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Den lovmæssige ramme.

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.
 Det er et krav, at vi reviderer vores
skriftlige læreplan på baggrund af
evalueringen, hvis evalueringen skulle
give anledning til ændringer eller
justeringer.
 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.
 Evalueringen skal offentliggøres på vores
egen hjemmeside.
 På vores hjemmeside finder i, som forældre, ligeledes vores pædagogiske tilsynsrapport, som giver den største indblik i vores hverdag med børnene.

Den styrkede pædagogiske
læreplan, Rammer og indhold
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Arbejdet med den pædagogiske læreplan

”Lederen af dagtilbuddet er ansvarlig for at etablere en evalueringskultur i dagtilbuddet,
som skal udvikle og kvalificere det pædagogiske læringsmiljø.”
”Med evalueringskultur i dagtilbuddet forstås, at lederen har ansvar for, at det pædagogiske personale og ledelsen løbende forholder sig refleksivt til, hvordan de pædagogiske
læringsmiljøer understøtter børnegruppens trivsel, læring, udvikling og dannelse.”
Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 50-51

Dele af vores pædagogiske læringsmiljø vi har haft fokus på over de sidste 2 år.
Vi har i børnehaven haft særligt fokus på nedstående områder i 2020 til marts 2021:
Tværfaglige samarbejde med byens dagplejer i forhold til sprogarbejdet og overgangen
fra dagplejen til børnehaven. Vi ønsker at handle konkret i forhold til en pædagogisk indsats med fokus på: Rim, remser og de kommunikative strategier for de 3 årige i 20202021.Tovholder vicelederen og dagplejekonsulenten i Nr. Felding.
Vores udedørs læringsmiljø har haft et stor fokus. Vi har igennem de sidste to år løbende etableret nye rum i uderummet fx cykelbane, frugthave og overdækket terrasse.
Vi har også kigget ind på vores indendørs læringsmiljøer, fordeling af børnegrupper.
Grundet COVID-19 udbrud i 2020, har vores største fokus været på hverdagens rutiner i
forhold til implementering af de løbende retningslinjer, så vores hverdagens rutiner kan
leve op til sundhedsstyrelsens retningslinjer for dagtilbud. F.eks. håndvask/ hoste teknikker, ekstra rengøring, mindre børnegrupper, fordeling i vores læringsmiljøer, nye arbejdsrutiner, nye rutiner for afstand mm.
Vi har ligeledes løbende sikret et højt informationsniveau til vores forældre og fællesbestyrelse.
På vores personalemøder inden for de sidste to år, har vi haft fokus på:
Beskrivelserne af vores pædagogiske grundlag og værdier i de pædagogiske styrkede
læreplans temaer udarbejdet i fællesskab for at sikre en fælles forståelse af vores målsætninger. Vi har udarbejdet en årskalender med fokus på pædagogikken.
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Til personalemøder har vi sat særligt fokus på: f.eks. demokrati i børnehøjde, legens betydning for børnenes sociale udvikling.
Vores løbende hverdagsevalueringskultur har en stor betydning i vores pædagogiske
praksis. Vi ser en vigtighed i at kunne justere til, hvis det giver bedre mening for vores
børn.
Vores børnehaven har ud over det pædagogiske styrkede læreplaner, fokus på følgende
pædagogiske koncepter: De Utrolige År, Fri for mobberi og friluftrådets De Grønne Spirer. Disse koncepter går fint i tråd med arbejdet med temaerne i de styrkede pædagogiske læreplaner og sikre, at vi lever op til bekendtgørelsen om ”Børns trivsel, læring, udvikling og dannelse i dagtilbud.

Hvordan har vi organiseret vores evalueringskultur.
Vi evaluerer og justerer vores pædagogisk praksis og hverdagens rutiner løbende, for at
sikre sammenhæng med de pædagogiske aktiviteter og ugeplaner vi planlægger. Vi laver mange daglige ”her og nu” evalueringer i personalegruppen, ledelsesmæssigt og i
den daglige dialog med vores forældre og børn. Vi oplever, det har stor værdi for alle at
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have mulighed for at ændre praksis, når det er relevant, og at man ikke skal vente med
alt til stuemøde eller personalemøde.
Vi er en institution, som har mulighed for en tæt dialog som personalegruppe og ændre
vores praksis ret hurtigt til gavn for vores børns hverdag. Når det omhandler fælles udviklingspunkter og udviklingsplaner, opretter vi faste punkter på personalemøder og skriver disse ind i vores årsur. Vi bruger Rambøll Hjerne og hjertets forløbsbygger og de
data, der er relevante at benytte, når det om handler evalueringer, som der sættes særligt fokus på. fx: Sprogarbejdet.
I 2021 afholdte vi kvalitetsamtale med forvaltningen og den udarbejdede evalueringsrapport ligger offentligt på vores hjemmeside www.nrfeldingskoleogbørnehus.holstebro.dk

