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DAGTILBUD VESTBYEN 

      Evaluering af Den styrkede 

læreplan 2021 
 
 

   

 

Indledning / Sammenhæng 

Dagtilbud Vestbyen er i en kontinuerlig proces, hvor målet er hele tiden at dygtiggøre 

personalet gennem mulighed for tilegnelse af læring og viden, således at vi kan skabe 

det bedste pædagogiske miljø for børnene. Måden hvorpå vi skaber størst mulig 

forankring, og herigennem størst mulig forudsigelighed, struktur og udvikling for 

børnene, er ved målrettet praksisevaluering, hvor vi sammen bliver dygtigere, bygger 

viden og ”lyser” i samme retning. Når vi kaster lys over samme pædagogiske retning, 

lykkes vi med at ramme det børnemiljø og børneperspektiv, som vi ønsker for vores 

børn. 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.  

 

Gennem faglige drøftelser, formelle og uformelle samtaler, gennemgang af 

praksisfortællinger og vurderinger kan vi lave en systematisk evaluering og justering 

af den pædagogiske praksis i alle børnegrupper. Personalet arbejder dagligt med 

hverdagsrefleksioner og indre refleksioner i nuet. I alle situationer skal vi overveje; 

Har vi tilrettelagt de pædagogiske aktiviteter og leg- og læringsmiljøerne således, at 

de udfordrer og udvikler børnene, hvad er børnene optaget af, og hvad skal justeres 

og/eller forankres i vores hverdagsrutiner?  

 

Ledelsen er ansvarlig for at etablere en positiv 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 samt hos vores dagplejere. 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.  

http://www.google.dk/imgres?imgurl=http://private.piroconsulting.com/images/hus_eller_lejlighed_i_thailand.gif&imgrefurl=http://private.piroconsulting.com/da/?Flytte_til_Thailand:Hus-lejlighed&usg=__Gn5ev4VotT-DydxH-GFOpCGf_pQ=&h=300&w=300&sz=11&hl=da&start=31&zoom=1&tbnid=6FCol4jxrWNkVM:&tbnh=116&tbnw=116&ei=cXUCUePMAYfxsgaHwYGgBg&prev=/search?q=hus&start=20&hl=da&sa=N&gbv=2&tbm=isch&itbs=1
http://www.google.dk/imgres?imgurl=http://www.naestved.dk/boernunge/~/media/Naestved_Kommune/Boern_Og_Unge/BillederColourbox/Bornehaveborn_web.ashx&imgrefurl=http://www.naestved.dk/boernunge/boernepasning.aspx&usg=__90YErIAcsI5pm98n9TrDH_Z1lhc=&h=128&w=448&sz=15&hl=da&start=78&zoom=1&tbnid=Xha1uGWeLPWjxM:&tbnh=36&tbnw=127&ei=qI0GUd2BOcTAswb_nYB4&prev=/search?q=glade+b%C3%B8rn&start=60&hl=da&sa=N&gbv=2&tbm=isch&itbs=1
http://www.google.dk/imgres?imgurl=http://www.naestved.dk/boernunge/~/media/Naestved_Kommune/Boern_Og_Unge/BillederColourbox/Bornehaveborn_web.ashx&imgrefurl=http://www.naestved.dk/boernunge/boernepasning.aspx&usg=__90YErIAcsI5pm98n9TrDH_Z1lhc=&h=128&w=448&sz=15&hl=da&start=78&zoom=1&tbnid=Xha1uGWeLPWjxM:&tbnh=36&tbnw=127&ei=qI0GUd2BOcTAswb_nYB4&prev=/search?q=glade+b%C3%B8rn&start=60&hl=da&sa=N&gbv=2&tbm=isch&itbs=1
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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.  

 

Dagtilbud Vestbyen består af 8 dagplejere samt 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 – 2 grupper til de 3-4 årige og 1 storbørnegruppe med de 5 årige, 

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.  

