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DAGTILBUD VESTBYEN 

      Evaluering af Den styrkede læreplan 
 
 

   

 

Indledning  

I Dagtilbud Vestbyen 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. Dagtilbud Vestbyen består af 

3 huse beskrevet nedenfor: 

 

Horsens Børneasyl er en del af dagtilbud Vestbyen og består af 3 børnehavegrupper. 

Grupperne er aldersopdelt, således at vi har 2 grupper til de 3-4 årige og 1 gruppe til 

skolegruppen - de 5 årige. Grupperne er alle i tæt samarbejde med hinanden, 

planlægger aktiviteter på tværs af grupperne og arbejder målrettet med at skabe en rød 

tråd og dermed en tryg overgang mellem grupperne.  

 

Dusines Hus er en del af dagtilbud Vestbyen, og består af 3 vuggestuegrupper og 3 

børnehavegrupper, som er fordelt i 2 fløje med henholdsvis vuggestue og 

børnehavebørn. Der arbejdes i teams, blandt andet for at skabe en rød tråd og dermed 

en tryg overgang fra vuggestue til børnehave. 

 

Børnehuset Fussingsvej er en del af dagtilbud Vestbyen og består af en vuggestuedel, 

som består af 2 teams med hver 3 vuggestuegrupper samt en børnehavedel, som består 

af 5 børnehavegrupper. Børnehavegrupperne er aldersopdelt, med 3 grupper af 3-4 

årige og 2 storbørnsgrupper med de 5 årige. Grupperne er alle i tæt samarbejde med 

hinanden, planlægger aktiviteter på tværs af grupperne og arbejder målrettet med at 

skabe en rød tråd og dermed en tryg overgang mellem grupperne.  
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Evaluering af det pædagogiske læringsmiljø  

Lovændringerne indeholder en ny bestemmelse om, at lederen er ansvarlig for at 

etablere en evalueringskultur i dagtilbuddet. Vi skal arbejde systematisk med at udvikle 

og kvalificere det pædagogiske læringsmiljø ved hjælp af vores evalueringskultur, og 

disse overvejelser er vigtige for at skabe god kvalitet i vores institution. Evalueringen 

tager udgangspunkt i de pædagogiske mål, sammenhæng mellem det pædagogiske 

læringsmiljø og børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. Alle daglige 

situationer er vigtige i forhold til børnenes læring og udvikling, og det er derfor vigtigt, 

at vi hele tiden reflekterer over, hvordan disse tilrettelægges. Vi skal sikre en løbende 

pædagogisk dokumentation, som indgår i vores evaluering, og evalueringen skal 

offentliggøres. Vores refleksioner skal bruges og gøre os klogere på, hvordan vi kan 

udvikle læringsmiljøet, og det kræver, at vi som voksne er iagttagende på, hvad der 

sker. Vi skal undre os, være nysgerrige, opsamle og justere praksis, og når vi har ændret 

det, reflekterer vi igen over, om det virker.  

Sammenhæng: 

Formålet med den pædagogiske dokumentation er at synliggøre barnets trivsel, læring, 

udvikling og dannelse. Vi beskriver og reflekterer over læringsmiljøet, synliggør den 

faglige intention og vurderer på det dokumenterede i evalueringsprocessen. Dette gøres 

på mange forskellige måder. Det kan være mundtligt, skriftligt eller visuelt, det kan 

foregå dagligt, ugentligt eller månedligt og det kan være, når vi arbejder projekt- og 

temaorienteret.  

I Dagtilbud Vestbyen arbejder vi med Fordybelsesbånd og Skema til handling som 

redskaber til planlægning samt evaluering. Begge redskaber er bygget op omkring 

SMTTE modellen, med fokus på planlægning af aktiviteter, de nødvendige justeringer 

undervejs, hvad ønsker vi at udvikle og evaluerer på – alt sammen med henblik på at 

vi løfter i flok, er forberedte og formår at justere optimalt. Vi ønsker at inddrage barnet, 

som aktiv deltager, og refleksioner og udsagn fra barnet skal medtages i 

dokumentationen.  

Ved hjælp af vores evaluering skal vi se sammenhængen mellem faglig intention, mål, 

indsats og effekt og få ny viden til brug for kvalificering af læringsmiljøet. Dette gøres 
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gennem diskussion, debat, formelle og uformelle samtaler med konklusion, 

gennemgang af systematisk dokumentationsmateriale, fotos, interviews, 

praksisfortællinger og undersøgelser og vurderinger.  

Mål: 

I 2019-2020 eksperimenter vi med hvorledes vi organiserer vores pædagogiske 

læringsmiljø, således at vi får skabt et miljø der understøtter leg, aktiviteter og rutiner, 

samt hvilke pædagogiske overvejelser der ligger til grund for den måde vi organiserer 

det pædagogiske læringsmiljø. 

