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Arbejdet med den
pædagogiske læreplan

Vi har i Hjortshøj Dagtilbud særligt haft fokus på at forbedre de sproglige læringsmiljøer for
børnene.
Efter deltagelse i Børns tidlige sprog, har vi været optaget af, hvordan vi kan fastholde
læringen om de sproglige strategier. Vi har samtidig været optaget af, hvordan vi efter Corona
får sat gang i sprogarbejdet og får benyttet vores læringsmaterialer vedr. sprog. Samt igen at
få fokus på de fysiske læringsmiljøer i afdelingerne.
Vi har samtidig fået uddannet en ny sprogvejleder, som i samarbejde med sprogpædagoger i
afdelingerne tilrettelægger både den den daglige sprogstimulering, men også tilrettelægger
indsats for børn med dansk som andet sprog.
Vi har i år også haft et skærpet fokus på læreplanstemaet krop, sanser og bevægelse. I den
forbindelse har vi omorganiseret indsatsen, så vores motorikvejleder arbejder fuld tid med
motorik i dagtilbuddet. Hun har både indsatser på enkelte børn og på indsatser rettet mod alle
børn i institutionerne med særligt tilrettelagte motorik forløb. Fra august skal
motorikvejlederen arbejde 5 timer om ugen på Virupskolen, hvor hun dels skal fortsætte
indsatsen på dagtilbuddets børn i indskolingen, men kommer også til at lave forløb på andre
årgange på Virupskolen.
Hvordan
har vi organiseret vores evalueringskultur?
Der har siden efteråret været et særligt fokus på de voksnes relationskompetence. Dette for i
højere grad at blive bevidste om relationens betydning for børnenes udvikling og trivsel og få
Her
kan I kort beskrive jeres arbejde med at etablere en systematisk evalueringskultur. I kan
kendskab til redskaber og metoder til at udvikle på relationskompetencen.

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.
I afdelingerne arbejdes der på forskellig vis med temaer og læreplanens elementer. Fælles er,
at alle afdelinger evaluerer den pædagogiske praksis og læringsmiljøer på
P-møder/stuemøder og lignende.
Vi arbejder i dagtilbuddet med Kolbs læringscirkel og øver os i at benytte
progressionsmodellen både i forhold til at evaluere læringsmiljøerne, men også for at
evaluere den pædagogiske indsats på grupper af børn og på individniveau. Vi er i alle
afdelingerne ved at afprøve video optagelser, som dokumentationsmetode
De faglige fyrtårne arbejder i netværk med deltagelse af en pædagogisk leder en gang om
måneden, hvor vi løbende evaluerer de tiltag vi sætter i gang for at styrke læringskulturen i
afdelingerne.
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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.
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Hvilke dele af vores pædagogiske læringsmiljø har vi særligt
haft fokus på over de sidste 2 år?

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

Evaluering af arbejdet med den pædagogiske læreplan

Da vi udarbejdede vores læreplan var alle forældreråd inviteret til et aftenmøde, hvor vi fik
dialog om punkterne samarbejde med forældre om børns læring og inddragelse af
lokalsamfundet. Bestyrelse og forældreråd har også været inddraget løbende i forbedring af
den pædagogiske praksis på møder, hvor emner som kommunikation og brug af
børneintra/Aula har været et tilbageværende tema. Vi har lige nu igangsat en proces på
initiativ fra bestyrelsen, hvor vi i personalegrupperne, i MED og i bestyrelsen har dialog om
forventninger, omfang og kvalitet af kommunikationen i dagtilbuddet.
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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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Evaluering og dokumentation
af elementer i det pædagogiske
læringsmiljø

Hvad var formålet med den evaluering, vi gennemførte?
Her skriver I kort, hvilket område i jeres pædagogisk læringsmiljø I satte fokus på i evalueringen og hvorfor. Hvad var det I var nysgerrige på eller der udfordrede jer?
I dagplejen har vi med udgangspunkt i Børns tidlige sprog(BTS) og med
progressionsmodellen fra SLF, arbejdet med det sproglige læringsmiljø i legestuen og
hjemme hos den enkelte dagplejer. Vi var nysgerrige på. hvordan kan den enkelte dagplejer
med hjælp fra progressionsmodellen, kunne støtte børnenes sproglige læringsmiljø, både i
form af daglig dialog, men også med fokus på legeværelser og bøger.