 

Dagplejen er en del af dagtilbud Vestbyen og består af 8 dagplejere. Dagplejerne er 

delt i 2 grupper af 4 dagplejere og gruppen mødes én gang ugentlig i legestue ved 

Børnehuset Fussingsvej. Grupperne arbejder tæt sammen og planlægger aktiviteter 

sammen med udgangspunkt i Den styrkede læreplan. 
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Mål/tiltag; At udvikle en god og systematisk evalueringskultur, hvor personale og 

ledelse forholder sig kritisk og refleksivt til egen praksis.  

Et læreplans tema strækker sig over min. 2 måneder, hvor grupperne går i dybden med 

temaet og afslutter forløbet gennem brug at SMTTE modellen som dokumentation, 

evaluerings- og læringsredskab Den pædagogiske refleksion og feedback foregår på 

stue/teammøder og pædagogmøder. Kontinuerligt arbejder vi med kontraktstyrede 

observationer, hvor vi ser nærmere på gruppernes læringsmiljø og struktur og 

efterfølgende gives der feedback og sparring.  At forholde sig refleksivt overfor egen 

og fælles praksis skaber det bedste fundament for praksis.  

Alle pædagoger har i løbet af 2020-2021 været på læringsdage, hvilket betyder at alle 

pædagoger nu har viden om den styrkede læreplan.  

 

I 2021 har vi brugt pædagogmøder til at facilitere en fælles refleksion gennem 

arbejdsspørgsmål, som et fælles fundament for vores opmærksomhed omkring de 

pædagogiske læringsmiljøer. Følgende emner er bl.a. blevet drøftet;  
 

 Hvad skal der til for at alle vores børn ” får pakket den rigtige rygsæk”, så de 

kan klare sig godt i livet? Hvad kræver det fagligt / relationelt af det 

pædagogiske personale?  

 Professionel omsorg og kærlighed.  

 ”Fri leg” kontra bevidst at arbejde med læringsmiljø. Hvad får børnene – og 

hvorfor gør det en forskel?  

 Hvad lærer vi, når vi har fokus på proces frem for produkt? Følger vi barnets 

spor?  

 Hvordan tænker det pædagogiske personale arousal regulering ind i den 

pædagogiske praksis? Hvordan bruges sansemotoriske aktiviteter bevidst i den 

pædagogiske praksis? 

 
 

Vi vil sikrer, at vi bygger læringsmiljøer på viden gennem systematisk og faglig 

refleksion og handling. 
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SMTTE model     

 

 

Evaluering af den pædagogiske læreplan i Dagtilbud Vestbyen – nov. 2021: 

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. 

 

Tema: 

Kommunikation og 

sprog 

Evalueringsskema - Børnehave 

Sammenhæng   

 

I vores gruppe har vi en stor overvægt af tosprogede børn i 

gruppen. Derfor har vi fokus på sprogstimulering og 

fokusord.  

 

http://2.bp.blogspot.com/-n5jXL1P7eMA/UUiR0PeTUhI/AAAAAAAAACY/-codZFsWo-w/s1600/SMTTE.jpg
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Mål – læringsmål Målet er at styrke deres ordforråd samt at de får et 

kendskab til alfabetet gennem en legende tilgang.  

Tiltag 

 

Metoder/ Konkret pædagogisk praksis 

- Arbejder med ”Hit med lyden” – til samlinger, synge ”hit 

med lyden sange”. 

- -Vi arbejder primært med de dyr/bogstaver børnene i 

gruppen starter med. 

- -Vi øver rim og remser  

- - Tegne ”hit med lyden” dyr.  

-  

- Læseleg praktiseres i mindre grupper efter udviklingstrin. 

-  

- Klippe deres navn ud i reklamer/aviser. 

- Tage billeder at ting der starter med bestemte bogstaver. 

-   

- Spille spil, med fokus på evt. sammensatte ord. 

- Lege på alfabet tæppet  

-  

Tegn 

 

Forventninger til forløbet:  

Vi forventer at børnene ved hvilke dyr i ”Hit med lyden” 

der passer til deres bogstav.  

I forhold til læseleg, at de bruger ”de gode ord”/fokusord i 

deres sprog.  

Samtidig forventer vi også, at børnene får kendskab til det 

at kunne sammensætte ord og hånd fornymer.  

