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Evaluering af pædagogisk læreplan - Dagtilbud 

Østbirk 2021 
 

 

Indledning 
I Dagtilbud Østbirk har vi i 2021 haft særligt fokus på at arbejde med tydelige mål og 

indsatser, som en forudsætning for at lykkedes med en evalueringskultur; hvilket var vores 

overordnede mål på baggrund af vores evaluering i 2019-2020. For at lykkedes med 

ovenstående, har det kaldt på ændringer af skabelonen til læreplanseksperimenter og måden 

at arbejde med vores pædagogiske læreplaner på. Vi arbejder med udgangspunkt i vores 

pædagogiske læreplan 2020-2021 og med vores pædagogiske intentioner. 

 

Vi tager fortsat udgangspunkt i EVA’s Redskab til selvevaluering, med fokus på det 

pædagogiske læringsmiljø hele dagen. 

 

Evalueringskultur 
Med den styrkede pædagogiske læreplan, er lederen ansvarlig for at etablere en 

evalueringskultur i dagtilbuddet, som skal udvikle og kvalificere det pædagogiske læringsmiljø. 

Vi skal løbende have fokus på om vores tiltag, har den ønskede effekt for børnene.  

Evalueringen skal tage udgangspunkt i de pædagogiske mål og herunder en vurdering af 

sammenhæng mellem det pædagogiske læringsmiljø i dagtilbuddet og børnenes trivsel, læring, 

udvikling og dannelse.  

 

Evaluerings kulturens formål er, at sikre personalets refleksion over sammenhæng mellem 

læringsmiljøet og effekten for børnene. Dette med udgangspunkt i vores 

dokumentationsmateriale.  

 

Vi anvender den didaktiske SMTTE model til målsættelse i 

forbindelse med vores læreplanseksperimenter. Vi målsætter 

os og vælger indsatser med udgangspunkt i den pågældende 

børnegruppe. Det kan være i forhold til hverdagsrutiner, leg, 

børne- såvel som voksen- initierede aktiviteter. Det handler 

om at undersøge og udvikle den pædagogiske praksis, så 

børnene mødes af et læringsmiljø der understøtter trivsel, 

læring, udvikling og dannelse. 

For at sikre den gode evaluering, skal vi vælge en 

dokumentationsform der understøtter det valgte formål. Data 

kan være video, praksisfortællinger, foto, interview og 

vurderinger.  

 

Evalueringsformen kan være skriftlig, formelle eller uformelle drøftelser og feedback processer. 

Dette gennemføres med forskellige intervaller, alt efter hvad der giver mening for indsatsen. 

 

Vi vil arbejde systematisk med evaluering af vores pædagogiske praksis. Dette for at 

understøtte høj kvalitet i vores pædagogiske hverdag. Evalueringen er en kontinuerlig proces, 

hvor vi løbende forholder os til, om vi har opnået det der er hensigten, som er den ønskede 

effekt for børnene. Evalueringen kan munde ud i justeringer af såvel mål som indsats.  

 

Hverdagsrefleksion 
Det pædagogiske personale arbejder dagligt med hverdags refleksioner og indre refleksioner i 

nuet. Det er vigtigt at vi fastholder og løbende overvejer: 
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 Virker det vi gør? 

 Hvordan virker det?  

 Hvorfor virker det?  

 Hvilke indsatser har vi gjort, for at det virker?  

 Hvad var børnene optaget af?  

 Hvad skal justeres og forankres?  

 

Dokumentation 
Vores pædagogiske dokumentation skal være et redskab til:  

 Refleksion over sammenhængen mellem læringsmiljøet og børnenes læring, udvikling, 

dannelse og udvikling  

 Udfoldelse af børnenes perspektiver og deltagelsesmuligheder.  

 Synliggørelse af læringsmiljøets indretning og brug.  

 En udvidet kommunikation mellem det pædagogiske personale og forældrene omkring 

børnenes leg og læring.  

 Synliggørelse og udvikling af den pædagogiske faglighed.  

 Opbygning af evalueringskultur.  

 

Vores mål er, at få skabt en evalueringskultur, hvor vi samler op på og lærer mere om, hvad 

der fungerer godt hos os, og hvad vi gerne vil videreudvikle. Vi skal hele tiden tænke, hvad er 

formålet med det, vi gør? 

 
 

Vi arbejder med 3 trin i den evaluerende praksis (EVA: Evaluerende pædagogisk praksis) 
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Vi arbejder med: 
Pædagogiske Årshjul  

Vi har i 2021 udarbejdet et Pædagogiske Årshjul, der tager afsæt i teorien for ”Vi lærer sprog” 

og ”Kom ud i dag”. Årshjulet er inddelt i 7 perioder der alle understøtter udeliv. Alle perioder 

har et tema, der underbygges af fokusord, sprog, sange/rim og remser, ihærdighed og 

forældreinddragelse.  

