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Nørrebyvej 12 
6740 St. Darum 

Bistadet er en kommunal børnehave og en del af Darum Børneby, der foruden børnehaven tæller 
skole, SFO og klub. Børnebyen er placeret med fælles p-plads med Darum Fritidscenter, og en pri
vatejet skov til den anden side. Darums beliggenhed er midt i Esbjerg Kommune og i naturpark Va
dehavet med kort afstand til vadehavet. 

-
-

Børnehaven er normeret til 40 børn i alderen 3 - 6 år. 

Vi har 3 basis grupper: Humlebierne, Blomsterbierne og Skovbierne. 

4 dage om ugen aldersopdeler vi børnene med henblik på at styrke sprog, motorisk, trivsel og læ
ring. 

-

Da Bistadet tilbyder plads til alle børn i Darum, som er fyldt 3 år, er antallet af indmeldte børn vari
erende. Der er færrest børn i forårsperioden og flest i efteråret. Dette skyldes, at kommende bør
nehaveklassebørn – førskolebørnene - starter i SFO i april. 

-
-

Vores pædagogiske grundlag 
I Bistadet vil vi understøtte det gode børneliv. Barnet skal opleve, at der er nærværende voksne, 
der udviser tillid, tryghed og omsorg og som giver tid, plads og ro til, at barnet kan lære og udvikle 
sig på bedst mulig måde.  
Børn opfattes grundlæggende som kompetente, selvstændige og unikke mennesker, som har brug 
for udfordringer og positive forventninger og tillid fra voksne. 
Barnet skal ses som aktiv skaber i deres egen læring, da de hver især har en unik tilgang til deres 
egen udvikling i samspil med de andre børn og voksne. 
 
Børnene i Bistadet oplever, at de gennem hele dagen er i mange forskellige fællesskaber, hvor leg 
og læring danner en naturlig del af hverdagen. Her indgår dannelse og børnenes perspektiv som 
en hel central del af barnets virke. Derved/her igennem bliver børnene i stand til at begå sig i den 
verden, der venter uden for lågen, som aktiv deltagende i et demokratisk samfund. Dette gør vi 
bl.a. ved at planlægge aktiviteter med udgangspunkt i børnenes interesser, så de har en oplevelse 
af at indgå i læringsmiljøet. 
 
Vi hjælper barnet til at forstå, at andre kan mene og opleve noget andet end en selv. Vi arbejder 
på, at børnene lærer at kapere det at få et nej til noget, de gerne vil have, og gør dem robuste.  
Vi viser tydeligt i vores væremåde, at alle er lige meget værd. Vi er tydelige omkring, hvad vi gerne 
vil have, og hvad vi ikke vil have. Vi er guidende og konfronterende på den måde, at vi italesætter 
for barnet, hvad der sker i en given situation både for barnet selv og for de andre børn. 
 
Vi viser, at vi har forventninger til barnet ud fra dets alder og udviklingsniveau. 
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Igennem relationen med andre vil barnet lære om sine emotionelle egenskaber og lære at forhol
der sig til både glæde, iver, vrede og sorg. 

-

 
I samspil og leg vil barnet blive udfordret motorisk og sprogligt. Derudover lærer børnene sam
spilsregler, hvor forhandling ofte indgår. 

-

 
Som voksne skal vi igennem vores tætte relations arbejde kende barnet så godt, at vi ved, hvad vi 
kan forvente af barnet og kan guide dem bedst muligt. 
 
 

Pædagogisk læringsmiljø 

Vi har øje for, at der foregår læring hele dagen, lige fra børnene træder ind af døren. Vores for
nemmeste opgave er derfor at skabe et trygt og stimulerende læringsmiljø, så børnene har/får ro 
og tryghed i at udvikle sig nysgerrigt og med mulighed for fordybelse.  

