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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?
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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?

E
valu

erin
g

 af arb
ejd

et m
ed

 d
en

 p
æ

d
ag

o
g

iske læ
rep

lan
7            



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: Tranbjerg dagtilbud
	Afdeling: Hoppeloppen
	Del 1 - 1: I Tranbjerg Dagtilbud har vi arbejdet med data fra ITERS og ECERS (redskab til at vurdere børnenes læringsmiljøer) og sammenlignet med læreplanens forskellige emner. I 2021 og 2022 har vi arbejdet med følgende emner: 
Legen og børnefællesskaber: Data på læringsmiljøerne bevirkede, at vi blev nysgerrig på legens betydning for børnenes udvikling og hvilken rolle, vi skal mestre.  
Læringsmiljøer: Vi ønskede at få større forståelse for, hvad et læringsmiljø er frem for en pædagogisk aktivitet både med de fysiske rammer, men også hvad det kræver af os som personale at skabe læringsmiljøet. 
Forældresamarbejde: I stærkere læringsfællesskaber arbejder vi refleksionsdialoger, hvor vi systematisk styrker vores spørgetekniker, indtager forskellige positioner i dialogen og højner refleksionsevnen. Disse kompetencer blev koblet til vejlederrollen i forældresamarbejdet. 
Læreplansemnerne arbejdes der med på stueniveau, hvorimod løbende læreplanstemaer arbejdes med på afdelingsniveau, hvor SMTTE model er blevet anvendt.
	Del 1 - 2: Når vi arbejder med et læreplansemne, anvendes en dialogguide som hjælper os igennem en realiseringsdialog. Vi læser om emnet i vores læreplan og sammenligner det med vores data (ITERS & ECERS) samt hverdagspraksis og vurderer, om vi lever op til forventningerne i læreplanen. Dialogen bliver afholdt stuevis, så vi er så tæt på praksis som muligt. Via dialogguiden skaber vi refleksion om, hvordan vi vil højne kvaliteten i emnets læringsmiljø. Systematisk arbejder vi os frem til fælles handling og aftale om, hvilken dataindsamling, vi vil udarbejde under det fremadrettede arbejde. 
I den næste periode arbejder vi med handleplanen, vi justerer undervejs, når vi bliver klogere på, hvilke handling fra os, der kan forbedre læringsmiljøerne ud fra, hvad børnene viser os. Efter en periode afholder vi en evalueringsdialog. Evalueringsdialog er ligeledes ledet af en dialogguide, som hjælper os til at reflektere over den data, som vi løbende har indsamlet. Vi drøfter hvilke behov, børnegruppen har vist os, og hvilken praksis vi fremadrettet vil arbejde med. Det fælles systematiske arbejde med læreplanen styrker vores samarbejde og indsats.
	Del 1 - 3: Hver stue og afdeling har en læreplansmappe, hvor handleplaner, data, referater og evalueringer af indsats af læreplanens temaer og emner løbende bliver lagt i. Dermed har vi en løbende dokumentation af vores læreplansarbejde. De overordnede evalueringer har de enkelte forældreråd arbejdet med. Personalet har delt deres indsatser og evalueringer. De løbende emner har skabt mulighed for at være i dialog med forældrene om, hvordan de kan støtte op omkring de forskellige emner i hjemmet. Ofte opstår der en erfaringsudveksling mellem forældrene. 

I bestyrelsen arbejdes der med det overordnede arbejde med læreplanen. Bestyrelsen har endvidere arbejdet med udarbejdelsen af dagtilbuddets læreplan. I 2022/2023 vil bestyrelsen arbejde med, hvordan arbejdet med læreplanen kan blive mere synlig for forældre i den enkelte afdeling. Forældre ønsker vejledning i forældrerollen. Derfor er der forsat fokus på, hvordan oversættelsen af det pædagogiske arbejde til forældre kan lykkes i højere grad. 
	Del 2 - evaluering 1 - 3: Vi har set, at når vi fastholder strukturen og holder fokus på målet, så lykkes vi med at styrke børnenes selvhjulpenhed. 