Hvordan har vi arbejdet med vores lokale skriftlige læreplan.
Vi arbejder med den skriftlige del af de pædagogiske styrkede læreplaner til vores personalemøder. Her er der faste punkter/temaer som fokuseres på; arbejdet med vores pædagogiske grundværdier, hverdags justeringer og overordnede drøftelser af fx: Natur,
udeliv og Science. Vores forældre og fællesbestyrelse bliver løbende orienteret om vores
arbejde i Dagens tekster eller billede dokumentation på børneintra/ AULA, og vi bestræber os på et ugentligt opslag på Facebook. Her er et eksempel på to tekst til alle vores
forældre over Intra:

Yngste gruppen onsdag d. 20. januar 2021.
Vores overordnede tema for tiden er at mærke sig selv. Vi snakker om følelser og regulering heraf og vi laver mindfuldness. Vi er nået til følelsen vrede, og i dag har vi haft besøg
af Lotte (se hende på det vedhæftede billede), som var forbi for at fortælle om en oplevelse, hun havde haft, hvor hun var blevet mega sur. Det gav god anledning til at snakke
om, hvad der kan gøre os sure, hvad vi kan gøre for at blive glade igen, og om hvordan vi
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på forskellige måder kan bede om hjælp, hvis vi ikke selv kan blive glade igen. Børnene
tog godt imod hende og var meget ivrige efter at snakke med hende, så vi har aftalt, at hun
snart kommer på besøg igen.

Et andet eksempel fra ældste gruppen, hvor forældrene inddrages i at styrke børnenes
nysgerrighed på bogstaver: I denne uge har vi været en tur i hallen, hvor vi legede forskellige lege. Børnene er blevet præsenteret for tallet 1, selvom de fleste kendte tallet kunne
det godt drille lidt, da det skulle skrives. Vi har snakket om gode gerninger, og har valgt at
børnene skiftevis er duks på stuen og hjælper til med små praktiske opgaver. I de grønne
spirer, hvor temaet er fugle, har de snakket om solsorten. De har arbejdet med former cirkel, trekant, firkant og bogstavet C. Hør børnene om de kan finde noget på deres værelse der starter med C? Jeg vil glæder mig til at høre, hvad de har fundet af på mandag.
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Evaluering og dokumentation af elementer i det pædagogiske
læringsmiljø

”Lederen er ansvarlig for, at arbejdet med den pædagogiske læreplan evalueres mindst
hvert andet år med henblik på at udvikle arbejdet. Evalueringen skal tage udgangspunkt i
de pædagogiske mål og herunder en vurdering af sammenhængen mellem det
pædagogiske læringsmiljø i dagtilbuddet og børnenes trivsel, læring, udvikling og
dannelse.
Evalueringen skal offentliggøres. Som nævnt i det overstående ligger vores
evalueringsrapport fra 2021 på vores hjemmeside.
Lederen af dagtilbuddet er ansvarlig for at sikre en løbende pædagogisk dokumentation
af sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og børnenes trivsel, læring,
udvikling og dannelse. Den pædagogiske dokumentation skal indgå i evalueringen.
Som led i at kunne evaluere sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø i
dagtilbuddet og børnegruppens trivsel, læring, udvikling og dannelse kan der fokuseres
på elementer i det pædagogiske læringsmiljø. På den ene side fx, hvordan børnesynet,
børneperspektivet og arbejdet med dannelse kommer til udtryk i det daglige
pædagogiske arbejde, og på den anden side eksempelvis:


Børnegruppens trivsel og læring



Børn i udsatte positioners trivsel og læring



Tosprogede børns trivsel og læring



Det enkelte barns trivsel, læring, udvikling og dannelse.

Fokus på enkelte elementer kan bidrage til at kvalificere evalueringen af sammenhængen
mellem det pædagogiske læringsmiljø og børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse.”
Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 51

7

Hvad var formålet med den evaluering, vi gennemførte?
Vi blev nysgerrig på vores data i sprogvurderingsrapport fra 2019 fra Rambøll Hjernen
og Hjertet. Vi kunne se at vores tre årige lå lavere i sprogforståelse end året før.
Vi valgte derfor, at se ind i vores hverdagsstruktur i vores sprogarbejde. Vi kom frem til
den konklusion, at vores udfordring i børnehaven var en lang periode med meget sygefravær blandt personalet, hvilket resulterede i at den faste struktur blev mere at sikre
børnenes basale behov, for nærvær, relation, selvhjulpenhed og sociale færdigheder, og
i mindre grad, at arbejde rammesættende med børns sproglige udvikling, hvor indsatsen
ikke var målrettet i vores hverdagsstruktur. Disse data var med til, at vi i fællesskab reflektere over egen praksis og justere til og fandt det vigtigt at indgå i et tværfagligsamarbejde med byens dagplejer.