Tiltag: 

Vi har brugt vores personalemøder til at facilitere en fælles refleksion gennem 

arbejdsspørgsmål, som et fælles fundament for vores opmærksomhed omkring de 

pædagogiske læringsmiljøer. Hver stue fik til opgave at videreudvikle den 

pædagogiske praksis gennem et fælles skema, som efterfølgende blev fremlagt på et 

senere personalemøde. Stuerne havde hver især fokus på særlige pædagogiske 

aktiviteter som fordrede en skærpet indsats omkring læringsmiljøet. Vi vil sikrer, at vi 

bygger læringsmiljøer på viden og data gennem systematisk og faglig refleksion og 

handling. 

 

Evaluering af den pædagogiske læreplan i Dagtilbud Vestbyen – nov. 2020: 

Vi er optaget af hvordan medarbejdere kan stille læringsmiljøer til rådighed for børnene 

hvor børneperspektivet er tilstede. 

Nedenstående er eksempler på hvordan vi arbejder systematisk med den styrkede 

pædagogiske læreplan samt anvender data og dokumentation til at udvikle og evaluere 

på vores pædagogiske praksis og vores læringsmiljøer. 

 

Eksempel på udviklingen af læringsmiljø Ved Uglerne i Horsens Børneasyl 

Ved Uglerne har der været særligt fokus på børneinitierede aktiviteter og 

voksenstyrede forløb. Gennem udarbejdet SMTTE model ønskede Uglerne at skærpe 

børnenes fokus omkring samling/læringssituationerne og samtidig skabe rum og tid til 
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at gribe børnenes initiativer til samtaleemner – herigennem skabe betydningsfulde 

mødeøjeblikke.  

Væsentligt for opgaven blev det at kigge på hvorvidt rammerne kunne skabe den 

nødvendige ro og forudsigelighed, også for de særligt udsatte børn, samt at 

rollefordelingen ift. personalet blevet skematiseret – Hvem holder samling, hvem 

skaber ro i gruppen, hvem gør klar til ”det næste”.  

Målet var at give børnene større selvindsigt, mod til at tale foran andre og give sin 

mening til kende, reflektere over betydningen af ord samt agere i et fællesskab.  

Der indføres dukseordning således at børnene får et større ejerskab, der indføres 

struktur/visualisering bl.a. gennem brug en tavle med kort, således at børnene støttes 

i rutinerne og den fysiske placering justeres således at samlingen ikke forstyrres af, at 

der også skal dækkes bord.  

Der har været særligt fokus på hvorledes de pædagogiske læringsmiljøer 

imødekommer behovet for at arbejde i differentierede fælleskabet. Vi oplever at rolige 

strukturerede interaktioner etablerer trygge relationer, der stimulerer emotionel og 

kognitiv udvikling. 

Der bliver løbende evaluere og justerer på målene og de pædagogiske tiltag. Alle er 

ansvarlige for, at der arbejdes med SMTTE modellen og at der løbende er sparring på 

koordinerings- samt stuemøderne. 

Eksempel på udviklingen af læringsmiljø ved Musene i Horsens Børneasyl 

Ved Musene har der været et særligt fokus på hverdagssituationerne – særligt 

garderobe situationen, som kunne være lidt tumutarisk og toiletbesøgene, som for 

nogle børn var grænseoverskridende og derfor ikke fordrende for bl.a. 

renlighedstræning.  

På baggrund af en udarbejdet SMTTE model, blev rammerne/læringsmiljøet justeret. 

Væsentligt for begge aktiviteter blev det, at der var tæt voksenguidning, således at 

hjælpen er tilgengængelig, så der skabes ro og færrekonflikter og derigennem 

motivation for selvhjulpenhed.  

Der indføres faste tidspunkter/rutiner, således at vi skaber forudsigelighed og 

derigennem hjælper børnene til selv at mærke efter. 
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Børnene bliver inddelt i mindre grupper, således at der skabes rum for læring – de 

store kan hjælpe de små, der er fysisk plads til at færdiggøre sin aktivitet uden 

forstyrrelse. 

Der bliver i begge grupperum arbejdet med lyd, rumklang og inddeling i mindre rum, 

således at flere behov tilgodeses – også dem med særlige behov.    

Det er vores oplevelse at de rette læringsmiljøer skaber rum til at det pædagogiske 

personale støtter børnene både emotionelt og kognitivt, og samtidig bidrager det til at 

skabe trygge relationer og stimulere børns læring og udvikling. 

Der bliver løbende evaluere og justerer på målene og de pædagogiske tiltag. Alle er 

ansvarlige for, at der arbejdes med SMTTE modellen og at der løbende er sparring på 

koordinerings- samt stuemøderne. 

 

Eksempel på udviklingen af læringsmiljø I Dusines Hus vuggestue 

 

I Dusines Hus vuggestue har der været fokus på 

hverdagssituationer – På en af børnegrupperne har de haft 

særlig fokus på bordskik omkring måltidet. De oplevede at 

børnene legede med deres mad og drikke ved måltiderne, 

hældte vand ud på bordene, og mad op i håret. 

Der blev udarbejdet en SMTTE model, med en række 

pædagogiske tiltag som de ville afprøve.  

