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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?
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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 Dagtilbud
	Afdeling: Spiloppen
	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 havde en antagelse om, at ved en tydelig struktur, med tydelig opgavebeskrivelser, oplever vi at både børn og voksne navigerer trygt og roligt i hverdagen. De voksne har hver især en definret opgave og børnegruppen ved, hvad der forventes af dem og hvad der skal ske den enkelte dag. 
Det er vores klare hypotese, at dette skaber bedre betingelser for trivsel, læring, udvikling og dannelse.
Konkret erfarede vi at: 
Forældre fortalte, hvordan deres børn havde det nemmere i afleveringssituation, da forældrene kunne forberede dem hjemme i forhold til, hvad barnet skulle den pågældende dag i institutionen. Ligeledes berettede forældrene, at deres børn fortalte mere om deres dag og ved de børn ikke er så informative, kunne forældre bedre spørge ind og skabe dialog, når de vidst hvad der skete den enkelte dag.
I institutionen oplevede vi, at der blev skabt nye legerelationer på tværs af stuerne. Der var flere børn gik til "nye" voksne og generelt blev overgangene fra en kontekst til en ny mindre konfliktfyld og urolig, da alle vidste og var blevet forberedt på hvad der skulle ske.
Personalet gav udtryk for, at der gav mindre koordinering og mere tydlighed i hverdagen. Alle vidste, hvad der forventes af den enkelte, den pågældende dag og der var tid til fordybelse. 
Et udsang lød; "Det er som om vores organisering giver os mere tid og fordybelse"
	Del 2 - evaluering 1 - 4: På baggrund af forsøg med forskellige organisationsmodeller, har vi valgt at ændre vores pædagogiske praksis til en ny struktur organiseret i en fast ugeplan, hvor vi arbejder med med definerede rollefordelinger. 
En ugeplan, som er kendt for børnegruppen og forældrene. I samarbejde med forældrene forberedere vi børnene på hvad den enkelte dag byder på. Personalet ved ligeledes, hvordan de skal strukturere sig de enklete dage. Ligeledes, hvad der er forventligt at have forberedt til aktiviteter og indsatser med de enkelte børn.
	Del 2 - evaluering 1 - 5: - Vi er opmærksomme på hvad vi, som voksne, har af opgaver og roller og giver tillid til de forskellige poster/ ansvarsområder.  
- At vi skal skabe tydelige rammer i alle vores indsatser og gøre disse tydeligt visuelt for børnegruppen.
- At vi i samskabelse med forældrene kan forberede børnene på dagen, dens indhold og enkelte indsatser. 
- Vi er blevet bevidste om, at opridse rammen og forventninger ikke kun til dagen, men også i de enkelte aktiviteter eller situationer.
- Jo mere vi samarbejder på tværs i personalegruppen- jo dygtigere og jo mere kvalitet kan vi levere (vidensdeling)
	Del 2 - evaluering 1 - 6: Vi oplever ikke at denne indsats giver anledning til at ændre i den skriftlige pædagogiske læreplan, da det der står beskrevet heri, dækker vores indsats godt.
	Del 2 - evaluering 2 - 1: Vi valgte at fokusere på "Leg og børnefællesskaber" i forhold til vores pædagogiske læringsmiljø. Vi valgte dette, fordi vi gennem en længere periode oplevede en dårlig stemning og dynamik i hele vores drengegruppe på den ene stue. Der var tendenser til mobning og et generelt dårligt sprog, både mellem drengene og til de voksne. Vi var nysgerrige på om en fokuseret indsats kunne ændre denne kultur, så vi ville se/opleve en bedre stemning i gruppen.
	Del 2 - evaluering 2 - 3: Vi havde en hypotese om, at en fokuseret indsats med drengemøder omkring enmet venskaber, samt de voksenstyrede legegrupper, ville betyde, at vi kunne skabe rolige/trygge rammer til konstruktiv leg. Vi ønskede ligeledes at ville se effekten i den "frie" leg efterfølgende, hvilket ville blive mindre konfliktfyldt. 
