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Vi vil i løbet af de næste to år have større fokus på at dele af vores evalueringer skal kunne er-

statte dele af vores nuværende pædagogiske læreplan. F.eks. i forbindelse med oprettelse af en 

børnehavegruppe i vuggestuen. 

 

 