Evaluering 

 

Vi har nu afsluttet forløbet kommunikation og sprog. Vores 

oplevelse af forløbet, var rigtig godt. Vi har kunne mærke 

at dette har fanget børnenes interesse, særligt det med ”hit 

med lyden”. Børnene er blevet bevidste om, hvilket 

bogstav/dyr de selv og hinanden starter med og får øje på 

bogstaver i nye sammenhænge. 

Alle børnene har deltaget aktivt i aktiviteterne på stuen. Vi 

har haft fokus på læring gennem leg, den ubevidste læring. 

Vi har dog også kunne mærke på børnene, at der var dage 

hvor det var lidt svært at deltage, derfor er det heller ikke 
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alle vores idéer der har kunne indfries og vi har justeret 

vores forventninger undervejs. 

Tema: Social 

udvikling  

Evalueringsskema - Vuggestue 

Sammenhæng   

 

I vuggestuen har vi børn fra 6 mdr. og op til 2 år og 11 

mdr. det har betydning for børnenes forskellige afsæt i 

sociale kompetencer og empati. Derfor vil vi arbejde med 

børnenes sociale udvikling, ved at understøtte børnenes 

sociale udvikling igennem aktiviteter med fokus på empati 

og deltagelse i både små og store børnegrupper. 

Mål – læringsmål Lære børnene at aflæse de andre børns følelser og være en 

del af et børnefællesskab i små og store grupper. 

 

 

Tiltag 

 

Metoder/ Konkret pædagogisk praksis 

 Vi deler børnene op i små grupper 

 Vi samler børnene i det store fællesskab oppe ved bordene 

inden formiddagsmad, hvor vi synger sammen.  

 Vi kigger på billeder af følelser, og anvender 

sprogkufferten om følelser. 

 - Vi bruger de små håndspejl så børnene kan se sig selv og 

egen mimik 

  

 Vi vil se på forårstegn ude i naturen 

 Vi vil bruge naturen til at sanse forskellen på tør og våd. 

Vi vil bruge kroppen til at cykle, løbe, danse, knuse og 

holde i hånd. 

Tegn 

 

Forventninger til forløbet:  

 Vi ser at børnene bliver gode til at aflæse hinanden, 

eksempelvis trøster en der er ked af det. 
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Vi ser at børnene leger sammen i små grupper 

 

 Vi ser at børnene finder glæde i fællessang inden 

formiddagsmaden. 

Evaluering 

 

 Vi ser at børnene er gode til at aflæse hinanden, de kigger 

på hinanden og trøster hinanden når der er en der er ked af 

det. 

  

 Vi vil gerne afsætte længere tid til at synge om 

formiddagen, børnene er glade for at synge og det 

fællesskab vi skaber omkring sang.  

 Vi har delt børnene op i mindre grupper, så børnene får 

mulighed at lege sammen mere uforstyrret og få øje på 

”nye venner” 

  

 Vi har set på forårstegn og sået frø til græsmænd og 

planter, dette forår har også budt på sne og hagl… 

 Vi har haft fokus på at bruge kroppen gå, løbe, cykle og 

køre på scooter og sammen med børnene udvist 

begejstring når børnene kan noget nyt med kroppen eller 

blot bevægelsesglæde 

 Vi har eksperimenteret med at så frø i tre urtepotter, den 

ene potte med frø blev til noget. Det er en ærteblomst 

plante, der vokser sig større og større inde på stuen. 

Børnene er med til at vande om morgenen og har fået 

ejerskab.  
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Vi har sammen med nogen af børnene lavet 

græsmænd ud af nylonstrømper, savsmuld, vat, 

garn, rulleøjne og græsfrø. Børnene har selv 

valgt om de skulle have skæg eller en mund. 

Hver morgen er de blevet vandet i toppen, og så 

har vi gået og kigget på om forårssolen har fået 

frøene til at spire. Se det fine resultat, masser af 

græshår på toppen. 
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Tema: Krop, sanser og bevægelse  Evalueringsskema - vuggestue 

Sammenhæng:  

 

Vi har mange toårige som gerne kan og vil lære at tage tøj 

af og på. Men de har brug for hjælp og støtte hertil. Det kan 

dog knibe med tiden, da vi har mange små nye som kræver 

voksenhænder. Vi har stor fokus på indkøring, da det giver 

god grobund livet videre i vuggestuen 

Det er vores primære opgave at skabe rammerne for at 

børnene har den bedste forudsætning for læring. Små 

grupper og ro til at øve sig. 

