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Hvilke dele af vores pædagogiske læringsmiljø har vi særligt 
haft fokus på over de sidste 2 år?

Her kan I opliste, hvad I har haft særligt fokus på som en del af arbejdet med læreplanen, fx 
elementer fra det pædagogiske grundlag, læreplanstemaerne eller de 12 pædagogiske mål. 
Vær opmærksom på at beskrive, hvorfor det netop er disse dele af læringsmiljøet I har valgt 
at have særligt fokus på, for både børn og voksne.

Hvordan har vi organiseret vores evalueringskultur?

Her kan I kort beskrive jeres arbejde med at etablere en systematisk evalueringskultur. I kan 
fx beskrive, hvordan, hvor ofte og i hvilke fora I drøfter, reflekterer over og evaluerer jeres 
pædagogiske praksis. I kan også beskrive, om I arbejder med særlige metoder eller tilgange.

Arbejdet med den  
pædagogiske læreplan
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Hvordan har vi inddraget dagtilbudsbestyrelsen i arbejdet med 
den pædagogiske læreplan?

Her skriver I kort, hvordan I har inddraget dagtilbudsbestyrelsen og eventuelt forældrerådet, 
fx om I har drøftet, hvad I har sat fokus på i løbende evalueringer, resultaterne og hvilke tiltag 
det har givet anledning til, eller hvordan dagtilbudsbestyrelsen aktivt har været inddraget i 
ændringer eller justeringer af den daglige praksis.
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Hvilken data har vi indsamlet i arbejdet med den gennemførte 
evaluering? 
Her beskriver I kort den dokumentation af det pædagogiske læringsmiljø, I har indsamlet i 
forbindelse med evalueringen. Pædagogisk dokumentation kan bestå af en vifte af forskellige 
data, som beskriver børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse, fx praksisfortællinger, 
fotos, observationer, videooptagelser, vurderinger, relationsskemaer, børneinterviews, teg-
ninger. Beskriv hvorfor det netop var denne form for pædagogisk dokumentation I valgte til 
denne evaluering.

Evaluering og dokumentation  
af elementer i det pædagogiske 

læringsmiljø

Udvælg to evalueringer, som I har gennemført i de seneste to år, og saml op på erfaringerne 
ved at svare på nedenstående seks spørgsmål for begge evalueringer. Vælg gerne evalueringer, 
som betød, at I efterfølgende ændrede jeres pædagogiske praksis. Husk at forholde jer til 
sammenhængen mellem læringsmiljøet og børnenes udbytte.

Evaluering 1

Hvad var formålet med den evaluering, vi gennemførte? 
Her skriver I kort, hvilket område i jeres pædagogisk læringsmiljø I satte fokus på i evaluerin-
gen og hvorfor. Hvad var det I var nysgerrige på eller der udfordrede jer?

2

E
valu

erin
g

 af arb
ejd

et m
ed

 d
en

 p
æ

d
ag

o
g

iske læ
rep

lan
4            



Hvad lærte vi om sammenhængen mellem vores pædagogiske lærings-
miljø og børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse? 
Her skriver I kort resultaterne af jeres analyse og refleksion, fx hvordan den indsamlede data 
gjorde jer klogere på det, I var blevet nysgerrige på. Hvad var jeres vurdering af det pædago-
giske læringsmiljøs betydning for børnegruppens trivsel, læring, udvikling og dannelse?

Hvilke ændringer og/eller justeringer af praksis gav evalueringen 
anledning til?  
Her skriver I kort, hvordan I handlede på baggrund af jeres nye indsigter om jeres pædago-
giske læringsmiljø. I kan bl.a. skrive, hvorvidt evalueringen gav anledning til at justere jeres 
pædagogiske praksis, og om den gav anledning til at afprøve konkrete tiltag og justere jeres 
skriftlige læreplan. Er justeringerne stadig en del af jeres praksis i dag?  

Hvordan har vi brugt vores indsigter i udvalgte evalueringer i 
andre sammenhænge?

Hvordan har eller vil vi på baggrund af denne evaluering ændre 
og/eller justere vores skriftlige pædagogiske læreplan?
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Hvad var formålet med den evaluering, vi gennemførte? 
Her skriver I kort, hvilket område i jeres pædagogisk læringsmiljø I satte fokus på i evaluerin-
gen og hvorfor. Hvad var det I var nysgerrige på eller der udfordrede jer?

