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Om skabelonen

Denne skabelon henvender sig til jer, som er ledere
og medarbejdere i dagtilbud.
Formålet med skabelonen er at inspirere og understøtte jeres skriftlige evaluering af arbejdet med den
pædagogiske læreplan. Den skal gennemføres
mindst hvert andet år. Det er ikke et lovkrav, at I
benytter denne skabelon.
Den lovgivningsmæssige ramme for udarbejdelse og
evaluering af den lokale pædagogiske læreplan er
dagtilbudsloven med tilhørende bekendtgørelse, der
er udfoldet i Børne- og Undervisningsministeriets
publikation Den styrkede pædagogiske læreplan,
Rammer og indhold, 2018.
Vær opmærksom på:
 Den primære målgruppe for den skriftlige
evaluering er jer selv og forældrene i jeres
dagtilbud

Den styrkede pædagogiske læreplan,
Rammer og indhold

 Det er et krav, at I reviderer jeres skriftlige
læreplan på baggrund af evalueringen, hvis
evalueringen skulle give anledning til ændringer
eller justeringer.

Brug af skabelonen

 Fokus i evalueringen er på sammenhængen
mellem det pædagogiske læringsmiljø og
børnenes udbytte, dvs. hvorvidt og hvordan det
pædagogiske læringsmiljø understøtter trivsel,
læring, udvikling og dannelse for alle børn.

Når I udfylder skabelonen, skal I klikke på skrivefeltet. I kan fremhæve tekster og indsætte billeder.
I kan slette denne side ved at markere teksten og
billedet og trykke delete. I kan også slette den sidste
side, hvis I ønsker det.

 Evalueringen skal offentliggøres.
Denne skabelon indeholder alle de lovmæssige krav
til evalueringen. Lovkravene finder I i de to midterste
afsnit ”Evaluering og dokumentation” og ”Inddragelse af forældrebestyrelsen”. Skabelonen indeholder
desuden spørgsmål, som kan støtte jeres evalueringsproces samt jeres fremadrettede arbejde med
løbende at revidere den skriftlige læreplan.
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Arbejdet med den pædagogiske
læreplan

”Lederen af dagtilbuddet er ansvarlig for at etablere en evalueringskultur i dagtilbuddet, som skal
udvikle og kvalificere det pædagogiske læringsmiljø.”
”Med evalueringskultur i dagtilbuddet forstås, at lederen har ansvar for, at det pædagogiske personale og ledelsen løbende forholder sig refleksivt til, hvordan de pædagogiske læringsmiljøer
understøtter børnegruppens trivsel, læring, udvikling og dannelse.”
Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 50-51

Columbus intro
I Børnehuset Columbus har arbejdet været fragmenteret siden marts 2020. Vi har ikke kunnet samles til
fælles møder og dermed ikke igangsat fælles forløb. Der har været et særligt fokus på sammenhold i en
dagligdag med COVID-19 og en større genhusning af en af vores afdelinger..
Vi har alligevel i et vist omfang formået at holde fast i den daglige planlægning med afsæt i læreplantemaerne og etableret et øget fokus på forældresamarbejde og leg.
Et år præget af vedligehold og fastholdelse af det vi står for som institution – vores fundament.

Hvilke dele af vores pædagogiske læringsmiljø har vi særligt haft fokus på over de sidste
2 år?
Her kan I opliste, hvad I har haft særligt fokus på som en del af arbejdet med læreplanen, fx morgenstund, leg, social udvikling. I kan
også indsætte billeder eller andet fra jeres arbejde.

Arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan, som et nyt revideret styringsredskab, har henledt vores opmærksomhed på at det kræver et grundigt arbejde at fastholde og vedligeholde fundamentet for det
pædagogiske arbejde i Columbus.
Vi har i den forgangne periode arbejdet grundigt med vores interne dokumenter vedrørende planlagte
pædagogiske aktiviteter, hos os kaldet 4-ugers planen, og den daglige dokumentation, dagssedlen, - to
vigtige dokumenter i arbejdet med at evaluere den pædagogiske praksis samt en mulighed for forældre for
at følge med i det pædagogiske arbejde der udføres.
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Desuden har vi beskæftiget os med ”leg” og ”samarbejdet med forældre om børns læring” fra det fælles
pædagogiske grundlag samt læringsmiljøernes betydning for ”7-17” pædagogikken.
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Hvordan har vi organiseret vores evalueringskultur?
I Børnehuset Columbus har vi en fast struktur for afholdelse af stuemøder hvor der altid er deltagelse af
ledelse.
På disse møder gennemgås stuens 4-ugers plan som indeholder målsætninger for det pædagogiske
arbejde i den kommende periode. Der skal desuden evalueres på de forgangne 4 uger med blik på om
man har opfyldt sine målsætninger. Hvis det viser sig at man ikke har kunnet opfylde egne mål kræver det
en beskrivelse af årsagen.
Derudover benytter vi SMTTE-modellen som et fast evalueringsværktøj, både når det drejer sig om
stuerelateret pædagogisk arbejde, værksteder på tvær og ved specifikke forløb vedrørende børn.

Hvordan har vi arbejdet med vores lokale skriftlige læreplan?
Her kan I kort skrive, hvordan I har grebet arbejdet an, fx om I har lavet workshop, gennemført konkrete evalueringer, haft oplæg fra
interne eller eksterne. I kan også indsætte billeder eller lignende.

Det har været essentielt for os at undersøge om vi arbejder i overensstemmelse med vores pædagogiske
grundlag, som det er beskrevet i vores styrkede pædagogiske læreplan.
Vi har i år beskæftiget os med leg og legens betydning. Dette via artikler til tilegnelse af ny viden, udfærdigelse af praksisfortællinger og fokus på fælles lege.
Endeligt er der også taget en beslutning om at arbejde med hvert enkelt læreplanstema i 2 måneder af
gangen for at skabe en ramme for at kunne arbejde i dybden med alle seks temaer enkeltvis.
Alt dette er foregået stuevis, da vi ikke har kunnet afholde pædagogmøder i fælles forum.
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Evaluering og dokumentation
af elementer i det pædagogiske
læringsmiljø

”Lederen er ansvarlig for, at arbejdet med den pædagogiske læreplan evalueres mindst hvert
andet år med henblik på at udvikle arbejdet. Evalueringen skal tage udgangspunkt i de pædagogiske mål og herunder en vurdering af sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø
i dagtilbuddet og børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse.
Evalueringen skal offentliggøres.
Lederen af dagtilbuddet er ansvarlig for at sikre en løbende pædagogisk dokumentation af
sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og børnenes trivsel, læring, udvikling og
dannelse. Den pædagogiske dokumentation skal indgå i evalueringen.
Som led i at kunne evaluere sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø i dagtilbuddet og børnegruppens trivsel, læring, udvikling og dannelse kan der fokuseres på elementer i
det pædagogiske læringsmiljø. På den ene side fx, hvordan børnesynet, børneperspektivet og
arbejdet med dannelse kommer til udtryk i det daglige pædagogiske arbejde, og på den anden
side eksempelvis:


Børnegruppens trivsel og læring



Børn i udsatte positioners trivsel og læring



Tosprogede børns trivsel og læring



Det enkelte barns trivsel, læring, udvikling og dannelse.

Fokus på enkelte elementer kan bidrage til at kvalificere evalueringen af sammenhængen mellem
det pædagogiske læringsmiljø og børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse.”
Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 51
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Udvælg en eller flere evalueringer, som I har gennemført i de seneste to år, og saml op på
erfaringerne ved at svare på nedenstående fire spørgsmål for hver evaluering. De fire spørgsmål
knytter an til trinene i en evalueringsproces. Vælg gerne evalueringer, som betød, at I efterfølgende ændrede jeres pædagogiske praksis.

Hvad var formålet med den evaluering, vi gennemførte?
Her skriver I kort, hvilket område i jeres pædagogiske læringsmiljø I satte fokus på i evalueringen og hvorfor. Hvad var det I var
nysgerrige på eller der udfordrede jer? Dette er trin 1 i evalueringscirklen.