-

Vi støtter og guider dem i at turde udfordre og udforske mangt og meget i løbet af dagen, det 
være sig inde i de forskellige legemiljøer der er, eller ved de forskellige aktiviteter, der løbende er 
til rådighed hele dagen, såvel inde som ude på legepladsen: 

 
• Vi har legeøer - biler et sted, dukker et andet sted osv. Lege og aktivitetsmiljøerne er med 

til at skabe færre konfliktet, dvs. børnene får mulighed for at lege i mindre grupper. Bør
nene leger i de områder som interesserer dem, hvilket er med til at skabe gode læringsbe
tingelser og det giver børnene bedre mulighed for at indgå i forskellige relationer. Via legen 
er børnene i en stor læringsproces, og her er det vores fornemmeste rolle, at være obser
verende, støttende og guide dem, hvis vi kan se, der er behov for det.  

• Legepladsen er en vigtig del af børnenes liv i børnehaven, her kan de bruge kroppen både 
grov- og finmotorisk og få stimuleret mange af deres sanser. Det giver sunde og robuste 
børn.  De udfolder fantasien, legene og deres kreativitet blomster godt i det frie. Hver man
dag har vi udedag, og vi spiser gerne ude de dage vejret tillader det.  

• Dagen veksler mellem planlagte og spontane aktiviteter, og vi tager gerne udgangspunkt i 
børnenes engagement og interesse.  Ligeledes tænker vi læreplanstemaerne ind i alle da
gens udfoldelser. 

• Vi har en tydelig struktur med faste rutiner, det er med til at give børnene forudsigelighed, 
tryghed og ro. Hermed udvikler børnene bedre selvkontrol, øger selvstændigheden og det 
gør dem mere selvhjulpne. De får større indlevelsesevne og de øves i hjælpsomhed.  

-
-

-

 

-

 

-

 

 
Vi vil give børnene de bedste betingelser for dannelse, læring og udvikling, og vi har løbende blik 
for at dagligdagens praksis fungere bedst muligt, hvis det ikke er tilfældet, justere vi løbende. 
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Samarbejde med forældrene om børns læring 
Vi har et meget nært samarbejde med forældrene. Den daglige kontakt med forældrene priorite
res højt, og ofte snakkes der om daglige problemstillinger eller udfordringer, der kan være om
kring børnenes trivsel og læring.  

-
-

Derudover har vi forældresamtaler, som er fastlagte, men der kommer altid flere til i løbet af året, 
når vi oplever, at der er udfordringer på børnenes trivsel, socialisering og læring. Det er individuelt 
hvor mange samtaler/snakke, der er med de forskellige familier.  
 

• Vi går i foråret 2020 i gang med en proces i bestyrelsen for Darum Børneby, hvor der skal 
arbejdes med forældresamarbejdet i hele børnebyen. 

• Ud over dette har vi arrangementer, hvor hele forældregruppen inviteres: forårsfesten, lys
festen, julehygge, arbejdsdag i børnebyen, kirkegang og risengrød, forældremøde for den 
yngste og for den ældste årgang.  

• Vi arbejder ligeledes i Hjernen & Hjertet hvilket kræver godt og tillidsfuldt samarbejde med 
forældrene. 

• Vi formidler mange ting via Tabulex, hvor vi også kommunikere med forældrene. Vi har i 
Børnebyen en facebookside, hvor vi ofte viser forskellige oplevelser, som vi har med bør
nene i det daglige og ved særlige lejligheder.  

 

-

 

 

-

 
Vi har en forventning om, at forældrene holder sig orienteret og bakker op om det arbejde, der 
foregår i børnehaven såvel for det enkelte barn, som for børnegruppens trivsel og læring. 
 
 

Børn i udsatte positioner 
Vi har fokus på inkluderende fællesskaber og pædagogiske læringsmiljøer, der understøtter lærin
gen og dannelse hos alle børn, også dem, der har behov for ekstra støtte.  

