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Selvevaluering – Børnesyn 2021 

 
 

 

 
Reflektionsspørgsmål: 
I skal gennemgå nedenstående reflektionsspørgsmål.  
I skal tage udgangspunkt i Columbus styrkede pædagogiske læreplan, jeres daglige praksis og 
konkrete eksempler. 
 

 

 
Hvordan kommer vores børnesyn 
til udtryk i hverdagen og i 
tilrettelæggelsen af vores 
pædagogiske læringsmiljøer i 
Columbus? 

 
Det kommer til udtryk ved at: 
-vi ser og styrker det enkelte barn på dets 
udviklingsniveauniveau  
-Vi initierer organiseret medbestemmelse hvor barnet har 
indflydelse på aktiviteter; - inden for de satte rammer 
-vi har blik for at barnet skal være selvhjulpent 
-der afholdes børnemøder med henblik på at skabe 
demokratiske processer 
-alle er ligeværdige på hver deres niveau 
 
 

 
Hvordan lykkes vi med at skabe 
rammerne for et godt børneliv, 
hvor der er plads og ro til at være 
barn? 

 

 
Det gør vi ved at: 
-vi har engagerede og faglige kompetente medarbejdere 
-vi inddrager forældrene, vejleder og styrker samarbejdet 
-at have blik for at hvert enkelt barn har en værdi i sig 
selv 
-give lyst og mod til at være kritisk og stille spørgsmål 
-opdele børnene i mindre grupper 
-veksle mellem voksen- og børne initierede tiltag 
-skabe en hverdag med struktur og genkendelighed  
 
 

 
Hvordan oplever børnene, at vi 
ser dem som kompetente og 
selvstændige individer i vores 
pædagogiske praksis? 

 
Det oplever barnet ved at: 
-vi guider barnet og viser en vej 
-de voksne er aktivt lyttende og imødekommer barnets 
initiativer inden for de givne rammer 
-vi anerkender når noget er svært og når noget lykkes 
-vi anerkender børns ideer og synspunkter  
-vi støtter barnet i zonen for nærmeste udvikling 
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På hvilken måde arbejder vi med 
børn som aktive medskabere af 
egen udvikling?  

 

 
Det gør vi ved at: 
-følge barnets initiativ 
-inddrage barnet i små hverdags beslutninger 
-de voksne agerer rollemodel 
-arbejde ud fra en anerkendende tilgang 
-følge barnets spor 
 
 

 

 

 

 
Vurder: 
Diskuter I hvilken grad vores pædagogiske læringsmiljø understøtter barnet som medskaber af 
egen udvikling? 
 

 

 I mindre grad I nogen grad I høj grad 

 
Leg 

 x xxxx 

 
Vokseninitierede aktiviteter 

x xxx x 

 
Rutiner 

x xx xx 

 

 

 
Fremtidige fokuspunkter og arbejdsområder: 
Ud fra Columbus styrkede pædagogiske læreplan, refleksionsspørgsmålene og din egen 
vurdering bedes du tage stilling til hvor der er behov for udvikling. 
 

 
-Tålmodighed i forhold til selvhjulpenhed 
 
-Det skal være tydeligt for barnet, hvornår man kan have indflydelse 
 
-Hvad er børnegruppen optaget af, - tilpasning af aktiviteter 
 
-Børnene inddrages i evaluering af aktiviteter og forløb 
 

 


