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INDLEDNING 
I Dagtilbud Torsted har vores væsentligste fokusområde i 2021 været en genetablering af en struktur omkring 

arbejdet med de pædagogiske opskrifter.  

Vi har derfor i 2021 været optaget af, at få styrket vores en evalueringskultur ift. vores pædagogiske intentioner 

og vores pædagogiske grundlag (som det er beskrevet i den pædagogiske læreplan), samt ikke mindst 

indarbejdelse af Dagtilbud Torsted DNA.   

 



 

Vi har valgt at afrapporteringen vil være igennem fem eksempler på, hvordan vi systematisk arbejder efter 

læringsmål, anvender data samt dokumentation til at analysere og derefter sætte retning for ny pædagogisk 

praksis. Dette understøttes med implementeringen af Dagtilbud Torsteds DNA.  

 

SAMMENHÆNG 
 

EVALUERINGSKULTUR 
Lovændringerne indeholder en ny bestemmelse om, at lederen er ansvarlig for at etablere en evaluerings-

kultur i dagtilbuddet, og dette vil vi fortsat have særlig fokus på i 2021/2022. Vi vil arbejde systematisk med en 

evalueringskultur, hvor vi gennem faglige drøftelser reflekterer over, om vores tiltag har en virkningsfuld effekt 

for børnene.  

 

Evalueringskulturen skal udvikle og kvalificere det pædagogiske læringsmiljø og den pædagogiske praksis, og 

vores faglige drøftelse skal sikre god kvalitet i vores dagtilbud.   

 

Evalueringen handler om at reflektere over sammenhæng mellem læringsmiljøet og børnenes læring, trivsel, 

dannelse og udvikling med udgangspunkt i vores forskellige dokumentationsmaterialer.  

Vores hverdagspædagogik er en forudsætning for børns læring og udvikling i dagtilbud. Derfor er det vigtigt, 

at vi løbende får reflekteret over, hvordan disse tilrettelægges og er meningsfulde for børnene.   

 

Evaluering er en kontinuerlig proces med fokus på effekten af vores pædagogiske praksis, hvilket vi 

understøtter gennem en procesplan. 

 

Gennem dokumentation og evaluering skal vi skabe ny viden, der bidrager til at udvikle kvaliteten af 

læringsmiljøet. Evalueringen er en løbende proces med fokus på kontinuerligt at udvikle den eksisterende 

praksis.  

Ved evaluering vurderer og reflekterer vi over vores hverdagspædagogik. Evaluering handler om at 

undersøge og udvikle.  

Ved evaluering skal vores pædagogiske dokumentation samt vores observationer give os viden om, hvorledes 

vores praksis kan udvikles.    

  

Vi beskriver vores hverdag i dagtilbud gennem henholdsvis vores hjemmeside samt gennem jævnlig 

kommunikation på Aula. 

Det pædagogiske personale udarbejder kvartalsvis pædagogiske opskrifter, som beskriver det enkelte teams 

hverdagspraksis med afsæt i de pædagogiske læreplaner. 

 

Formålet med den pædagogiske evaluering, er at vurdere og analysere om der er en sammenhæng mellem 

læringsmiljøet og børnenes udvikling samt trivsel.  

 

Vi beskriver og reflekterer over læringsmiljøet, synliggør den faglige intention og vurderer på dokumentationen 

i evalueringsprocessen samt effekten heraf.  

 

Ved hjælp af vores evaluering skal vi se sammenhængen mellem faglig intention, mål, indsats og effekt samt 

indsamle ny viden til brug for kvalificering af læringsmiljøet. Dette gøres gennem faglig drøftelser, 

gennemgang af systematisk dokumentationsmateriale, fotos, børneinterviews, praksisfortællinger og 

aktionslæringsforløb. 

Vi vil i 2021-2022 eksperimentere med forskellige evalueringsmetoder.   

 

PÆDAGOGISK LÆREPLAN 2021/2022 
Det pædagogiske personale arbejder i deres hverdagspraksis med udviklingen af læringsmiljøerne  

med fokus på det meningsfulde og effektfulde for børnene.  

 

• Hvilket udbytte har børnene af hverdagen? 

• Børnenes perspektiver? 

• Samspil og relationer? 



 

• Deltagelsesmuligheder? 

