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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 per-
sonale 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 

 

 
 

Hvilke dele af vores pædagogiske læringsmiljø har vi særligt haft fokus på over de sidste 
2 år? 
Vi har haft særligt fokus på: 

Morgenmodtagelse 
Modtagelse af børn set ud fra et børne-, forældre- og personaleperspektiv. 
- Rolig og tryg atmosfære  
- Personalets position i garderoben og på gulvet  
- Leg og legemiljøs genkendelighed og ritualer 
- Ny organisering og ressourceprioritering 

Rutiner 
Dannelse/måltidet: 
- Fællesskabet, fælles glæde og opmærksomhed 
- Fælles opmærksomhed, fx at skabe ro ved bordene  
- Barnet kommunikerer et ja og et nej ved til- og fravalg af mad  
- Selvhjulpenhed - barnet henter sin egen hagesmæk, tallerken mv. og hjælper de knap så selvhjulpne børn 

Dannelse/udeliv: 
- Opdagelse af naturen på legepladsen og respekten for den. Vi er nysgerrige og passer på dyr og planter. 
- Vi spiser ude. Vi har fælles opmærksomhed på fx fuglelivet, nye fysiske udfordringer ved at sidde på en fælles bænk 
eller på et tæppe i bakkerne. 
- De ældste børn sover i shelter. Her skaber vi et sovemiljø med et godnatlæsningsritual. 
- Udeliv og genhusning i spejderhytte i skoven. Vi overfører vante hverdagsritualer fra vuggestuen til nye omgivelser. 
Børns læring ift. omstillingsparathed, robusthed og mestring. 

Leg  
Børnemiljø med fokus på det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø 
- Nye lege- og læringsmiljøer  
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- Rum i rummene  
- Muligheder for forskellige legetyper  
- Covid19´s konsekvenser. Nye udfordringer, men i mange tilfælde også bedre muligheder for nærvær med børnene  
- Fokus på både nye og udfordrende læringsmiljøer 

 

 
 

Hvordan har vi organiseret vores evalueringskultur? 
I Vuggestuen Fjordløkken har vi siden 2018 haft fokus på at implementere ”Den Styrkede Pædagogiske Læreplan” og 
fra 2019 på at få opbygget en systematisk evalueringskultur.  

Evalueringen handler om at reflektere over sammenhænge mellem læringsmiljøet og børnenes læring, trivsel, 
udvikling og dannelse. Det er derfor vigtigt, at vi reflekterer over praksis, men også at vi som pædagogisk personale 
ikke blot er fokuseret på børnenes læring, men også på at vi tilegner os en læring og udvikler vores faglighed, så vi 
derved skaber en udviklende pædagogisk praksis.  

Via et årshjul og systematik sætter vi et fælles pædagogisk læringsmiljø på dagsordenen. Det kan være et 
læringsmiljø, hvor noget har undret os, eller som vi gerne vil forandre, og som vi ønsker at sætte fokus på. Det kan 
være et fælles tema om at forandre vores kultur og struktur for fx morgenmodtagelse, eller det kan fx være, at hver 
enkelt stue sætter fokus på dannelse i forbindelse med måltiderne. Her arbejder vi i refleksionsteams, hvor 
aktionslæringsmodellen er et fælles redskab i evalueringen.  

Vi har to faglige fyrtårne, som en gang i måneden holder et faglig fyrtårnsmøde, hvor lederen også deltager, hvis det 
er muligt. I hverdagen er det de faglige fyrtårns opgave at sparre og reflektere med de øvrige kollegaer i vuggestuen 
for at fremme den fælles pædagogiske proces, vi har sat i gang. Når vi har ændret og implementeret det aktuelle 
tema, sætter vi fokus på et nyt tema. 
Personalet har en gang i måneden et møde i deres refleksionsteams, som er stueopdelt. Her arbejder de fx ud fra en 
fælles problematik, viden eller undring i vuggestuen, eller med noget som gør sig gældende på stuen. 
Vi holder personalemøde en gang i måneden, hvor der på dagsordenen sikres tid til fælles refleksion og  sparring. 
Med udgangspunkt i aktionslæringsmodellen fremlægger stuerne deres prøvehandlinger med fx skrevet materiale, 
billeder, videosekvenser, dramastykke mv. Materialet er udgangspunkt for drøftelse, undring, vidensdeling, 
iagttagelser mv., som både giver inspiration til hinanden og et løft af den fælles faglighed blandt personalet.     

