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Indledning 

Dagtilbud Hatting består af 4 børnehavegrupper, 2 vuggestuegrupper, Solstrålen og 2 dagplejere. I 

Solstrålen arbejder 2 børnehavegrupper og 1 vuggestuegruppe sammen i henholdsvis team øst og 

team vest. Dagplejerne er tilknyttet hver deres team og deltager i forskellige aktiviteter i Solstrålen 

sammen med børn og personale. Endvidere arbejder vi på at få et samarbejde mellem 

vuggestuegrupperne og dagplejerne, der går begge veje. Det vil sige, at besøgene går begge veje og 

der er et samarbejde omkring børnene i skolens gymnastiksal. 

I dagtilbud Hatting arbejder vi med at fremme børns trivsel, læring, personlig mestring og dannelse 

gennem et trygt og pædagogisk læringsmiljø, hvor legen skal være grundlæggende, og der skal 

tages udgangspunkt i børneperspektivet. Barndommen har værdi i sig selv, og det pædagogiske 

læringsmiljø skal tage udgangspunkt i et børneperspektiv, uanset om der er tale om 

hverdagssituationer, børneinitierede aktiviteter eller voksenplanlagte forløb. 

Vi prioriterer udelivet højt med forskellige udendørs aktiviteter. Vi har heste og kaniner på 

legepladsen, som børnene på skift er med til at passe. 

 

Sammenhæng 

I Dagtilbud Hatting - Solstrålen og dagplejen, har vi i 2019 og 2020 haft særligt fokus på vores 

selvevalueringskultur.  

Gennem selvevalueringen vil vi blive klogere på vores egen pædagogiske praksis: 

- hvor vi er godt på vej, og  

- hvor vi har brug for at udvikle vores pædagogiske praksis.  

Selvevalueringen guider os til at beslutte den videre handling på baggrund af refleksioner og 

vurdering af børnenes trivsel, læring og personlig mestring. 

Vi ser børnene som aktive medskabere af egen læring og udvikling. Evalueringen handler derfor 

om, hvordan vi rammesætter og udvikler de pædagogiske læringsmiljøer.  

Alle daglige rutiner, lege og aktiviteter er vigtige for børns læring og udvikling. Det er derfor 

vigtigt, at vi løbende får reflekteret over, hvordan disse tilrettelægges, samt hvad udbyttet er for 

børnene. 

Evalueringen er en kontinuerlig proces, hvor vi gennem dokumentation og evaluering skaber ny 

viden. Evalueringen kan gøres på mange måder. Det kan være mundtligt, skriftligt eller visuelt 

gennem video eller billeder. Stuerne har fokus på at drøfte praksisfortællinger. Dette kan gøres 

dagligt eller på ugentlige eller månedlige møder. 
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Vores kommunikation omkring dokumentation og evaluering med forældrene foregår på flere 

måder: 

1. Digitalt gennem DayCare, hvor bestyrelsen har udarbejdet en kommunikationsfolder for 

Dagtilbud Hatting, som vi tager udgangspunkt i. Vi arbejder på, at der fra hvert team/stue 

udsendes minimum et nyhedsbrev pr måned. 

Vi formidler og dokumenterer på denne måde overordnet omkring det pædagogiske arbejde 

til forældrene gennem nyhedsbreve fra teams og stuerne. Vil vi gerne, at forældrene gennem 

vores dokumentation på Daycare er inddraget i det fælles ansvar for børnenes læring, trivsel 

og personlig mestring. 

2. Stuerne formidler konkrete tiltag fra dagen på whiteboards ved stuerne 

3. Løbende dialog med forældrene omkring iagttagelser af børnene 

Vi er opmærksomme på, at den tid, vi bruger på digital formidling, skal stå mål i forhold den 

samlede tid, vi har til rådighed. Den tid, vi bruger på formidling og dokumentation, er nødvendig 

for at sikre samarbejdet mellem dagtilbud og forældrene. Det er vigtigt at have fokus på, at vores 

dokumentation og evalueringer fører til kvalitetsforbedringer for børnegruppen.  
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Tiltag 

Vi har på en pædagogisk dag i marts 2019 arbejdet med selvevalueringskulturen i Solstrålen med 

oplæg fra pædagogisk konsulent Bodil Høgh. 

Vi har brugt materialet fra EVA og EMU: Redskab til selvevaluering som en ramme for en 

struktureret dialog om og analyse af vores pædagogiske praksis. Dette materiale er brugt til at 

evaluere på den pædagogiske praksis på stuerne og på stuemøderne. De faglige fyrtårne har været 

tovholdere på dataopsamling på stuerne. 

I september 2020 har vi ligeledes startet forløb med Bodil Høgh omhandlende temaerne: 

Læringssyn og børnesyn. 

