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Indledning: 
I vores første delevaluering af den Styrkede Pædagogiske Læreplan for Dagtilbud Stensballe 2020-
2022 beskrev vi, hvordan vi vil arbejde med implementeringen af den gode evalueringskultur. Vi 
beskrev også vores arbejde med at gøre vores fælles børnesyn og børneperspektiv tydeligt i vores 
praksis. Endvidere havde vi i 2020 fokus på at skabe en god og sund legekultur, - den proces blev 
også kort beskrevet i første delevaluering (2020). 
I anden periode af 2020 og i 2021 har vi i Dagtilbud Stensballe haft et særligt fokus på 
kommunikation, samarbejdet med forældre, børnefællesskaber, og de pædagogiske 
læringsmiljøer.  
Vi arbejder aktivt med antimobbeprogrammet: Fri For Mobberi til at understøtte vores arbejde 
med at skabe rammer for de gode børnefællesskaber og læringsmiljøer. I efteråret 2020 afholdte 
vi en pædagogisk dag for hele personalet med en konsulent fra Fri For Mobberi. Dagens oplæg og 
refleksioner arbejdede vi efterfølgende med i de enkelte huse til husmøder – bl.a. i form af 
dialogkort. 
Vi bruger værdierne tolerance, respekt, omsorg og mod fra Fri For Mobberi i hele vores 
pædagogiske praksis, - både når vi samarbejder med hinanden, med forældrene og sidst, men ikke 
mindst, med børnene. Værdierne er repræsenteret i vores personalepolitikker. 
Vi har til et personalemøde undersøgt og evalueret på, hvordan vores lokale mål i den styrkede 
læreplan anvendes i den daglige praksis. I praksis delte vi personalegruppen op i 12 grupper, som 
hver især drøftede og videndelte, hvordan de arbejde med de seks læreplanstemaer i deres 
daglige pædagogiske arbejde. Drøftelsen satte fokus på, hvor vi var i de forskellige processer og 
hvad der derfor naturligt var næste skridt.  

 

 

Da vi har brugt vores legepladser og uderum udover det sædvanlige i 2020 og 2021 grundet 
corona, har vi haft flere temaer, der relaterer sig til de udendørs læringsmiljøer. Vi har bl.a. 
arbejdet med samspil på legepladsen til vores husmøder i oktober 2020, her brugte vi dialogkort 
som redskab til refleksion og evaluering. Vi har benyttet materialet fra EVA om samspil på 
legepladsen.https://www.eva.dk/dagtilbud-boern/eva-tema-samspil-paa-legepladsen.  
I august 2021 afholdte vi en pædagogisk lørdag, hvor et af temaerne var ”vilde legepladser og 

risikoleg”. Her var der et oplæg fra konsulent Karsten Düring og dilemma kort til drøftelse. 

Eksempel: 

Kommunikation og sprog: Gruppe 5: 
Følgende udsagn drøftes i gruppen med fokus på, hvordan det ser ud i jeres praksis og hvordan I kan 
se, at det vil se ud i jeres fremtidige læringsmiljøer. 

 Vi vil i dialogen have øje for følgende tre former 
o Den følelsesmæssige dialog, hvor vi viser barnet at det er værdsat, at vi er glade for 

dem, så de får mod til at udvide kontakten med os og andre børn 
o Den meningsskabende dialog, hvor vi er med til at udvide børnenes oplevelser ved at 

forklare det erfarede, så barnet udvider sin forståelse af begivenheder og ting 
o Den guidende dialog, hvor vi hjælper barnet med at skabe overblik og giver støtte i 

forhold til barnets færdigheder og opgavens sværhedsgrad 

 Vi vil vægte den gensidige dialog, hvor voksen og barn skiftes til at lægge ud og sætte 
dagsordenen i samtalen, så vi kan diskutere, udforske og uddybe et givent emne i fællesskab 

 
 

 

https://www.eva.dk/dagtilbud-boern/eva-tema-samspil-paa-legepladsen
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Som opfølgning til dette tema, havde vi på personalemødet i oktober 2021 en 

personaledrøftelse i hvert hus om analyse af egen legeplads. 