Mål:  

 

 At børnene selv kan tage tøj af og på og kravle op diverse 

steder (puslebordet og krybben). 

  

 De vil gerne på gå tur uden klapvognen 

 Børnene selv benævner del af deres krop 

Tiltag: 

 

 Vi øver kropsbevidsthed igennem vores musik; Rasle æg 

der gemmer sig på ryggen, knæ, mave, osv. 

  

 Gå på ture i nærområdet uden klapvogn (gå to og to). Øver 

at holde vennerne i hånd – forberedelse til børnehaven 

 Tag sig tid i garderoben, små grupper. Giv børnene tid og 

ro til selv at øve sig. 

Tegn: At de begynder at mestre de ting vi arbejder med. 

Evaluering: 

 

 

 

 

 

Vi ser at børnene vokser med de opgaverne vi stiller dem. 

De har stor kropsbevidsthed og har styr på hvor ryggen, 

knæ og maven er. Vi har arbejdet ihærdigt med det og vi 

kan se, at det har virket.  

 

Vi har gået på en del ture og vi kan se at de bliver bedre til 

at gå hver gang – Vi øver med små gåture for at blive 

bedre. 

Vi øver stadig med tøjet i garderoben, men det er tydeligt at 

børnene gerne vil. 
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Tema: Natur, Udeliv 

og Science 

Evalueringsskema - vuggestue 

Sammenhæng   

 

Vi har mange 1,5 årige som ikke har så meget sprog endnu. 

De store børn der skal i børnehave byder meget ind til gavn 

for de mindre. 

Mål - læringsmål Alle børn skal have erfaringer med naturen, udvikle 

nysgerrighed og lyst til at udforske naturen. Alle børn skal 

opleve menneskers forbundenhed til naturen.  

Tiltag 

 

Metoder/ Konkret pædagogisk praksis 

Vi gik på Nørrestrand og kiggede på insekter og blomster- 

jvf. vores fokusord. Vi tog billederne med for at visualisere 

det for børnene. 

 

Vi tog ting fra naturen med hjem for at bruge dem kreativt 

også. Male med mælkebøtter – fabeldyr ud af grene og 

andet naturmateriale. 

 

Vi har brugt meget tid på at snakke med børnene om hvad 

vi skal/hvad vi har lavet – at børnene skal genfortælle 

dagens gang. 

 

Jo flere forskellige måder børnene får det ind på, jo bedre 

hænger det ved. Visuelt, kropsligt og genfortalt. 

 

Tegn 

 

Vi vil gerne se at børnene selv tager initiativ til selv at gå 

på opdagelse i naturen og bruger den i deres lege. 

Vi vil også gerne se at børnene selv kan benævne vejret. 

Evaluering 

 

Vi så stor interesse fra børnene. De tog selv initiativ til at 

lede efter insekter, blomster uden at vi voksne gik forrest.  

Børnene koblede fokusordene sammen med de ting de 

erfarede ude i naturen. 

Vi oplever, at børnene selv fortæller de voksne at det 

regner, uden at de selv har opdaget det. Vores børn er med 

i alt hvad vi byder dem - fedt! 



11 
 

Tema: Krop, sanser 

og bevægelse 

Evalueringsskema - børnehave 

Sammenhæng:   Der er i samfundet fokus på sundhed og bevægelse, og 

derfor er det vigtigt at arbejde med børnenes fysiske sundhed 

og bevægelse, så de fra små får en naturlig tilgang til kost og 

motion.  

 

Vi oplever, at mange børn i dag, sidder ved computer, tv, 

Ipad mv., og derfor ikke får motion nok. Dette gør, at vi i 

børnehaven har fokus på krop og bevægelse, samt sund kost. 

I.f.t. kost oplever vi en større bevidsthed hos børnene, hvor 

de giver udtryk for, hvad der er sundt og usundt.  