Hvilken pædagogisk dokumentation har vi indsamlet i arbejdet med den gennemførte
evaluering?
Den. 8 januar 2020 mødtes alle dagplejer og det pædagogiske personale. Formålet var
at drøfte vores samarbejde med at skabe børnefællesskaber på tværs af hvert enkelte
dagplejer og børnehaven.
Temaet var: Sprogarbejdets betydning for vores børn, når vi kigger på data. Vi fik udarbejdet en fælles målsætning om at løfte vores børns sprogforståelse i forhold til rim og
remser. Der blev planlagt tovholdere som i fællesskab skulle sikre, at vi mødtes og fik
planlagt sprogaktiviteter, som vi sammen kunne være fælles om. Vi fandt det værdifuldt
at udarbejde en fælles forældrepjece om vores fokus på det tværfaglige samarbejde, når
det omhandlede børnefælleskabet på tværs af dagplejen og børnehaven.
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Grundet covid-19 epidemien har det ikke været muligt, at mødes fysisk efterfølgende,
som vi havde planlagt. Vi håber på at kunne gennemfører og forsætte vores fælles planer sammen, når vi igen må blande børnegrupperne på tværs. Forældrepjecen findes på
www.nrfeldingskoleogbornehus.holstebro.dk

Hvad lærte vi om sammenhængen mellem vores pædagogiske læringsmiljø og
børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse
Formålet med forløbet var at styrke børnenes evne til at forstå og bruge sproget og
støtte deres generelle sproglige erfaringer. Vores målsætning er at styrke sprogforståel-
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sen i forhold til genkendelighed af rim og remser, om man var i dagplejen eller i børnehaven. Vi har en tro på, at vi i fællesskab kan løfte vores børns læring og udvikling i hver
vores læringsmiljø, og at de fælles aktiviteter, vi skal skabe i 2021 kan være med til at
styrke kvaliteten af børnenes trivsel og dannelse.
Vi vurderer, at børnegrupperne på tværs kan have gavn af hinanden, da de har forskellige styrker og kvaliteter og samtidig styrke overgangen fra dagplejen ind i børnehaven.
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Hvilke ændringer og/eller justeringer af praksis gav evalueringen anledning til?
Vi har som sagt ikke haft mulighed for at i gang sætte alle de planer, vi havde for vores
tværfaglige samarbejde i forhold til vores de fælles aktiviteter på tværs. Men vi har
kunne se i vores sprograpport for 3-6 årige fra 2020, at det forsat er et vigtigt fokuspunkt
i vores hverdag. At vi forsat skal have en særligt indsats og fokus i forhold til vores børn
generelt. De nedstående grafer er for vores 3 årige.
3.1.3 Deltesten Rim fordelt på indsatsgrupper - historisk udvikling
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Inddragelse af forældrebestyrelsen
”Forældrebestyrelsen i kommunale, selvejende og udliciterede daginstitutioner skal inddrages i udarbejdelsen og evalueringen af og opfølgningen på den pædagogiske læreplan.
Forældrebestyrelsen for den kommunale dagpleje skal inddrages i udarbejdelsen og evalueringen af og opfølgningen på den pædagogiske læreplan.”
Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 52

Hvordan har vi inddraget forældrebestyrelsen i evalueringen af den pædagogiske
læreplan.
Da børnehaven er en del af en landsbyordning, betyder det, at vi sammen med skolen,
har en fællesbestyrelse, der består af forældre og medarbejdere fra både dagtilbud og
skole, elevråd samt skoleleder og viceleder. Fællesbestyrelsen har løbende været med
til at drøfte forskellige temaer, som fx fastsættelse af forældremøde, og der har været løbende orientering og drøftelse. Det samme gælder for det pædagogiske grundlag, da
det blev defineret. Bestyrelsen har altid haft mulighed for at stille uddybende spørgsmål
eller kommentere på det skriftlige produkt. Derudover fortæller medarbejderrepræsentanten og vicelederen løbende om fx de hverdagsevalueringer, der fører til ændring af
vores praksis, eller de større forløb, der sættes i gang, samt evalueringen heraf. Vi sikre,
at fællesbestyrelsen ligeledes får mulighed for at drøfte kommunale evalueringsrapporter
af vores børnehave.
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Det fremadrettede arbejde
”En systematisk og udviklende evalueringskultur er central for den løbende udvikling af
den pædagogiske praksis, og målet er bedre pædagogiske læringsmiljøer for børnene
gennem en systematisk evalueringskultur og en meningsfuld og udviklende feedback til
det pædagogiske personale.”
Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 50-51