Hvilken data har vi indsamlet i arbejdet med den gennemførte evaluering? 
Her beskriver I kort den dokumentation af det pædagogiske læringsmiljø, I har indsamlet i 
forbindelse med evalueringen. Pædagogisk dokumentation kan bestå af en vifte af forskellige 
data, som beskriver børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse, fx praksisfortællinger, 
fotos, observationer, videooptagelser, vurderinger, relationsskemaer, børneinterviews, teg-
ninger. Beskriv hvorfor det netop var denne form for pædagogisk dokumentation I valgte til 
denne evaluering.

Evaluering 2

Hvad lærte vi om sammenhængen mellem vores pædagogiske  
læringsmiljø og børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse? 
Her skriver I kort resultaterne af jeres analyse og refleksion, fx hvordan den indsamlede data 
gjorde jer klogere på det, I var blevet nysgerrige på? Hvad var jeres vurdering af det pædago-
giske læringsmiljøs betydning for børnegruppens trivsel, læring, udvikling og dannelse.
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Hvilke ændringer og/eller justeringer af praksis gav evalueringen 
anledning til? 
Her skriver I kort, hvordan I handlede på baggrund af jeres nye indsigter om jeres pædago-
giske læringsmiljø. I kan bl.a. skrive, hvorvidt evalueringen gav anledning til at justere jeres 
pædagogiske praksis, og om den gav anledning til at afprøve konkrete tiltag og justere jeres 
skriftlige læreplan. Er justeringerne stadig en del af jeres praksis i dag? 

Hvordan har vi brugt vores indsigter i udvalgte evalueringer i 
andre sammenhænge?

Hvordan har eller vil vi på baggrund af denne evaluering ændre 
og/eller justere vores skriftlige pædagogiske læreplan?
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Med udgangspunkt i den aktuelle børnegruppe, hvilke områder af vores 
pædagogiske læringsmiljø vil vi fremadrettet sætte mere fokus på? 
Her kan I kort skrive, hvad I vil sætte fokus på i jeres pædagogiske læringsmiljø fremadrettet 
og hvorfor. Har I fået øje på, om der er dele af jeres pædagogiske læringsmiljø, som kræver en 
justering ud fra den aktuelle børnegruppes behov? I kan også skrive, om der er områder, I har 
haft fokus på, men har behov for at genbesøge.

Hvordan vil vi justere organiseringen af vores evalueringskultur?
Her kan I kort beskrive, om I oplever, at organiseringen af jeres evalueringskultur har under-
støttet meningsfulde drøftelser, refleksioner, analyser og vurderinger af jeres pædagogiske 
praksis i hverdagen? Eller om jeres erfaringer giver anledning til at justere organiseringen af 
jeres evalueringskultur, fx om der er brug for at afprøve andre måder at mødes og måder at 
reflektere sammen, justere hyppigheden af møder eller fastholde god evalueringspraksis.

Næste skridt
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Om skabelonen

Denne skabelon henvender sig til jer, som er ledere og medar-
bejdere i dagtilbud. 

Formålet med skabelonen er at understøtte jeres skriftlige 
evaluering af arbejdet med den pædagogiske læreplan. Den 
skal gennemføres mindst hvert andet år (lige år). 

Den lovgivningsmæssige ramme for udarbejdelse og evalue-
ring af den lokale pædagogiske læreplan er dagtilbudsloven 
med tilhørende bekendtgørelse, der er udfoldet i Børne- og 
Undervisningsministeriets publikation Den styrkede pædagogi-
ske læreplan, Rammer og indhold, 2018. 

Vær opmærksom på: 

•  Den primære målgruppe for den skriftlige evaluering er jer 
selv og forældrene i jeres dagtilbud 

•  Formålet med evalueringen er at sikre den lokale kvalitetsud-
vikling, hvor vi løbende justerer vores praksis med udgangs-
punkt i den aktuelle børnegruppe og deres behov.

•  Fokus i evalueringen er på sammenhængen mellem det 
pædagogiske læringsmiljø og børnenes udbytte, dvs. hvor-
vidt og hvordan det pædagogiske læringsmiljø understøtter 
trivsel, læring, udvikling og dannelse for alle børn. I kan med 
fordel anvende Vejledning til den 12 pædagogiske mål til 
dette.

•  Evalueringen skal offentliggøres på dagtilbuddets hjemme-
side.

Denne skabelon indeholder alle de lovmæssige krav til evalu-
eringen. 

Brug af skabelonen

Når I udfylder skabelonen, skal 
I klikke på skrivefeltet. I kan 
fremhæve tekster og indsætte 
billeder. 

I kan slette denne side ved at 
markere teksten og billedet og 
trykke delete. 