Aktionslæringsmodellen er for os også et redskab til at skabe en fælles evalueringskultur, som vi arbejder på at 
dygtiggøre os ud fra. Vi er stadig i en udviklingsfase i forhold til at aktionslæringsmodellen fuldt implementeret og 
holde fokus i arbejdet med den, men der sker kontinuerligt en læring og videreudvikling af de erfaringer, som vi gør os 
og ud fra de prøvehandlinger, som vi arbejder med. Vi oplever en kontinuerlig udvikling i vores fælles 
evalueringskultur, og der sker konkrete positive forandringer i vores pædagogiske læringsmiljø.   

Årshjul – for en systematisk evalueringskultur  

Pædagogisk læringsmiljø: 
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Hvordan har vi arbejdet med vores lokale skriftlige læreplan? 
Siden 2018 har vi haft to pædagogiske weekender, hvor vi har arbejdet i grupper med det pædagogiske 
grundlag og de 6 læreplanstemaer. Gruppernes arbejde blev drøftet og til sidst besluttet i plenum. Grup-
pernes skriftlige materiale indgår i den styrkede pædagogiske læreplan.  
Desuden har vi i 2019 haft to faglige fyrtårne på uddannelse, og lederen har taget et diplommodul.  

Med udgangspunkt i læreplanens pædagogiske grundlag og de 6 temaer evaluerer, dokumenterer og re-
flekterer vi ud fra vores hverdagspædagogik. Det er vigtigt, at vi tilrettelægger hverdagens situationer, ruti-
ner og aktiviteter, så de bliver meningsfulde for børnene, og så der sker en kontinuerlig udvikling og læring 
hos dem. Her skal vi finde ud af, hvilken ny praksis – prøvehandlinger – vi vil afprøve, så vi bliver klogere 
på, hvordan vi kan udvikle læringsmiljøet i vuggestuen. Vi undrer os og er nysgerrige, så vi gør os erfarin-
ger og udveksler disse. Ud fra fælles refleksion justerer vi praksis og gentager processen. Virker det, vi 
har ændret gennem vores fælles refleksioner, bliver det en fast pædagogisk praksis og derved er det im-
plementeret i vuggestuen.  

Refleksionsteamsene arbejder en gang i måneden ud fra et fælles overordnet tema i vuggestuen. Det har 
fx været dannelse omkring måltidet. Ud fra aktionslæringsmodellen sætter teamsene fokus på den prøve-
handling, de synes er oplagt at arbejde med. Et team har fx fokus på, at børnene kan sidde stille og vente 
på at madvognen kommer – der skal ikke råbes, men vi glæder os sammen til maden kommer. At bør-
nene siger ja eller nej tak til frugt, så de oplever medbestemmelse, og at de bliver taget alvorligt. At de læ-
rer at sende maden videre, at de deler maden og venter på, at det bliver deres tur. At vi har et fællesskab 
omkring bordet. 
En enkelt gang har vi arbejdet med et fælles tema for hele vuggestuen. Det var ”Morgenmodtagelse”, hvor 
en spørgeundersøgelse var en del af et vidensmateriale, som vi arbejdede ud fra.   

Med fælles udgangspunkt i aktionslæringsmodellen er der på personalemøderne afsat en time til fælles 
fremlæggelse af prøvehandlinger fra de forskellige refleksionsteams. Prøvehandlingen er omdrejnings-
punktet for fælles sparring og refleksion som fx undring, viden, iagttagelser og læring. Som dokumentation 
har teamsene anvendt foto, video, praksisfortælling, en planche og et dramastykke.  

Foruden refleksionsmøderne arbejder vi en gang i måneden med de 6 læreplanstemaer og trivselsske-
maer på stuemøderne. Med udgangspunkt i stuens årshjul kan læreplanstemaet fx være ”Barnets person-
lige udvikling”. På stuemøderne gør personalet brug af forskellige modeller som fx vækstmodellen, Smtte-
modellen, legeskema og andre modeller, som de synes er bedst at arbejde med i den givne situation.  
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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 pæda-
gogiske 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 dagtil-
buddet 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 efter-
følgende ændrede jeres pædagogiske praksis.  

