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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.

3            E
valu

erin
g

 af arb
ejd

et m
ed

 d
en

 p
æ

d
ag

o
g

iske læ
rep

lan



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: Sabro dagtilbud
	Afdeling: Galaksen 
	Del 1 - 1: Relations arbejdet både til forældre og børn. Vi har lavet små grupper, skabt mere nærvær, ro og fordybelse for at få tættere relationer. Vi har haft hjemmebesøg ved opstart af nye børn/familie i institutionen, dette har givet en bedre opstart og barnet har kan se at forældre og personaler vil det gode samarbejde, hvilke smitter af på relationen og barnets indkøring. Udelivet og science har fyldt meget i institutionen og der er skabt større læringsmiljøer og mere tid til fordybelse både inde og udenfor. Vi arbejder på at få bæredygtighedsflaget og kan se at vores børn samt forældre er meget engageret i vores arbejde. Vi har forsøgt os med mindfulness i uderummet, det er ikke helt lykkes os men det er noget af det vi gerne vil arbejde videre med, da vi kan se at vores børn ofte mangler afgrænsninger og mere ro når vi er udenfor. Vuggestuegruppen har haft et ekstra fokus på sproget, hvor de har haft sprogvejlederen til at lave observationer på samlingen og i spisesituationen. De har lavet små grupper 2 gange om ugen, hvor de har haft fokus på læsning, dialog og øget ordforråd. Vi har indført READ til alle børn når de bliver 2 år og derigennem forsøgt at øge samarbejdet med sproget med forældrene (givet forældrene en opmærksomhed på at tilbyde deres børn mere læring af sproget i hverdagen) 
	Del 1 - 2: Vi evaluerer på vores personalemøder samt stuemøder. I forældrerådet er der ved møderne en reflektion og evaluering med forældrene udfra smttemodellen som er lavet på forskellige områder fra læreplanen. Forældreråds møder er fire gange om året. Personalet benytter ved stuemøder og personalemøder som er en gang om mdr. (pmøder) og en gang om ugen (stuemøder) progressionsskemaet, smttemodellen, børneinterview, samtaler og observationerne til at samle data til evalueringen. Vi har forsøgt os med reflekterende teams, hvilket kræver øvelse 😉 


	Del 1 - 3: Vi har haft evaluering med forældrerådet om hjemmebesøg og alle syntes det er en helt fantastisk ting. Vi har ændret lidt I de spørgsmål som vi har til familierne, da forældrerådet syntes der var noget der var lidt mere vigtigt set med forældreøjne. 
I bestyrelsen har Galaksen fortalt om hjemmebesøg og der tales om at det evt. er noget der skal indføres i alle institutioner. 
	Del 2 - evaluering 1 - 3: Vi kan se at hjemmebesøg ved opstart har en stor betydning for både familien og pædagogen i forhold til at trygheden og relationen til institutionen. Barnet genkender den voksne der har været hjemme hos familien og viser glæde ved gensynet, samt den pædagog som er den primære er også den sikre base for barnet i hverdagen når de har opstart. Forældrene virker mere trygge ved at skulle "forlade" barnet og vi oplever at de også informere os mere om det miljø barnet er i når det ikke er i institutionen. Forældrene beskriver at de er blevet hørt og set samt anerkendt for deres barnets udvikling og trivsel inden de startede op og til dato.i institutionen og at det også er nemmer at komme med de ting som er lidt svære mår man kender pædagogen lidt mere. 
	Del 2 - evaluering 1 - 4: Vi kan ud fra det forældrene beskriver se at vi skulle have en sekunddær pædagog på indkøringen, da det blev tidt sårbart at der i indkøringsfasen kun var en voksen på, så var det primær der ikke, blev det svært for forældrene at aflever, vi har nu en primær og en sekundere personale på for derved at kunne imødekomme behovet for at have en sikker base ved to voksne under indkøring. 
Vi har også erfaret at ved børn/familier som er i særlig udsatte positioner kan det give mening at have flere hjemmebesøg og evt. have begge voksne med på hjemmebesøget. 
Vores arbejdspapir til hjemmebesøget har vi også revurderet, da det ikke helt slog til for at få det rigtige ud af den time vi er på besøg. Vi lavede også et genogram som vi nu istedet for får familierne til selv at udfylde og aflever ved opstart. 
	Del 2 - evaluering 1 - 5: Ved at vi får bedre kendskab til familien og har en anden relation som helhed.
	Del 2 - evaluering 1 - 6: Det kunne give anledning til at vi får set på vores samarbejde med forældrene i forhold til familier i udsatte positioner. Da vi ikke har uddybet og beskrevet samarbejdet med familier i udsatte positioner. Er vi opmærksomme på læringsmiljøet på den børne gruppe vi har lige nu?
	Del 2 - evaluering 2 - 1: Vi har fokus på at give børnene viden om bæredygtighed og dens betydning for klimaet, at børnene får glæde ved naturen og at børnene oplever et fælles tredje for derigennem styrke deres relationsdannelse hinanden imellem. 