 

I forbindelse med udarbejdelse af vores lokale sproghandleplan har sprog og kommunikation 

været et tema på tværs af vores huse. Vores sprogvejledere har holdt oplæg for det 

pædagogiske personale i alle huse. I vuggestuen og dagplejen har Læseleg været er del af 

læringsmiljøet, og vi ser både en udvikling i sproget, men også i børnenes sociale udvikling. De 

bliver bedre til at sætte sig selv i spil og give kammeraterne plads. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Samarbejde med forældre om børns læring. 
Vi har stillet skarpt på vores forældresamarbejde, -specielt fordi 
en lang periode med restriktioner i dagtilbuddet har stillet nogle 
nye krav til vores måde at samarbejde på, og meget 
forældresamarbejde har skullet foregå på afstand.  
 
Vores formål med evalueringen: 

Vores formål er at evaluere på, hvordan vi i Dagtilbud 

Stensballe lykkedes med vores forældresamarbejde, så det har 

en positiv direkte effekt på børnenes trivsel, dannelse, læring 

og udvikling. Vi har fokus på det daglige samarbejde. Det 

formelle samarbejde, som finder sted i forældrebestyrelsen, vil 

vi ikke evaluere på her.  

I Den Styrkede Pædagogiske Læreplan står samarbejdet mellem dagtilbud og forældre centralt. Et 
godt samarbejde mellem dagtilbud og forældre skal sikre en fælles viden om barnet og bidrage til, 
at skabe sammenhæng i barnets liv.  
 
Indsamling og dokumentation: 
I processen med at styrke samarbejdet med forældrene har vi bl.a. stillet skarpt på vores 
kommunikation og retorik generelt. Under den overskrift blev det pædagogiske personale og 
dagpleje inviteret til en pædagogisk dag, hvor Karin Torp gav et inspirerende foredrag om 
kommunikation og samarbejde.  
 
Vi har justeret vores faglige standard ift. forældresamtaler og lagt en fast opfølgende samtale ind 
3-6 måneder efter opstart, for at styrke forældreinddragelsen, samarbejdet og trygheden i 
dagtilbuddet. Temaet kommunikation har ligeledes givet os anledning til at efterse vores første 
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kontakt med forældrene, - bl.a. i det velkomstmateriale, som sendes forlods til de enkelte 
forældre inden opstart.  
 
I forhold til at give vores forældrebestyrelse en god indsigt i, hvordan vi arbejder med den 
Styrkede Pædagogisk Læreplan i praksis, inviterer vi pædagogisk personale fra de forskellige 
afdelinger til at komme og give et indblik i den pædagogiske praksis. 
 
Vi har i dagplejen arbejdet med materialet ”Hvordan er vi sammen om børnene”, som er 
udarbejdet af børne- og undervisningsministeriet. Materialet har vi brugt til at understøtte en 
proces med at skabe åbne og tillidsfulde dialoger om gensidige forventninger med forældrene. Et 
velfungerende forældresamarbejde indebærer, at samarbejdet tilpasses den enkelte familie. Vi 
møder familier med forskelligt arbejds- og hverdagsliv, forskellige familieformer og sociale og 
kulturelle baggrunde. Det betyder forskellige behov og ønsker i samarbejdet, og bevidstheden om, 
at familierne har forskellige ressourcer at byde ind med.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vi kommunikerer med forældre på flere måde. Vi har selvfølgelig de daglige dialoger, når barnet 
bringes og hentes, og  vi har de mere formelle, hvor vi på forhånd aftaler en samtale. Desuden 
kommunikerer vi digitalt via vores nyhedsbreve og opslag på AULA.  

I vores nyhedsbreve beskriver vi, hvilke læringsmiljøer vi er optaget af. Vi beskriver, hvordan 
forældrene kan arbejde med samme tema sammen med deres børn derhjemme. I eksemplet fra 

Et lille praksis eksempel på 

hvordan vi samarbejde med 

forældre om, at skabe den bedste 
overgang for det enkelte barn. 
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nyhedsbrevet beskrives, hvad gruppen er optaget af, og hvordan forældre inddrages. Aktuelt var 
der flere børn, der havde stort udbytte af temaet om farver og følelser, og der var familier, der 
lånte bogen med hjem. Vi fik tilbagemeldinger fra disse forældre om, at de fik en helt ny indsigt i 
deres barn, og af det gav rigtig god mening for dem, at snakke om følelser som farver sammen. Vi 
oplever altså, at det har god effekt at inddrage forældrene i det vi gør sammen med deres børn i 
de pædagogiske læringsmiljøer. 