Hvad var formålet med den evaluering, vi gennemførte?  
Gentagne gange har morgenmodtagelsen skabt frustration hos personalet. Dette har vi taget op på personalemøder.  

Hvordan får vi skabt en tryg og rolig morgenmodtagelse for alle børn? 

Hvad er det, der gør, at vi føler os utilstrækkelige i modtagelsen af børn om morgenen?  

 

 
 

 
 

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 bør-
nenes trivsel, læring, udvikling og dannelse på, fx praksisfortællinger, fotos, observationer, videooptagel-
ser, 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 tog udgangspunkt i aktionslæringsmodellen. Her er eksempler fra processen:  

                                                                

Erfaring: 
- Vi erfarede at tidligere forsøgte tiltag ved morgenmodtagelse af børn ikke fungerede. Der var uro, ikke 
hænder nok og for megen voksensnak. 
 
Iagttagelse:  
-  At for mange børn samlet på ét sted skaber utryghed og uro. 
-  At for meget personale og for mange forældre ”fylder” i rummet. Der er megen snak på stuen/i fælles-
rummet, og børnene reagerer på, at så mange går ind og ud ad døren.  

Mål, set fra tre perspektiver: 

- Barnet 
Barnet skal modtages i rolige og trygge rammer af et personale, som det kender godt. Her skal det modtages person-
ligt med nærvær og omsorg og være en del af fællesskabet, hvor nære relationer skabes. 
Det skal føle sig set, hørt og forstået og mødes med tydelig kommunikation både verbalt og nonverbalt.   
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Der skal være legemiljøer, hvor leg kan medvirke til en god start på dagen. gør det genkendeligt og trygt. 
Barnet skal mærke sammenhæng i dets verden via inddragelse og kommunikation mellem det selv, forældre og per-
sonale. 

- Forældrene 
Forældrene og deres barn skal opleve, at de bliver set, hørt og forstået.  
De skal opleve rum til gensidig dialog om barnets trivsel og udvikling.  
Forældrene skal opleve personalet som anerkendende, og at det viser interesse for en god modtagelse af barnet. 
Forældrene skal føle sig medansvarlige og der er forventningsafstemt mellem dem og vuggestuens personale.  

- Personalet 
Personale skaber en god, tryg og rolig atmosfære. 
Barnets behov bliver set, hørt og forstået.  
Skabe en arbejdsglæde ved en god morgenmodtagelse, og som har betydning for hele dagens gang. 
Personalet skaber en god relation til barnet og forældrene.  
Personalet får en øget faglighed omkring modtagelsen af børn og dens betydning. 
Vi deler erfaring og viden, så der kontinuerligt sker en udvikling for den gode morgenmodtagelse af barn og forældre. 

Viden: 
Lederen lavede en spørgeundersøgelse blandt vuggestuens forældre og personale om deres oplevelse af 
morgenmodtagelsen af deres barn i vuggestuen, samt en opfølgning ved et nyt spørgeskema året efter.  

Planlægning:  
Personalet tager udgangspunkt i ønskescenariet, som er, at de fleste tidlige morgenbørn bliver modtaget 
af en kendt og nær voksen.  
Vuggestuen åbner kl. 6.45, og hver stue åbner kl. 7.30, hvor stuens voksne modtager det enkelte barn. Vi 
prioriterer dette ved at bruge ekstra personaletimer. 
Én ansat fungerer som runner fra kl. 7.30-8.00.  

Evaluering: 
Tiltaget er en succes hos børn, forældre og personale. Vi har fået ro, tryghed og stabilitet, og de voksne 
har fået mulighed for at være nærværende, når de modtager børnene. 
Tiltaget er blevet evalueret ved et bestyrelsesmøde og vedtaget som en permanent ordning.  

          
 

 
 

Hvad lærte vi om sammenhængen mellem vores pædagogiske læringsmiljø og børnenes 
trivsel, læring, udvikling og dannelse? 
Vi ønskede at opfylde vores nedskrevne mål, som var at skabe et fælles afsæt til at udvikle vores 
børnemiljø omkring morgenmodtagelse.     
 

