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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? 

 

Vuggestuen: 

Vi har i vuggestuen haft en særlig opmærksomhed på garderoben og badeværelset som pædagogisk læ-

ringsmiljøer. Ens for begge læringsmiljøer er, at de begge er en del af vores pædagogiske rutiner og der-

med udgør de hver især et læringsmiljø. Vi befinder os i læringsmiljøerne hver dag og flere gange dagligt, 

derfor er processerne der finder sted i dem vigtige.  

Vi har arbejdet med, at børnene fik tid og ro til at blive mere selvhjulpne og derigennem fik tilegnet sig for-

skellige kompetencer. Desuden har vi haft fokus på den voksnes rolle, og på hvordan vi interagere og 

støtter børnene i, at mestre. Vi har på personalemøder reflekteret herom, og ud fra samtaler på disse mø-

der, er vi blevet mere bevidste omkring den pædagogiske del i læringsmiljøet og ikke så meget om den 

fysiske del. Vi ved at det fysiske læringsmiljø er vigtigt, men det er også vigtigt med processen der foregår 

i læringsmiljøerne. Med processerne i centrum, fik vi i højere grad reflekteret over den voksnes rolle og 

dermed læringsmiljøer ud fra det pædagogiske grundlag.   

Et andet spændende fokus vi har haft, er implementering af en Marte Meo kultur. Vi har lagt vægt på sam-

spilsudviklende strategier, der skal støtte barnets udvikling og trivsel. Her har opmærksomheden været 

på, at se barnets initiativer og respondere mest hensigtsmæssigt. Dette talte ind i det pædagogiske ar-

bejde der var på badeværelset og i garderoben. For når vi taler udvikling af læringsmiljø i garderoben og 

på badeværelset, med særlig fokus på den voksnes rolle, tegnede der sig et klart billede af, hvordan Marte 

Meo metoden kunne understøtte udviklingen af læringsmiljøerne. 

En anden ting der blev tydeligt i arbejdet, var gruppens størrelse. For det er betydeligt nemmere, at være 

en nærværende voksen i samspillet med få børn. Vi observerede også, at det kunne have betydning, 

hvem gruppen bestod af. Den voksne kunne med fordel sammensætte børnegruppen.  
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Vi har også løbende har haft fokus på de fysiske læringsmiljøer. Her har vi en dynamisk tilgang til stuernes 

indretning, som i tråd med børnegruppens interesse og udviklingsniveau løbende bliver ændret. Corona 

restriktionerne skabte her store begrænsninger og vi måtte forsøge, at tænke i andre baner. Nu er alle re-

striktioner ophævet og vi kan igen arbejde med læringsmiljøernes fysiske indretning, som vi førhen har 

gjort uden begrænsninger af hensyn til ekstra rengøring. Tydeligst ses det ved mængden af legetøjet, som 

gør at vi har flere muligheder for at udvide legen og sætte endnu flere ord på. Æstetikken har fået mere 

plads, da vi i højere grad kan tilføje det lille ekstra der gør forskellen. (f.eks. i legekøkkenet – at der er vi-

skestykker og opvaskebørste en dug på bordet). 

I indretningen af læringsmiljøerne på stuerne har vi haft en større opmærksomhed på literacy, som nu er 

tænkt meget mere bevidst ind.   

Børnehaven:  

I børnehaven har vi haft særligt fokus på de pædagogiske læringsmiljøer inde i huset. Dem vi har fokuse-

ret særligt på, er læringsmiljøer der omhandler sprog, literacy og arbejdet med temaet ”Grønne spirer”. 

Børnehaven har igennem det sidste års tid haft særligt fokus på indretningen i hele huset, så denne både 

indeholder tydelige legemiljøer, literacy og natur. Dette ses blandt andet ved, at der er kommet plakater på 

væggene i gangen og på stuerne med dyretemaer. Begge stuer har lavet et stort træ som følger årets 

gang. f.eks. sættes der blade på træet om sommeren og bladene fjernes om vinteren. Vi har arbejdet med 

fugle og insekter som blev tegnet, malet eller klippet ud m.m. Disse blev/bliver hængt op på vægge og i 

træet på stuen. 