-

I vores dagligdag er der stor rummelighed, overskuelighed og faste rutiner. For os er det vigtigt, at 
vi møder det enkelte barn der, hvor de er udviklings- og modenhedsmæssigt.  
Det betyder at barnet altid kan trække sig fra en aktivitet, eller at den voksne kan bøje aktiviteten 
for at støtte barnets deltagelsesmuligheder. Vi arbejder på at møde alle børn med passende udfor
dringer og positive forventninger i gode pædagogiske læringsmiljøer og i børnefælleskabet. 

-
 

Yderligere har vi forskelige muligheder for hjælp/sparring, når vi oplever en bekymring omkring 
barnets trivsel eller læring via  
 

• Styrket Forældresamarbejde 

• Hjernen og hjertet 

• TOPI 
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Sammenhæng med børnehaveklassen 

Vi arbejder hele tiden med tanke for, at børnene skal i skole. Den ældste gruppe af børn bliver 
Skovbier (Førskolegruppen) 1. april hvert år.  
 
Der gøres meget ud af at gøre børnene parate til, at de nu bliver de ældste i børnehaven. De ryk
ker fysisk i et hus for sig selv i tidsrummet 9.00 – 11.30 sammen med en pædagog. Her fortsætter 
arbejdet med at gør børnene robuste og skabe et læringsmiljø der ”lugter” lidt mere af skole: 

-

 

• Fra august trænes der på at cykle, og der cykles ud i byen/naturen 1 gang om ugen, bør
nene lærer/øver. 

o At lytte til en kollektiv besked 
o Blive mere selvhjulpne 
o At stole/tro på sig selv 
o Udholdenhed 
o Være hjælpsomme over for hinanden, før, under og efter turen 
o Køkultur og hvad der hører med til det 

-

 

• Der laves forskellige bundne opgaver, hvor der øves tal, bogstaver, farvelægning hvor man 
skal gøre sig umage mm. 

• Samling hvor børnene står for det, her lærer de bl.a. at stå frem, alle lytter/ser på en, bør
nene er med til at bestemme temaerne der tages op 

• Fra januar måned går gruppen 1 formiddag om ugen over i Førskolen, her møder de ind
skolingsbørnene og lærerne, de får fornemmelse af skolelivet i form af ringetider, pause, 
regler mm. 

• Der er i efteråret forældremøde, hvor børnehaveklasselederen og pædagogen fra SFO 
kommer og fortæller om de forventninger, der er til børn og forældre, når de starter i sko
len. 

• Øver spisesituationen hvor de bedre skal kunne klare sig uden ret meget voksenindblan
ding 

• Vi arbejder med vores venskabskuffert. Idet vi gerne vil have fokus på venskaber har vi om
døbt vores fri for mobberi kufferter til venskabskuffert. Alle pædagoger har en kuffert, som 

 
 

-

 

-

 

-

 

-

 

-
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de hver især kan udbygge med de materialer, som de ønsker at bruge. Det bliver flittigt 
brugt i hele børnehaven. 

 
Kravene til børnene øges, og der arbejdes med, at de selv kan løse konflikter. De skal selv yde 
mere for at lege- og spillesituationer mm. kommer til at fungere optimal (socialisering). Vi tænker 
hele tiden læreplanstemaerne ind i det daglige.  
Der øves rigtig meget med de kollektive beskeder, ligesom de som de ældste får en rolle, hvor de 
hjælper de yngste eksempelvis i garderoben, eller når der er turer ud af huset.  
 
Vi vil fremadrettet arbejde på et tættere samarbejde mellem Skovbierne og 0. klasse. 
 
 

Lokalsamfundet hvordan bruger vi det 

Vi bor i et lille landsbysamfund og idet Børnebyen er centrum for byen, giver det os mange mulig
heder for at være aktive i lokalsamfundet. Vi benytter os af de gode faciliteter, der er lige uden for 
vores låge dvs. Fritidscentret, skolen og skoven, ligesom vi også bruger at tage på besøg diverse 
steder: 

-

   
 

• Landmanden hvor vi er på kvægbesøg, vi forbereder os hjemmefra med en masse viden om 
det, at bo på landet og om dyrene. Vi får ny og mere viden ved at se, mærke, lugte og hører 
om dyrene, deres mad osv. Det samme gælder, når vi tager ud på minkfarmen. 

