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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.  

 

Vi har desuden, med afsæt i tilsynene fra projekt Virkningsfulde Dagtilbud, haft et særligt fokus på at 

skabe høj kvalitet i vores samspil & relationer og pædagogiske aktiviteter.  

Centralt for opkvalificeringen af samspil & relationer har været medarbejdernes uddannelse i ICDP (inter-

national child development programme). 

 

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. 

 

Samspil & relationer 

 

Musik som pædagogisk læringsmiljø samt effekten heraf på børnenes trivsel, udvikling, læring og 

dannelse  

 

 

 
 

Hvordan har vi organiseret vores evalueringskultur? 

Vi har organiseret en systematisk evalueringskultur gennem pædagogikmøder på tværs af stuer og 

afdelinger hver anden uge. Formålet med pædagogikmøderne er refleksion og evaluering over relevante 

temaer eller begreber. Det kan fx være hvordan vi forstår begrebet børneperspektiv og styrker 

inddragelsen af børnenes perspektiv i vores praksis. Det kan også være pointer fra et pædagogisk tilsyn, 

der skal omsættes i praksis. Fx udvikling af vores pædagogiske læringsmiljøer udendørs. Vi har valgt at 

organisere vores pædagogikmøder på tværs af stuer og afdelinger for at sikre sammenhæng i vores 

pædagogik, kvalitet og faglighed. Det tværgående understøtter ligeledes, at vi i Mælkebøtten oplever os 
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selv, som et professionelt læringsfællesskab, der også i vores daglige, uformelle dialoger med hinanden 

løbende reflekterer, evaluerer og justerer på vores læringsmiljøer.   

Til Pædagogikmøderne benytter vi følgende metoder til refleksion og evaluering: 

 Udsnit af relevant faglitteratur 

 Udsnit af læreplanen, der er relevant for mødets indhold – herunder dialogkort fra EVA der knytter 
sig til læreplanen 

 Oversættelse og omsætning af pointer fra pædagogisk tilsyn og pointer fra PPR’s systematiske 
observationer 

 Børneinterviews  

 Data fx Sprogtappen og Hjernen & Hjertet 

 Videoanalyse (ICDP) og øvrige relationsredskaber 

 Tegn på læring 2 og Skema til handling   

Foruden pædagogikmøderne har vi 4 årlige aftenmøder, hvor vi fordyber os i udviklingsarbejde, der 
relaterer sig til læreplanen og ICDP. Det er ligeledes her vi udarbejder metaevalueringen af læreplanen og 
evaluerer på vores systematiske kvalitetsarbejde (planlægning, refleksion og evaluering). 

Derudover har alle stuer ugentlige planlægnings- og refleksionsmøder, der centrerer sig om planlægning 
af pædagogiske aktiviteter, fysiske og pædagogiske læringsmiljøer, samt organiseringen på stuen.  

Til refleksionsmøderne drøfter det pædagogiske personale børnenes trivsel, udvikling, læring og dannelse 
både individuelt og i børnefællesskabet.  

Vi benytter forskellige metoder til at sikre vores drøftelser og refleksioner kommer relevant rundt om hele 
barnet. Det kan fx være videoanalyse (ICDP), vejledning fra PPR, udarbejdelse af Sprogtrappen, Hjernen 
& Hjertet og Roskildemodellen (linealen). 

For os er det særligt væsentligt, at vi løbende forholder os til om vores organisering af pædagogisk 
planlægning, refleksion og evaluering understøtter det vi har behov for således, at der sker 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 

mødedeltager mv, er tilstrækkelig og relevant for den kvalitet og værdi vi ønsker at skabe for børn og 

forældre. 

 

 
 

Hvordan har vi arbejdet med vores lokale skriftlige læreplan? 

Som en introduktion til udarbejdelsen af Mælkebøttens lokale skriftlige læreplan, har vi arbejdet systema-

tisk med, at alle medarbejdere fik et tilstrækkeligt kendskab til den revidere læreplan og bekendtgørelsen 

for denne. 

På personalemøder har de faglige fyrtårne sammen med den pædagogisk leder holdt oplæg om det pæ-

dagogiske grundlag og læreplanstemaerne. Dertil lavede vi forskellige processer, der havde til formål at 

inspirere og understøtte medarbejdernes nysgerrighed, viden om og begejstring for læreplanen. 