Læringsmål:  Vi vil arbejde med at give børnene lyst til at bevæge sig, så 

de oplever glæde og velvære ved at bruge kroppen. Samtidig 

vil vi have fokus på læring om kroppen som ”motor” og 

sund kost som ”benzin”. 

 

Tiltag: 

 

 

Vi har anskaffet os en del løbecykler. De udfordrer kroppen 

til at holde balancen, samtidig med at de giver motion. Vi 

har brugt tumlesalen til musik og bevægelse, fælleslege og 

andre motoriske aktiviteter, samt fri leg og løb. 

 

Vi har lavet ture ud af huset, hvor børnene øver i at gå i 

række, og gå i fælles tempo. Vi har vi bevidst valgt at gå på 

legepladser, som giver børnene gode motoriske udfordringer.  

Vi har bl.a. også været på Nørrestrand, hvor der er skrænter 

og skævt terræn. Vi har brugt multihallen på skolen, hvor 

pladsen er til at lave større fysiske aktiviteter. 

 

Om vinteren har børnene kælket, både selv og sammen. 

Kælkebakken har været en god udfordring i at trække sig 

selv og kælken op, hvor det har været givtigt for motorikken. 

Vi har lavet kreative aktiviteter, hvor vi har udfordret 

finmotorikken (maling, tegning, klipning, perler, puslespil, 
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papmache, rive papir osv.) samt opfordret børnene til selv at 

give dukken tøj på. 

Tegn: 

 

Vi ser en positiv udvikling, ikke kun set ud fra at børnene 

generelt udvikler sig. Børnene viser glæde ved at bevæge 

sig, cykle, klatre (højt), klippe-klistre osv. Børnene spørger 

selv, om de må komme ud og lege.  

Vi oplever børn, som glæder sig til hviletid, da de virker 

naturligt trætte efter de fysiske udfoldelser ude på 

legepladsen eller ture.  

 

Omkring finmotorikken oplever vi en udvikling. 

Synligheden er størst hos pigerne, hvorfor vi vedvarende 

skal være opmærksom på drengene og deres finmotorik.  

Evaluering: 

 

 

Vi synes at have nået læringsmålene- børnene efterspørg 

selv endnu mere bevægelse, og tager initiativ til bevægelse.  

Vi synes også, at det er et meget vigtigt område, da det 

betyder meget for barnets videre udvikling og indlæring. 

Derfor vil vi altid have stor fokus på området.  

 

Vi har efterfølgende snakket med børnene om de motoriske 

lege, og alle fortæller om deres ynglings leg, og vi får øje på, 

hvad de hver især fortrækker og bliver optaget af. 
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Tema: Social Udvikling                                 Evalueringsskema - vuggestue 

Sammenhæng:  

 

Vi lever i en verden, hvor det er vigtigt at kunne begå sig 

socialt med andre mennesker og at kunne indgå i 

fællesskaber.  

Mål:  

 

Vi vil arbejde med, at få børnene til at vise interesse og 

omsorg overfor hinanden.  

At de får opbygget flere sociale relationer  

Tiltag: 

 

Vi vil opdele børnene i små grupper for at få øjnene op for 

de andre jævnaldrende på stuen. 

 Vi vil guide dem til, at hjælpe hinanden i forskellige 

situationer.  

 

Tegn: 

 

At børnene begynder at vise omsorg og interesse for 

hinanden 

Vi vil gerne se at børnene begynder at vise lyst til hjælpe 

hinanden mere.  
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Evaluering: 

 

 

Vi ser nogle små tegn f.eks. at de spørger om de må give et 

kram til et andet barn. De afventer dog ikke respons fra 

barnet. Vi ser at børnene begynder at vise mere omsorg for 

de andre, når de f.eks. græder.  

Nogle er begyndt at vise glæde i form af kram, når et andet 

barn kommer. 

 

 

Tema: Krop, sanser og bevægelse Evalueringsskema - børnehave 

Sammenhæng: Kort 

 

Vi har børn i førskolealderen, 4-5 år.  

Vi ser børn som ikke er fortrolige med deres krops 

muligheder og begrænsninger. De har ikke fornemmelse af 

hvad de kan med kroppen.  

