
Evaluering af arbejdet  
med den pædagogiske  

læreplan

Dagtilbuddets navn

Afdeling

Årstal



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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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.

Udvælg to evalueringer, som I har gennemført i de seneste to år, og saml op på erfaringerne 
ved at svare på nedenstående fem 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 og dokumentation  
af elementer i det pædagogiske  

læringsmiljø

Evaluering 1
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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 I brugt jeres 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: 
	Dagtilbuddets navn: 
	Afdeling: 
	Del 1 - 1: Vi har arbejdet med kommunikation og sprog med fokus på hvordan vores børn lærer sprog. Vi har haft en proces med vores sprogpædagoger, for at se hvordan de får understøttet deres medarbejdere i afdelingerne. 
Vores sprogvejleder har fokus på hvordan hun sikre læring af ny viden til vores sprogpædagoger.
vi der har været en proces om hvordan understøtter de pædagogiske leder sprogpædagogerne i udførelsen af deres opgave. 
vi har lavet praksisfortællinger til hele det pædagogiske grundlag, som er blevet end del af version 2 af den styrkede læreplan.
Vi har arbejde med progressionsplaner, for at se kvaliteten i vores arbejde med kerneopgaven.
Revideret den styrkede læreplan til version 2
Alle i dagtilbuddet er ved at tage en relationsuddannelse ICDP som sker løbende fra 2021 til 2023. 
	Del 1 - 2: Vi har fået implementeret progressionsplanen som vores løbende evalueringsværktøj. vi bruger progressionsplanen til at have udarbejde mål, tegn, fundet data og hvad har gjort os klogere i det læringsmiljøer vi har opsat.
progressionsplanen har taget udgangspunkt i et fokus ud fra hvad børnene har behov for at udvikle, lære og trives fx fastelaven havde en tidsperiode på 14. dage hvorefter den evalueres i de enkelte afdelinger. 
vi bruge forskellige refleksive dialoger til at drøfte progressionsplanen med den styrkede læreplan, SLF og dermed har vi en løbende evaluering.
Kolbs læringscirkel er indlejre som refleksive dialoger i de forskellige processer i progressionsplanen
	Del 1 - 3: Arbejdet er blevet informeret om til bestyrelsen specielt version to af den styrkede læreplan. ved et møde blev der aftalt ,at når vi havde noget konkret, bliver den præsenteret for bestyrelsen. 
Bestyrelsen har særlig haft fokus på børnenes stemninger ved måltider. Der har vi har en foredrags holder Anne Elsøe som gjorde personale og forældre klogere på hvad MAD ro er.  Bestyrelsen arbejde med at få et princip for det videre arbejde i dagtilbuddet. 
	Del 2 - evaluering 1 - 3: Vi blev klogere på stemning er svær at måle på, der ligger rigtig meget vurdering i stemning. Børnene er nysgerrige på maden og vi oplevede at der var forskellighed i vores tilgang til maden. Nu er tilgangen den samme for alle børn uanset hvem af de voksne børnene spiser sammen med.
	Del 2 - evaluering 1 - 4: Vi fastholder vores praksis. 
vi værdisætter ikke maden og vi introducere børnene til den mad der er på fadet. Vi er sammen med børnene nysgerrige på maden, hvad er det vi spiser, hvorfra det kommer og sankker om hvordan det smager.
de smager på hinandens mad om etermiddagen og der igennem introducere evt til noget nyt.
	Del 2 - evaluering 1 - 5: Vi skal blive bedre til at sætte mere konkrete mål og indsamle data, som er mere konkrete end vurderinger.
	Del 2 - evaluering 1 - 6: Vi skal blive bedre til, at sætte mere konkrete mål og indsamle data i vores pædaogiske praksis.
	Del 2 - evaluering 2 - 1: Forældresamarbejdet. efter Corona oplevede vi at forældrene ikke havde samme indblik i hverdagen som tidligere. forældrene kom ikke ind i institutionen under Corona og vi har bibeholdt at forældrene afleverer i garderoben, men kommer ind om eftermiddagen. Vi ønsker at styrke det sociale sammenhold og relationerne blandt børn og forældre gennem større indsigt i vores pædaogigsk hverdag. 