Vi har evalueret arbejdet med årshjulet og på denne baggrund besluttet af fortsætte arbejdet 

med årshjulet i 2022. 

 

Sprogresultater 

Vi evaluerer en gang årligt på resultatet af vores sprogvurderinger i et PLF med deltagelse af 

sprogkonsulent, tale/høre konsulent og ledelsen. Vi sprogvurdere børnene når de er 3,3 og 5 

år. Vi har gennem det sidste år haft et stort ønske om at sprogvurdere de 2 årige, med henblik 

på en tidligere målrettet sprogindsats. 

 

Barns bestemte handleplaner 

Vi udarbejder handleplaner med mål og indsatser, samt evaluering/status på børn i udsatte 

positioner, både i forhold til adfærd, motorik og sprog. Der arbejdes med indsatser i både 

dagtilbuddet og i hjemmet. 

 

PLF 

Vi arbejder på at etablere systematiske læringsdialoger. Vi er optaget af at kvalitetsudvikle ved 

at evaluere i PLF (Professionelle læringsfællesskaber). Dette kan være i forhold til samarbejdet 

om overgange, arbejdet med Årshjulet og arbejde med læreplaneksperimenterne m.m. 

 

Faglig refleksion 

Vi har i efteråret 2021 haft en erhvervspsykolog til at fremlægge en faglig refleksionsmodel, 

der nu aktivt benyttes til refleksion og fælles læring af pædagogiske optagethed og 

udfordringer. Modellen anvendes systematisk. 

 

Forældretilfredshedsundersøgelse 

Der udarbejdes forældretilfredshedsundersøgelser hver 2. år. Resultatet af disse bruges til at 

evaluerer på mål og indsatser i både bestyrelsen og LMU. 

 

Uddannelse: 
Ledelsen har taget diplommodul i evalueringskultur foråret 2019. 

Hovedparten af pædagogerne har været på kursus i arbejdet med de pædagogiske læreplaner, 

enten som Faglige Fyrtårne eller via 2 dags kursus. 

Vi uddanner løbende nyansatte pædagoger.  

Det er pædagogernes opgave er at bringe den nye viden i spil på stuen og i teamet. Samt tage 

medansvar for, at der leves op til kravene i den pædagogiske læreplan. 

 

Vi har siden 2019 arbejdet på at hele organisationen skal have oplæg om leg. Det er blevet 

aflyst og udsat flere gange grundet corona. Vi håber det kan gennemføres i 2022. 

 

I 2021 har en pædagog og 2 pædagogiske assistenter fra henholdsvis vuggestuen og 

dagplejen, været på kursus i ”Tidlig indsat med børnene”. Dette bliver et fokusområde i det 

kommende år. 

 

Vi har fokus på 
 Vi vil se en systematisk evaluering af vores mål og indsatser. 

 Vi vil lykkedes med at sikre evalueringen har effekt for børnene. 

 Vi vil etablere en evalueringskultur frem for en ”Lav om kultur”. 
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 Vi er optagede af, hvordan vi stiller lege-/ læringsmiljøer til rådighed for børnene, hvor 

børneperspektivet inddrages. 

 

Evaluering 2021 
Et af vores første tiltag i 2021 var er udarbejde en ny skabelon til læreplanseksperimenter for 

hele Dagtilbud Østbirk. Dette for løbende at sikre, at vores pædagogiske læreplan, bliver sat i 

spil, samt at vi målsætter os på baggrund af teoretisk- og erfaringsbaseret viden.  

 

Uddrag af eksempler fra de pædagogiske læreplanseksperimenter 2021 
 

Eksempel fra Dagplejen 

En dagplejegruppe har valgt at sætte fokus på æblet og hvor det kommer fra.  

Fokus fra læreplanen er at inddrage de små i at være aktive og arbejde med at følge 

børnenes spor. 

Børnene var med til at plukke æbler, skære dem ud, være nysgerrig på hvad er der inden i - 

kernehus og kerner, lave grød og saft, smage på æbler, synge sange om æbler, lave 

æbletryk. 

Dagplejerne mødtes så børnene var sammen i større grupper og med jævnaldrene. 

Data er billeder og praksisfortællinger. 

Evaluering: 

Børnene har lært hvor æblerne kommer fra og til at italesætte dette. Børnene har lært at 

æbler kan spises og tilberedes på flere måder. Det er vigtigt vi giver aktiviteterne tid, så 

børnene får mulighed for at udvise ihærdighed og at de børn, der lige skal se tingene an, får 

mulighed for det. Vi har givet plads til at følge børnenes spor. De var fx meget optaget af at 

så æblekernerne. 