• Vi laver pynt og pynter op i Fritidscentret, når der er Halloween og til jul. Når der pyntes til 
jul er det sammen med dagplejen, og vi spiser æbleskiver, inden vi går hver til sit. 

• Til jul går vi i kirke, og der er altid mulighed for at besøge kirken og kirkegården. 

• Vi har været med til et projekt, hvor alle i Børnebyen har malet nisser til skoven. Der blev 
lavet nisseskov med en lille historie til hver dag. Skoven får på den måde en anden funktion 
i december måned, og vi ynder at tage på udkig efter nisser og dagens historie. 

• Skolen har vi tæt samarbejde med: 
o Vi går i skolegården og på deres legeplads 
o Vi bruger jævnligt gymnastiksalen, og vi holder fastelavn her 
o 6. klasses elever kommer hver tirsdag i frikvartererne og leger med børnene, og de 

er behjælpelige til div. arrangementer (fastelavn mm.) 
o Motorikvejlederen fra skolen har hver uge et lille hold børn med til ekstra motorisk 

træning 
o Vi går over og ser Luciaoptog  
o Børnehavens forårsfest holdes i skolens Fællesrum 
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• Vi har Børnefællesdag hvert år i juni, her dystes der på forskellig vis på OL maner. Deltagere 
er dagplejen, skolen og børnehaven. Der kommer en del frivillige, som hjælper til i løbet af 
dagen. Fritidscentret står for at lave mad til frokost. Om eftermiddagen er der stort kage
bord, hvor alle forældre er budt til kaffebord. Dagen er optakt til Byfesten. 

• Dagplejen kommer i sommerhalvåret én formiddag ugentlig og er på vores legeplads i ste
det for i legestuen. Dagplejerne benytter sig løbende af at besøge os. Når der er hjerteløb i 
uge 41 kommer dagplejerne og deres børn og løber sammen med de yngste børn i børne
haven på vores legeplads.  
Til børnehavens årlige lysfest er alle børn og forældre inviteret til at deltage både fra bør-
nehave og dagplejen. Det foregår ude med en rute gennem skoven med efterfølgende 
sammenkomst på legepladsen. 

-

 

-

-

 
Der er stor opbakning i lokalbefolkningen til at hjælpe og støtte op om Børnebyen. Der er mange 
engagerede forældre, og hvert år er der en arbejdsdag, hvor vi forskønner alle afdelinger i Børne
byen. Der er ligeledes mulighed for at hente hjælp hos de frivillige/ressourcepersoner efter behov. 

-

 
 

Fysisk, psykisk og æstetiske børnemiljø 

Vi har meget fokus på, hvordan vores fysiske og psykiske miljø er i børnehaven både i børne- og 
voksenhøjde. Vi drøfter løbende, om der skal ske ændringer i forhold til det indhold/temaer, der 
er i de forskellige rum og legeøer, vi har i huset.  
Det kan være interessen ændre sig, eller der er børn, som har ønsker om noget bestemt legetøj 
eller mulighed for andre aktiviteter. Vi er ligeledes opmærksomme på det psykiske miljø, da det 
kan ændre sig løbende i forhold til hvilke børn, vi har i de forskellige perioder.  
Vi ønsker at skabe det bedste læringsmiljø for vore børn, og det skal være indbydende, trygt og 
overskueligt at færdes i vores børnehave for både store og små. 
 
Fysisk 

• Vi har mange rum i børnehaven, og i disse rum har vi lavet forskellige legeøer. De medvir
ker til at børnene nemt kan overskue, hvor der skal leges med de forskellige ting. Det er 
nemmere for børn at hjælpe med oprydningen, og det dæmper støjniveauet.  