Vi har haft fokus på evaluering af to områder, vores daglige dokumentation samt børns leg.
Den daglige dokumentation (dagssedler) bar præg af at være lineær og dermed vanskelig at evaluere på.
Vi har derfor søgt at udvikle vores dokumentations metode i en mere cirkulær retning, da det giver bedre
muligheder i etableringen af en evalueringskultur.
Desuden har det haft vores opmærksomhed, hvordan det pædagogiske personale har positioneret – og
involveret sig i børns leg for at sikre barnets optimale udviklingsmuligheder.
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Hvilken pædagogisk dokumentation har vi indsamlet i arbejdet med den gennemførte
evaluering?
Her beskriver I kort den dokumentation af det pædagogiske læringsmiljø, I har indsamlet i forbindelse med evalueringen. Pædagogisk dokumentation kan bestå af en vifte af forskellige måder at beskrive børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse på, fx praksisfortællinger, fotos, observationer, videooptagelser, screeninger, relationsskemaer, børneinterviews, tegninger. Indsamling af
pædagogisk dokumentation er trin 2 i evalueringscirklen. Har I under evalueringen skrevet på en planche eller lignende, kan I indsætte et billede.

Vi har systematisk gennemgået dagssedler og 4-ugersplaner for at evaluere indholdet og se det i sammenhæng med den daglige praksis.
Leg og legens betydning er beskrevet gennem praksisfortællinger.

Hvad lærte vi om sammenhængen mellem vores pædagogiske læringsmiljø og børnenes
trivsel, læring, udvikling og dannelse?
Her skriver I kort resultaterne af jeres analyse, fx hvordan den indsamlede dokumentation gjorde jer klogere på det, I var blevet
nysgerrige på? Hvad var jeres vurdering af det pædagogiske læringsmiljøs betydning for børnegruppens trivsel, læring, udvikling og
dannelse? Dette er første del af trin 3 i evalueringscirklen. Har I under evalueringen skrevet resultaterne på en planche eller
lignende, kan I indsætte et billede.

Vi har gennem snart 16 år arbejdet med dokumentation og læringsmiljøer og fra tid til anden tager vi et
grundigt kig på om vores tilgang opfylder vores målsætninger og har den ønskede effekt.
Det er for os en anledning til at reflektere over vores pædagogiske tilgang og det danner fundamentet for
solidt pædagogisk planlægning som sikrere trivsel, læring, udvikling og dannelse for alle børn i
Børnehuset Columbus.

Hvilke ændringer og/eller justeringer af praksis gav evalueringen anledning til?
Her skriver I kort, hvordan I handlede på baggrund af jeres nye indsigter om jeres pædagogiske læringsmiljø. I kan bl.a. skrive,
hvorvidt evalueringen gav anledning til at justere jeres pædagogiske praksis, og om den gav anledning til at afprøve konkrete tiltag
og justere jeres skriftlige læreplan. I kan også samle op og se på tværs af de udvalgte områder, I har evalueret. Er justeringerne
stadig en del af jeres praksis i dag? Har I brugt jeres indsigter i udvalgte evalueringer i andre sammenhænge? Dette er anden del af
trin 3 i evalueringscirklen.

Vi har udarbejdet en ny skabelon for det skriftlige arbejde med dagssedlen, både for at sikre ensartethed i
tilgangen på alle 17 stuer i Columbus og for at kunne evaluere fyldestgørende. Vi oplever derfor nu at
have et styringsredskab, som giver gode muligheder for en fælles evalueringskultur. Arbejdet med dette
vedligeholdes kontinuerligt på alle stuemøder.
Vi er samtidig blevet opmærksomme på at leg og legens betydning skal defineres og beskrives med større grundighed i vores styrkede pædagogiske læreplan.
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Inddragelse af
forældrebestyrelsen

”Forældrebestyrelsen i kommunale, selvejende og udliciterede daginstitutioner skal inddrages i
udarbejdelsen og evalueringen af og opfølgningen på den pædagogiske læreplan.
Forældrebestyrelsen for den kommunale dagpleje skal inddrages i udarbejdelsen og evalueringen
af og opfølgningen på den pædagogiske læreplan.”
Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 52

Hvordan har vi inddraget forældrebestyrelsen i evalueringen af den pædagogiske
læreplan?
Her skriver I kort, hvordan I har inddraget forældrebestyrelsen og eventuelt forældrerådet, fx om I har drøftet, hvad I har sat fokus på
i løbende evalueringer, resultaterne og hvilke tiltag det har givet anledning til, eller hvordan forældrebestyrelsen aktivt har været
inddraget i ændringer eller justeringer af den daglige praksis.