vi har i foråret afholdt forældrekaffe på legepladsen og vi har haft fokus på at ligge flere billerder og videoer op, hvor vi viser vores pædaogiskepraksis samt beskriver hvilke fokus vi har. (opslag på Aula)
	Del 2 - evaluering 2 - 3: Vi oplever at forældre har fået større indblik i vores praksis/hverdag. Forældrene kan understøtte vores arbejde hjemme. Forældrenes kendskab til deres børns legekammerater, har været med til at understøtte legerelationer. 
	Del 2 - evaluering 2 - 2: Vi har samlet data gennem forældrerådet - hvilke oplevelser har de haft med aflevering i garderoben, forældrekaffen og opslag på Aula. 
vuggestuen beskriver deres prasis på Aula, samtidig med de skriver på en fysisk tavle om hvad der er sket i løbet af dagen. Vi har på denne tavle lavet en optælling - hvor mange læser det vi skriver på tavlen. (afkrydsning9
Personalet har fået henvendelser fra forældre, som fortæller positivt om de opslag vi ligger på Aula - disse henvendelser har vi også brugt som data.
	Del 2 - evaluering 2 - 4: Vi oplever vi får større respons på billeder og viideo, end vi gør på det vi beskriver.
vi skal blive bedre til at bruge billeder til at understøtte de vi skriver, så vi gør det skrevne mere spændende.
vi er usikker på hvor meget værdi vores tavle giver, ift den tid vi bruge på at beskrive hverdagen.
	Del 2 - evaluering 2 - 6: 
	Del 2 - evaluering 2 - 5: Vi vil bibeholde at inddrage vores forældreråd, når vi evaluerer forælreråedet, ligesom vi vil lytte til forældrerådets oplevelse af forældresamarbejdet
	Del 3 - 1: Vi vil have fokus på vores læringsmiljøer hvor leg er gennemgående element over hele dagen. vi vil også se på æstetik, læring, udvikling, trivsel, nysgerrighed, science, deltagelses kompetence. 
vi vil blive dygtigere til at se hvad børnene behov, opsætte læringsmiljøer og udarbejder progressionsplaner efter børnenes behov

Vi vil se på Leg som begreb/betydning for ledelse og medarbejdere tænkt ind i læringsmiljøerne. 
- Hvad er de voksnes rolle og deres involvering i legende læringsmiljøer med børnene og hvilke kompetencer har børnene og hvordan indgår de voksne legende. 
- Hvad er leg
- Hvad er leg overfor udvikling,læring, læring og dannelses (kerneopgaven). Forskning viser at vi skal have mere fokus på hvordan vi positionere os fx hvad er der set og hvornår er det svært.
- Der bliver sat fokus på legetyper hvad kalder det på, hvordan får vi det klassificeret, ind i behov for fri leg – rammestyret leg med ICDP ind i det.



	Del 3 - 2: Vi er ved at være færdige med version 2 af den styrkede læreplan som skal gøre os endnu mere kvalificeret og dygtige til at skabe større og mindre Læringsmiljøer. deri vil vi være bevidst og refleksiv i forhold til børnenes behov. Vi vil med version 2 se på tegn hvor vi vil have en progression i kerneopgaven.
De pædagogiske leder har en særlig opgave i at se efter tegn hos eget personale personale,data er personalet løbende ,evaluerede progressionsplaner, tegn de kan i hverdagen hos børnene og deres egen professionelle dømmekraft og observationer.
Vi går fra emne, sølje og aktivitetens tænkning til at anvende vores professionelle dømmekraft med at se hvilke behov har børnene og hvad kalder det på fra det pædagogiske personale med understøttelse af kerneopgaven. alt udvikling af kerneopgaven med trivsel, udvikling, læring og dannelse skal legen være bærende element over  over hele dagen også i de forskellige overgange. 
Dagtilbudslederen skal løbende tjekke in med hvordan det går med opgaven om hvad der de pædagogiske leder har brug for af understøttelsen til at lykkedes. 
	Del 2 - evaluering 1 - 2: observation og fortællinger om hvad der opleves på grupperne ved spisning
	Del 2 - evaluering 1 - 1: Vi har kigget på vores spisesituationer på baggrund af oplægget Madro fra september 2021. Vi har haft fokus på vores stemning omkring spisning. Vi vil den gode stemning og at vi som personalegruppe arbejder ud fra samme værdi ved spisning

vi ønsker at skabe et læringsmiljø, hvor børnene er selvhjulpene og nysgerrige i forhold til kosten. Det der er på fadet eller i madkassen, er det børnene må spise. Vi informerer børnene om, hvad det er på fadet - hvilke muligheder der er. Vi værdisætter ikke maden. Det er ok at de smager på hinandens madpakker, at de er nysgerrrige på hvad de andre har med i madpakken om eftermiddagen.