• Der er i børnehaven både høje og lave borde med skamler til, men også mulighed for trip
trap stole, hvis der er børn som har brug for at sidde i sådan en. Vi har mulighed for at til
byde enkelte børn, der har behov for det, at sidde på en luft- eller skumpude. 

• Vi har mange lampesteder i huset, og vi bruger meget sjældent loftslyset/lysstofrør. Det er 
med til at fordele børnene bedre, og skabe en anden ro i huset. 

• På legepladsen er der gode udfoldelsesmuligheder. Der er mange forskellige steder og 
funktioner, som opfordre til bevægelse. Børnene er gode til at lege, bruge fantasien og 

-

 

-
-
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være kreative i deres tilgang på legepladsen.  
Vi har fast udedag hver mandag, ligesom der ofte spises madpakker ude, når vejret tillader 
det. Dette gøres bl.a. for at fremme sundheden og nedbringe sygefraværet. Vi vil gøre, 
hvad vi kan for at gøre børnene mere robuste. 

 
Psykisk 

• Et godt Psykiske børnemiljø ser vi ved at børnene trives med hinanden og med de voksne. 

• Idet vi er en lille børnehave, kender alle hinanden. Vi vægter et godt samspil mellem alle 
parter i løbet af dagen. Vi gør meget for at skabe gode relationer blandt børnene, børn til 
voksen og forældre til personale imellem. Vi mener, at der på den måde skabes stor tryg
hed og tillid mellem alle, og at det giver god grobund for sund trivsel og læring. 

• Vi arbejder med vores venskabskufferter. Idet vi gerne vil have fokus på venskaber, har vi 
omdøbt vores fri for mobberi kufferter til venskabskufferter. Alle pædagoger har en kuf
fert, som de hver især kan udbygge med de materialer, som de ønsker at bruge. Det bliver 
flittigt brugt i hele børnehaven. Der arbejdes ud fra at børnene skal have gensidig respekt 
og tolerance over for hinanden, da alle er forskellige og kommer med forskellig baggrund. 

• Vi møder alle anerkendende og har respekt for det enkelte individ, vi ønsker at alle føler sig 
godt tilpas og føler sig imødekommet, når man træder ind i børnehaven. 

 

-

 

-

 

 
Æstetisk 

• Vores rum/lokaler er delt op i 3 stuer: Blomsterbierne, Humlebierne og Skovbierne (Skov
huset). Vi arbejder i tidsrummet 9.00 – 11.30 aldersopdelt, hvor de yngste bruger blom
sterbistuen, de mellemste Humlebistuen og de ældste er i Skovhuset. 

• Vi har valgt at aldersopdele børnene i et tidsrum på dagen, og den pædagog som har grup
pen er primærpædagog for de børn, der er med her. Ved at aldersopdele mener vi, at vi 
bedre kan imødekomme hvert enkelt barn, og dets behov både lærings- og udviklingsmæs
sigt. Vi har fokus på at hver årgang skal kunne fungere godt sammen, idet de skal følges ad 
til og med 6. klasse. 

• Vi har indrettet alle rum i børnehaven, så de virker inspirerende og indbydende for bør
nene at færdes i. Vi har i de to ældstes grupper børnenes opgaver, tegninger osv. til at 
hænge, så de er synlige. Hvert barn har sin klemme hvori tingene hænges, det nyeste de 
har lavet er det der er synligt. Vi har børnenes tegninger og andre værker til at hænge i 
børnehøjde, og børnene er med til at sætte deres præg på, hvor og hvordan udsmykningen 
skal være. 

-
-

 

-

-

 

-
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Vi skal som voksne forsøge at fastholde og forstå de tanker, oplevelser og opfattelse som børnene 
har af deres egen hverdagsliv. Det gør vi ved f.eks. at spørge børnene eller/og vi forsøger at forstå 
og fortolke børnenes handlinger, attituder og intentioner. 
 
