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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.

3            E
valu

erin
g

 af arb
ejd

et m
ed

 d
en

 p
æ

d
ag

o
g

iske læ
rep

lan



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?
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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: Tranbjerg
	Afdeling: Smilehullet
	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.

En medarbejder fortæller "Efter vi har fået en tydelig leder der sætter tydelig retning, som stiller spørgsmål der får os til at tænke over den pædagogiske praksis, har vi fået den røde tråd, da der er blevet lagt en overordnet ramme, som vi arbejder inden for, så alle ar bejder i den samme retning."

Vi har arbejdet med kultur, æstetik og fællesskabe, hvor vi alle arbejde med et fælles tema, "at rejse". Vi gik på opdagelse i andre kulturer, skabte fællesskaber ud fra aktiviterne, fløj, var paskontrol, til tour de france, påskeøerne, madoplvelser etc.

Vi arbejder nu, med "dannelse og børneperspektiver", hvor vi i hele huset arbejder med eventyr, så dukketeater, legede med dyner og ærter, triller pandekager, fælles fokus ord, fælles sang, grupper på tværs, oplæsning af eventyr, fælles fredag 
	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.

Vi har indført en planlægnings og evalueringskultur på vores personalemøder, som tager afsæt i læreplanen. Her skal vi evaluere på SMTTE-model og her laver vi også den overordnede plan for aktivitetsforløb, som strækker sig over længere tid.

Stuevis, evaluerer tiltag på børn, med afsæt i tiltag og små fortællinger på postit, som danner grundlag for justeringer på stuen.

I fællesskabet, i det fælles arbejde med vores læringsmiljøer, er vi ved at indføre en fælles evalueringskultur, hvor vi reflekterer over vores praksis, hvor formålet er, at får øje på det der fungerer for børnene, for at gøre mere af det i vores læringsmiljøer. Vi er opsatte på, at kigge på vores egen praksis, for at tilpasse vores faglighed, til det børnene kalder på.
	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: Alt afgørende at have tid til planlægning, da det skaber et fundament, der er tydeligere at evaluere ud fra.

Ligeledes, gavner det pædagogerne i deres måde at arbejde med faglighed på. som kommer lettere kommer i spil, med den nye struktur, vi arbejder med. Ligeledes gavner det også måden at samarbejde i hele huset.

Det gavner børnene, da det også bliver tydligere, hvad vi "vil" sammen med dem.


	Del 2 - evaluering 1 - 4: Rejser, at vi skal være bedre til, at finde de konkrete ting frem til børnehave og vuggestuen, planlægning vigtig, så tingene ligger klar 

Under rejseforløb, tydeligt at aktiviterne kan justeres efter børns alder.

Forløbet og evalueringe heraf, har medført, at vi fortsat arbejder med den grundstuktur, mht til planlægning af læringsmiljøer, som vi justerer undervejs, da det gavner børnene og samarbejdet. 

	Del 2 - evaluering 1 - 5: Evalueringer skaber et større fagligt grundlag at tænke ud fra, i forhold til hvad fungerer for børnene. Men vi er stadig igang med at systamatiserer vores evalueringskultur.
	Del 2 - evaluering 1 - 6: Lokalt i Smilehullet, har vi indarbejdet læreplanen, hvor den bliver arbejdet med, på vores p-møder, på baggrund af den måde vi planligger læringsmiljøer for børnene. Her er Læreplanen afsættet, for tiltagene for børnene. Ligeledes, bruger vi også p-mødet til at evaluere læringsmiljøerne, og er ved at indarbejde en metode for evaluering.

Herudover har vi en læreplansmappe, som vi anvender i større grad på stuen, både henvendt til læringsmiljøer og børnenes udviklingspotentiale. Dog er den så omfangsrig, at vi reflekterer over, hvordan vi kan anvende reflekstionsmaterialet og evalueringsmaterialet, på en måde, som skaber gode betingelser for det pædagogiske arbejde med børnene, hvor det også bliver tydeligt, hvilke udviklingsrum vi skaber og som børnene kalder på. 
	Del 2 - evaluering 2 - 1: I Smilehullet, har vi arbejdet med at styrke relationer i vuggestuen, børnene i mellem, på baggrund af situatioen med COVID, som har betydet, at børnene var i de samme faste små grupper. 

Særligt, har vi haft fokus på de ældre vuggestuebørn, da vi erfarede at de ikke havde "opdaget" hinanden. 

I den forbindelse, var det vigtigt, at styrke deres relatiooner i forbindelse med overgangen til børnehaven. Her skabte vi en ramme, hvor børnene dagligt, havde læringsmiljøer for de 8 ældste vuggestuebørn. 
	Del 2 - evaluering 2 - 3: Det er vigtigt, at have et øje for, hvad børnene kalder på og at vi som pæadgoger tager ansvaret for, at skabber rammerne og forudsætningerne for børne, for at de kan lykkes. 

