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Om skabelonen 

 

Denne skabelon henvender sig til jer, som er ledere 

og medarbejdere i dagtilbud.  

Formålet med skabelonen er at inspirere og under-

støtte jeres skriftlige evaluering af arbejdet med den 

pædagogiske læreplan. Den skal gennemføres 

mindst hvert andet år. Det er ikke et lovkrav, at I be-

nytter denne skabelon.  

Den lovgivningsmæssige ramme for udarbejdelse og 

evaluering af den lokale pædagogiske læreplan er 

dagtilbudsloven med tilhørende bekendtgørelse, der 

er udfoldet i Børne- og Undervisningsministeriets 

publikation Den styrkede pædagogiske læreplan, 

Rammer og indhold, 2018.  

Vær opmærksom på:  

 Den primære målgruppe for den skriftlige 

evaluering er jer selv og forældrene i jeres 

dagtilbud  

 Det er et krav, at I reviderer jeres skriftlige 

læreplan på baggrund af evalueringen, hvis 

evalueringen skulle give anledning til ændringer 

eller justeringer.  

 Fokus i evalueringen er på sammenhængen 

mellem det pædagogiske læringsmiljø og 

børnenes udbytte, dvs. hvorvidt og hvordan det 

pædagogiske læringsmiljø understøtter trivsel, 

læring, udvikling og dannelse for alle børn. 

 Evalueringen skal offentliggøres. 

Denne skabelon indeholder alle de lovmæssige krav 

til evalueringen. Lovkravene finder I i de to midterste 

afsnit ”Evaluering og dokumentation” og ”Inddra-

gelse af forældrebestyrelsen”. Skabelonen indehol-

der desuden spørgsmål, som kan støtte jeres evalu-

eringsproces samt jeres fremadrettede arbejde med 

løbende at revidere den skriftlige læreplan.  

 

 

Den styrkede pædagogiske læreplan, 

Rammer og indhold  

 

Brug af skabelonen 

Når I udfylder skabelonen, skal I klikke på skrive-

feltet. I kan fremhæve tekster og indsætte billeder.  

I kan slette denne side ved at markere teksten og 

billedet og trykke delete. I kan også slette den sidste 

side, hvis I ønsker det. 

 

 

https://emu.dk/dagtilbud/en-paedagogisk-laereplan/den-styrkede-paedagogiske-laereplan-rammer-og-indhold
https://emu.dk/dagtilbud/en-paedagogisk-laereplan/den-styrkede-paedagogiske-laereplan-rammer-og-indhold
https://emu.dk/dagtilbud/en-paedagogisk-laereplan/den-styrkede-paedagogiske-laereplan-rammer-og-indhold
https://emu.dk/dagtilbud/en-paedagogisk-laereplan/den-styrkede-paedagogiske-laereplan-rammer-og-indhold
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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, baseret på det pædagogiske tilsyn, særligt arbejdet med sprog og færre forstyrrelser i overgan-

gene. 

Derudover har vi arbejdet meget med:  

Samspil og relationer herunder regulering. Vi har haft fokus på den voksnes ansvar ift. at skabe rammer. 

De pædagogiske medarbejdere har været opmærksomme på deres eget nervesystem og egen regulering 

samt børnesyn ift. at kunne co-regulere børnene. Vi har arbejdet med mindre grupper og mere nærvær. 

Mulighed for at børnene kan holde små pauser i løbet af dagen. Vi arbejder med den pædagogiske bag-

dør, som sikrer, at børnene altid kan deltage i et eller andet omfang – og i den grad, som de kan rumme.  

Vi har arbejdet med at skabe et sprogudviklende miljø, hvor børnene i hverdagen kan blive nysgerrige på 

bogstaver, former, farver  osv.  

 

 
 

Hvordan har vi organiseret vores evalueringskultur? 