Hvilke områder af vores pædagogiske læringsmiljø vil vi fremadrettet sætte mere
fokus på.
Ved kvalitetssamtalen 2021 blev der talt ud fra data, der gav et indtryk af, at der i Troldhøj arbejdes målbevidst med organisering og struktur i forhold til at skabe et godt pædagogisk læringsmiljø. Der arbejdes med uge/aktivitetsplaner og en opdeling af børnene i
mindre grupper. Observationsbeskrivelsen giver flere eksempler på, at personalet i løbet
af dagen lykkes med at skabe små lommer af nærvær med børnene, fordi de hele tiden
er fordelt rundt med børnene. Der er i dagtilbuddet et fokus på at det pædagogiske læringsmiljø er til stede hele dagen. I forhold til arbejdet med børn i udsatte positioner arbejdes med DUÅ udviklingsplaner, og ressourcepædagoger fra Videncenteret inddrages
når der er behov for dette.
Vi ønsker, at blive skarpere på at læse hvert enkeltes børneprofil. Vi ønsker, at blive
bedre strategisk til at se på data i forhold til de seks temaer under Alsidig Udvikling for at
kunne understøtte vores pædagogiske arbejde i vores tre alderssvarende børnegrupper.
Vi ønsker, at have opnået at styrke vores teamsamarbejdet, så vi fælles kan støtte
personale og børnefællesskabet. At børnegrupperne har udviklet et tættere
børnefælleskab og fået jævnaldrende legekammerater. At forældre har fået skabt et
større kendskab til hinanden igennem børnenes private legeaftaler. Vi ønsker at kunne
se børneprofilerne rykke sig hos hvert enkelte barn på de seks temaer i alsidig udvikling
og i de seks læreplanstemaer.
Vi vil ligeledes forsat have stor fokus på hverdagens rutinesituationer, da vi ser det som
et vigtigt læringsrum for børnene. Derudover vil vi se på vores forskellige læringsmiljøer,
så vi hele tiden kan leve op til at sikre, at der er gode læringsmiljøer så vores børns trivsel, læring og udvikling kan ske.
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Hvordan vil vi justere organiseringen af vores evalueringskultur
Vi oplever, at vi har en god evalueringskultur. Da vi er en lille institution, så foregår meget evaluering i løbet af hverdagen med baggrund i observationer, praksisfortællinger og
billeder. Vi er ikke bange for at se på os selv eller sparre med kollegaer eller ressourcepædagoger. Vi har fokus på at evaluering er på dagsordenen til både stuemøder og personalemøder, og det er med til at opretholde fokus på emnet. Forløbsopbyggeren er det
rigtige redskab at bruge i forbindelse med evaluering. Det giver rigtig god mening, da vi
på den måde samtidig kan trække data på børnene og se en potentiel udvikling.

Hvordan har eller vil vi på baggrund af denne evaluering ændre og/eller justere vores skriftlige pædagogiske læreplan
Vi vil frem over arbejde med at være nysgerrige, undrende og have større fokus på at
bruge data og forløbsbyggeren i gruppe sammenhæng, og her sættes fælles fokus på
de læreplanstemaer, som vi ønsker at støtte børnene i til gavn for deres trivsel, læring,
udvikling og dannelse.
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Til at understøtte og inspirere jeres videre arbejde med evalueringskultur og den
styrkede pædagogiske læreplan er der udviklet en række øvrige understøttende
materialer. Alle inspirationsmaterialer – nuværende og kommende – kan findes på
www.emu.dk/dagtilbud

Redskab til
selvevaluering
er en ramme til
systematisk at
analysere jeres
praksis inden for
centrale
områder i den
styrkede
pædagogiske
læreplan.

Redskab til
forankringspro
ces indeholder
fem tilgange til,
hvordan I kan
arbejde med
forandring og
forankring af et
stærkt pædagog
isk læringsmiljø.

Podcastserien
Børnehøjde er en faglig
podcast om pædagogik og
læreplan. Andet tema i
serien sætter i tre afsnit
fokus på evalueringskultur.
Til temaet findes et
dialogkort med spørgsmål til
refleksion.

Alle materialer kan findes på www.emu.dk/dagtilbud
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