Det er trivsel som er fundamentet, for at vi kan arbejde med læring, dannelse og udvikling, de tegn ser vi hos børnene. 
	Del 2 - evaluering 2 - 2: På baggrund af vores observationer (læreplansmateriale), erfarede vi, at børnene hurtigt begyndte at tage kontakt til hianden, uden for læringsmiljøet. Det betød, at deres nyetablerede relationer, skabe andre typer af lege, fx "rolleleg", deres trivsel blev øget på baggruund af nye venskaber, og det skabte et større tilhørsforhold. 

Vi har set, at tre børn der netop er rykket op i bhv, fortsat opsøger hianden, men det har også skabt fundamentet for, at "turde" børnenehaven, altså givet dem en tryghed i børnenehaven. 
	Del 2 - evaluering 2 - 4: Vi har erfaret, at forberedelse af børnene, gentagelse og en tydelighed i læringsmiljøer, (NEST-hvad kan man), det øger muligheden for ro og fordybelse, som har en betydning for, hvordan man kan henvende sig ud mod sin omverden.

Mht. de 8 ældste vuggebørn, har det bidraget til, at vi fortsætter med arbejdet med en "storbørnsgruppe" i vuggestuen, da det gavner børnene, også mht. at starte i bhv.

Vi er blevet klogere på, at justere vores praksis løbende. 
	Del 2 - evaluering 2 - 6: Lokalt i Smilehullet, har vi indarbejdet læreplanen, hvor den bliver arbejdet med, på vores p-møder, på baggrund af den måde vi planligger læringsmiljøer for børnene. Her er Læreplanen afsættet, for tiltagene for børnene. Ligeledes, bruger vi også p-mødet til at evaluere læringsmiljøerne, og er ved at indarbejde en metode for evaluering.

Herudover har vi en læreplansmappe, som vi anvender i større grad på stuen, både henvendt til læringsmiljøer og børnenes udviklingspotentiale. Dog er den så omfangsrig, at vi reflekterer over, hvordan vi kan anvende reflekstionsmaterialet og evalueringsmaterialet, på en måde, som skaber gode betingelser for det pædagogiske arbejde med børnene, hvor det også bliver tydeligt, hvilke udviklingsrum vi skaber og som børnene kalder på. 
	Del 2 - evaluering 2 - 5: Vi er i en proces, hvor vi arbejder med at skabe læringsmiljøer, som øger børnenes forudsætninger for at lykkes. 
	Del 3 - 1: Vi vil arbejde med den struktur, som vi er ved at arbejde ind i vores hverdag, da vi ser at det skaber en højere kvalitet af vores læringsmiljøer, for at alle børn trives og lykkes.

Vi vil bevare fokus på, at tilpasse rammerne, på en måde som bidrager til børnenes trivsel, læring og udvikling.
	Del 3 - 2: Vi vil bevare vores fokus på, hvad vi kan gøre og på, hvilken faglighed børnene kalder på. Det kræver, at vi fortsat øver os på, at evaluerer vores praksis. 
	Del 2 - evaluering 1 - 2: I forbindelse med forløbet, har vi udarbejdet Vidensdelingsmodeller, taget billeder, skrevet ud på AULA, der har været en fysisk plakat i huset, og vi har fået forældretilbagemeldinger, som fortæller, at børnene fortæller om at de rejser og hvad de lærer. Herudover, har vi skrevet et opsamlende fredagsnyt, som samler op på ugen der gik. 

Evaluering, er fortsat et fokusområde, da det er et udviklingspunkt, som gavner vores læring.


	Del 2 - evaluering 1 - 1: I Smilehullet, har vi arbejdet med at bringe mere ro ind i børnegruppen, da vi så børn, der løb rundt, hvor rammerne for ro og fordybelse var ikke tydelige. Det betød at der ikke, i udstrakt grad, var mulighed for, at falde til ro og finde ind i roligere lege og fordybelse, som også ville gavne børnene. I den forbindelse planlage vi et rejseforløb, som strakte sig over længere tid, for at se hvordan tiltagene gavnede børnene.
Vi havde i forbindelse med rejseforløbet, indført "paskontrol", hver mandag, når vi rejste et nyt sted hen, for at arbejde med, at handleanvise børnene i en situation, der ville være meningsfyldt. Børnene var meget urolige i starten, når de skulle stå i kø, (vente på tur, regulere følelse etc.) men som ugerne gik, så vi, hvordan børnene gik i kø, ventede med glæde og spændning og ikke mindst, at de gik roligt til læringsmiljøernene. 