Vi evaluerer på flere plan:  

1) På p-møder hvor der er sat tid af til evaluering. Vi har evalueret på vores handleplaner, som vi ud-

arbejdede i forbindelse med det pædagogiske tilsyn. Vi har evalueret og justeret på vores handle-

plan fra tilsynet to gange i løbet af et år. Personalet har sammen dissekeret handleplanen og klip-

pet de forskellige pædagogiske tiltag ud. Derefter er tiltagene fordelt og sat op på grønt, gult og 

rødt papir, hvor det grønne repræsenterer tiltag, som der er arbejdet med i tilstrækkelig grad, gul 

tiltag, som der er arbejdet med, men som kan justeres og rød tiltag som der ikke er arbejdet med. 

Dernæst skulle personalet tage stilling til, hvorfor fordelingen så ud som den gjorde. Er der f.eks. 
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ikke arbejdet med de røde, fordi det ikke gav mening eller fordi det har været svært og dermed 

kræver mere opmærksomhed? På baggrund af disse drøftelser udarbejdede personalet en ny og 

revideret handleplan.  

2) Hver stue evaluerer derudover 2 gange om året ift. de indsatser, som de har sat i gang på den en-

kelte stue. Til dette anvender vi et cirkeldiagram med de 12 mål, som relaterer sig til de 6 lære-

planstemaer. Personalet skraverer cirkeldiagrammet ift. i hvor høj grad, de har været omkring et 

tema og de enkelte mål. Personalet har efterfølgende en drøftelse omkring, hvorfor cirkeldiagram-

met ser ud, som det gør. Er der områder, som de arbejder meget med og områder, som de arbej-

der lidt med? Hvad skyldes denne forskel? Har det været nødvendigt at have et bestemt fokus ift. 

børnegruppen i en periode? Er der nogen områder, som personalet naturligt er bedre til at komme 

omkring end andre? Er der områder, som det er svært at arbejde med og hvad kalder det i så fald 

på af videre handling?  

3) Hverdagsopfølgning og refleksive spørgsmål til praksis. Hvordan gik det på turen? Virkede bør-

nene interesserede i det vi lavede? Hvad kunne forbedres? Fik vi mødt alle børn i dag? Osv.  

 

 
 

Hvordan har vi arbejdet med vores lokale skriftlige læreplan? 

Vi udarbejdede den skriftlige handleplan af flere omgange.  

1) Vi har på p-møderne gennemgået samtlige læreplanstemaer samt det pædagogiske grundlag. 

2) Vi har lavet workshops ”øerne”, hvor alle medarbejdere stuevis gik rundt og besøgte de forskellige 

læreplanstemaer. Her skrev personalet på hvert læreplanstema aktiviteter, som de laver med bør-

nene i hverdagen og som hører under temaet.  

3) Personalet har alle afleveret praksiseksempler, der beskriver deres pædagogiske arbejde inden 

for et givent læreplanstema. Pædagogisk leder har derefter sorteret i disse, da flere eksempler i 

sagens natur mindede meget om hinanden. Dernæst samlede pædagogisk leder praksiseksem-

plerne i vores pædagogiske læreplan. Det har været vigtigt for os, at vores handleplan er konkret 

og dermed kan give nye medarbejdere en forståelse af vores pædagogiske ståsted.  
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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?  

. 

Vi har på baggrund af det pædagogiske tilsyn sat fokus på at nedbringe forstyrrelser i dagligdagen – 

særligt i forbindelse med overgange. 

 
 

 
 

Hvilken pædagogisk dokumentation har vi indsamlet i arbejdet med den gennemførte 

evaluering? 

Vi har udarbejdet kidsvurderinger, som var udgangspunktet for handleplanens fokus.  

Derefter har hver stue gennemgået deres dagligdag med et særligt fokus på overgangene. Stuen beskrev, 

hvordan den nuværende praksis var og hvordan denne kunne aflæses i børnenes adfærd og trivsel.  