Historisk set har bestyrelsen i Børnehuset Columbus uddelegeret arbejdet med den pædagogiske vision til
ledelsen. Bestyrelsen holdes løbende informeret om det pædagogiske arbejde på bestyrelsesmøder.
Vi har været i dialog med den pædagogiske udviklingskonsulent fra LDD, Dorthe Filtenborg, men henblik
på at optimere konkrete afsnit i vores styrkede pædagogiske læreplan.
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Det fremadrettede arbejde

”En systematisk og udviklende evalueringskultur er central for den løbende udvikling af den
pædagogiske praksis, og målet er bedre pædagogiske læringsmiljøer for børnene gennem en
systematisk evalueringskultur og en meningsfuld og udviklende feedback til det pædagogiske
personale.”
Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 50-51

Hvilke områder af vores pædagogiske læringsmiljø vil vi fremadrettet sætte mere fokus
på?
Her kan I kort skrive, hvad I vil sætte fokus på i jeres pædagogiske læringsmiljø fremadrettet og hvorfor. I afsnit ét så I tilbage på,
hvad I allerede har arbejdet med. Har I fået øje på, om der er dele af jeres pædagogiske læringsmiljø, I ikke har haft fokus på, fx
rutinesituationer, børn i udsatte positioner, mv.? I kan også skrive, om der er områder, I har haft fokus på, men har behov for at
genbesøge.

Vores fokus har været at holde fast i det stærke pædagogiske fundament i Børnehuset Columbus samt at
støtte igangsætningen af en mere struktureret tilgang til planlægning og evaluering af det daglige pædagogiske arbejde. Det kræver stor opmærksomhed at implementere en ny tilgang til skriftligt arbejde.
Vi har ligeledes i 2020 haft et øget fokus på leg og hvordan legen har en positiv effekt på børnenes indbydes relationer. Vi vil i 2021/22 genbesøge rammerne for de voksen -og børneinitierede lege. Desuden vil
vi implementere brugen af legemanuskripter.
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Desuden vil vi definere den voksnes rolle og forpligtelse i det læringsmiljø vi præsenterer børnene for.
Hvilke forventninger kan man med rettet have til den voksnes tilstedeværelse både fysisk og psykisk.
Alle børn skal opleve at være en del af et fællesskab hvor de bliver respekteret og lyttet på, og det er derfor et naturligt næste skridt for os at sammenflette leg og børnefællesskaber fra det pædagogiske grundlag.
Det er vigtigt for os at undersøge om vi gør det vi skriver vi gør og hvordan legen er en positiv medspiller i
børnefællesskaber.
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Hvordan vil vi justere organiseringen af vores evalueringskultur?
Her kan I kort beskrive, om I oplever, at organiseringen af jeres evalueringskultur har understøttet meningsfulde drøftelser,
refleksioner, analyser og vurderinger af jeres pædagogisk praksis i hverdagen? Eller om jeres erfaringer giver anledning til at justere
organiseringen af jeres evalueringskultur, fx om der er brug for at afprøve andre måder at mødes og måder at reflektere sammen,
justere hyppigheden af møder eller fastholde god evalueringspraksis.

Vi oplever at der er meningsfulde drøftelser af det planlagte pædagogiske arbejde i dagligdagen særligt
efter implementeringen af en ny skabelon for planlægning og målsætning. Det er dog alligevel vores indtryk at vores evalueringskultur skal justeres.
Vi vil derfor på personalemøder arbejde med ”Redskab til selvevaluering” med henblik på at igangsætte
en evalueringskultur hvor pædagogiske tilgange i Børnehuset Columbus kan debatteres og løbende evalueres.

Hvordan har eller vil vi på baggrund af denne evaluering ændre og/eller justere vores
skriftlige pædagogiske læreplan?

På baggrund af denne evaluering vil vi gerne justere afsnit om leg og børnefællesskaber i vores styrkede
pædagogiske læreplan. Derudover vil vi justere vores tilgang til evaluering.
Ændringer og justeringer vil løbende skrives ind i vores styrkede pædagogiske læreplan, når vi lærer nyt
eller sætter nyt i gang. Læreplanen evalueres ikke kun hvert 2. år.
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