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Arbejdet med den pædagogiske 

læreplan 

 
 

 

   

Hvilke dele af vores pædagogiske læringsmiljø har vi særligt haft fokus på over de 

sidste 2 år? 

- Inddragelse af børnenes perspektiver i deres hverdagsliv i børnehuset, både i 

lege og aktiviteter såvel som i rutinerne. Dette udfoldes mere i to eksempler på 

evalueringer. 

- Sammenhængende overgange med fokus på en tryg start for nye familier, 

trygge overgange mellem vuggestue og børnehave ved følgeskab af kendte 

voksne fra vuggestuen ind i børnehaven, et stærkt samarbejde mellem dagtilbud 

og SFO/skole i det sidste år i børnehaven. 

- Læreplanstemaet Natur, udeliv og science som en vigtig del af hverdagens læ-

ringsmiljø og med plads til børnenes eksperimenter sammen med engagerede 

voksne, der samtidigt understøtter alle øvrige læreplanstemaer. Dette udfoldes i 

de nævnte praksiseksempler. 

- Læreplanstemaet Krop, sanser og bevægelse som en anden vigtig del af hver-

dagens læringsmiljø, der samtidigt understøtter alle øvrige læreplanstemaer. 

-  
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Praksiseksempler på pædagogiske forløb med fokus på læreplanstemaet Natur, udeliv 

og Science. 

I de pædagogiske forløb vi igangsatte, ville vi særligt være opmærksomme på den      

eksperimenterende tilgang både for børn og voksne og på inddragelse af børnenes per-

spektiver gennem en nysgerrig og undersøgende tilgang til blandt andet vand, ved at 

bruge sanserne i forskellige aktiviteter. 

 

Formålet var blandt andet, at vi gerne ville opnå, at børnene fik et større kendskab til 

vand og mod på at eksperimentere. 

 

Uddrag af pædagogisk dokumentation i vuggestuen: Vi har planlagt aktiviteter og vi vil 

som voksne også være opmærksomme på børnenes perspektiv. Nogle gange viser bør-

nene os en anden vej, fordi det ser anderledes ud fra deres vinkel og det er en spæn-

dende og lærerig proces for store som små. 

 

Vi indsamlede natur materialer som blade, pinde, små kogler og sten. Vi eksperimente-

rede med natur materialerne, hvad kan flyde/hvad kan synke? Hvordan føles det at 

komme noget i vand? Er det sjovt at pjaske i vandet og er det sjovt at blive pjasket på? 

Det var været nogle gode og sjove dage. 

Vi har sunget en “ny” sang: vandsang , af Povl Kjøller. Den sang vil vi også særligt have 

fokus på den næste tid. 
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Børnene i vuggestuen har løbet stafet, de skulle øse vand op i en stor suppeske fra en 

spand, balancere med suppeskeen og tømme den for vand i en anden spand, og deref-

ter løbe tilbage igen til start og aflevere suppeskeen til en ven, så blev det nemlig den 

næstes tur. Det var en rigtig sjov aktivitet, som børnene var meget optagede af. En akti-

vitet fyldt med leg og læring: Det kan være sjovt at lege med vand, flytte vand fra et sted 

til et andet, øje-hånd koordination styrkes, balance, koncentration, lytte, plads til hinan-

den, vente på tur og sociale kompetencer styrkes. 

Vi prøvede også at klappe i vand og tromme på vand. Her fik vi masser af erfaringer 

med de forskellige lyde, som vandet kunne give, at det sprøjtede ret meget og det var 

sjovt, overraskende og udfordrende. Gode oplevelser at få sammen, store som små. 

 

Uddrag af pædagogisk dokumentation i børnehaven: Vi har blandt andet eksperimente-

ret med vand og tilsætning af smagsgivere… salt, sukker og citron. 

Vi brugte vores smagssans, synssans og lugtesans. 

Hvordan smagte vandet med salt, sukker og citron i ❓ 

Havde vandet ændret lugt ❓ 

Skiftede vandet farve ved at putte henholdsvis salt, sukker og citron i vandet❓ 

Alle spørgsmål fik vi svar på. 

Vandet var meget salt, med salt i. Det smagte ikke godt, og vandet blev gråt. 

Vandet smagte meget sødt med sukker i. Det smagte sødt, og vandet blev lidt gult. 