Herudover inddrager vi forældre ved specifikke aktiviteter. F.eks. har der været arbejdet med 
temaet ”Børn i andre lande” i Røde Kors ugen. Her blev forældrene inddraget med et 
informationsbrev, og vi bad dem også efterfølgende evaluere på, hvad de oplevede, deres børn 
havde lært i ugens løb.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En del af 

informationsbrevet der blev 

sendt til forældre forud for 

temaugen- og et eksempel 

på tilbagemelding fra én 

forældre. 

Eksempel fra nyhedsbrev:                                                                                                                            
                                                                                                                                                                             
Hvilke mål og temaer er gruppen optaget af i denne periode? 
 
Vi vil i den kommende periode have fokus på Følelser. Vi ønsker, at børnene får en opmærksomhed på, hvordan de og deres 
venner har det og på hvordan kropssproget og ansigtsmimikken er, når børnene fx er glade, vrede eller triste. Vi ønsker 
desuden, at børnene øver sig i at give udtryk for og mærke efter, hvordan de har det og går på opdagelse i følelsernes 
sprog.  
Vi vil læse bogen ”Farver og følelser”, som handler om et lille monster, der skifter farve alt afhængig af, hvordan han føler.  
 
Hvordan kan I arbejde med målene hjemme? 
Ved at sætte ord på og spejle dit barns følelser, giver det barnet en bevidsthed om, hvordan han/hun reagerer, ser ud eller 
taler, når han/hun fx er ked af det. I kan som forældre fx sige ”Du bliver ked af det nu. ” el. ”Jeg kan se, at du bliver så 
vred, at du tramper i gulvet. ”  
Vi har lavet et print af monsterets farver og følelser, som I får med hjem. Disse kan også bruges til at beskrive hvordan barnet 
har det.  
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På vores seneste personalemøde havde vi evaluering af samarbejdet med forældrene om 

børnenes læring på dagsordenen. Via ”redskab til evaluering” fra EVA og Børne- og 

Undervisningsministeriet var hvert team gennem refleksionsspørgsmålene og beslutningen om 

udviklingspunkter. 

I foråret afholdte vi et forældrearrangement i alle institutioner, hvor vores intention var at 

skabe rammen for den gode dialog omkring børnenes læring, forældre og personaler imellem. 

Grundet den lange periode med restriktioner og begrænset kontakt forældre og personaler 

imellem, blev arrangementerne planlagt med et stort fokus på socialt samvær. Vi valgte at 

inviterer børnene med, da vi oplevede børn, der længtes efter at dele deres institutionsliv med 

deres forældre. Da forældrene har haft begrænset adgang til husene, har de ikke været 

direkte involveret i børnenes læringsmiljøer i samme grad som vanligt, derfor var det netop 

det, der blev prioriteret til disse arrangementer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eks. fra evalueringen: 

 Vi tager ansvar for at skabe rammerne for en tillidsfuld relation mellem dagtilbud og 

familie på en måde, så alle forældre og børn føler sig velkomne 

 Forældrenes viden og fortælling om deres barn er en central forudsætning for vores 

arbejde, og vi taler med forældrene om deres betydning for barnets læring, trivsel, 

udvikling og dannelse 

 Der er forældre, hvor vi oftere skal i dialog end hos andre. Noget kan foregå i det 

offentlige rum (legepladsen), andet går vi fra og har dialog om, - igen andet kalder 

på et møde 

 Kollegaer imellem er vi indforstået med, at vi bruger tid med forældrene. Her vil vi 

som kollegaer ”dække af for hinanden”, så vi har de bedste forudsætninger for at 

finde tid til daglig kontakt. 
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Analyse og justeringer: 

Vi vil give en analyse på flere af de måder, hvor vi, som dagtilbud, samarbejder med 

forældrene om børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse.  