Alle legemiljøer er tydelige og med relevant legetøj. På ”byggepladsen er der f.eks. en togbane, biler og 

klodser og i ”køkkenkrogen” er der service, dukker m.m. samt ophæng på væggen med forskellige fødeva-

rer som inspirerer børnene til hvad der kan laves af mad i køkkenet. På kasser med legetøj så som mag-

neter og plus plusser, er der påsat billeder og legetøjets navn.  

Hele huset har arbejdet med literacy. Dette ses blandt andet ved, at der hænger bogstaver på begge stuer 

og at der er navne på legetøjet. Når der arbejdes med temaer hænges relevante sange, historier, tegnin-

ger, billeder m.m. op på stuerne. Herved får temaerne liv gennem hele dagen/perioden. Disse skiftes lø-

bende som temaerne skifter.  

I børnehaven har vi også haft fokus på børnenes selvhjulpenhed ved frokostmåltidet inden for retningslin-

jerne jf. covid19. Vi har valgt, at der hver uge vælges to børn på hver stue som står for borddækning m.m. 

samt at alle børn, selv rydder deres service op efter frokosten.   

I personalegruppen har der derudover været et øget fokus på planlægning samt evaluering af de pædago-

giske aktiviteter. (løbende og på stuemøder/P møder) 

 

 

 
 

 

Hvordan har vi organiseret vores evalueringskultur? 

 

Vi har, for at sikre sammenhængen imellem det pædagogisk læringsmiljø og børnenes trivsel, læring, ud-

vikling og dannelse, arbejdet med forskellige evalueringsmodeller. Vi har pt. valgt at bruge SMTTE-

modelen til at evaluere vores pædagogiske projekter. Til at begynde med, blev der evalueret på møder der 

blev etableret til formålet. Til møderne var der en repræsentant fra hver stue og derved blev der evalueret 

på hele husets arbejde med de pædagogiske projekter. Senere hen overgik evalueringen og planlægnin-

gen til at foregå på personalemøder. Dette for at få alle involveret i evalueringen og overvejelserne heraf.  
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Vi har øvet os i, at reflektere og evaluere. Vi har oplevet, at det ikke altid har været lige nemt at holde styr 

på hvad der er refleksion og hvad der er evaluering. Vi øvet os, og er nu mere trygge i at bruge evaluering 

som et redskab og vi har haft positive oplevelser og er blevet bekræftet i at vores arbejde er godt. Det har 

været nærtliggende, at processen blev brugt til at evaluere de pædagogiske projekter.  

Fremadrettet har vi et ønske om, at evaluere mere bredt og i langt højere grad på områder, som måtte ud-

fordre os i vores pædagogiske arbejde. Dette kan være de pædagogiske rutiner, som vi ønsker blive 

endnu mere kvalificerede eller en børnegruppe som skal støttes på en mere hensigtsmæssig måde. Desu-

den vil vi fremadrettet evaluere på stue og gruppemøder, som afvikles hver 2. til 3. uge.  

 

 

 
 

Hvordan har vi arbejdet med vores lokale skriftlige læreplan? 

 

1. Den pædagogiske læreplan blev først præsenteret i auditoriet på Roskilde kommune. 

2. Personalet fik alle udleveret den pædagogisk styrkede læreplan som de blev bedt om at læse.  

3. Herefter talte vi om, hvordan arbejdet med den pædagogiske læreplan skulle tilrettelægges. Vi 

talte yderligere om den pædagogiske læreplan og der blev viste en film fra EVAL. Overord-

nede termer/ting fra den pædagogisk styrkede læreplan blev formidlet og der blev samlet op 

af de faglige fyrtårne og lederen.  

4. Redskab til selvevaluering blev gennemgået og der blev ligeledes samlet op af faglige fyrtårne 

og lederen. 

5. Igennem en periode blev hvert andet personalemøde omlagt til udviklingsmøde. Til udviklings-

møderne har vi arbejdet med det pædagogiske grundlag. Vi har til hvert udviklingsmøde haft 

to emner oppe. (leg, læring, børnefællesskaber, pædagogisk læringsmiljø, forældresamar-

bejde, børn i udsatte positioner, sammenhænge, barnesyn, dannelse og børneperspektiv) in-

derste cirkel. Der er til møderne blevet taget noter og skrevet korte sætninger ned i lærepla-

nen. 

