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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 per
sonale 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 

 

 
 

Hvilke dele af vores pædagogiske læringsmiljø har vi særligt haft fokus på over de sidste 
2 år? 
Vi har haft øje for at der foregår læring hele dagen, lige fra børnene træder ind af døren. Vores fornemme
ste 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 ud
forske mangt og meget i løbet af dagen, det være sig inde i de forskellige lege- og aktivitetsmiljøer der er, 
såvel som ude på legepladsen. Dette har vi under hele Corona perioden haft i mente, selv om der har væ
ret mange udfordringer med alle de forskellige restriktioner, der har været undervejs. 

-

-

-

 
Vi har under hele forløbet med Corona fået øje for, hvor godt udemiljøet er for vores børn. Det er en an
den måde og tilgang, der skal tænkes omkring mange af de gængse faglige input, og ganske almindelige 
dagligdags aktiviteter/lege vi har i løbet af dagen. Hele tiden tænker vi at få så mange af lærerplanstema
erne i spil dagligt som muligt. Fremadrettet vil vi komme til at bruge uderummet meget mere, og kun bruge 
vores inde rum, hvor vi med mere bevidsthed går efter de aktiviteter, vi ønsker at lave med børnene. Vi vil, 
så snart Covid-19 er på afstand, arbejde mere på tværs af årgange, men også fortsætte med årgangsbe
stemte aktiviteter. 

-

-

-

 
Corona har i det hele taget fyldt meget, idet der har været mange restriktioner, som skulle overholdes. Vi 
er blevet udfordret med nye ting, som vi ikke har haft problemstillinger omkring tidligere. Dette har vi måtte 
arbejde en del med, for at finde de mest optimale løsninger. Som eksempel kan nævnes: 

• Børnene havde flere tisse uheld inden de nåede ind på toilet 
• Garderobesituationen blev omvendt, idet vi hele tiden var ude, og sjældent inde, der skal meget 

tøj på og af alt efter vejret. Flere skift pga. kulde, eller våd tøj osv. 
 
Under den nye tid med Corona, hvor vi har været ude hele dage (næsten altid) har vi oplevet at: 

• Der var ikke så mange konflikter børnene i mellem 
• De børn der havde det svært/var udfordret inde, trivedes væsentlig bedre udenfor 
• Langt de fleste børn virkede mere glade 
• Der var ikke meget sygdom blandt børn og personale 
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Vi har ligeledes i det forløbne år haft særlig fokus på, at de voksne er nærværende. De voksne udviser 
tillid, tryghed og omsorg over for børnene. Hvilket er med til der gives tid, plads og ro til at børnene udvik
ler sig på den bedst mulig måde. Alle har været udfordret af Covid19, så der har været behov for ekstra 
tryghed omkring børnene. 

-

  
Vi har arbejdet både med børnene delt op i årgange, men også blandet på tværs af årgange. Specielt det 
sidste år under Corona, har vi været blandet i grupperne. Vi har arbejdet med forskellige temaer bl.a. har 
vi arbejdet med Vadehavet. Alle de færdige produkter blev udstillet i skolegården, sammen med skolens 
udstilling. Vi har haft udelivs uger, hvor vi har rykket børnehaven en hel uge ud i Kratskellet, børnene har 
været her fra de er kommet og til de blev hentet (børnehaven blev flyttet derud i den periode), natur og 
naurliv har været hovedtema. 
 
  
  

 

 
 

Hvordan har vi organiseret vores evalueringskultur? 
Vi drøfter løbende, gerne i middagspausen når der opleves udfordringer, der kan ofte ændres på udfor
dringerne ved at reflekter over dem. Ofte når der stilles spørgsmål ved den metoder/arbejdsgang/børne
syn der er i eller omkring de problemstillinger/udfordringer som kan opstå enten omkring det enkelte barn, 
en gruppe børn eller omkring læringsmiljøet. Personalet er undersøgende med en nysgerrig tilgang i for
hold til udfordringen og finder ofte ud af at justere/drøfte el. indtil der er en optimal løsning på den (ofte 
skal der prøves/justeres flere gange). På personalemøderne er der mere tid og alle er samlet, der evalue
rer og reflektere vi ligeledes over div. Udfordringer omkring læringsmiljøer, børn osv. mere dybdegående. 
Vi oplever at ved at handle hurtig, ændres eller opløses problemstillingerne hurtigere. 

-
-

-

-

 
Vi har endnu ikke fået indarbejdet en systematisk og skriftlig evalueringsmetode. Dette er et mål vi har sat 
os for at blive bedre til. 
 
 

 

 
 

Hvordan har vi arbejdet med vores lokale skriftlige læreplan? 
Vi har afholdt temaeftermiddage, hvorefter vi kort tid efter blev lukket ned pga. Covid19. Vi fortsatte arbej
det individuelt hver for sig – vi videresendte (frem og tilbage) det vi hver især fik skrevet ned, med div. 
Kommentarer, talte sammen via telefon ændrede og justerede til det færdige resultat. (vi var en personale
gruppe på 4 + 1 leder). 