Den styrkede pædagogiske læreplan, 
Rammer og indhold
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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

	Årstal: 2022
	Dagtilbuddets navn: Vestergård
	Afdeling: DII Træhøjen
	Del 1 - 1: Det overordnede fokus for alle Vestergårds Dagtilbudsafdelinger har været børns leg.
Det har vi valgt, dels fordi legen har genindtaget sin position i den pædagogiske læreplan, fordi forskningen har vist, at legen er en af de største 'motorer' for børns udvikling både socialt, kognitivt og kropsligt-motorisk. Og især for børn i udsatte positioner, som ofte har svært ved at lege og finde ind i børnefællesskaberne som er en af grundpillerne i børnenes udvikling.
Og dels fordi vi vil styrke de pædagogiske medarbejderes kvalifikationer indenfor leg og øge bevidstheden om legens betydning og de forskellige perspektiver på leg. Vi har på Fælles Personaleworkshops været inde på Børns Leg generelt, men også Legemuligheder og Pædagogisk Personales understøttelse af leg.
Disse workshops suppleret med forskellige perspektiver på leg i dagtilbuddets mangfoldighed af afdelinger fra Dagpleje, over Skovbørnehave til Landinstitution og integrerede institutioner i forskellige bymiljøer i Viby. En mangfoldighed som kalder på, at det pædagogiske personale griber fat om emnet Børns Leg ud fra lokale forhold og behov.
	Del 1 - 2: "Al evaluering starter v. planlægningen"
Vi er gennem det løbende udviklingsarbejde i Stærkere LæringsFællesskaber blevet mere bevidste om dette, foruden at planlægning og evaluering skal ledsages af data og metoder.
Vi laver Progressionsskemaer og bruger Kolbs Læringscirkel som udgangspunkt for de refleksive dialoger som også kan være korte og koncise Spiralsamtaler.
Desuden laves Handleplaner for børn ud fra ovennævnte principper.

Evalueringerne foretages i både store sammenhænge, som fælles Personaleworkshops to gange årlige såvel som på Personalemøder for alle medarbejdere i en afdeling og Stuemøder for de forskellige grupper i en afdeling med ca. 1-2 måneders mellemrum.

I dagplejen evalueres i forbindelse med de pædagogiske tilsyn, som er både dialogiske og skriftlige og faciliteres af både pædagogisk leder og dagplejepædagog/Fagligt Fyrtårn i henholdsvis dagplejehjemmene og i legestueregi.


	Del 1 - 3: Både Forældreråd og Dagtilbudsbestyrelse har været aktivt inddraget i udarbejdelsen af den pædagogiske læreplan for Vestergård dagtilbud.
Hvert forældreråd har skulle give input til særlige sektioner af læreplanens 14 punkter og gennem sin repræsentation i bestyrelsen bærer disse ind i arbejdet med læreplanen.
Der har desuden været nedsat undergrupper med deltagelse af forældrerødder og bestyrelsesmedlemmeder som sammen med medarbejdere skulle give deres input til de forskellige temaer.

Den løbende planlægning og opfølgning er primært foregået i forældrerådene. En gang årligt i forhold til den overordnede læreplan og løbende på forældrerådsmøder i forhold til den lokale planlægning og de lokale fokusområder med henblik på at få feed-back fra forældrene så deres perspektiv også inddrages i planlægning og evaluering.

En gang årligt foretages en samlet evaluering i hvert forældreråd ud fra:
Hvad har vi gjort? - Fakta
Hvad er gået godt? - Data
Hvad har været udfordrende? - Data
Hvad vil vi gøre i det kommende år? - Begrundelse med data

