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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: Gl. Brabrand-Sødalen dagtilbud 
	Afdeling: Søstjernen
	Del 1 - 1: Vi har i dagtilbuddet haft fælles fokus på læreplanstemaet Natur, udeliv og science. Det valgte vi, fordi vi var meget ude under Corna-epidemien. Det gav derfor mening for os at have et skærpet fokus på, hvordan vi arbejder med at skabe læringsmiljøer af høj kvalitet i vores udemiljøer samt på pædagogikken i uderummet. 

Det seneste år har vi i dagtilbuddet haft fokus på at arbejde med læreplanstemaet Alsidig personlig udvikling. Vi har haft særligt fokus på det 2. pædagogiske mål, som kigger på, hvordan vi som ledere kan skabe læringsmiljøer, der i højere grad kan understøtte samspil og tilknytning mellem børn og det pædagogiske personale. Til dette arbejde har vi anvendt Louise Klinges teori om relationskompetence. Dette fokus har vi valgt på baggrund af en samlet faglig vurdering fra de faglige fyrtårne og de pædagogiske ledere i dagtilbuddet. Der er vurderet, at det er et fokus som alle afdelinger kunne profitere af at gå i dybden med.
 
	Del 1 - 2: På dagtilbudsniveau har vi arbejdet med at evaluere vores pædagogiske praksis på lederteammøder og på netværksmøder for de faglige fyrtårne. 