6. Til en pædagogisk dag har vi alle sammen arbejdet med læreplanstemaerne: kultur, æstetik 

og fællesskab, alsidig personlig udvikling, social udvikling, kommunikation og sprog, krop, 

sanser og bevægelse, natur udeliv og science (yderste cirkel). Der blev på dagen taget noter 

og skrevet korte sætninger i læreplanen. Vi fik igennem arbejdet og den systematiske måde at 

arbejde på, en mere fælles platform. Dette gælder også i forhold til, hvilken kultur vi ønskede 

at have i institutionen.  

7. Den pædagogiske læreplan for Børnehuset Solsikken blev færdigskrevet af de faglige fyrtårne 

og lederen. Dette med udgangspunkt i alle de ting der var blevet samlet op (og til dels skrevet 

ind) fra samtlige møder og den pædagogiske dag. 

8. Bestyrelsen blev inddraget undervejs og havde mulighed for at præge den pædagogisk styr-

kede handleplan. Bestyrelsen syntes, at arbejdet med den pædagogiske læreplan var godt og 

godkendte planen. 

9. Læreplanen blev offentliggjort. 
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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 

 
 
 

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?  

På baggrund af pædagogisk tilsyn og Covid19 restriktionerne blev vi opmærksomme på at vores fysiske 

læringsmiljøer ikke var indbydende og understøttende nok. Covid19 restriktionerne havde bl.a. gjort at 
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læringsmiljøerne var meget fattige på legetøj m.m. og flere læringsmiljøer skulle genskabes eller 

opgraderes. 

Gennem KIDS-målinger og observationer skulle vi skabe et fælles blik og sprog på hvad de 

understøttende læringsmiljøer skulle indeholde.   

 

 
 

 
 

Hvilken pædagogisk dokumentation har vi indsamlet i arbejdet med den gennemførte 

evaluering? 

 

 Hele personalegruppen gennemførte KIDS-måling på de fysiske omgivelser indendørs.  

 Derudover lavede vi observationer på børnenes brug af legemiljøerne samt børnenes brug af le-

getøjet der var til rådighed.  

 Fælles refleksioner på p-møder med afsæt i personalets observationer og KIDS målingerne blev 

drøftet på personalemøder og i daglig praksis.  

 

 
 

 
 

Hvad lærte vi om sammenhængen mellem vores pædagogiske læringsmiljø og børnenes 

trivsel, læring, udvikling og dannelse? 

 

 KIDS-målingen og vores observationer gjorde os opmærkesomme på at meget af legetøjet var 

uinspirerede og slidt.  

 Der var for lidt legetøj. F.eks. var der for få plusplusser til at børnene kunne sidder flere sammen 

og bygge.   

 Flere børn zappede rundt fra leg til leg fordi de blev forstyrret i legen. Der manglede små rum i 

rummene som kunne skærme legene. 

 Legemiljøerne var ikke helt tydelige og der var manglende affekter i flere legemiljøer.  

 

 
 

 
 

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

 

I gennem vores evaluering og vores refleksioner fik vi øje på flere ting som førte til følgende tiltag:  
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 Der blev indkøbt nyt legetøj og i større mængder, så flere børn har mulighed for at lege samme 

leg.  

 Vi fik etableret flere afskærmninger så der kom flere rum i rummene. Dette både med tæpper, 

støjvægge og reoler. 

 Legemiljøer blev opdateret og der blev sat billeder op med inspiration til lege i de enkelte legemil-

jøer. 

 Gennem evalueringerne og refleksionerne af de fysiske omgivelser blev vi inspireret til også at 

inddrage Literacy i vores indretning. Det er i dag med til at understøtte de pædagogiske temaer 

som løbende arbejdes med i huset. Legemiljøerne og legetøjet har bl.a. fået bogstaver/navne og 

billeder på. Lige som temasange og temabilleder, i dag, hænges op på væggene på stuerne.  