 

Den daglige udveksling af viden når forældre afleverer og henter: 

Vi har en løbende dialog og gensidig udveksling af viden, når barnet bliver afleveret og hentet. 

Den daglige dialog er vigtig for at skabe sammenhæng mellem hjem og dagtilbud og opbygge 

en tillidsfuld relation. I flere huse bruger vi en tavle til at skabe overblik over alle ugens 

aktiviteter. Tavlen guider visuelt forældre, børn og personaler i ugens vigtigste informationer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi har i perioder oplevet, at den daglige kommunikation kan være sårbar. Den foregår ofte, der 

hvor der også sker mange andre ting, som kalder på vores opmærksomhed. Vi har derfor 

arbejdet med kommunikation, bl.a. havde vi, som før omtalt, Karin Torp til at give et skarpt 

oplæg om kommunikationen og dens snubletråde. Vi vil forsat have fokus på at skabe en god 

og tydelig kommunikation om barnets trivsel, udvikling og læring i dagligdagen.  

 

Barnets opstart: 

Når barnet starter i dagtilbuddet og skal skabe en tilknytning til nye voksne og børn, er der 

brug for at der foregår en gensidig vidensudveksling om barnet og det pædagogiske 

læringsmiljø, barnet skal være en del af. Her er forældrenes viden om barnet en væsentlig 

forudsætning for den gode opstart. Det pædagogiske personale bruger tid på, at lære familien 

at kende, så der opbygges en tillidsfuld relation. Vi er i gang med at introducere materialet 

”hvordan er vi sammen om børnene”, som netop er et materiale, der understøtter en proces 

med at skabe åbne og tillidsfulde dialoger om gensidige forventninger med forældrene. Vi 

oplever, at der er forældre som efterlyser indsigt og indflydelse, og det vil vi kunne give dem 

ved at udvide det materiale, vi bruger ved barnets opstart, så der kommer mere fokus på at 

lære hinanden at kende godt og opbygge den tillidsfulde relation, der skaber et godt grundlag 

for det fremadrettet samarbejde omkring barnet.  

 

Individuelle forældresamtaler: 

De individuelle forældresamtaler er en anledning til at få mere information om barnets 

situation derhjemme og for forældrene, at få vigtig viden om barnets trivsel, læring, udvikling 

og dannelse i dagtilbuddet. Det er også her, vi har mulighed for at drøfte udfordringer eller 

bekymringer om barnet. De individuelle samtaler har været efterspurgt af forældre, og vi har 

derfor udarbejdet en faglig standard for, at indkalde alle forældre til en opfølgende samtale 3-6 

måneder efter barnets opstart. Vi får mange positive tilbagemeldinger og oplever, at vi får 

taget hånd om mange situationer på forkant.  
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Fællesarrangementer:  

Vores årlige forældremøder er en fast del af forældresamarbejdet. Der er også arrangementer 

som f.eks. forældrekaffe i dagplejen og i ét vores huse holder de f.eks. en ”mor dag” og en 

”far dag”. Vi har i de forskellige huse aktivitetsudvalg, der består af en gruppe forældre, som 

arrangerer fælles aktiviteter for familierne. Der afholdes f.eks. julearrangementer, 

fællesspisning, bålhygge og fælles tur til svømmehallen. Disse arrangementer skaber et 

inkluderende fællesskab for både børn og voksne, og medvirker til trivsel og tættere relationer 

børnene imellem.  

 

Digital kommunikation:  

Vi bruger Aula til den brede kommunikation, som fælles informationer og deling af 

dokumenter. Vi bruger også AULA til at giver et konkret indblik i barnets hverdag i form af 

beskeder og billeder. Vi oplever, at forældrene ofte tager afsæt i billeder og beskeder om 

dagens aktiviteter og læringsmiljøer for dialog med barnet. Billederne er værdifuld 

understøttelse for de yngste børns kommunikation. 