Derefter udarbejdede hver stue en handleplan med pædagogiske tiltag og tegn på, at de var på rette vej. 

Stuerne arbejdede med og justerede deres handleplan på p-møderne.  

Efter at have udviklet og justeret løbende, evaluerede vi vores handleplan efter 1 år. Pædagogerne havde 

beskrevet deres nuværende praksis og sammenholdt denne med den beskrivelse af praksis, som de udar-

bejdede til at starte med.  

Det pædagogiske personale gennemgik hvert enkelt tiltag og placerede dem på en enten grøn, gul eller 

rød planche. Dette afhang af, om der var arbejdet meget eller lidt med tiltagene. I denne proces gennem-

gik stuerne de aktiviteter, som de havde lavet med børnene i løbet af året. Herunder med et særligt blik på 

målene fra handleplanen. Det pædagogiske personale brugte dokumentationen fra Famly og senere Aula.  

På baggrund af ovenstående evaluering udarbejdede stuerne en ny og revideret handleplan.  

På det opfølgende tilsyn observerede den pædagogiske konsulent vores praksis med et særligt fokus på 

vores fokusområder fra det forrige tilsyn.  

Vi har under hele forløbet indsamlet pædagogisk dokumentation i form af:  

Opslag på Famly/Aula 

Diverse skemaer til at skabe struktur i overgange og over hverdagen.  

Praksisfortællinger 

Cirkeldiagramevalueringer, der er skraveret.  
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Hvad lærte vi om sammenhængen mellem vores pædagogiske læringsmiljø og børnenes 

trivsel, læring, udvikling og dannelse? 

Den vigtigste læring, som vi har fået med, er betydningen af, at vi har haft et fælles og vedvarende fokus i 

hele huset, som vi løbende har udviklet på. Vores pædagogiske praksis spiller sammen og det kan derfor 

være svært at skille tingene ad og konkludere præcis, hvorfor noget er blevet bedre. Vi ved, at det er et 

samspil af mange faktorer og af mange indsatser, som ikke blot er relateret til denne ene udvalgte evalue-

ring.  

Vi kan se, at børnene trives bedre, når de voksne er tydelige og har skabt rammer, som er forudsigelige 

og trygge for børnene at navigere i. De voksne er bevidste om, at det er deres ansvar at skabe rammer for 

børnene og at det til enhver tid er rammerne der skal justeres på, hvis børnene (og enkelte børn) ikke tri-

ves. Vi tror på, at børnene vil vise os, om vi møder dem, der hvor de er.  

 

 
 

 
 

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

Vi kan se, at vi minimerer antallet af konflikter mellem børnene samt nedbringer omfanget af gråd betrag-

teligt, når de voksne er tydelige på at forberede, støtte og guide børnene i overgangene. Dette gøres 

bedst, når de voksne er bevidste om deres egne roller og samspil. Derfor har det pædagogiske personale 

udarbejdet skemaer og aftalt overgangene helt ned i detaljer, så rutinerne giver mening og er forudsigelige 

for alle. Hvis der afviges fra rutinerne, er afvigelserne nu kendt af alle voksne og børnene kan forberedes 

på dette. De voksne i huset er blevet særligt opmærksomme på at sætte ord på for børnene. 
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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? 

I børnehuset Spirrevippen har forældrekontaktudvalget læst og kommet med input til vores læreplan, da vi 

udarbejdede denne. Den 19. maj 2021 evaluerede vi i FKU vores arbejde med læreplanen. Vi evaluerede 

ud fra, at pædagogisk leder kort fortalte om, hvad vi har været optaget af i huset. Derudover forholdt FKU 

sig til spørgsmålene:  

Kan man i det daglige se, at vi arbejder ud fra læreplanen?  

Er der på baggrund af vores samtale om ovenstående grundlag for at justere på vores læreplan? 