 

 Børnene og de voksne fik faste pladser ved måltidet 

 Børnene blev delt op i mindre grupper når de spiste middagsmad. 

 De ældste sidder ved et bord på gangen sammen med en voksen, og de to mindre 

grupper på stuen, for at skabe mere ro og fokus omkring måltidet.  

 

Efterfølgende er de nye tiltag og mål evalueret ud fra observationer af den nye praksis. 

Der opleves nu en anden ro omkring måltidet. Der er mere ro og fordybelse og samtale 

ved bordet med den voksne. 

Der opstår uheld engang imellem. Børnenes krus falder på gulvet, da de sætter det ved 

siden af tallerkenen.  



6 
 

Der blev efterfølgende lavet et nyt tiltag, hvor børnene får sin egen dækkeserviet, 

hvorpå de visuelt kan se hvor koppen, tallerkenen og bestikket skal stå. 

Der bliver løbende evalueret og justeret på målene og de pædagogiske tiltag.  

Eksempel på udviklingen af læringsmiljø i Dusines Hus børnehave 

I Dusines hus  børnehave har vi været optaget af,  at udvikle 

på hvordan vi kunne bruge uderummet /orangeriet noget mere 

i hverdagen.  Vi har et stort orangeri, højbede og en dejlig grøn 

legeplads med masser af frugtræer m.v.  

Der blev udarbejdet en SMTTE model med pædagogiske 

tiltag.  

Børnene blev indelt i små grupper 

Der blev indkøbt plantesække , frø m.v. Vi fortalte og guidede børnene igennem 

såningen af frø og grønsagstoppe. Børnene var selv med til, at passe deres planter hen 

over hele sommeren. Der blev indkøbt små vandkander til børnene så de sammen med 

en voksen kunne forestå den daglige vanding af planterne. 

 

Det er vores oplevelse at børnene har fået en bedre forståelse 

for ”jord til bord ” At børnene har fået flere begreber og 

konkret erfaringer omkring emnet, som har udviklet deres 

nysgerrighed og lyst til at være aktivt deltagende. 

 

Der bliver løbende evalueret og justeret på målene og de 

pædagogiske tiltag. 

 

 

 

Eksempel på udviklingen af læringsmiljø i Børnehusets vuggestue 

På en af stuerne har man haft særlig fokus på at skabe forskellige lærings/legemiljøer 

til børnene, med udgangspunkt i hvad gruppen har brug for, samt hvilken læring der 

er fokus på. 

Fokus har været at skabe lærings/legemuligheder, som børnene nemt kan ”opdage” og 

som kan inspirere dem til leg.  



7 
 

Eks: en reol er malet, der er lavet 2 vinduer i 

bagbeklædningen, og kasseapparat m.m. er 

fastmonteret på en hylde. Under er en kasse med 

legemad. 

 

Erfaring: Vi kan se børn og voksne leger 

købmand, der øves fokusord samtidig med at 

barnet oplever ordene visuelt. Legen fortsætter i 

længere tid- koncentration og fordybelse- fordi legetøjet er fastmonteret og derfor ikke 

flytter sig rundt i rummet. Det er tydeligt for barnet, at det er her vi leger.  

Eks: en bed roller er fyld med sand, sten og små 

køretøjer. Den står på badeværelset, hvor der er 

mulighed for lege uden at blive forstyrret af andre, der 

leger. Vi kan se børnene leger i længere tid fordybet, 

da de ikke bliver forstyrret af de andre børn, der 

bevæger sig rundt. Der øves fokusord, som også er 

visuelle.  

 

Eksempel på udviklingen af læringsmiljø i Børnehusets børnehave 

Der havde i en periode været arbejdet i den store gruppe, og det viste sig, at det var 

svært for især de mindre 3 årige og børn med særlige udfordringer at vide: Hvad 

forventer de voksne af mig og hvad skal jeg nu?  

En stuen blev optaget af at arbejde med opdeling i mindre grupper i en del af dagen. 

Målet blev at skabe mere ro og overskuelighed for børnene, og bedre muligheder for 

det enkelte barn at kunne deltage i planlagte aktiviteter.  

Grupperne blev lavet med udgangspunkt i barn/barn relation og barn/voksen relation, 

samt evt. særlige behov. Der blev lavet et skema så det var tydeligt hvem der var i 

gruppe med hvem.  

Ved at arbejde i mindre grupper, vidste børnene hvem de skulle være sammen med, 

både andre børn og hvilken voksen, samt hvor de skulle være. De voksne kunne 
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løbende justere aktiviteter i forhold til barnets/børnenes nærmeste udviklingszone, 

følge børnenes spor samt skabe mere nærvær med barnet/ børnene.  

Ved at arbejde i mindre grupper, understøttes børnenes mulighed for trivsel, udvikling 

og læring. 

Der bliver løbende evalueret og justeret på de pædagogiske tiltag i forhold til målene 

for periodens indsats. Alle er ansvarlige for, at der arbejdes med SMTTE modellen og 

der er løbende sparring på kvartals og stuemøderne. 

 

 