Denne evaluering løftes ind på det efterfølgende bestyrelsesmøde både som inddragelse til fælles fokus for hele dagtilbuddet og som gensidig inspiration til de lokale tiltag.
	Del 2 - evaluering 1 - 3: Vi lærte at noget af det som giver etablerede vuggestuebørn en udviklende hverdag, nemlig muligheden for at prøve sig selv af, motorisk og socialt, kan være det som for det lille nye vuggestuebarn kan opleves kaotisk og utrygt. 
Normalt ville det godt kunne lade sig gøre, når der kun er et enkelt barn ad gangen som skal skærmes, men når det, som det var tilfældet i Træhøjen i foråret 2021, var op til flere små nye børn på hver stue hver 2.uge, blev opgaven for ressourcekrævende. 
Personalet skulle dermed etablere to forskellige læringsmiljøer på en gang, som skulle sameksistere, for børn med meget forskellige behov. 
Vi måtte derfor kigge på anvendelsen af ressourcer, if.t. de forskelligetartede opgaver, og gentænke vores læringsmljøer for i højere grad at kunne skabe mulighed for nærvær og fordybelse for både børn og personale i en periode med ekstarordinære opgaver.
	Del 2 - evaluering 1 - 4: Vores nye indsigter gav anledning til, for en stund at skabe nye læringsmljøer for alle børn. 
Vi etablerede 2 indkøringsstuer, med færre  børn, hvor de yngste børn var placeret. Det at de ikke var børn på stuerne som kunne gå og løbe, men kun kravlende børn på gulvet,  gav mere ro på stuen, og dermed mere forudsigelighed og tryghed for de små børn. Det gav de små børn mulighed for at fokusere på hinanden, og lige så stille lære at trives i fællesskabet. På 2 andre stuer var de etablerede vuggestuebørn, som alle var trygge i.f.t. andre børn, personale, daglige rutiner og huset som helhed, gav det mulighed for at møde personale som havde tilrettelagt aktiviteter til netop deres udviklingsniveau
Formålet var at skabe mere ro til nærvær og etablering af tryghed for de små børn, og mulighed for større opmærksomhed på nærvær og varierede aktiviteter for de børn som allerede var etablerede og trygge i vuggestuelivet. 
Ulempen ved denne organisering var at børnene ville få et ekstra stueskift i løbet af deers vuggestuetid, men i denne ekstarordinære situation, var det den bedste mulige løsning, for at tilgpdese alle børn behov.
Senere på året da det store boom af nye børn aftog, valgte vi at omstrukturere igen, for at give alle børn mujlghed for at møde både ældre og yngre børn i daglugdagen, og på den måde arbejde med at børn er rollemodeller for hinanden.




	Del 2 - evaluering 1 - 5: Opmærksomheden på at skabe forudsigelige udviklingsmljøer, uden for mange afledningsmuligheder, anvendes til organisering af vores måltider, hvor vi er mere opmærksommme på at skabe varierede måltidsmiljøer, både for børn som trives og udvikles af det store fællesskab, men også for børn som har brug for et mere skærmet måltidsmiljø.
	Del 2 - evaluering 1 - 6: Vi vil fremadrettet have opmærksomhed på hvordan den måde vores rammesætning af daglidagens rutiner, og sammensætning af børnegrupper skal være i balance med hinanden, så vi løbende er opmærksomme på at skabe læringsmøljer der passer til den aktuelle børnegruppe
	Del 2 - evaluering 2 - 1: Træhøjen har en stor kuperet legeplads, som giver varierede muligheder for sanse- fin- og grovmotorisk udvikling, samt mindre skovområder som giver rige muligheder for aktivt at observere og undersøge naturfænomener.

Vi er nysgerrige på hvordan vi kan styrke leg i fællesskaber med udgangspunkt i hvordan vi anvender legepladsen.
Vi er også nysgerrige på hvordan personalets adfærd kan styrke børnefælleskaber i legen på legepladsen.

Vi er udfordrede af at legepladsen, særligt for de yngste børn, kan opleves stor og uoverskuelig.



	Del 2 - evaluering 2 - 3: Ikke overraskende kan vi se at når personalet fordeler sig på legepladsen, fordeler børnene sig også, og der opstår mere ro til leg og fordybelse alle steder på legepladsen.

På legepladsen er der områder der tydeligt lægger og til konkrete lege, f.eks, sandkasse og gynger, i disse områder opstår legen og fællesskabet næsten af sig selv.  
I andre områder er områdets leg mere op til fri fortolkning. Her er der opstået flere lege når personalet er gået forest og har introduceret lege, som børnene efterfølgende har imiteret i fællesskab.
Legepladsen har mange muligheder. Vi kan med fordel, definere flere specifikke læringsrum på legepladsen, og dermed udvikle muligheder for at der opstår flere forskellige lege, og at børnene fordeler sig over en større del af legepladsen. 
Det er vigtigt at personalet både understøtter børnens egen leg men også går foran og er initierende og deltagende i legen, og samtidig er opmærksomme på at de børn som er mere observerende end interagerende i legen, inddrages når og hvis de er klar til det.

Legen fungerer bedst om formiddagen hvor børnene er organiserede i mindre grupper, som arbejder fordybet uden forstyrrelser. 
Om eftermiddagen, er der ringere vilkår for legen, da der er flere forstyrrelser i form af børn der skal puttes og tages op fra middagslur og kommunikation med forældre der henter deres barn. Personalet er dermed mindre nærværende i legen.