 

Sammenhænge mellem hjem og dagtilbud og dagtilbud og skole/SFO  

Ligesom ved opstart har vi et øget forældresamarbejde omkring børnenes overgange til 

børnehave og til SFO/skole. Samarbejde omkring overgange er en vigtig del af det at skabe 

sammenhæng mellem børnenes livsverdener. Når koblingen mellem barnets livsverdener 

styrkes, skaber det tryghed og genkendelighed for barnet. Vi har i Dagtilbud Stensballe 

udvidet samarbejdet mellem vuggestue og børnehave med det fokus at skabe gode 

overgange. Vuggestuegrupperne har alle en venskabsbørnehave, og de er sammen i fælles 

planlagte læringsmiljøer på givne tidspunkter. Vuggestuepædagogen udfylder en dialogprofil 

på barnet før børnehaveopstart, og deltager i opstartsmødet sammen med den modtagne 

pædagog i børnehaven og forældrene. Vi ser, at arbejdet bærer frugt og giver børnene en 

mere tryg opstart, fordi de oplever genkendelighed. Denne gode overgang arbejder vi også på 

at styrke i samarbejdet mellem dagpleje og børnehave.  

I overgangen til skoleopstart tilbydes forældrene en samtale med udgangspunkt i 

dialogprofilen (redskab fra Rambøll), som både forældre og pædagog udfylder. Det fælles 

resultat, som profilen viser, danner et kvalificeret udgangspunkt for en god og konstruktiv 

dialog om barnets læringsforudsætninger. I perioden fra januar til maj arbejdes der desuden 

med de forventninger, både børn og forældre har til kommende skolestart (fortællingens bro). 

De børn, som har udfordringer og kræver specifikke tilgange, bliver ”overleveret” til skolens 

personale via et møde, hvor forældre, børnehave, TEFL og ledelse deltager. Når førskolen 

starter op primo maj, følger mindst én pædagog med fra hver børnehave i månederne frem til 

sommerferien. 

 

Tværfagligt samarbejde:  

Forældresamarbejdet kan også involvere andre fagprofessionelle, hvis et barn fx pga. sprog, 

motorik eller forhold i hjemmet kræver særlig opmærksomhed og støtte. I Dagtilbud 

Stensballe holder vi bl.a. børnekonferencer, hvor vi kan drøfte de udfordringer, der måtte være 

omkring et barn. Her kan forældre få tværfaglig sparring og der udarbejdes en fælles målrettet 

indsats for at støtte barnets udvikling og trivsel. 

Justeringer vi tager med fremadrettet: 

 Kommunikation vil være et tema vi også vil have fokus på fremadrettet, bl.a. vil vi 

arbejde mere med at få implementeret værdierne fra ”fri for mobberi” i vores 

kommunikation og vores feedback til hinanden. 

 Vi vil udbrede brugen af materialet ”hvordan er vi sammen om børnene” til alle husene, 

for at vi kan sikre åbne og tillidsfulde dialoger om gensidige forventninger med 

forældrene. 
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 Vi har justeret vores faglige standard for forældresamtaler og lagt et fast opfølgende 

møde ind efter 3-6 måneder. Dette tiltag fordi vi blev opmærksomme på et behov, da 

vi evaluerede på de formelle samtaler. 

 Vi vil gentage succesen med arrangementer for forældre og børn, hvor forældrene får 

lov til at opleve de pædagogiske læringsmiljøer, deres børn er en del af i praksis. 

 Ovenstående punkter justerer vi ind i vores lokale læreplan. 

Vores fokus i 2022: 

”Børn i udsatte positioner”, vil i 2022 være et fokuspunkt. Vi har lige nu en pædagogisk 

assistent i vuggestuen og en pædagogisk assistent i dagplejen, som er i gang med et 

læringsforløb om ”de første 1000 dage”, og en pædagog, der tager et diplommodul i samme 

tema. ”De første 1000 dage” handler om, hvordan vi skaber de bedste rammer for børn i 

udsatte positioner. Den viden, de opnår, skal vi have omsat og udbredt i hele dagtilbuddet. Vi 

kommer også til at sætte spot på sammenhæng til skolen, inddragelse af lokalsamfundet og 

arbejdet med de fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljøer.  

 

 

 

 

 