Vandet var surt med citron i. Det smagte surt, og blev lidt grumset gult. 
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Et andet uddrag af pædagogisk dokumentation med en eksperimentende og legende til-

gang fra børnehaven: Kan man bruge frugtfarve til at farve sand med❓ 

Skifter sandet farve❓ 

Og ja sandet skiftede farve…. 

Vand med frugtfarve i, dernæst sand i, blande rundt og sandet havde skiftet farve. 

Lige pludselig havde vi grøn, blå, sort, gul og rød sand. 

Det var meget flot. 

At røre ved det farvede sand var det samme som at røre ved almindeligt sand. 

Det havde ikke skiftet lugt. 

Vi legede med det farvede sand i sandkassen, og fandt ud af at det farvede sand smit-

tede af på vores hænder. 

Især det sorte og blå sand.   
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Hvordan har vi organiseret vores evalueringskultur? 

For os er det afgørende, at vi udvikler vores evalueringskultur så den er meningsfuld og 

værdiskabende for arbejdet med kerneopgaven. En evalueringskultur er for os 

kendetegnet ved, at evaluering både kan opstå i og styrkes gennem de daglige dialoger 

vi har i arbejdsfællesskabet, med børnene, med forældrene og samarbejdspartnere 

ligesom også strukturerede, systematiske og databaserede dokumentationer kan udgøre 

og bidrage til mere kvalificeret evaluering og udvikling af vores pædagogiske 

læringsmiljøer. 

Vi arbejder derfor med at etablere en systematisk evalueringskultur ved at: 

- Have et tæt samarbejde mellem de faglige fyrtårne og pædagogisk leder, hvor vi 

har arbejdet med ”prototyper” på et evalueringsredskab. Til det har vi 

videreudviklet på EVAs redskab ”Skema til handling”. Vi har af flere omgange 

evalueret og revideret skemaet i dialog og samspil med hele 

medarbejdergruppen, så vi nu har fundet et format, som vi er enige om, giver 

faglig mening og udbytte og som er til at gå til og arbejde med for alle 

medarbejdere.  

- Vi anvender systematisk vores ”Skema til handling og evaluering” ved 

igangsættelse, gennemførelse og evaluering af alle prøvehandlinger, 

pædagogiske forløb og når vi er nysgerrige på noget i læringsmiljøet, som vi 

ønsker at gøre bedre. Skemaet er i en to-delt form, hvoraf første del er et 

planlægningsskema og anden del er at tilsvarende evalueringsskema. Skemaet 

har vi gjort til vores eget ved, at vi har tilføjet fokus på børnenes perspektiver og 

på inddragelse af forældrene til skemaet, som vi mener kvalificerer skemaet for 

os. 

- De faglige fyrtårne og pædagogisk leder har møder i en fast månedlig kadence. 

Disse møder ligger mellem personalemøderne og i et tæt samarbejde formulerer 

faglige fyrtårne og pædagogisk leder hvilket fokus/foki fra læreplanen der skal på 

dagsorden, hvilken proces der skal være på personalemødet, hvornår vi skal 
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evaluere og hvilken forberedelse medarbejderne skal arbejde med forud for 

mødet.  

- Personalemøderne tilrettelægges som refleksive dialoger der fører til øget 

bevidsthed og udvikling af praksis, hvoraf evaluering af prøvehandlinger og 

pædagogiske forløb udgør en væsentlig del. 

- Forældrekontaktudvalget inddrages i væsentlige pædagogiske tiltag om hvordan 

de oplever det i praksis og hermed bidrager de væsentligt til både udvikling af 

forandring af praksis, evaluering og perspektivering set i et forældreperspektiv. 

- Vi anvender data som fx KIDS, tilsynsnotatet, sprogvurderinger, dialogprofiler og 

anden pædagogisk dokumentation til at få øje på, hvad der er behov for mere 

fokus på og at gøre bedre i læringsmiljøet. 

 

 

 

Hvordan har vi arbejdet med vores lokale skriftlige læreplan? 