FKU var enige om, at det i det daglige var tydeligt, at vi arbejdede ud fra læreplanen. De kan bl.a. følge 

med via den dokumentation, som vi lægger på Aula. Derudover er det tydeligt, at vi arbejder med lærings-

miljøerne og de mindre grupper.  

Forældrekontaktudvalget havde ikke forslag til forbedringer pt. – blot, at Famly skulle ændres til Aula i læ-

replanen.  
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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 fortsætter vores arbejde med:  

At skabe rolige, forudsigelige og læringsrige overgange samt aktiviteter.  

At sætte ord på og skabe et sprogudviklende miljø.  

At arbejde med relationer og samspil med et fokus på regulering og co-regulering.  

Vores evaluering viser, at vi fortsat kan blive bedre til at udvikle vores rutiner og overgange, da der er 

mange af disse.  

 
 

 
 

Hvordan vil vi justere organiseringen af vores evalueringskultur? 

 

I Spirrevippen er vi meget opmærksomme på at bruge vores tid og nærvær sammen med børnene. Vi er 

derfor optaget af at finde en balance mellem at beskrive og planlægge, hvad vi gør og på at gøre det sam-

men med børnene i praksis.   

Vi har haft mange meningsfulde drøftelser både i hverdagen og på møder, når vi har planlagt og evalue-

ret. Mange af vores evalueringer har primært været mundtligt funderet, hvor det kun er handleplanen og 

tiltagene, der er blevet skrevet ned. Vi vil blive bedre til at lave små praksisfortællinger, børneinterview og 

lignende som beskriver udviklingen.  

Vi har i børnehaven haft en tavle med en grøn, gul og en rød smiley, hvor børnene kunne sætte deres bil-

lede under den smiley, som beskrev deres oplevelse af dagen. Børnene kunne flytte rundt på billederne i 

løbet af dagen, hvilket kunne hjælpe børn og personale til at få nogen gode snakke om ”lige her og nu” og 
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hele dagen. Vi oplevede dog ofte, at børnene flyttede rundt på hinandens billeder. Derfor begyndte børne-

haven i stedet at bruge den grønne, gule og røde smiley til at tale om følelser med børnene ved frokost-

bordet. Vi vil gerne udvikle yderligere på den ide. F.eks. kan vi lave et ark med en grøn, gul og rød smiley 

og så kan den voksne selv skifte emnet ud. Det kan f.eks. være: ”Hvordan var det at have tema om 

vand?” eller ”Har du haft nogen at lege med ude på legepladsen?” Og så kan børnene bl.a. svare ved 

hjælp af smileyerne. Den voksne kan tage et billede og bruge til evalueringen. Vi har allerede disse drøf-

telser med børnene i både vuggestue og børnehave, men vi mangler dokumentationen, så vi kan følge op 

på det senere.  

 
 

 
 

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

skriftlige pædagogiske læreplan? 

Vi har på nuværende tidspunkt ikke ændringer til vores pædagogiske læreplan. Vi kan se, at vores pæda-

gogik og relationelle samspil understøtter et godt børnemiljø med gode betingelser for trivsel, udvikling, 

læring og dannelse for alle børn i vores dagtilbud.  

 
 

 

Billeder og bilag: 
 
Nedenstående billeder er fra børnehavens planlægning og evaluering af te-
maet eventyr og tjener som eksempel på de værktøjer, som vi primært bru-
ger, når vi evaluerer i Spirrevippen:  
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Skriftlig evaluering på temaet eventyr.  
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Evalueringscirkel de 6 læreplanstemaer eventyr i børnehaven.  
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Evalueringscirkel på de 12 mål. Laves normalt som opsamling på flere te-
maer halvårligt. Her ift. temaet eventyr i børnehaven.  
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Mind-map i børnehaven til temaet om eventyr.  
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Her er et andet eksempel på et mind-map, hvor farverne passer til farverne i cirkeldiagrammet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Børnehuset Spirrevippen august 2021 