Resultaterne af vores data viste, at når vi havde organiseret mindre legegrupper i en konkret leg på stuen, talte drengegruppen respektfuld til hinanden. Vi oplevede, at alle var en del af den fælles leg i legegruppen og kunne bidrage på lege fod i denne. Vi så enkelte gange, hvor relationerne også blev dyrket på legepladsen og ligeledes, at der opstod nye lege konstellationer. Efter et par måneder og en ferie, hvor en dreng stoppede og en anden flyttede, faldt der en ro over gruppen, de søgte hinanden i mindre grupper og stemningen ved fx måltiderne var blevet meget bedre. Vi oplevede en generel bedre trivsel i gruppen. 
Vi anvendte løbende den indsamlede data, til at justere forløbet og kvalificere indsatsen med gruppen og det er klart vores opfattelse, at tiltagene har haft en positiv effekt på relationerne og stemningen i drengegruppen.
	Del 2 - evaluering 2 - 2: Vi brugte primært observationer som dataindsamlingsmetode. Vi valgte denne form, da vi havde særligt fokus på sprogbruget og interaktionen mellem drengene. Ligeledes skulle det være en metode, hvor man ikke skulle bruge meget tid på opgaven. Vi lavede et skema, hvor man hurtigt kunne sætte en streg, hvis vi så/oplevede et af de konkrete tegn som vi ønskede at se og havde stillet os mål for.


	Del 2 - evaluering 2 - 4: Gennem den løbende evaluering, fik vi justeret tiltagene. Fx skruede vi op for de strukturede voksenstyrede legegrupper og ned for drengemøderne undervejs. Vi oplevede, at de styrede lege, hvor vi sammensatte gruppen, gjorde at drengene fik mere øje for hinandens styrker og nedbrød de opfattelser af hinanden, som gav anledning til drillerier. Drengemøderne, hvor vi snakkede om venskaber og handlingsstrategier i forhold til drillerier, blev justeret ned, da vi oplevede at legegrupperne gav mere i forhold til drengenes indbyrdes relationer. Vores dialoger fra møderne blev genbesøgt, hver gang der opstod konflikter.
I dag bruger vi i højere grad voksen organiserede legegrupper for at styrke deres relation, fx kan de få lov til at lege alene på en stue, deltage i dialogisk læsning eller lignede.
	Del 2 - evaluering 2 - 6: I forbindelse med emnet "leg og børnefælleskaber" tænker vi ikke, at denne indsats giver anledning til at ændre i den skriftlige pædagogiske læreplan, da det der står beskrevet heri, dækker vores indsats godt.
	Del 2 - evaluering 2 - 5: Vores erfaring fortæller os, at de fokuserede indsatser med børnemøder og strukturede legegrupper kan have en positiv betydning, særligt i forhold til børnenes trivsel. Denne viden blev genbesøgt, da vi senere oplevede problemer med drillerier i vores ældste pigegruppe.
	Del 3 - 1: 
	Del 3 - 2: 
	Del 2 - evaluering 1 - 2:  Vi har afprøvet forskellige organiseringsmodeller, hvor vi har indsamlet data i form af praksisfortællinger, observationer, børnenes tegn og forældrenens tilbagemeldinger. Da vi har afprøvet forskellige organisationsmodeller for vores fremtidige pædagogisk organisering, har det været af stor betydning både at se på børnenes tegn i hjemmet og i hverdagen i Spiloppen. Ligeledes ville vi kunne se, hvordan børnene får et tilhørsforhold og en tryghed ved hele husets børn og voksne.
	Del 2 - evaluering 1 - 1: Vi har været nysgerrige på og har et ønske om, at effektivere og kvalitetssikre vores struktur, så vi skaber nogle udviklende læringsmiljøer for vores børnegruppe.  
Vi vil effektivisere os, så vi i højre grad samarbejder på tværs af stuer, både på tværs af børnehavegruppen og vuggestuegruppen. Kvalitetstanken handler i høj grad om, at alle børn skal tilbydes de samme udviklingsmuligheder uafhængig af den enkelte stuepædagogs ressourcer. Ligeledes vil vi gerne, at børnene har legerelationer på tværs af stuerne og er trygge ved alle børn og voksne. 
Vi vil som stuepædagoger videndele på tværs i huset og stille vores ressourcer til rådighed for de forskellige børnegrupper, konkret i aktivitetstilbud. 