Læreplanen er udarbejdet af personale, ledelse og forældre fortrinsvis i perioden 2019-

2020. Forældrene i FKU (Forældrekontaktudvalget) har været inddraget undervejs via 

de lokale FKUmøder, hvor der har været debatteret konkrete emner i relation til den styr-

kede læreplan. Områdebestyrelsen har ligeledes drøftet læreplanen undervejs på besty-

relsesmøder. 
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Evaluering og dokumentation af elementer i det pædagogiske 

læringsmiljø 

 
 

 

 

 

 

Vi har valgt at tage et eksempel med på en evaluering i vuggestuen og en evaluering i 

børnehaven, som begge tager udgangspunkt i prøvehandlinger med fokus på 

børneperspektiver. 

Hvad var formålet med den evaluering, vi gennemførte?  

I en vuggestuegruppe valgte vi at sætte fokus på børneperspektivet i læringsmiljøet når 

der var samling. Vi var nysgerrige på børnenes perspektiver, da vi kunne se, at flere 

børn ikke viste interesse for at være med i samling om formiddagen. Derfor ville vi 

undersøge, hvordan læringsmiljøet kunne skabe bedre deltagelsesmuligheder gennem 

større inddragelse af børnenes perspektiver. 
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Hvilken pædagogisk dokumentation har vi indsamlet i arbejdet med den 

gennemførte evaluering? 

Medarbejderne tog først en dialog om det på et stuemøde og udfyldte et Skema til hand-

ling, da de ville iagttage samlingen og sætte forskellige prøvehandlinger i gang, for at se 

hvordan det virkede. Gennem en periode iagttog medarbejderne på stuen hvad der 

skete i samlingerne og så særligt efter, hvilke initiativer børnene tog både til deltagelse 

og ikke- deltagelse, de iagttog kollegers praksis i samlingen, var rollerne klare, var de 

voksne engagerede og deltagende, var det tydeligt for børnene hvad der skulle ske og 

var det interessant, sjovt og udviklende for børnene, den måde som læringsmiljøet var 

tilrettelagt.  

 

Hvad lærte vi om sammenhængen mellem vores pædagogiske læringsmiljø og 

børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse? 

Iagttagelserne og dialogerne mellem medarbejderne, som både foregik i de uformelle di-

aloger i hverdagen men også på stuemøder og personalemøder skabte rum for og op-

mærksomhed på, at større inddragelse af børnenes perspektiver og initiativer i samlin-

gen var meget væsentlige for børnenes motivation og lyst til deltagelse. Prøvehandlin-

gerne som medarbejderne satte i gang, som løbende små nye aktioner i forbindelse 

med samlingen viste desuden, at mange gentagelser og samtidigt små løbende fornyel-

ser var en meget brugbar tilgang til at vække og fastholde børnenes nysgerrighed og 

deltagelse i samlingerne.  

Vi fik også øje på, at de voksnes roller i samlingen kaldte på mere klare rollefordelinger 

og klare positioner. Når de voksne ikke var helt afstemte, blev opmærksomheden på 

børnene og det der skulle ske mere diffus, hvilket spredte sig også til børnene og nogle 

børn forlod samlingen eller blev urolige. 
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Hvilke ændringer og/eller justeringer af praksis gav evalueringen anledning til? 

Evalueringen har givet anledning til, at medarbejderne i højere grad har fokus på læ-

ringsmiljøet i samlingen. Fx minimerer forstyrrelser, har klare roller fordelt så alle ved 

hvem der tager sig af hvad, i højere grad inddrager børnenes perspektiver fx ved valg af 

sange og artefakter. Medarbejderne tilrettelægger i større grad også nogle lege og akti-

viteter på andre tidspunkter af dagen, som knytter an til det der sker i samlingen. På den 

måde bliver der større genkendelighed og sammenhæng for børnene i deres hverdag. 

Genkendelighed og oplevelse af sammenhæng i læringsmiljøet understøtter børnenes 

trivsel, læring og udvikling. Fx synger børnene meget og det giver både et sprogligt løft 

og styrker samspil og fællesskab mellem børnene og mellem børn og voksne. 

Medarbejderne har fået skærpet blikket for, at børnene tager meget med sig fra samlin-

gen i deres lege, sprog og sang på andre tidspunkter og giver det opmærksomhed.  

Hvad var formålet med den evaluering, vi gennemførte?  

I storegruppen i børnehaven ville vi undersøge, hvordan læringsmiljøet kunne styrke 

børneperspektivet i forhold til måltiderne. De pædagogiske medarbejdere og den 

kostfaglige eneansvarlige var sammen nysgerrige på, hvordan det pædagogiske 

læringsmiljø kunne være med til at vække større madmod og madglæde hos børnene 

gennem mere inddragelse af børnenes perspektiver. 
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Hvilken pædagogisk dokumentation har vi indsamlet i arbejdet med den 

gennemførte evaluering? 