I dag arbejdes der løbende med at tilpasse legemiljøer og udskifte legemiljøer for at fastholde børnenes 

interesse for legetøjet mm. 
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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 til hvert bestyrelsesmøde blevet inddraget i det der aktuelt, er blevet arbejdet med 

af pædagogiske projekter samt om hverdagen i institutionen. Corona har fyldt en del i hverdagen. Pga. af 

Corona har personalet udfyldt en del opgaver omkring vask af legetøj, vask af berøringspunkter, ændrede 

procedurer omkring vasketøj m.m. Dette har taget ekstra tid og der er blevet brugt ekstra personale. Dog 

er der ikke blevet brugt ekstra personale i det omfang, som det har været skønnet nødvendigt. Dette fordi, 

at det har været udfordrende, at finde vikarer da de alle unge mennesker var ansat som podere.  

Forældrebestyrelsen har således brugt tid på, at håndtere Corona situationen i samarbejde med lederen. 

I en længere periode, jævnfør retningslinjerne, har det pædagogiske arbejde været tilrettelagt i mindre 

grupper og stuerne og legepladsen har været delt op. På trods af de til tider meget udfordrende vilkår, har 

medarbejderne gjort deres bedste og de har altid været positive. Institutionen har været nedlukket delvist 

4 gange, bestyrelsen har været inddraget ved hver nedlukning. 

Forældrebestyrelsen har godkendt årshjulet og de aktiviteter der er planlagt i det. Bestyrelsen har 

desuden løbende godkendt de ting som personalet har fortalt om på bestyrelsesmøderne. 

Forældrebestyrelsen har sammen med lederen og medarbejderrepræsentanterne godkendt, at 

institutionens hovedspor er udvikling af børnenes sprog, at arbejde med De Grønne Spirer samt at arbejde 

med Marte Meo. Bestyrelsen har sammen med lederen og medarbejderrepræsentanterne besluttet, at 

personalet samlet arbejder med at udvikle en pædagogisk kultur med udgangspunkt i Marte Meo 

metoden. 
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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?  

 

Fælles:  

Vi vil fælles, for begge afdelinger, fremadrettet have fokus på det gode måltid. Herunder med særlig fokus 

på samspillet, så der skabes mulighed for længerevarende samspil med flere turtagninger. Vi vil være op-

mærksomme på den voksnes rolle og blive endnu mere skarpe på, at respondere hensigtsmæssigt på 

børnenes initiativer. Det vil naturligt kræve en nærværende voksen som kan sikre fælles opmærksomhed 

omkring måltidet, samt skabe den gode stemning.  

Vuggestuen:  

Der vil være særligt fokus på børnenes selvhjulpenhed både før, under og efter måltidet. Dette vil hjælpe 

barnet til at blive mere selvstændigt, samt understøtte barnets selvværd og selvtillid.  

I vuggestuen vil der også være særligt fokus på udviklingen af læringsmiljøer, med udgangspunkt i, at 

gøre dem mere sprogunderstøttende. Der vil blive arbejdet med det æstetiske, så læringsmiljøerne i hø-

jere grad bliver mere indbydende og inviterende. Her vil der være en opgave i, at der bliver stillet op til leg, 

så bordet er dækket, der er bygget lidt i forvejen med duplo klodser m.m. Læringsmiljøerne skal være ty-

delige, så der ikke er nogen tvivl om hvilke lege der inviteres ind til.  

Børnehaven: Der vil i børnehaven også være et særligt fokus på børn i udsatte positioner.  

Vi vil have et ekstra fokus på de legerelationer som børn i udsatte positioner har med andre børn. Vi vil 

lave flere målrettede aktiviteter, som støtter og styrker børnenes sproglige udvikling. Dette særligt med 

henblik på, at børn i udsatte positioner får positive roller i legene.  
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Hvilke områder af vores pædagogiske læringsmiljø vil vi fremadrettet sætte mere fokus 

på?  

Indsatsområderne fra det sidste pædagogiske tilsyn 

Fælles: 

Det gode måltid i vuggestuen og børnehaven.  
 
Herunder fokus på måltidets organisering og rammer, for at der er:  

 Nærvær – Den voksne bliver så vidt det er muligt ved bordet under måltidet. Den voksne søger 
for at maden er klar på de enkelte borde inden børnene sætter sig til bords.  

 sproglig opmærksomhed og længerevarende samspil med flere turtagninger  

 ro til at spise  

 selvhjulpenhed – Børnene skal have mulighed for selv at hælde vand op, spise med bestik, skære 
maden ud m.m. Børnene hjælper med at dække bord og bære ud.  