Vi har også set, at det styrker børnenes selvfølelse og selvtillid, når de oplever succesen ved at mestre de udfordringer, de har mødt.

Vi har set glæden og følelsen af samhørighed, når de har hjulpet hinanden. 
	Del 2 - evaluering 1 - 4: Det er vigtigt for os at fastholde den gode struktur og organisering, ikke kun i i garderoben, men i alle hverdagsrutinerne. 

Særligt i overgangen fra en aktivitet til en anden er den gode organisering afgørende.


	Del 2 - evaluering 1 - 5: 
Vi har fået mere fokus på hverdagsrutinerne som gode og udviklende læringsmiljøer.
	Del 2 - evaluering 1 - 6: De overvejelser har vi tilgode.
	Del 2 - evaluering 2 - 1: Vi var haft fokus på udvikling af børnenes fantasi gennem leg.

Vi var nysgerrige på betydningen af voksnes deltagelse i legen. Hvilken betydning har det for børnenes roller og positioner, at den voksne deltager i legen?

Vi ville undersøge, om brugen af legemanuskripter var en god ramme for legen.
	Del 2 - evaluering 2 - 3: Vi ser, at børn, der har svært ved at lege, har brug for at indgå i en mindre legegruppe. Her er der plads til at støtte barnet ved f.eks. at skabe en overskuelig ramme for legen ved hjælp af et legemanuskript. Det giver øget deltagelse og mod fra barnets side.

Vi ser også betydningen af den voksnes deltagelse i legen. Den voksne støtter og hjælper med at udvikle legen. Det fremmer allle børns deltagelse i legen

Særligt de mindre synlige børns progression blev tydelige i videoanalysen.


	Del 2 - evaluering 2 - 2: I vuggestuen valgte vi video som data. Det blev valgt for at man i den efterfølgende evaluering kunne kigge på, hvordan enkelte børn indgik i aktiviteten, og hvordan den voksne inddrog børnene. Video giver mulighed for efterfølgende at
kunne kigge flere ting.

I børnehavegruppen valgte vi observationer og praksisfortællinger. Vi kunne observere samtidig med, at vi deltog i  legen. 
	Del 2 - evaluering 2 - 4: Vi italesætterser betydningen af voksendeltagelse i børns leg og ser de voksne være mere deltagende i legen og mindre observerende.


	Del 2 - evaluering 2 - 6: Den refleksion har vi tilgode.
	Del 2 - evaluering 2 - 5: 
Vi kan mærke, at de mange krav, der er til det pædagogiske personale i forhold til udvikling og dokumentation af det pædagogiske arbejde, forældrevejledning, eksternt samarbejde osv, kan gøre det svært for personalet at være nærværende i det daglige arbejde med børnene.

Jo mere nærvær fra de voksnes side, jo større trivsel hos børnene. 
Vi forsøger at skabe en hverdagsstruktur, der giver plads til nærværet.
	Del 3 - 1: 
	Del 3 - 2: 
	Del 2 - evaluering 1 - 2: Vi har brugt et observationsskema, hvor vi har noteret børnenes handlinger og progression. Her kunne evt. justeringer også noteres.
Skemaet giver et godt overblik over børnenes progression.
	Del 2 - evaluering 1 - 1: Vi har haft fokus på garderoben som et vigtig pædagogisk læringsmiljø i vuggestuen.
Garderoben er ofte et rum med meget uro.
Vi har tidligere erfaret, at en struktur med faste mindre grupper i garderoben ad gangen, skabte mere ro og overskuelighed.
Vi ønskede at udvikle børnenes selvhjulpenhed gennem en anerkendende og opmuntrende guidning, og ved at give børnene den nødvendige tid til at klare af- og påklædning selv.
Samtidig ønskede vi at styrke børnenes fællesskabsfølelse ved at opmuntre dem til at hjælpe hinanden.
Vi ønskede at styrke børnenes selvtillid, gennem glæden ved at kunne mestre passende udfordringer.
Vi ønskede at inddrage forældrene bla. ved, at de skulle sørge for at børnenes garderoberum var overskuelige og støtte børnene i at klare af- og påklædning selv.