Medarbejderne fra storegruppen og den kostfaglige eneansvarlige tog først en dialog om 

det på et stuemøde og udfyldte et Skema til handling og satte efterfølgende forskellige 

prøvehandlinger i gang, for at se hvordan det virkede. Gennem dialoger med børnene 

og iagttagelser af børnene og medarbejderne ved måltiderne fik vi øje på, at læringsmil-

jøet kunne inddrage børnenes perspektiver mere og at børnene kunne inddrages mere 

end de allerede blev. Der blev sat gang i prøvehandlinger som medarbejderne sammen 

reflekterede over, både i hverdagen i de uformelle dialoger og på stuemøder og perso-

nalemøder. Der blev undersvejs løbende taget fotos som pædagogisk dokumentation og 

lavet børneinterviews. 

 

 

 

 

Hvad lærte vi om sammenhængen mellem vores pædagogiske læringsmiljø og 

børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse? 

Vi lærte at synlig inddragelse af børnenes perspektiver er meget vigtig for børnenes triv-

sel, udvikling og dannelse. De viser tydelige tegn på, at deres selvfølelse og selvtillid 

styrkes i et projekt som dette, hvor der både er fokus på det enkelte barn og på børne-

fællesskabet. Projektet med de forskellige prøvehandlinger viste også, at udover at bør-

nenes madmod og madlyst kunne påvirkes positivt gennem en legende og lærende til-

gang så blev også børnenes trivsel og læring i børnefællesskabet styrket væsentligt. Vi 

så at de mere stille og tilbageholdende børn fik større mod til at komme mere frem foran 

de andre børn og de oplevede glæde og stolthed, når de retter de havde valgt til frokost, 

blev rost meget af de andre børn og de voksne. Maden og måltidet blev en vej til større 

mod og selvtillid også på andre baner end hvad angik madmod og madglæde, på den 

måde var der synergi i projektet i forhold til at styrke også de sociale relationer mellem 

børnene. 
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Et fysisk tegn på børnenes udvikling og læring var også en del af forløbet og alle børn fik 

et diplom i slutningen af forløbet. Det synlige tegn på deltagelse ser også ud til at være 

meget meningsfuldt for børnene, som var meget glade og stolte. 

 

 

 

 

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

Evalueringen har givet anledning til, at vi gerne vil igangsætte flere lignende pædagogi-

ske tematiske forløb hvor inddragelse af børnenes perspektiver i forhold til mad og målti-

der er omdrejningspunktet. Vi vil gerne gøre det til et fast element i storegruppen men 

fordi at vi også oplever, at flere af de lidt yngre børn i børnehaven endnu ikke har udvik-

let så meget madmod og madglæde, vi vil gerne styrke dette også hos de lidt mindre 

børn i samarbejde mellem det pædagogiske personale og den kostfaglige eneansvar-

lige. 

Den læring vi også tager med fra begge evalueringerne er, hvordan et skærpet blik for 

børnenes perspektiver, kan være med til at vi kan forbedre læringsmiljøerne så de i 

endnu større grad understøtter børnenes trivsel, udvikling, læring og dannelse. 
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Inddragelse af forældrebestyrelsen 

 
 

 

 

Hvordan har vi inddraget forældrebestyrelsen i evalueringen af den pædagogiske 

læreplan? 

Evalueringsprocessen i Område Midtvest, uddrag fra Områdebestyrelsesmøde maj, 2021 v. Anni, områ-
deleder: 
Bestyrelsen har løbende drøftet udformningen af læreplanerne set som helhed, og har drøftet flg. spørgs-

mål: 

Hvordan vil I gerne inddrages i evaluering af læreplanerne? 

 
Udover de overordnede drøftelser om læreplanen, herunder det pædagogiske grundlag og læreplanste-
maerne, besluttede bestyrelsen at drøftelserne tages i det enkelte FKU, så det er det lokale fokus der de-
batteres, og forældrene inddrages i dialogen og evalueringen herigennem. 
Det giver god mening at komme tættere på eget børnehus, og på det man lige netop er optaget lokalt, så 
samarbejdet drejer sig om at styrke den nære pædagogiske kvalitet. 
Forældrene har desuden taget dialogerne med mellem FKU og områdebestyrelsen. 
 