-

-

Vi har det løbende på personalemøderne.  
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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 pæda
gogiske mål og herunder en vurdering af sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø 
i dagtilbuddet og børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. 

-

Evalueringen skal offentliggøres. 

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 dagtil
buddet 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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

5 

 
 

Hvad var formålet med den evaluering, vi gennemførte?  
Da Covid19 ramte os, kom der mange restriktioner osv. som vi skulle forholde os til. En af restriktionerne 
var at vi skulle være ude hele dagen, kun i små grupper, som skulle være opdelt på hver sit område. Dette 
er som sådan ikke noget der var beskrevet i læreplanen, men vi har været nødsaget til at efterleve dem. 

Det blev derfor vigtigt for os, at se på hvordan kunne vi give børnene den forudsigelighed, tryghed og ro 
som de har brug for, til at være og forblive i en god udvikling og trivsel. 

Udfordringerne blev: 

• de fysiske rammer, især hvis vejret var dårlig, 
• legeområderne, legepladsen blev delt i mindre områder med bånd 
• hvordan blev strukturen for børnene tydelig, så de havde ro og tryghed i at være i børnehaven 
• forældrenes bekymring for børnenes udvikling og trivsel var på spil (vejret, at børnene var i blan

dende grupper, fik de lært nok osv.). 

 

-
 

 
Vores pædagogiske praksis, blev vi nød til at evaluere og justere hele tiden, for at skabe trygge rammer 
for børnene, så de kunne trives og udvikle sig bedst muligt i disse vanskelige tider. 

 
 

 
 

Hvilken pædagogisk dokumentation har vi indsamlet i arbejdet med den gennemførte 
evaluering? 
Der blev lavet grupper som vi kaldte ”familier”, med hensyntagen til søskende i samme gruppe og børnene 
var ikke aldersopdelt. Dette blev nedskrevet på en planche. Vi var meget opmærksomme på om børnene 
fungerede godt med hinanden og om de havde tryghed ved at være en del af ”familien”. Det var nødven
digt at handle ud fra det vi så, oplevede og mærkede. Der var lavet plan over ”familierne” og de områder 
de måtte være på. Der blev justeret alt efter om der var behov for det eller der kom ændringer. 

-

 

Mange ting blev sat på stand bye under Corona: 

• forældrene kom længere væk fra børnenes dagligdag 
• alt det skriftelige dokumentation mm. blev udsat (bl.a. dagbogen og børns produkter) 
• der kom meget stor fokus på hygiejne, afstand, regler osv. 

 
Vi oplevede undervejs, at idet vi overholdt alle regler og restriktioner osv., gav det udfordringer i forhold til 
forældrenes tryghed ved børnehaven. Der kom forskellige henvendelser fra forældre både personlige og 
skriftlige, om deres bekymring for børnenes trivsel og læring. 

 
 

 
 

Hvad lærte vi om sammenhængen mellem vores pædagogiske læringsmiljø og børnenes 
trivsel, læring, udvikling og dannelse? 
Vi opdagede i dette forløb, at de bekymringer vi havde for gruppedannelserne på forhånd ikke kom til ud
tryk. Mange børn tilpassede sig utrolig hurtig de ”familier” de blev en del af, ligesom børnene hurtigt fandt 
ud af alle regler for hygiejne, områder, og hvad de ikke måtte osv. 

-

Vi blev overaskede over hvor hurtigt børnene fandt ind i nye rutiner og blev trygge ved den nye struktur 
der nu kom. Vores vurdering af, at det lykkes så godt er at vi hele tiden har haft stor fokus på vores læ
ringsmiljø, også i krisetid. 

-
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Forældrenes bekymring for deres børn begyndte dog at slå negativ igennem, så børnene blev påvirkede. 
Forældrene italesatte (brev, personligt, møde) hvad de savnede og var bekymrede for. Dette gav os mu
lighed for at reflektere yderligere over vores pædagogiske praksis, (stadigvæk med Corona regler mm i 
tankerne), og vi ændrede og justerede, så alles behov kunne tilgodeses. 

-

 
 

 
 

Hvilke ændringer og/eller justeringer af praksis gav evalueringen anledning til? 
Vi fandt ud af at vi overholdt 100% reglerne i den opståede krise, og dette bevirkede at der kom stor af
stand mellem os og forældrene. Vi begyndte undervejs at ændre på forholdene, så alle både forældre og 
personale kunne komme tættere på hinanden igen: 

-

• Vi gik tilbage til aldersopdelte grupper, vi fik gang i at tage billeder af dagligdagens gøremål, som 
blev tilgængelige for forældrene, så de kunne se hvad der skete i hverdagen. 

• De produkter som børnene lavede blev synlige i de områder hvor forældrene måtte komme, eller 
de fik det med hjem 

• Vi begyndte at skrive dagbøger, så forældrene havde noget at snakke ud fra med deres børn. 