Vi kan indrette et afskærmet, mere overskueligt område til de yngste børn, hvor de kan opleve at der er mere ro, og færre forstyrrelser.

	Del 2 - evaluering 2 - 2: Viden om at leg i mindre overskuelige grupper, skaber tryghed og dermed understøtter oplevelsen af at være en del af et fællesskab.
Viden om at når der i en leg er balance imellem det velkendte barnet føler sig tryg i, og noget nyt og inspirerende som banet føler sig motiveret til at deltage i, kan opstå et fællesskab hvor børn motivers af andre børn til delatgelse i legen.

Praksisfortællinger og observationer om leg på legepladsen, både når det virker og når det er svært

Vi har dannet os et overblik over de forskellige områder/legerum på legepladsen, og deres initierede og reelle funktioner.

Vi har kigget på om der er forskellige legemuligheder på forskelllige tidpunkter af dagen.






dialoghjul, samlet og for enkelte børn
observationer, om personalets positionering og interageren i legen



	Del 2 - evaluering 2 - 4: Der sættes lege igang på områder af legepladsen som tidligere ikke var så ofte i brug.
Der er bl.a. opsat læringstavler i yderkanter af legepladsen, som trækker børnene derud og  som giver anledning til samtaler, og udvikler sprog for det børnene kan se og røre ved på legepladsen.
Der arbejdes løbende med at indrette flere specifikke legerum på legepladsen, f.eks. er bålområdet blevet mere afgrænset, og der er bygget huler i skovområdet.

Der er skærpet opmærksomhed på at personalet fordeler sig på legepladsen og på balancen imellem både at være understøttende i børns egen legen. men også i at gå foran og være initierende i legen.

Der er indhegnet et mindre område med mulighed for at skærme de yngste børn.
	Del 2 - evaluering 2 - 6: Vi vil fortsat arbejde for at udvikle på vores læringsmiljøer på legepladsen, da der i takt med at børnene bliver ældre og og vi får flere børnehavebørn vil blive behov for endnu flere forskellige legemuligheder, for at børn og personale kan fordele sig og opleve ro til leg.
	Del 2 - evaluering 2 - 5: Opmrksomheden på at man som medarbejder skal være opmærksom på at finde balance i både at understøtte børnenes egen ideer og lege, men også gå forrest og igangsætte og introdcere nye lege, samtidig med at man skal have øje for at børn har forskellige måder at være deltagende på er lige så relevant i de lege der foregår indendørs som udendørs.
	Del 3 - 1: Fremadrettet skal vi have fokus på udbygning af pædagogiske læringsmiløjer i børnehaven, da den stadig er under udbygning.
Vuggestuen har næsten fundet sin enedleig form,. og her kunne der være fokus på de læringsmljøer som går på tværs afg stuerne, f.ek.s måltidskultur
Generelt børn vi i Træhøjen have et øget fælles fkåokus på sproglig udvikling
	Del 3 - 2: 
	Del 2 - evaluering 1 - 2: Vi anvendte teori og viden om udvikling af trivsel i.f.m. med indkøring, som baggrund for at vurdere hvad det optimale læringsmljø i.f.t. indkøring skulle indeholde
Overblik over vores samlede børnegruppe, for at identificerer udfordringen, og som baggrund for at at undersøge forskellige muligheder
Observationer fra det pædagogiske arbejde i hverdagen, for at identificere udfordringer og muligheder
Dialoghjul samt refleksioner over enkelte børnes udvikling. 
Praksisfortællinger om personalets oplevelse af muligheder for at rumme børnenes behov i hverdagen
	Del 2 - evaluering 1 - 1: Vi fik i foråret 2021 ekstarordinært mange små nye vuggestuebørn, hvilket i den eksisterende organisering af børnegrupper, gjorde det svært både at give de nye små børn ro og tryghed til at falde til, og til at give de etablerede børn tilstrækkelig opmærksomhed og varierede aktivitetsmuligheder. 
Vores viden om at særligt nye små vuggestuebørn har brug for ro og overskuelighed var svær at rammesætte, og personalet oplevede at det var svært at slå til for både de små nye børn og de etablerede vuggestuebørn, som har brug for nærværende personale og varierede pædagogiske aktivieter.
Vi afprøvede forskellige løsningsmuligheder i.f.t. justering af arbejdsgange og organisering af dagligdagens rutiner, mern var fortsat udforderede på at sammensætningen af børnegrupper gjorde det svært at skabe tryghed og udviklende læringsmiljøer for alle børn. 
Vi satte derfor fokus på om den daværende organisering af børnegrupper, var den mest optimale i.f.t. den ekstarordinære situation.