 

På møderne med FKU taler vi om, hvordan vi arbejder med implementering af den styr-

kede læreplan og hvad der rører sig aktuelt generelt i huset. Der er en god dialog og et 

godt samarbejde med FKU om det pædagogiske arbejde. Forældrenes perspektiver er 

vigtige for det viser sig ofte, at forældrenes oplevelser set fra deres perspektiv kan være 

med til at forbedre praksis på nogle væsentlige områder, som for det pædagogiske per-
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sonale ikke er så nemt umiddelbart at få øje på. I dialogerne gennem den seneste peri-

ode med Coronavirus har vi hele vejen forsøgt, at komme godt rundt om børnenes hele 

liv og hverdag. Det har betydet, at vi har sammen med forældrene har forsøgt at fast-

holde børneperspektivet samtidigt med, at vi skulle overholde retningslinjerne for smitte-

forebyggelse, med meget fokus på systematik og struktur i en grad der var nyt for alle og 

som ind imellem kunne udfordre børneperspektivet.  

I forbindelse med evalueringen af læreplanen, har vi spurgt FKU i hvor høj grad og hvor-

dan de oplever, at vi samarbejder og kommunikerer med dem om børnenes trivsel, ud-

vikling, læring og dannelse og om de oplever at der er en sammenhæng mellem det vi 

skriver i den skriftlige læreplan og børnenes hverdag i huset. Deres tilbagemeldinger til 

os har givet nogle væsentlige pejlinger af, hvad der er vores styrker og hvor der med for-

del kan være mere fokus. Generelt oplever forældrene at der er god sammenhæng mel-

lem det vi skriver og det vi gør. Det som forældrene ønsker at vi gør endnu mere af, er 

information på de større linjer i huset. Det tager vi med os videre, da det er vigtigt for os, 

at vi både fastholder og også udvikler sider af praksis og af samarbejdet, som er vigtige 

set i et forældreperspektiv. Vi har tidligere talt om, at vi gerne vil lave nyhedsbreve og 

evalueringen set i forældreperspektiv viser, at det er der et behov for. Det tager vi med 

videre i gruppen af faglige fyrtårne og pædagogisk leder og sætter i gang i efteråret 

2021. 
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Det fremadrettede arbejde 

 

 

 

Hvilke områder af vores pædagogiske læringsmiljø vil vi fremadrettet sætte mere 

fokus på?  

Vi kan se at det giver mening for arbejdet med læringsmiljøet, fortsat at have fokus på 

børneperspektiver, så det vil vi fortsat integrere i de kommende prøvehandlinger og eva-

lueringer vi bliver nysgerrige på og sætter i gang. Vi har tilpasset vores skema til hand-

ling og skema til evaluering, så fokus på børneperspektivet altid er en vigtig del af både 

forberedelse, gennemførelse og evalueringer af pædagogiske tematiske forløb også 

fremover. 

 

 

 

 

Hvordan vil vi justere organiseringen af vores evalueringskultur? 

Den struktur vi er i gang med at skabe omkring arbejdet med evaluering, hvor vi både 

prioriterer tiden til refleksion og evaluering, at vi arbejder med sammenhænge mellem 

forløb og evaluering og efterfølgende læring og udvikling er meningsfuld for os. Særligt 
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meningsfuldt er det, at medarbejderne selv udvælger de dele af læringsmiljøet, som de 

undersøger og udvikler. Det giver mening for os, at det er det helt nære i hverdagens 

rutiner, lege og aktiviteter der arbejdes særligt med, fordi det i meget stor udstrækning er 

det, der udgør børnenes læringsmiljø i hverdagen.  

Vi vil fortsat gerne blive endnu bedre til at undersøge både vores egen og hinandens 

praksis på en nysgerrig måde med respekt for hinanden og plads til faglig undren, 

refleksion og prøve noget nyt. 

 

 

 

 

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

res skriftlige pædagogiske læreplan? 

Vi vil gerne styrke børneperspektivet i den skriftlige pædagogiske læreplan. Det vil de 

faglige fyrtårne og pædagogisk leder gøre, blandt andet gennem praksiseksempler og 

fotodokumentation. 

 

 

 