Arbejdet med æblet har bygget bro mellem forælder og dagplejer. Da det gav noget fælles 

at snakke om. 

Vi skal fastholde at processen er vigtigst - ikke produktet. 

Fremadrettet skal vi have mere fokus på at planlægge, så både de store og de mindste kan 

være med og dermed få mulighed for læring. 

 

 

 

Eksempel fra vuggestue 

Vuggestue har valgt at sætte fokus på legerelationer mellem de største børn. Dette med 

udgangspunkt i vores kerneopgave og beskrivelsen af vores arbejde med Leg og 

Børnefællesskaber i vores pædagogiske læreplan.  

Målet er at skabe relationer mellem de ældste børn på tværs af vuggestuegrupperne. 

Dette ved at tage på tur, en gang om ugen med de ældste børn, invitere børnene til at spise 

sammen på hinandens stuer og sørge for de ældste børn er på legepladsen sammen. 

Vi vil se børnene opsøger hinanden. 

Som dokumentation vil vi tage billeder, bruge relations skema og lave praksisfortællinger. 

Evaluering:  

Vi har ikke fået udarbejdet relation skemaet. Vi kan med udgangspunkt i vores 

praksisfortællinger, konkludere at de store børn har fået øjne for hinanden og vi ser særligt 

2 store drenge lege sammen på legepladsen. 

Børnene har ikke fået mulighed for at spise på hinandens stuer, i det omfang vi ønskede det. 

Turdagen for de store børn har været en succes. Børnene er kommet begejstret og 

fortællende hjem fra turene. 

Vi kan med fordel fremadrette etablere storebørnsgrupper i vuggestuen og understøtte 

børnenes mulighed for at lege med jævnaldrene.  
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Eksempel fra Børnehave 

Børnehaven har valgt at arbejde med leg og legerelationer mellem 5 store drenge. Dette 

med udgangspunkt i vores beskrivelse af leg, samt relations dannelse under sociale 

kompetencer. Teoretisk har vi fokus på NUZO og sociale kompetencer.  

Målet er at børnene selv begynder at lege rollelege, samt tilegne sig og bruge sociale 

kompetencer. 

Vi vil arbejde med gruppen 1-2 gange om ugen, hvor der leges rolleleg fx købmand, far, mor 

og børn m.m. Samt inddrage børnenes egne ønsker til lege og aktiviteter.  

Legene skal foregå på legepladsen ved legehusene. Vi voksne vil indgå i legen som 

vejledende deltagere. 

Vi vil se børnene selv begynder at lege rollelege, både med dem i gruppen og sammen med 

andre børn. 

Vi vil dokumentere ved at optage video og lave børneinterview. 

Evaluering: 

Vi ser at drengene der tidligere havde sporadiske løbelege, nu leger sammen på kryds og 

tværs. Vi ser 2 af drengene have en længere fordybet leg i sandkassen. Drengegruppen er 

nu begyndt at opsøge og efterspørge hinanden. Vi kan se at drengegruppen kan fordybe sig 

og fastholdes i legen, når vi som voksne hjælper med at opsætte tydelige regler, aftaler om 

legen og et afgrænset område at lege på. 

Vi kan med fordel arbejde videre med visualisering af legepladsen og dens muligheder – 

tydeliggøre legemulighederne i de forskellige kroge på legepladsen, samt etablere flere 

temalegekasser. 

Vi kan arbejde med ”den gode leger” – herunder hvad er en god leger og hvad er gode lege?  

 

Overordnet evaluering 
I sommer konstaterede vi, at arbejdet med vores læreplanseksperimenter, fyldte 

uhensigtsmæssige meget for det pædagogiske personale. Eksperimenterne var meget 

ambitiøse og personalet havde meget for med børnene. Det resulterede i vi ikke kom i mål 

med indsamling af data og evaluering. 

Dette gav anledning til at vi på et personalemøde tog et genkig på forventninger til arbejdet 

med de pædagogiske læreplanseksperimenter. Dette med fokus på få konkrete mål og 

indsatser. Læreplanseksperimenterne skal ikke afspejle hele den pædagogiske hverdag, men 

netop vise nogle repræsentative nedslag, der dokumentere at vores indsatser har effekt for 

børnene. Det har medført væsentlig mere enkle eksperimenter, hvor effekten af 

eksperimenterne er tydelige og evalueringen giver anledning til fastholdelse eller justeringer i 

den pædagogiske hverdag. 