	Del 2 - evaluering 2 - 3: At jo mere ergageret pædagogerne er des mere begejstreret bliver børnene. Børnenes læring bliver tydligere, da det fælles tredje gør os mere nysgerige både børn og voksne og alle er i NUZO. Forældrene kan pludselig "høre" får fortalt mere fra børnene når de kommer hjem. 
	Del 2 - evaluering 2 - 2: Børneperspektiv:  Observerede børnene og snakkede med dem om ’emnet’ – hvad er sjovt/mindre sjovt? Hvad oplever de? Hvad synes de er interessant/sjovt? Hvordan ’lærer’ de bedst? Kan vi sammen finde på andre lege/aktiviteter? Hvordan kan vi arbejde videre med det?
Kollegial sparring:  Stuemøde, p-møde, daglig sparring 
Forældrene: har evalueret det med forældrne på forældrerådsmøde.
Dokumentation:  har lavet observationer, taget Billeder og skrevet dagens aktivitet på Aula 

Vi har benyttet os af denne form for evaluering, da vi har skulle begrænse os i forhold til tid. 

	Del 2 - evaluering 2 - 4: Vi er meget opmærksomme på små grupper og at de voksne laver noget som også inspirer dem selv. Vi skal have tid til at forberede projektet og at alle voksne skal være en del af evalueringen og ikke kun de to som havde projektet. At det kunne give mening at brede projektet/viden ud til alle børnene og ikke kun dem der er en del af det. At vi skal have en øget opmærksomhed på de børn som er i en udsat position, når projektet finder sted.
	Del 2 - evaluering 2 - 6: Vi kan se at vi igen skal have evalueret på "spørgeskemaerne" og have mere fokus på at få skriftelig gjort det vi taler om til møderne, så det ligger i børnenesmapper allerede dagen efter besøget, så de andre på stuen har mulighed for at være opdateret på familierne allerede ved opstart. 
	Del 2 - evaluering 2 - 5: At det vi er opmærksomme på er at alle børn skal have læring af projektet eller hvorfor de ikke får det. 
	Del 3 - 1: Vi skal tilpasse vores pædagogiske læringsmiljø i forhold til NUZO endnu mere end vi gør når vi har med børn i udsatte positioner at gøre. her vil vi benytte progressionsskemaerne, DPUen, dialoghjulet og sprogvurderingen til at ftilpasse læringsmiljøet til det enkelte barn, så det kan indgå i et børnefællesskab.

Man kunne med fordel tænke mødeplanen for den primær pædagog mere ind i de første 14 dage eller i hver tilfælde den første uge. for derved at skabe en endnu trygger opstart. 
Vi skal have genbesøgt selve hjemmebesøget i forhold til om vi gør det nogenlúnde ens, og om der er noget den enkelte medarbejder skal have justereret ved hjemmebesøget. 


	Del 3 - 2: Måske at der i årsplanen skal skrives de forskellige evalueringer ind i dagsordnerne til personalemøderne, så det ikke bliver en hov vi mangler lige at evaluerer på f.eks. hjemmebesøg og evaluering af projekter. 
	Del 2 - evaluering 1 - 2: Vi fik en studerende til at lave interviews med nogle af de forældre som havde haft hjemmebesøg ved opstart i institutionen. og det har den studerende brugt til at skrive bacheloer. Den studerende har ligeledes interviewet personalet. Vi har lavet observationer på børnenes første uger for at se om det har gjort en forskel for barnets tilknytning og relation til den enkelte pædagog og i det hele taget hele stuen. Vi har lavet reflekterende teams til heldagsmøde for at se hvilken forskel det har givet for den enkelte pædagog og dens tilknytning til familien. 
Vi har et spørgeskema som vi benytter ved 3 mdrs samtalen hvor vi bruger 4 spørgsmål til at blive klogere på hvordan det gik.
	Del 2 - evaluering 1 - 1: Hjemme besøg ved opstart: Vi vil gerne have fokus på tryghedeskabende relationer mellem institutionen og familier.Vi vil udvide forældresamarbejdet ved opstart i institution. Vi oplevede at det kunne være svært for forældrene når deres børn skulle starte. vores kendskab til familierne blev ofte begrænset når vi indkørte børn i institutionen, da der er en travl hverdag og "gang iden", Måske fordi forældrene var utrygge ved at skulle aflever deres barn til ukendte voksne.? Gør det en forskel at pædagogerne har været hjemme i familiens egne miljøer og mødt familien på hjemmebane?