• Hvilken stemning er tilsted i læringsmiljøet? 

• Det pædagogiske personales rolle og placering? 

• Hvad skal justeres og forankres?  

  

Vores pædagogiske dokumentation skal være et redskab til:  

  

• Refleksion over sammenhængen mellem læringsmiljøet og børnene læring, udvikling, dannelse og 

trivsel.  

• Udfoldelse af børnenes perspektiver og deltagelsesmuligheder.  

• Synliggørelse af læringsmiljøets indretning og anvendelse.  

• En styrket kommunikation mellem det pædagogiske personale og forældrene omkring børnenes leg 

og læring.  

• Synliggørelse og udvikling af den pædagogiske praksis.  

• Styrkelse af evalueringskultur.  

  

 

Der er tre trin i den evaluerende praksis (model fra EVA)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

MÅL 
Vi vil evaluere på, hvordan vi er lykkedes med at få implementeret en systematisk evalueringskultur  

samt give eksempler på, hvordan vi har gjort det.  

 

 

TILTAG 
Vi har udarbejdet en procesplan for udviklingen af indsatserne omkring de pædagogiske læreplaner. Denne 

er beskrivende for den processuelle struktur for disse indsatser. 

Vi vil 3 gange årligt evaluere på de pædagogiske opskrifter i hvert team ud fra forskellige evalueringsmetoder. 



 

Eksempler på dette er: selvevaluering, aktionslæringsforløb, skema til evaluering af praksis, inddragelse af 

børneperspektiver. 

Lederne faciliteter møderne og data/dokumentation kan være videoklip, praksisfortællinger, 

billeddokumentation, eller skriftlig evaluering. 

  

Vi vil en gang om året evaluere på vores sprogvurderinger i et fælles PLF med sprogkonsulenter, tale/høre 

konsulenter, pædagogiske vejledere samt ledelse.  

Ved evaluering af sprogvurderingerne for 2020 blev det fælles mål at arbejde med de 3 åriges ordforråd.  

  

Vi vil tænke i flere perspektiver, når vi evaluerer. Der er bl.a. ledelsens, det pædagogiske personales, samt 

børnenes perspektiver.  

Vi vil anvende EVA´s selvevalueringsværktøj ift. Læringsmiljøerne, udarbejdet skema til evaluering af 

pædagogisk praksis samt aktionslæringsforløb. 

  

Vi har i 2021 haft flere pædagogiske fællesmøder samt pædagogiske fredag. 

  

Fokus har her været de styrkede læreplaner, Livsduelighed, relations kompetence, pædagogen som 

gruppeleder, partnerskab med forældre, børneperspektiver og læringsmiljøer samt meget andet. 

 

I 2021 har vi har en fornyet og styrket indsats omkring de pædagogiske opskrifter. 

 

 

TEGN 
Vi er i gang med at øve os i en systematik ift. læringsfællesskaberne(PLF) samt har et dagtilbud, der 

eksperimenter og er optaget af kvalitetsudvikling med udgangspunkt i EVA´s selvevalueringsværktøj samt 

skema til evaluering af praksis.  Endvidere anvender vi systematisk aktionslæringsforløb, hvor fokus er det 

pædagogiske personales udmøntning af praksis, for dermed at højne kvaliteten af læringsmiljøerne. 

 

At evalueringen bliver en tydelig del af den pædagogiske praksis.  

 

At det pædagogiske personale er optaget af, hvilken effekt de pædagogiske tiltag har for børnene, og at 

børnene oplever det meningsfuldt. 

 

 

 

EKSEMPLER PÅ EVALUERING OG DOKUMENTATION 
  

Nedenstående er 5 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. Her ser vi, at vores tiltag virker, og vi ser tegnene på, at der er effekt  

for børnene.  

 
Fælles narrativ – samt udvikling af fælles struktur 

Vi har udarbejdet nye læringsmiljøer i børnehaven med sigte på at skabe fælles narativer, og dermed 

understøtte børnenes følelsesmæssige udvikling. Vi har erfaret at vi gennem vores fælles skriftlige værktøj og 

dermed fælles sprog i stigende grad oplever kvalificeret hverdagspraksis. Alle team har gennem 

aktionslæringsforløb arbejdet med det fælles Torsted DNA, hvor vi i fælles refleksion har målrettet vores 

narrativer omkring Helhjertethed samt professionel kærlighed.  