 Madglæde (madmod, pædagogisk måltid, hvor de voksne inspirerer hvor de voksne inspirerer 
børnene til at smage nye ting, ved selv at spise og snakke om maden) 

 

Vi vil arbejde med samspillet imellem barn/barn og barn/voksen ved måltiderne. Vi vil støtte og guide 
børnene til mere kommunikation under måltiderne. 
 

Vuggestuen: 

Vi vil arbejde med udvikling af læringsmiljøer. Herunder ønsker vi at have et særligt fokus på:  

 visuel sproglig understøttelse  

 æstetik  

 tydelighed  

 invitation til leg  
 

Børnehaven: 

Vi vil have fokus på legerelationerne barn/barn. 

Herunder særligt fokus på:  
 

 Igangsættelse af aktiviteter der styrker børnenes sproglige udvikling  

 at styrke barn/barn relationen - særligt for børn i udsatte positioner. Dette ved at skærme, del-
tage og understøtte legene.  
 

Vi vil fortsat udvikle vores læringsmiljøer i forhold til Literacy og tydelighed.  

 
 

 
 

Hvordan vil vi justere organiseringen af vores evalueringskultur? 

Vuggestuen: 

Vi har i vuggestuen erfaret, at det kan være svært at evaluere i en større gruppe. Så når vi har været en 

halv personalegruppe der skal evaluere på et pædagogisk projekt, så oplevede vi mindre dynamik end da 
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vi evaluerede på ”evalueringsmøderne”, hvor det var en fra hver stue og dermed kun tre personaler. 

Derfor er vi gået fra, at evaluere på personalemøderne, til i stedet at evaluere på gruppemøder og/eller på 

stuemøder.  

Vi blev også opmærksomme på, at det ikke var de pædagogiske projekter, som vi ønskede indsigt i eller 

ændringer af. Derfor havde vi heller ikke et behov for, at søge viden herom, eller et behov for at ændre 

praksis. Ved sidste personalemøde, blev der åbnet op for, at evaluere mere på baggrund af manglende 

viden om en problematik eller en nysgerrighed. Derved blev det mere meningsfuldt for personalegruppen, 

at evaluere på andre aspekter. Vi har derfor aftalt, at vi fremadrettet i højere grad evaluere på andre 

elementer af vores hverdag. Dette kunne fx være en børnegruppe, en pædagogisk rutine m.m.     

Børnehaven:  

Vi har i børnehaven erfaret – modsat vuggestuen - at det fungere bedre at evaluere på vores 

personalemøder, hvor vi alle 6 børnehavepersonaler er samlet. Vores udfordring har dog været tiden på 

møderne da der også er andre punkter på dagsordenen. Vi vil derfor fremadrettet fortsat evaluere på 

personalemøderne. Efterfølgende sættes to personaler til, at færdigskrive det evaluerede som lægges til 

gennemlæsning/kommentering på p-stuen. På den måde har hele personalegruppen stadig ejerskab af 

evalueringen.  

Vi vil også fremadrettet, i højere grad, evaluere på andre elementer, end vores temaer, af vores hverdag. 

F.eks. indretning, trivslen i børnegrupper og pædagogiske rutiner.  

I de perioder hvor der arbejdes i aldersopdelte grupper frem for stue/hus-grupper bliver det personalet på 

de enkelte grupper der selv står for evalueringen. Stuemøder udskiftes til gruppemøder i disse perioder. 

Fælles:  

Vi vil til personalemødet d. 6. december arbejde med den pædagogiske læreplan. Forud for mødet er 

personalet blevet bedt om, at læse den og notere hvis der er steder, hvor de ser en ændring vil kunne 

afbillede Børnehuset Solsikken bedre. 

 

 
 

 
 

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

skriftlige pædagogiske læreplan? 

Vi har aftalt, at vi på personalemødet den 6. december taler om evt. justeringer i den skriftlige pædagogisk 

læreplan.  

 