I afdelingerne arbejdes der med evaluering på stue/team niveau og på personalemøder for hele afdelingen. 
Vi anvender bl.a. progressionsmodellen og relations skemaer til arbejdet med evaluering og justering af vores pædagogiske praksis.
	Del 1 - 3: Vi har på bestyrelsesmøder arbejdet samlet med læreplanen. Vi har ligeledes inddraget bestyrelsen i vores fokus på Alsidig personlig udvikling, hvor vi har gået i dybden med læringsmiljøet i afdelingerne og hvordan det pædagogiske personale i højere grad kan understøtte samspil og tilknytning til børnene. Bestyrelsen har set film om teorien om relationskompetence og er kommet med input til vores arbejde med relationskompetence set fra et forældreperspektiv. 
	Del 2 - evaluering 1 - 3: I den indsamlede data blev det tydeligt, at der var forskel på, hvor meget den enkelte voksne var i stand til at være åben og justerende, når først aktiviteten var i gang. 
Der var også forskel på, hvor naturligt det enkelte barn tog imod de muligheder, der opstod i aktiviteterne. 
Ud fra vores indsamlede data blev det klart, at de børn som havde mest udbytte af aktiviterne, var de børn, som det lykkedes os at ramme i nærmeste udviklingszone. 
	Del 2 - evaluering 1 - 4: Vi vil i planlægningen af fremtidige temaer have mere fokus på at danne os et billede at det enkelte barns baseline, når vi sammensætter vores grupper. På den måde vil vi sikre at den enkelte medarbejder bedre kan målrette sine pædagogiske aktiviteter til det enkelte barns udviklingspotentialer. 
Sidst men ikke mindst så er det vigtigt, at der i vores pædagogiske aktiviteter er fokus på at give det enkelte barn tid, og at vi er tålmodige i forhold til barnets egen autonomi. 
	Del 2 - evaluering 1 - 5: Vores indsigt fra denne evaluering har betydet, at vi altid drøfter den daglige sammensætning af børn i vores voksenstyrede aktiviteter.
Vi prøver så vidt muligt at inddele børnene i mindre grupper, hvor der både er mulighed for at være "den store", at være på niveau eller at "stå lidt på tæer." 
	Del 2 - evaluering 1 - 6: Evalueringen har ikke givet anledning til at ændre i den skriftlige pædagogiske læreplan, men den har givet anledning til, at vi på vores ugentlige teammøder drøfter vores fælles forståelse af punkterne i læreplanen.
	Del 2 - evaluering 2 - 1: Vi har evalueret i forløb, hvor vi havde en særlig opmærksomhed på at udvikle et barns udtale og sproglige forståelse.
Vi var i tvivl om, om vi lykkedes med den rette understøttende sprog indsats for dette barn i vores daglige pædagogiske praksis.
Så vi var nysgerrige på hvordan, og hvor meget, en fælles målrettet indsats kunne hjælpe det pågældende barn.
	Del 2 - evaluering 2 - 3: Vores indsamlede data understøttede os i, at vi ikke var lykkedes med at understøtte det ppågældende barn. Derfor var det nødvendigt med en justering at vores daglige sproglige opmærksomhed, og hvordan vi strukturede hverdagen. 
	Del 2 - evaluering 2 - 2: Der blev indsamlet skriftlig data fra observationer og samtaler med barnet.
Vi valgte denne form, da vi gerne villle indsamle konkret data fra de hverdagssituation og relationer, som barnet indgik i.
	Del 2 - evaluering 2 - 4: Vi har ændret vores hverdag, så der er mere fokus på at sprogstimulere i en til en situationerne som f.eks. i puslesituationerne.
Vi er også mere opmærksomme på at sammensætte børnegruppen i pædagogiske aktiviteter og i spise sitautionerne, så det bliver nemmere at give tid og at stilladserer, så det passer til gruppens sproglige udvikling. 
	Del 2 - evaluering 2 - 6: Evalueringen har ikke givet anledning til at ændre i den skriflige pædagogiske læreplan, men den har givet anledning til, at vi på vores ugentlige teammøder drøfter vores fælles forståelse af punkterne i læreplanen.
	Del 2 - evaluering 2 - 5: Vores indsigt fra denne evaluering har betydet, at vi er blevet mere bevidste om, at enkelte børn kan have brug for en justering i forhold til vores pædagogik og organisering.
I forhold til en sådan justering, så er det vigtigt først at indsamle data på, hvordan barnet responderer på den nuværende dagligdag.
De fleste gange vil en mindre justering have stor effekt for det enkelte barn.
	Del 3 - 1: Vi vil fortsætte vores fokus på relationskompetencer. Vi har med udgangspunkt i Louise Klinges teori om relationskompetence valgt at gå i dybden med det begreb, hun kalder afstemmere. Dette har vi valgt, fordi det er et fokus, der giver mening for arbejdet i alle ti afdelinger. Det har været afgørende for os, at det er relevant for alle afdelinger og alle børnegrupper, fordi et fælles fokus giver et bedre og mere konkret udgangspunkt for sparring, i fx lederteamet og netværket for de Faglige fyrtårne. 
	Del 3 - 2: Vi vil gerne have styrket vores evalueringskultur. Vi vil gerne blive dygtigere til at indsamle relevant data tæt på børnene, for at kunne gennemføre evalueringer af vores daglige praksis og lave justeringer, der kommer alle børn til gode. Vi vil øve os sammen, ved at have fælles fokus på afstemmere, til at indsamle kvantitative data i alle afdelinger. Pædagogerne skal observere hinandens praksis for at indsamle data på, i hvilken grad det lykkes at afstemme børnene. Den indsamlede data skal danne udgangspunktet for reflekterende dialoger om, hvordan vi bliver endnu dygtigere til at anvende afstemmere i arbejdet med børnene.
	Del 2 - evaluering 1 - 2: I vores tema om forår og påske blev der indsamlet data ved hjælp af foto, video, observationer, børnenes produkter og børnenes udsagn.  
Det var vigtigt for os, at den valgte dokumentation blev indsamlet med et børneperspektiv for øje.
Så når der blev taget billeder, filmet eller observeret, så var fokus på om børnene blev inviteret med ind i processerne om udførelsen af aktiviteterne.
I forhold til produkterne var der så mulighed for at børnene kunne afvige fra den voksnes skabelon?
	Del 2 - evaluering 1 - 1: Vi har evalueret vores tema "forår og påske", som var et fælles tema på tværs af hele huset. I planlægingen har der været fokus på, at alle børn i vuggestuen og børnehaven skulle opnå ny viden og forståelse.
I vores pædagogiske grundlag har vi beskrevet, "at vi i planlagte aktiviteter er justerende og åbne, og lader børnen være medskabende, så de har en reel følelse af medbestemmelse."
Så i evalueringen var vi på jagt efter tegn på, om børnene havde medbestemmelse, og i hvilke situationer.