Til vores tværgående pædagogikmøder har vi fordybet os i hvert tema fra det pædagogiske grundlag, fx 

Børneperspektivet, og sammen læst i læreplanen og reflekteret over vores egen praksis med inddragelse 
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af børnenes perspektiver i hverdagen. Hertil har vi blandt andet benyttet praksisfortællinger og videoana-

lyse (ICDP).  

Billede af Lotusmodel brugt af personalet til planlægning og evaluering af projekter inden for læreplanstemaerne. 

I Området Midtvest har vi ligeledes organiseret et netværk for de faglige fyrtårne. Vi har dertil haft et fælles 

læringsgruppemøde med workshops og oplæg fra professor i pædagogik Stig Brostrøm, som inspiration 

for afdelingernes videre arbejde med læreplanen. 

”Vi fyrtårne har oplevet det som værdifuld og lærerig sparring gennem fyrtårnsnetværket og dermed afde-

lingerne imellem. Vi har ofte ladet os inspirere af hinanden ift. de forskellige tilgange og processer, der har 

været afprøvet i afdelingerne, for at sikre et lokalt forankret ejerskab over implementeringen af lærepla-

nen”. 

Citat af Sanne og Karina (faglige fyrtårne i Mælkebøtten). 

Overgangen fra medarbejdernes introduktion til den reviderede læreplan til udarbejdelsen af Mælkebøt-

tens lokale læreplan var derfor en proces, der skabte refleksion over mellemrummet mellem vores eksiste-

rende pædagogik og den pædagogik vi skulle forme med afsæt i den reviderede læreplan. 

”For mig var det væsentligt at kortlægge, hvad personalet og jeg kunne identificere vi allerede favnede i 

vores pædagogik og praksis og dermed også hvad der var behov for at udvikle på. I den proces havde jeg 

særligt fokus på den brede involvering af alle medarbejdere, således vi var sammen om at få øje på hvad 

der var det nye som vi skulle skabe”.  

”Det gjorde vi blandt andet gennem begrebslegen, temperaturmåling, fælles refleksioner over vores eksi-

sterende læreplansarbejde”. 
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Citat af pædagogisk leder: 

Da vi var gennem ovenstående introduktion til den revidere læreplan blev alle medarbejdere bedt om at 

bidrage med praksisfortællinger, skemaer (ICDP), fotos og videoer til de faglige fyrtårne. Materialet har de 

faglige fyrtårne og den pædagogiske leder omsat i Mælkebøttens egen lokale læreplan. Undervejs var læ-

replanen til gennemlæsning af kolleager, der skulle sikre, at den dels favnede kvaliteterne i deres pæda-

gogik og dels var genkendelig for deres praksis. 
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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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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?  

Her skriver I kort, hvilket område i jeres pædagogisk læringsmiljø I satte fokus på i evalueringen og 

hvorfor. Hvad var det I var nysgerrige på eller der udfordrede jer? Dette er trin 1 i evalueringscirklen. 

På baggrund af vores første KIDS-måling (2019) fra projektet Virkningsfulde Dagtilbud har vi valgt at tage 

udgangspunkt i evalueringer, der knytter sig til temaerne samspil & relationer og pædagogiske aktiviteter 

(musik). KIDS-målingen (2019) viste at kvaliteten inden for begge temaer var utilstrækkelig. Særligt nød-

vendigt var det at skabe en højere grad af sammenhæng i kvaliteten af samspil & relationer på tværs af 

stuerne og afdelingerne.  

Dertil var der behov for en højere grad af struktur for, hvordan det pædagogiske personale organiserede 

sig i forhold til børnene og i de forskellige pædagogiske aktiviteter. KIDS-målingen pegede generelt på, at 

der bredt set var behov for at skabe et sensitivt pædagogisk læringsmiljø, som kunne tilbyde gode delta-

gelsesmuligheder for alle børn. 

Vi skulle dermed skabe bevægelsen fra lav til høj kvalitet og billedeligt væk fra et læringsmiljø, der kom til 

udtryk i form af frustrationer og konflikter barn/barn og pædagogisk personale/barn imellem. 

Samspil & relationer: 

Vi har gennem de seneste to år haft et målrettet fokus på at højne kvaliteten af det pædagogiske persona-

les relationskompetence, for herigennem at løfte kvaliteten af de samspil & relationer vi tilbyder børnene. 