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, tegninger. Beskriv hvorfor det netop var denne form for pædagogisk dokumentation I valgte til
denne evaluering.
Dokumentationen er indsamlet fra tilsynsmøder, sparring med den enkelte dagplejer og
personalemøder.
Data fra denne dokumentation viste os, at det blev nemmere at opstille mål med den enkelte
indsats, når progressionsmodellen blev anvendt.
Dokumentationen blev valgt, da tilsyn og sparring er systematiserede og opsamling på disse
finder sted på p-møderne på det mere overordnede plan. De udfyldte progressionsmodeller
kunne dokumentere børnenes øgede ordforråd og større sprogforståelse.

Evaluering af arbejdet med den pædagogiske læreplan

Evaluering 1

4

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.

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 pædagogiske læringsmiljøs betydning for børnegruppens trivsel, læring, udvikling og dannelse?
Resultatet af den fokuserede indsats omkring sprog og sproglig læringsmiljø, med brug af
progressionsmodellen har vist, at vi ved at have mål for det sproglige arbejde, kan rykke
børnene i positiv retning. Flere børn har fået mere sprog og bedre sprogforståelse.
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Her skriver I kort, hvordan I handlede på baggrund af jeres nye indsigter om jeres pædagogiske 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?
Ændringen i praksis har betydet, at de enkelte dagplejere bruger progressionsmodellen på
andre områder også. Progressionsmodellen understøtter det pædagogiske arbejde med
børnene og fastholder, at der arbejdes med fokuserede mål for børnenes udvikling og for
læringsmiljøerne. Modellen er eksempelvis blevet brugt til tema om farver og i arbejdet med
fokusord.

Hvordan har vi brugt vores indsigter i udvalgte evalueringer i
andre sammenhænge?
Arbejdet med progressionsmodellen som redskab og metode er brugt på andre af
læreplanens områder bl. a. krop og bevægelse.

Hvordan har eller vil vi på baggrund af denne evaluering ændre
og/eller justere vores skriftlige pædagogiske læreplan?
Indsatsen giver ikke anledning til at ændre den pædagogiske læreplan.
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Hvilke ændringer og/eller justeringer af praksis gav evalueringen
anledning til?

Evaluering 2
Hvad var formålet med den evaluering, vi gennemførte?
Her skriver I kort, hvilket område i jeres pædagogisk læringsmiljø I satte fokus på i evalueringen og hvorfor. Hvad var det I var nysgerrige på eller der udfordrede jer?
Vi har gennem ansættelse af motorikvejleder fokuseret på de motoriske læringsmiljøer hos
den enkelte dagplejer og i vores legestue. Vi haft til formål at styrke de enkelte børns
grundmotorik.
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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, tegninger. Beskriv hvorfor det netop var denne form for pædagogisk dokumentation I valgte til
denne evaluering.
Der er gennem perioden lavet motoriske screeninger på enkelte børn, som skulle give os et
billede af børnenes grundmotorik. Der blev afholdt foredrag for personalet, hvor viden om
Grundmotorikken blev delt, og hvor dagplejerne fik viden om, hvordan de som voksne kunne
understøtte børnenes udvikling, samt hvordan de kunne indrette motoriske læringsmiljøer for
børnene både i eget hjem og i legestuen.
Der er udarbejdet beskrivelser af motorikindsatser på enkelte børn på baggrund af
motoriksceeningerne, samt optaget video med henblik på refleksion over praksis.

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 pædagogiske læringsmiljøs betydning for børnegruppens trivsel, læring, udvikling og dannelse.
Ved et kontinuerligt fokus på det motoriske læringsmiljø, er vi blevet klogere på de voksnes
rolle i forbindelse med børnenes motoriske udfordringer. Det at skabe en foranderlig og
motorisk udfordrende hverdag for børnene gør, at de udfordrer sig selv mere og bliver mere
modige. Ved at benytte få enkle rekvisitter og naturen, som vi omgiver os med i dagligdagen,
kan vi skabe motorisk udvikling hos børnene.
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Hvilken data har vi indsamlet i arbejdet med den gennemførte evaluering?