 

 
 

Corona perioden har vendt op og ned på rigtig mange ting i børnehaven, og vi er selv forundrede over 
hvor tilpasningsparate vi og børnene kan være. Og samtidig med fandt vi ud af hvor vigtigt det er med god 
information og dokumentation til forældrene omkring børnenes hverdag. 
 
Vi har taget mange ting med os, og der vil være et før og efter Corona. Vi vil bruge meget af den læring vi 
fik undervejs, den skal tilpasses og justeres så vi kan få skabt en rigtig god hverdag, med hensyntagen til 
alle og selvfølgelig med den styrkede læreplan som essens. 
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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? 
Evalueringen bliver drøftet med de forældre som er valgt til bestyrelsen fra børnehaven. Herefter vil den 
blive taget med i bestyrelsen i Børnebyen. Der har været mange udfordringer det sidste år: 

• Corona 
• Ny skoleleder lige som Corona startede op 
• Først i det nye år, kom der en konstituering af skoleleder (pga. sygemelding) 
• Proces omkring velfærdsforsøget, har fyldt en del 

 

I den kommende periode, skal der være samarbejdsmøder mellem børnehavens repræsentanter til besty
relsen og børnehaven, hvorefter det bringes ind i bestyrelsen. 

-
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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?  
Vi tænker, at læreplanstemaerne er en integreret del af dagligdagen. Idet vi har valgt at bruge vores ude
rum som basis, skal vi have tænkt ind, hvordan vi sikre at børnene fortsat har de samme muligheder for 
forskellige aktiviteter og legemuligheder, som hvis de var inde det meste af dagen. Vi har derfor indkøbt 
nye legeredskaber til legepladsen så som; musikinstrumenter, legekøkken, vaskehal og benzinstander 
osv. 

-

 

Inde rummene har fået nye funktioner siden vi har lavet læreplanen, og med Corona på afstand skal vi til 
at ny tænke, hvordan vi kan bruge dem mest optimal.  

Vi vil også gerne have mere fokus på at lave aktiviteter mm. på tværs af børnenes alder end det vi tidli
gere har brugt at gøre. Her tænker vi også på tættere samarbejde med eleverne fra skolen. 

-

Idet skolen er en del af velfærdsforsøget, kommer dette til at have indvirkning på hele børnebyen og der
ved også børnehaven. Der er kommet mere fokus på elevrådet og deres arbejde. Der er nedsat et Børne
bysråd her i Børnebyen, hvor børnehaven deltager, for at få mere fokus på børneperspektivet helt fra bør
nehaven og op gennem deres tid her. Der er pt. snakket om de overordnede temaer som bl.a. er: 

-
-
-

• Dannelse 
• grænser 
• Hvem er jeg – hvem er du 
• Medbestemmelse 
• Musik 
• natur 

Der vil være 2 nedslag i løbet af kommende år af en uges varighed, hvor vi alle skal deltage. Første tema 
bliver hvem er jeg – hvem er du.  
 
Vi skal fra august arbejde med hjernesmart pædagogik, dette gælder især de ældste børn, men alle bliver 
introducerede. Det handler om at få forståelse af og for vores egne følelser og behov, koblet med den mo
toriske/fysiske del (søhesten og myggen).  Der arbejdes med det i skolen, så børnene får kendskab til det 
fra børnehaven og kan arbejde videre med det i skolen. Pædagogisk Enhed er med i projektet, og giver 

-
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introduktion undervejs til personale, børn og evt. forældre. 0.kl. bliver med stor sandsynlig også involveret i 
vores projekt. 
 
Vi skal deltage i et forløb omkring legekunst, og det bliver måske billedkunst med samme tema, som det 
forløb vi har omkring følelser og hjernesmart pædagogik. 
 

 
 

Hvordan vil vi justere organiseringen af vores evalueringskultur? 
Vi oplever, at vi ved at reflektere, være nysgerrigt undersøgende og har løbende drøftelser, når udfordrin
ger opstår, da kan vi hurtigt ændre på de ting, der ikke fungerer så hensigtsmæssigt. Det vil vi fortsætte 
med, idet vi har gode erfaringer med det. 

-

Vi har undervejs fundet ud af at vi bør have mere fokus på skriftligheden i forhold til evalueringer hen over 
året. 

 
 

 
 

Hvordan har eller vil vi på baggrund af denne evaluering ændre og/eller justere vores 
skriftlige pædagogiske læreplan? 
Vi vil ændre i læreplanen, ikke kun på baggrund af denne evaluering, men ligeså meget pga. de oplevel
ser vi har haft med de ændringer, der kom sammen med Corona. 

-
 

Derfor skal vi have ændret på dele i læreplanen, så de passer til det vi gør nu, og det vi fremad rettet vil 
komme til at arbejde med (tænker også velfærdsforsøget i skolen/Børnebyen får indflydelse). 
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