De er heller ikke bekendt med hvilke sanser de har, syn, 

hørelse, føle, smag, lugte. Det vil vi gennem forskellige 

aktiviteter gøre ”synligt” 

Mål:  

 

At børnene får kendskab til smagssans og følesans. 

Tiltag: 

 

- Kimsleg med smage: rosiner, sukker, salt, æble, ost, vi 

snakker om det er sødt, surt, salt og om man kan lide det 

eller ikke lide det. 

- Følesansen: forskellige baljer fyldes med koldt vand, varmt 

vand, sand, mel, ris. Børnene skal med bare tæer gå igennem 

de forskellige baljer og mærke forskellen. Efterfølgende med 

bind for øjnene gætte, hvad der er de træder i. 

- Følesansen: Kimsleg med ting i en pose, hvor børnene først 

får lov at se hvad det er og efterfølgende skal gætte, hvad det 

er de rører ved. 

Tegn: 

 

Kimsleg: at de kan smage forskel på de forskellige ting, og 

genkende smagen 
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Følesansen: at de er i stand til uden brug af synssans at sige 

hvilken ting de mærker på fødderne og hænderne. 

Evaluering: 

 

 

Det var gode aktiviteter. Børnene var meget optaget af det og 

lærte hvad man bl.a kan bruge følesansen til. I 

spisesituationen sætte børnene ord på deres smagsoplevelse. 

De har efterfølgende talt sammen om oplevelserne, og 

børnene har med egne ord beskrevet oplevelsen. 

 

 

I 2021/22 vil vi videreudvikle ovenstående evalueringsform 

Vi kan se, at vi lykkedes med en evalueringsform, hvor vi har øje for kvaliteten, 

læringsmiljøet, og at det har en væsentlig betydning at arbejde struktureret og 

systematisk.  

Vi formår at skabe læringsmål for børnene, men ønsker at arbejde videre med at 

udvikle på en større grad af systematik omkring målene for det pædagogiske 

personale, således at vi bliver endnu bedre til at justere i den pædagogiske tilgang, de 

pædagogiske tiltag og læringsmiljøet.  

Centralt for Dagtilbud Vestbyen er det hele tiden;  

 At reflektere over sammenhængen mellem læringsmiljøet og børnenes trivsel, 

dannelse og udvikling 

 At udforske børnenes perspektiver og deltagelsesmuligheder. 

 At skabe en tydelig kommunikation mellem det pædagogiske personale og 

forældrene, bl.a. gennem synliggørelse at vores pædagogiske mål samt 

evaluering. 

 At vi til stadighed er opmærksomme på at reflektere i et metaperspektiv – altså 

at reflektere over hvad vores evalueringer giver anledning til eventuelt at 

forandre i den pædagogiske tilgang og læringsmiljøet. 

 

 

 

http://www.google.dk/imgres?imgurl=http://www.naestved.dk/boernunge/~/media/Naestved_Kommune/Boern_Og_Unge/BillederColourbox/Bornehaveborn_web.ashx&imgrefurl=http://www.naestved.dk/boernunge/boernepasning.aspx&usg=__90YErIAcsI5pm98n9TrDH_Z1lhc=&h=128&w=448&sz=15&hl=da&start=78&zoom=1&tbnid=Xha1uGWeLPWjxM:&tbnh=36&tbnw=127&ei=qI0GUd2BOcTAswb_nYB4&prev=/search?q=glade+b%C3%B8rn&start=60&hl=da&sa=N&gbv=2&tbm=isch&itbs=1
http://www.google.dk/imgres?imgurl=http://www.naestved.dk/boernunge/~/media/Naestved_Kommune/Boern_Og_Unge/BillederColourbox/Bornehaveborn_web.ashx&imgrefurl=http://www.naestved.dk/boernunge/boernepasning.aspx&usg=__90YErIAcsI5pm98n9TrDH_Z1lhc=&h=128&w=448&sz=15&hl=da&start=78&zoom=1&tbnid=Xha1uGWeLPWjxM:&tbnh=36&tbnw=127&ei=qI0GUd2BOcTAswb_nYB4&prev=/search?q=glade+b%C3%B8rn&start=60&hl=da&sa=N&gbv=2&tbm=isch&itbs=1
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