 

De 6 læreplanstemaer 
Vi arbejder ud fra, at vi i vores dagligdag med og omkring børnene, er i berøring med de 6 lære
planstemaer gennem hele dagen. 

-

Vi bestræber os på, at vores læringsmiljø understøtter hvert enkelt tema og disses mål. Til tider 
har vi mere fokus på enkelte temaer inden for læreplanstemaerne, og alligevel vil de fleste andre 
læreplanstemaer også her være i spil. 
 
Læreplanstemaerne har hver to pædagogiske mål som lyder (fra bekendtgørelsen om pædagogiske mål og 

indhold i seks lærerplanstemaer): 

 
Pædagogiske mål for læreplanstemaet alsidig personlig udvikling 

1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udfolder, udforsker og erfarer 
sig selv og hinanden på både kendte og nye måder og får tillid til egne potentialer. Dette 
skal ske på tværs af blandt andet alder, køn samt social og kulturel baggrund.  

2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte samspil og tilknytning mellem børn og det 
pædagogiske personale og børn imellem. Det skal være præget af omsorg, tryghed og nys
gerrighed, så alle børn udvikler engagement, livsduelighed, gåpåmod og kompetencer til 
deltagelse i fællesskaber. Dette gælder også i situationer, der kræver fordybelse, vedhol
denhed og prioritering.

-

-
 

1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn trives og indgår i sociale f  
Pædagogiske mål for læreplanstemaet social udvikling for læreplanstemaet: 

1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn trives og indgår i sociale fælles
skaber, og at alle børn udvikler empati og relationer. 

2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte fællesskaber, hvor forskellighed ses som en 
ressource, og som bidrager til demokratisk dannelse. 

-
 

 

Pædagogiske mål for læreplanstemaet kommunikation og sprog 

1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udvikler sprog, der bidrager til, 
at børnene kan forstå sig selv, hinanden og deres omverden.  

2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn opnår erfaringer med at kom
munikere og sprogliggøre tanker, behov og ideer, som børnene kan anvende i sociale fæl
lesskaber. 

-
-
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2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn trives og indgår i sociale 
Pædagogiske mål for læreplanstemaet krop, sanser og bevægelser 

1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udforsker og eksperimenterer 
med mange forskellige måder at bruge kroppen på.  

2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn oplever krops- og bevægelses
glæde både i ro og i aktivitet, så børnene bliver fortrolige med deres krop, herunder krops
lige fornemmelser, kroppens funktioner, sanser og forskellige former for bevægelse., u

-
-

 

 

Pædagogiske mål for læreplanstemaet natur, ude leg og science 

1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn får konkrete erfaringer med 
naturen, som udvikler deres nysgerrighed og lyst til at udforske naturen, som giver børnene 
mulighed for at opleve menneskets forbundethed med naturen, og som giver børnene en 
begyndende forståelse for betydningen af en bæredygtig udvikling. 

2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn aktivt observerer og undersø
ger naturfænomener i deres omverden, så børnene får erfaringer med at genkende og ud
trykke sig om årsag, virkning og sammenhænge, herunder en begyndende matematisk op
mærksomhed. 

-
-
-

 

Pædagogiske mål for læreplanstemaet kultur, æstetik og fællesskab 

1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn indgår i ligeværdige og forskel
lige former for fællesskaber, hvor de oplever egne og andres kulturelle baggrunde, normer, 
traditioner og værdier.  

2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn får mange forskellige kulturelle 
oplevelser, både som tilskuere og aktive deltagere, som stimulerer børnenes engagement, 
fantasi, kreativitet og nysgerrighed, og at børnene får erfaringer med at anvende forskel
lige materialer, redskaber og medier. 

-

-
Unde 

 

Evaluering- og dokumentationspraksis 

Idet de pædagogiske læringsmiljøer har stor indflydelser på børns læring, trivsel og dannelse, eva
luerer vi løbende og foretager ændringer og justeringer undervejs.  