 

Stuerne/legestuegrupperne skulle udarbejde og evaluerer et læreplanseksperiment 4 gange 

årligt. Ledelsen skulle deltage ved 2 slutevalueringsmøder på hver stue/legestue. Denne 

evaluering foregår som et PLF.  

Vi er ikke lykkedes med ovenstående. Der er få stuer/legestuegrupper der har formået at 

udarbejde 4 læreplans eksperimenter. Dette kan dels være på grund af at arbejdet blev for 

ambitiøst fra starten og dels er på bagrund af at corona har taget fokus og medført en del 

omstruktureringer.  

 

Et meget tydelig fokus ved vores PLF har været effekten for børnene, samt at få fastholdt og 

omsat den nye viden, personalet har fået på baggrund af eksperimenterne. Det skærpede 

fokus på forenkling og tydelige mål og indsatser, har medført systematisk evaluering af 

indsatserne. Dette ønsker vi at fastholde i 2022. 

 

Vi besluttede i LMU og forældre bestyrelse at vi på baggrund af evalueringen i 2020, at alle 

læreplanseksperimenter skulle tage udgangspunkt i udeliv. Det har været en udfordring. Dels 

giver personalet udtryk for, at det give bedre mening af udarbejde eksperimenter indenfor og 
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dels har det været en udfordring af få gennemført eksperimenterne udenfor. Det giver stof til 

eftertanke og det kan vi med fordel være nysgerrige på fremadrettet. 

 

Forældre bestyrelsen besluttede i 2021 at arbejdet med pædagogiske læreplaner, skal på 

dagsordenen til alle bestyrelsesmøder. Det har medført at personalerepræsentanterne i 

bestyrelsen til hvert møde fremlægger et læreplanseksperiment. Bestyrelsen giver udtryk for, 

det giver god indsigt i det pædagogiske arbejde og personalet høster stor anerkendelse.  

 

Vi er blevet mere systematiske i at målsætte Læreplanseksperimenterne med nedslag i vores 

pædagogiske læreplan, samt koble det til teori og erfaringer.  

Vi er ikke nået i mål med den ønskede videndeling da Corona har medført at vi har aflyst eller 

ændret en del af vores mødevirksomhed. De udarbejdede Læreplanseksperimenter ligger dog 

tilgængelig på vores fælles drev. Vi kan med fordel videreudvikle på dette.  

 

Temaerne for Læreplanseksperimenterne har været meget forskellige. Der har bl.a. været 

arbejdet med indbydende legemiljøer på legepladsen, legerelationer, fastholdelse og 

fordybelse i legen, rollelege, regellege, øjenkontakt og arousel regulering, opmærksomhed og 

deltagelsesmuligheder, forståelse af kroppen og selvhjulpenhed. 

 

 
Proces for arbejdet med pædagogiske læreplaner 2022 
 

I det lokale MED-udvalg (LMU) har vi i oktober 2020, godkendt den pædagogiske læreplan. Vi 

har i februar godkendt evalueringen for 2021, samt indsatsen for 2022. 

 

Bestyrelsen blev på bestyrelsesmøde i november 2020 præsenteret for den samlede 

pædagogiske læreplaner for 2021-2022. Bestyrelsen godkendte den. 

Bestyrelsen ønsker fremadrettet at fastholde beslutningen om, at arbejdet med pædagogiske 

læreplaner, skal på dagsordenen til alle bestyrelsesmøder. 

Bestyrelsen har godkendt denne evaluering i januar 2022. 

 

I 2022 skal alle stuer/grupper fremlægge et Læreplanseksperiment på et fælles pædagogisk 

møde i efteråret. Dette som videndeling, sparring og evaluering. 

 

Det pædagogiske personale skal udarbejde 1 læreplanseksperiment i hvert kvartal for 2022, 

dvs. 4 årlige eksperimenter. Dette gøres på stue/legestuemøder. Eksperimenterne udarbejdes 

efter skabelonen til læreplanseksperimenter.  

 

Stuerne/legestuegrupperne har ansvaret for at læreplanseksperimenterne evalueres løbende. 

Sådan at der ved udarbejdelsen aftales midtvejs- og slutevaluering. Ledelse deltager ved 2 

evalueringsmøder på hver stue/legestue, 2 gange om året. Ledelsen deltager derudover gerne 

efter behov. 

 

Stuen/legestuegruppen skal efter hver slutevaluering enten sende det samlede 

læreplanseksperiment til assisterende leder eller gemme det på g-drevet. En gang årligt 

udarbejder ledelsen en samlet skriftlig evaluering. Denne præsenteres for LMU og forældre 

bestyrelsen i november måned 2022 og tages efterfølgende op på personalemøder, med 

henblik på justeringer af næste års arbejde.  

 

 