Vi har bl.a. sammen med repræsentanter fra PPR gennemgået ICDP-uddannelsen og løbende evalueret 

vores praksis med afsæt i teori og metode fra ICDP. 

Med vores uddannelse i ICDP har vi været særligt nysgerrige på, om vi gennem et styrket ressourcesyn 

og systematisk pædagogisk refleksion over egen rolle og påvirkning af samspillet, kunne øge børnenes 

positive deltagelses- og tilblivelsesmuligheder. Særligt begrebet pædagogisk sensitivitet har vi fordybet os 

i for at skabe et inkluderende og differenceret læringsmiljø, hvor alle børn bliver mødt relevant ift. deres 

følelsesmæssige udtryk og behov for understøttelse. 

Vi har anvendt redskaber fra ICDP og videoanalyse af samspil gennem hele 2020 til at udvikle vores 

faglighed inden for ovenstående. 
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Billede af pædagog der sensitiverer sig ift. barnet 

Musik som pædagogisk læringsmiljø samt effekten heraf på børnenes trivsel, udvikling, læring og 

dannelse: 

 

I Mælkebøtten har vi indgået et unikt tre årigt samarbejde med Den Musiske Skole i Roskilde. Det har 

derfor været særligt relevant for os at evaluere på om vi kan få øje på en effekt/tegn på musikkens 

indvirkning på børnenes trivsel, udvikling, læring og dannelse. Herunder var vi optaget af om musiks 

samspil og sang ville have en positiv indvirkning på børnefællesskabet og børnenes indbyrdes 

samarbejde og sensitivitet over for hinanden. 
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Billede fra vores ugentlige musikundervisning 

 
 

 
 

Hvilken pædagogisk dokumentation har vi indsamlet i arbejdet med den gennemførte 

evaluering? 

Samspil og relationer: 

Til denne evaluering har vi indsamlet følgende dokumentation: 

 Børneinterviews 

 Citater fra det pædagogiske personale 

 Observationer af vores systematik og organisering af evalueringer 

 Videoanalyse (ICDP) og øvrige relations redskaber 

 Tegn på læring 2    

 Billede dokumentation 

 

Musik som pædagogisk læringsmiljø samt effekten heraf på børnenes trivsel, udvikling, læring og 

dannelse: 

Vi har særligt anvendt foto og videodokumentation, der viser børn, der udfolder sig på forskellig vis når de 

er til musik. 
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Den daglige observation, som bliver delt på stuerne og på tværs af huset både af børnene og det pæda-

gogiske personale.  

 

De daglige dialoger med børnene efterfølgende, hvor der bliver talt om hvad der har været sjovest eller 

andet der har rørt sig til musikken. Der har været arbejdet med at børnene selv har lavet instrumenter, der 

er blevet brugt til at lege videre med musikken.  

 

Børneinterview der har taget udgangspunkt i hvad børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse.  

 

PPR har ligeledes været ude og observere til nogle musikdage med henblik på at være nysgerrige på bør-

nenes deltagelsesmuligheder. 

 

 
 

 
 

Hvad lærte vi om sammenhængen mellem vores pædagogiske læringsmiljø og børnenes 

trivsel, læring, udvikling og dannelse? 

Samspil og relationer: 

Analysen af resultaterne for vores samspil og relationer viste at en systematisk organisering 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, fordybelse gennem relevant understøttelse af det enkelte barns 

deltagelsesmuligheder. 

Vores systematiske kvalitetsarbejde med refleksion og evaluering over praksisfortællinger og videoana-

lyse med ICDP som metode, har skabt en fælles faglighed, hvor særligt det pædagogiske personales 

evne til at være sensitive over for børnenes følelsesmæssige udtryk er mærkbart forandret. 

PPR’s systematiske observationer og feedback af vores pædagogiske praksis har haft betydning for det 

enkelte barns behov, særkende, ressourcer og potentialer danner grundlaget for det pædagogiske perso-

nales samspil.  

Musik som pædagogisk læringsmiljø samt effekten heraf på børnenes trivsel, udvikling, læring og 

dannelse: 

 

Vi lærte betydningen af det pædagogiske personales bevidsthed om deres engagement og at deres rolle 

som stemningssættere er afgørende for børnenes deltagelse. Det er vigtigt, at børnene har voksne de kan 

spejle sig i og som spejler børnenes udtryk i musikken.  