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 pædagogiske 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?

Vi har brugt indsigterne til at forbedre den motoriske indsats, bl.a. har alle viden og redskaber
til at styrke den motoriske indsats hos de enkelte børn, men også til at styrke fællesskabet
med eksempelvis motoriske fælleslege og aktiviteter.

Hvordan har eller vil vi på baggrund af denne evaluering ændre
og/eller justere vores skriftlige pædagogiske læreplan?
Indsatsen giver ikke anledning til at ændre den pædagogiske læreplan.

Evaluering af arbejdet med den pædagogiske læreplan

Hvordan har vi brugt vores indsigter i udvalgte evalueringer i
andre sammenhænge?
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Gennem arbejdet med området og med hjælp fra motorikvejleder er alle dagplejere blevet
mere fokuseret på grundmotorikken hos det enkelte barn. Alle har fået redskaber som kan
bruges i dagligdagen, det være sig både fysiske redskaber, som kan benyttes i
dagplejehjemmene, men også redskaber til, hvordan de som voksne bedst understøtter
børnenes udvikling ved både at være rollemodel for børnene, men også viden om, hvordan
børnene motiveres.
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Næste skridt
Med udgangspunkt i den aktuelle børnegruppe, hvilke områder af vores
pædagogiske læringsmiljø vil vi fremadrettet sætte mere fokus på?

Hvordan vil vi justere organiseringen af vores evalueringskultur?
Her kan I kort beskrive, om I oplever, at organiseringen af jeres evalueringskultur har understøttet 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.
Når vores evalueringer er systematiske og med et godt datagrundlag, er de med til at forbedre
praksis i forhold til at udvikle læringsmiljøer af høj kvalitet.
Vi vil fortsat have fokus på at øge systematikken og bruge video som dokumentationsmetode.
Vi er i gang med at afprøve progressionsmodellen som evalueringsredskab og vil fortsætte
arbejdet med denne. De faglige fyrtårne vil udarbejde eksempler på udfyldte
progressionsmodeller på individ og gruppe niveau samt på læringsmiljøerne, for at
tydeliggøre elementerne i modellen og til inspiration.
Vi vil løbende justere i møders indhold og struktur for at sikre, at der er et vedvarende fokus
på at fremme læringskulturen i alle afdelinger for at skabe de bedste betingelser for børnenes
læring, trivsel, dannelse og udvikling.
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I alle afdelinger vil der fortsat være fokus på at løbende dokumentere vores evalueringer.
Dokumentationen vil være forskellig alt efter, hvilket læringsmiljø der skal undersøges, men vi
har i forbindelse med "Børns tidlige Sprog" og i arbejdet med at forbedre de voksnes
relationskompetence, arbejdet med video som dokumentation, og fundet det egnet for
refleksion og justering af praksis. Det blev tydeligt i evalueringen, at der i alle afdelinger
arbejdes med at justere praksis med henblik på at forbedre trivsel og udvikling for børnene,
og at der arbejdes med at forbedre og skabe større kvalitet i læringsmiljøerne. Det blev også
tydeligt at læringsmiljøerne kræver et vedholdende fokus for hele tiden at justere til
børnegruppen og for at skabe deltagelsesmuligheder for alle børn.
Da vi i år har igangsat udvikling af motorikindsatsen samt udvikling af arbejdet med sproglige
læringsmiljøer vil disse forsat være i fokus for evalueringer og justeringer.
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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.

Om skabelonen

Denne skabelon henvender sig til jer, som er ledere og medarbejdere i dagtilbud.
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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
• Formålet med evalueringen er at sikre den lokale kvalitetsudvikling, hvor vi løbende justerer vores praksis med udgangspunkt i den aktuelle børnegruppe og deres behov.
• 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. I kan med
fordel anvende Vejledning til den 12 pædagogiske mål til
dette.
• Evalueringen skal offentliggøres på dagtilbuddets hjemmeside.
Denne skabelon indeholder alle de lovmæssige krav til evalueringen.

Den styrkede pædagogiske læreplan,
Rammer og indhold

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.

Evaluering af arbejdet med den pædagogiske læreplan

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