-

Vi reflekterer og har dialoger omkring de udfordringer, vi møder i det daglige, om det er vedr. bør
nene eller omkring vores læringsrum/miljø. Ofte bruges pauserne til at reflektere over dette.  

-

 
Vi ændre på tingene, hvis vi kan se det er mere udviklende for børnene og læringsmiljøet. Idet vi er 
en lille personalegruppe, er det nemt at lave løbende evalueringer. (Der er ikke langt fra ord til 
handling). 
 
Når vi har dialoger/refleksioner, er der på forhånd indsamlet data i form af observationer, dialog 
med kollega, undersøgende spørgsmål i forhold til børnene bl.a. via data fra Hjernen og Hjertet, 
DPU mm. ligesom vi har tæt dialog med forældrene. 
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Derudover holder vi p-møder, hvor vi bl.a. planlægger kommende tid samt evaluere på, om der er 
indsatser, der skal gøres mere af eller anderledes i forhold til de enkelte børns trivsel, læring og 
dannelse. Vi tager ofte udgangspunkt/støtter os til nedenstående, når vi evaluere:  
 
Definition på dokumentation 
Pædagogisk dokumentation består af indsamlet empiri, der synliggør pædagogiske processer og 
forhold i praksis, som det pædagogiske personale ønsker at undersøge med det formål at analy
sere, diskutere og reflekter over praksis. Målet er at forholde sig forskende til praksis med henblik 
på at udvikle og kvalificere den pædagogiske indsats og dermed børns trivsel, udvikling, læring og 
dannelse. (Den styrkede pædagogiske læreplan af Trine Holst Mortensen og Torben Næsby) 

-

 

Evaluering  
• Analyse og vurdering af data 
• Evaluering af børnenes/de unges udbytte 
• Evaluering af egen indsats  
• Fastsætte fremtidig aktivitet/praksis 

Forberedelse 
• Undren over praksis 
• Indsamling af data  
• Analyse af data om trivsel, udvikling og læring 
• Analyse af læringsmiljøet  
• Læringsmål/mål for læringsmiljø 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Gennemførelse 
• Valg af læringsaktivitet 
• Aktivitet gennemføres 
• Løbende indsamling af data  
• Observationer og dialoger 



 
Nørrebyvej 12 

6740 St. Darum 
             

Side 11 af 11 

 

Evaluering af selve den styrkede læreplan 
Vi vil hvert andet år lave temaeftermiddage, hvor vi drøfter og evaluerer vores lærerplan. Vi vil gå i 
dybden med, om det pædagogiske grundlag er svarende til den måde, vi arbejder på og i det hele 
taget se, om der skal justeringer til.  
Vi vil inddrage bestyrelsen, og især de forældrevalgte til bestyrelsen i børnehaven, vil vi have lø
bende dialoger med omkring børns læring, trivsel, udvikling og dannelse. 

-

 

Inddragelse af bestyrelsen 

Darum Børneby herunder også børnehaven Bistadet har en engageret bestyrelse, som i 2015 ar
bejdede hårdt for at bibeholde skole, SFO, Klub og Børnehave. Det blev til projektet Darum Bør
neby, som først var en forsøgsordning og som sidenhen blev permanent. 

-
-

 
I den proces er der arbejdet med at lave værdigrundlag ud fra ”den røde tråd” med børn fra 3 år – 
18 år. Overgangene har været omdrejningspunktet med opstart fra dagplejen og til overgang fra 6. 
- til 7. klasse på Fortuna afd. Bakkevejens skole, derimellem er der mange andre overgange. 
 
Ligeledes er der arbejdet med div. principper og politikker for hele børnebyen. 
 
Bestyrelsen er sammensat af forældre fra børnehaven, skolen/Klub/SFO og personalerepræsen
tanter fra hver afdeling. De forældrevalgte fra børnehaven har møder med lederen løbende hen 
over året og efter behov ud over bestyrelsesmøderne.  

-

 
 

 

tisk dannelse.  
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