Vi har gennem det 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 klimaet og udtrykket i børnefællesskaberne er blevet langt mere sensitivt, roligt og homo-

gent. 

Det er særligt i børnehaven vi har gjort os disse observationer. Vi ser en sammenhæng mellem børnenes 

musiske samspil, som foruden øvelsen i af finde deres eget udtryk også øver deres opmærksomhed på 

hinanden samt evne til selvregulering. 
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Som pædagogisk personale skal vi således efterlade spor, der skaber retning for musikkens tilstedevæ-

relse i huset. At musik, instrumenter og sang får et levende og synligt liv i huset, fx et oplevelsesskab hvor 

der er instrumenter og billeder der skaber dialog på tværs af børn og voksne, musik og sang fylder i hele 

huset både ude og inde. Musik skal være tilgængeligt for børnene, det kan fx være instrumenter der er til-

gængelige, lytte til musik og bringe sange der bliver sunget til musik med på stuerne, så der bliver en rød 

tråd mellem stuerne og musikken.  

 
Billede af musik på stuen                                                                    Billede af musik på legepladsen 

Gennem vores evaluering er vi blevet opmærksomme på hvad børnene har adgang til på stuerne af in-

strumenter og musiske aktiviteter samt vigtigheden af, at det pædagogiske personale fastholder og for-

stærker nysgerrigheden for musik og sang på stuen. Dette ved fx at have blik for hvad børnene er opta-

gede af når de kommer tilbage fra musik. Vi er blevet bekræftet i, at børnene er begejstrede for at komme 

til musik og de udviser glæde, engagement og interesse når vi på stuerne bruger billedmateriale til at gen-

besøge gode oplevelser. 

 
 
 

 
 

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

Vi har gennem de seneste to år lært betydningen af når den pædagogiske praksis er velorganiseret og vi 

er afstemte på mål og formål. Vi lykkes i langt højere grad med at skabe den nødvendige struktur og gen-

kendelighed for børnene. Desuden kan vi dagligt observere betydningen af børnenes mødes af relations 

kompetente voksne, der ved hvordan man skaber og vedligeholder et udviklingsunderstøttende samspil 

og klima. Vi ser en tydelig sammenhæng mellem det pædagogiske læringsmiljø vi skaber og børnenes 

muligheder for at deltage, erfare og udvikle sig positivt i relation til sig selv og fællesskabet. 

Den vigtigste læring vi har opnået gennem ICDP er, at vi har fået et særligt blik for det pædagogiske per-

sonales rolle og ansvar for børnenes tilblivelsesmuligheder i Mælkebøtten og hvordan vi gennem sam-

spilstemaerne, kan påvirke og forandre disse positivt. Denne markante forandring for særligt børn, der be-

finder sig i udsatte positioner, har gjort os nysgerrige efter hvordan vi kan omsætte vores viden og meto-

der fra ICDP i samarbejdet med forældrene, således forældrenes styrkes til at kunne anvende temaerne i 

barnets hjemmelæringsmiljø. 
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Vi er desuden blevet bevidste om vigtigheden af at differencerne, fx at være opmærksomme på gruppe-

sammensætninger samt børnenes stemninger og dagsform, har indflydelse på hvad de får ud af aktivite-

ten. Derfor er der dage, hvor vi deler os yderligere op i mindre grupper og kigger på børnesammensæt-

ning med udgangspunkt i, at alle børn skal have tilstrækkelige gode deltagelsesmuligheder når de fx kom-

mer 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 været inddraget på alle møder (4 gange årligt) i såvel processen 

omkring udarbejdelsen af Mælkebøttens skriftlige læreplan, samt de løbende justeringer af vores arbejde 

med læreplanen.  

Forældretaktudvalget har med stort engagement biddraget med relevante spørgsmål til vores pædagogik 

og organisering, feedback ift. udviklingspunkter samt perspektiver på, hvad der var væsentligt for dem ift. 

viden og indsigt i deres barns hverdag, trivsel og læring. 

For os har møderne i FKU dermed været et særdeles givende samarbejdsrum, hvor vi løbende har kunne 

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

forældrenes perspektiv.  