Vi har valgt at kvalificere vores PLF – Professionelle Læringsfællesskaber, så vi sikrer, at vi bygger 

læringsmiljøer på viden og data. Vi vil sikre systematisk og faglig refleksion og handling. Vi har i 

samarbejde med Bodil Høgh udarbejdet en handleplansmodel til brug i PLF. PLF-møderne afholdes 

8-10 gange om året i hvert team og der vil altid være deltagelse fra ledelsen. De faglige fyrtårne har 

på disse møder en særlig rolle i at facilitere mødet samt overholde tidsrammen på mødet. Desuden 

er de tovholdere på, at der er video fra hverdagssituationer med til alle PLF-møder.  

Mål 

Implementering af en evalueringskultur, hvor sparring er en naturlig del af den pædagogiske 

hverdag, både i hverdagsaktiviteter og på PLF-møder. 

 

Tegn 

På teammøderne i PLF ser vi video af pædagogisk praksis, samt diskuterer problemstillinger og 

udfordringer med udgangspunkt i den styrkede læreplan. Vi har valgt at arbejde med overgange i 

aktiviteter. Vi starter med at kigge på overgangen til måltidet. Vi har børnesynet og 

læringsperspektivet for øje. 

De faglige fyrtårne mødes 6 gange om året og videndeler omkring metoder og tiltag.  

Fyrtårnene bidrager sammen med ledelsen med at facilitere dagsorden til stuemøderne og PLF ift. 

relevante emner, hverdagssituationer mv., samt de er ansvarlige for, at der arbejdes med 

handleplansmodellen, tiltag og sparring på stue- samt teammøderne.  
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Evaluering  

Vi har evalueret på, hvordan vi er lykkedes med at få implementeret en systematisk 

evalueringskultur i 2019. Efterfølgende er eksempler fra den pædagogiske praksis, hvor vi har 

indsamlet data og dokumentation og efterfølgende evalueret på egen praksis og effekten af læringen 

for børnene. 

 

Eksempel på udvikling af børnesyn og børneperspektiver i børnehaven: 

Gennem evaluering af børnesyn og børneperspektiver blev vi 

opmærksomme på, at det ofte var de samme børn, der blev hørt, 

og de samme børn som kom med ideer til aktiviteter. Personalet 

var efterfølgende opmærksomme på dette og havde ekstra fokus 

på at inddrage alle børns perspektiver i aktiviteterne. Til en 

fødselsdagsfest i børnehaven blev der drukket med sugerør. Det 

resulterede i at børnene pustede bobler i glassene. Det resulterede 

i en snak omkring bobler, og der blev efterfølgende lavet 

sæbebobler på legepladsen med vand og sæbe. 

 

 

Eksempel på udvikling af leg i vuggestuen: 

Personalet har lavet en observation på, at et barn har brug for 

hjælp til at indgå i leg med andre børn. Barnet står ved siden af 2 

andre børn og vil gerne deltage i legen, men skubber i stedet til 

det ene barn, og det andet barn begynder at græde. Personalet 

guider her barnet til at kunne deltage i legen ved at sætte ord på 

episoden og hjælpe barnet med at italesætte, hvad barnet gerne 

vil. Personalet viser vejen for de sociale spilleregler, og når det 

lykkes, trækker de voksne sig fra legen. Personalet sidder dog 

stadig på sidelinjen, så de kan guide barnet, hvis der bliver behov 

for det igen. 
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Eksempel på udvikling af leg i dagplejen: 

Dagplejerne har gennem observationer erfaret, at børnene tager erfaringer med sig fra 

voksenstyrede aktiviteter og kopierer adfærd fra disse aktiviteter til deres egen leg. I haven kører 

børnene rundt på scootere. Dagplejeren siger: ”Kan du ikke køre i Brugsen og købe mælk til mig?” 

Barnet får fiktive penge og kører i ”Brugsen”. Flere børn melder sig ind i legen. Dagplejeren 

trækker sig i legen, og børnene fortsætter legen alene. Efterfølgende byder dagplejeren ind med, at 

de kan købe kager. Børnene fortsætte legen og gør lige som dagplejeren. Denne evaluering danner 

baggrund for udvikling af lege og læringsmiljøerne i dagplejen.  

 

 

 

Ovenstående eksempler på evaluering fik os til at evaluere på, om vi fik kvalificeret vores 

observationer og data godt nok. Fik vi omsat vores observationer til handling. Vi konkluderede, at 

vi havde behov for et mere struktureret og systematisk værktøj til at gå fra evaluering til handling. 

Derfor glæder vi os til at komme i gang med at bruge det nye arbejdsredskab i form af 

handleplansmodellen. Personalet er begejstrede for det nye redskab, og vi glæder os til at se 

resultatet af at benytte metoden i vores pædagogiske praksis. At vi på denne måde får kvalificeret 

vores praksis, og giver børnene de bedste muligheder for at fremme deres trivsel, læring, udvikling 

og dannelse. Vi evaluerer løbende på metoden sammen med fyrtårnene og laver opfølgning af både 

processen og handleplansmodellen med Bodil Høgh. 