Gennem den tydelige pædagogiske opskrift er vi blevet langt mere struktureret i tilrettelæggelsen af 

meningsfulde læringsmiljøer for børnene på tværs. Endvidere har vi gentagne gange justeret i vores struktur for 

hverdagen, som dermed understøtter de definerede læringsmål. Vi har endvidere fastholdt ugentlige 

koordineringsmøder, som gør at læringsmålene fastholdes.  

 

 
Sproget til udviklende og lærende relationer 

Vi har haft stort fokus på at italesætte børnenes øve perioder overfor børnene. Vi er lykkedes godt med at 

sætte ord på den situation børnene står i, samt give dem redskaber til at løse den pågældende situation. Det 



 

har vi gjort ved at anvise / fortælle børnene hvad de må og hvad de godt kan. Vi har undladt at anvende 

ordene: ”ikke” og ”lad være..” 

Vi har udarbejdet bøger til børnene, både det enkelte barn samt bøger, som er målrettet den samlede 

børnegruppe, f.eks ”Følelsesbogen”.  

Denne bog er en ramme for, hvordan vi omtaler og taler om følelser, og det bliver mere målrettet for alle. Vi 

har fokus på, at børnene er medspillere i, at håndtere deres følelser, hvor vi er rollemodeller i den måde som vi 

omtaler situationer på, samt hvorledes børnene oplever sig selv.  

Vi har arbejdet med guidning til at understøtte børnenes evne til at sætte ord på deres følelser. 

Vi oplever, at det er mere naturligt at sætte fokus på børnenes mestrings strategier. 

 

Måltider og hverdagsrutiner 

Personalet har fået en bekræftelse i vigtigheden af en stram ramme og struktur i vuggestuen. Det giver en ro 

og tryghed ved børnegruppen, at personalet er afstemte, og kender hinandens og egen rolle. 

Børnene har været i faste grupper, og personalet har arbejdet i intervaller og rykket rundt. Der har været stort 

fokus på at gribe det spontane, som en stram struktur giver rum til, og gennem video har personalet opdaget 

hvor de kan støtte hinanden i udviklingen af praksis.  

 

Børns leg 

Det er lykkes at skabe læringsrum på tværs af grupperne med fokus på børnenes relationer. 

Personalet har haft øget fokus på ”risikofyldt” leg og er lykkedes med en opmærksomhed på børnenes 

udbytte, fremfor egen personlig grænse. 

Personalet har understøttet børnenes livsduelighed ved at tro på dem og inspirere legen. Gennem 

dataindsamling har personalet opdaget at børns leg skal understøttes af de voksne.  

 

 

Udvikling af læringsmiljøer 

Vi har arbejdet struktureret omkring at skabe mindre og differentierede læringsmiljøer for vuggestuebørnene 

med fokus på særligt den sansemotoriske udvikling i uderummet. Læringsmålene og miljøerne har med afsæt i 

sansemotorisk været det rammesættende.  

Undervejs i processen har vi struktureret haft målrettet fokus omkring samspil og relationer. Vi har gennem 

observationer på legepladsen, gennem aktionslæringsforløb samt intern sparring udviklet nye tiltag samt 

læringsmiljøer med afsæt i børnenes perspektiver, samt erfaring fra de voksne omkring virkningsfulde tiltag. 

Vi har styrket vores inddeling af børnene i mindre grupper, og her været mere synlige omkring de læringsmål 

som er aktuelle i netop den sammenhæng.  

Gennem vores evaluering har vi derfor erfaret, at børnenes udbytte er i udvikling. Børnene anvender den 

tilegnede viden og erfaring langt mere selvstændigt. Endvidere kan vi gennem video og billeder iagttage 

børn i udviklende læringsrum.  

 
Tumlingen: Tumlingen er en metafor og model for livsduelighed. Den er et 
billede på, at selvet kan genvinde balancen i livets storme. Men det kræver et 
stort selvværd 
 
Linder, Anne (2015): Livsduelighedens pædagogik 
 
  



 

BILAG 
 

Skabelon pædagogisk opskrift 

Procesplan for pædagogiske læreplaner 

Skema til evaluering af praksis 

Observationsskema til aktionslæringsforløb 

Redskab til selvevaluering. 

 