Covid-19 har dog været dominerende for en del af vores møder i FKU i 2019-2020 og vi er dermed klar til 

at give såvel læreplan, som de fremtidige evalueringer mere plads i FKU. Med vores erfaringer hidtil er vi 

sikre på at forældrene, vil kunne biddrage på flere forskellige måder til vores evalueringer med 

læreplanen.  

Vi er eksempelvis blevet inspireret af værdien af det systematiske gå på opdagelse efter børneperspekti-

vet gennem børneinterviews og kunne fremadrettet tænke os ligeledes at benytte citater og/eller inter-

views af forældre. 
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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?  

Med afsæt i anbefalingerne på baggrund af seneste pædagogiske tilsyn, vil vi fremadrettet sætte særligt 

fokus på følgende to områder: 

1. Det pædagogiske læringsmiljø ude med afsæt i følgende temaer:  

 organisering på legepladsen 

 pædagogiske læringsmiljøer 

 børns selvorganiserede leg 

 værksteder og klargøring af fysiske læringsmiljøer 

 den voksnes rolle (foran, bagved, ved siden af) 

2. Videreudvikling af et pædagogisk læringsmiljø, der giver alle børn tilstrækkelig mulighed 

for at trives, udvikle, lære og dannes. Dette med afsæt i en styrket forankring af ICDP som 

metode. 

Dette vil vi bl.a. styrke gennem en øget systematik for dagligt at inddele alle børn i mindre grupper 

samt optimere balancen mellem de voksnes deltagelse i børnenes selvorganiserede lege og de 

voksen initierede aktiviteter. 

 (Se Handleplanen på baggrund for pædagogisk tilsyn 2020 – udført i 2021) 
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Hvordan vil vi justere organiseringen af vores evalueringskultur? 

Vi har i udarbejdelsen af denne evaluering justeret på intervallet af pædagogikmøder således, at de fore-

kommer hyppigere. Dette har til formål at sikre systematikken for de løbende evalueringer med brug af 

metoder og redskaber fra ICDP og læreplanen. 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 ini-

tiativer vi igangsætter. Et månedligt ekstra pædagogikmøde skal optimere balancen mellem faglig videns-

deling/refleksion og evaluering af indsatser.  

Vi har erfaret, at det kan være en udfordring at finde den gode balance mellem behov for hyppig møde-

række og ressourceforbrug, da Mælkebøtten er et dagtilbud med et stor mødeaktivitet. Der er mange 

dagsordner der skal tilgodeses i form af forberedelse og afholdes af diverse samtaler, sparringsmøder 

med fx PPR samt planlægning og evaluering. Vi vil derfor være særdeles opmærksomme på nødvendig-

heden i at finde en organisering af møder, der er praktisk muligt og tilgodeser helheden. 

Vi øver os desuden i at inddrage børnene bredt i evalueringerne. Dette sker særligt i børnehaven gennem 

børneinterviews, fokus på fælles oplevelser, fx ved oplevelsesbøger, hvor børnene er med til at sætte ord 

på og bestemme hvad der skal med i bogen. Vi ser bøgerne medvirker til, at vi holder fast i de gode ople-

velser. Det skaber fortællinger både for dem, der har været med i aktiviteterne, men også de børn der ikke 

har været med bliver inddraget og dermed en del af dialogerne. Herigennem skaber vi muligheder for alle 

børns oplevelse af at være en del af at et fælleskab, uanset om man selv kan sætte ord på det oplevede 

eller det sker gennem valget af billeder.  

 

Billede af oplevelsesbøger i børnehaven 
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Hvordan har eller vil vi på baggrund af denne evaluering ændre og/eller justere vores 

skriftlige pædagogiske læreplan? 

Grundet et anderledes 2019/2020 præget af covid-19 er indholdet i Mælkebøttens skriftlige læreplan fort-

sat nyt og relevant. Denne evaluering har dermed ikke givet anledning til ændringer, foruden de justerin-

ger i vores organisering og praksis vi har beskrevet undervejs i evalueringen.  

For os er det centralt at vi arbejder os grundigt ind i den solide læreplan vi har udarbejdet og giver os tid til 

at være i en øve-bane således, at læreplanen får et kendt og levet liv blandt alle medarbejdere, inden vi i 

fyrtårnegruppen beskriver eventuelle ændringer. 

Vi forventer, at det vil være anderledes og der vil være relevante skriftlige ændringer, når vi udarbejder 

metaevalueringen af Mælkebøttens læreplan i 2022. 

 