Ved 1. spørgeundersøgelse var der hos forældrene generelt stor tilfredshed med morgenmodtagelsen af 
deres børn. Der var dog et par undtagelser. Fx nævnte en forælder, at en pædagog bare sad på gulvet 
ved modtagelsen af barnet.  

Ved 2. spørgeundersøgelse var der ikke de store forskelle ift. 1. undersøgelse. Flere forældre skrev i kom-
mentarfeltet, at det nye tiltag var rigtigt godt.   

Vi oplever nu, at forældre står og venter på, at klokken bliver 7.30. De vil gerne aflevere deres børn på 
barnets egen stue, hvor der er en kendt voksen fra egen stue. 
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Efter vi har indført den nye organisering for morgenmodtagelsen, oplever vi, at der er kommet mere ro på 
ved modtagelsen af stuernes børn. Vi ser et kvalitetsløft af nærværende voksne, og vi har skabt mulighed 
for at have bedre fokus på barnet.  

Mange børn har faste ritualer ift., om de vil lege med eller starte dagen på skødet af en voksen. 

Vi sætter ord på, om hvorfor vi sidder på gulvet og ikke lige kan rejse os, og vi er blevet opmærksomme 
på at inddrage forældrene i at hjælpe deres barn godt i gang med dagen eller komme hen til os med bar-
net.  

Personale og forældrebestyrelsen har flere gange udtalt sig positivt om tiltaget. Det har givet en anden ar-
bejdsglæde og et fagligt kvalitetsløft omkring morgenmodtagelsen. 

Vi har især skabt ro, tryghed og nærvær for børnene, men også blandt forældre og personalet.    

 

  

 
 

 
 

Hvilke ændringer og/eller justeringer af praksis gav evalueringen anledning til? 
Med henblik på at skabe tryghed og en stille morgen kom vi til den konklusion, at det fra kl. 7.30, hvor der 
kommer mange børn, ville være ideelt, at børnene kunne modtages på egen stue af deres primære 
voksne fra stuen.  

Fra kl. 7.30 er det nu altid en kendt og nærværende voksen fra egen stue, der modtager barnet. Her er 
venner fra stuen og et kendt legemiljø, og via leg er der mulighed for at skabe ritualer, som barnet holder 
af.  
Her møder personalet og barnets forældre hinanden direkte, og vigtige informationer skal ikke gå igennem 
flere voksne. 

Børnenes igangværende leg kan ”gemmes” til efter morgenmellemmåltidet kl. ca. 8.00-8.30. Tidligere var 
der opbrud af leg flere gange pga. personale- og lokaleskift. Nu foregår alt ét sted, for dem der møder ind 
fra kl. 7.30.  

Indførelse af det nye tiltag har krævet fleksibilitet af personalet. Nogle er sat op i tid, og derved er det ble-
vet en større post på personalelønningerne. Det har betydet en omprioritering af de økonomiske midler, vi 
har til rådighed.  

Vores mål var at give morgenmodtagelsen et kvalitetsløft. Det har vi nået. Det er godkendt af bestyrelsen 
og nu implementeret i vores hverdag.  
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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? 
Med ”Den Styrkede Pædagogiske Læreplan” som fast punkt på dagsordenen har bestyrelsen fortløbende 
været inddraget i arbejdet med læreplanen. Det har været via lederens egne plancher og videoer fra 
emu’s hjemmeside som oplæg på bestyrelsesmøderne. Vi har også anvendt skriftligt materiale fra 
personalet på bestyrelsesmøderne, og bestyrelsesmedlemmerne har også fået bogen ”Forældrenes 
betydningsfulde rolle i dagtilbud” af Kirsten Birk Lassen til inspiration og forståelse for det arbejde, de er 
med i.  

Temaer på dagsordenen har været: morgenmodtagelse, dannelse i hverdagsrutiner og udpluk fra de 6 
læreplanstemaer.  Bestyrelsen har fx været inddraget i beslutningen vedr. nye organisering af 
morgenmodtagelse i vuggestuen. Den har skullet forholde sig reflekterende i forhold til egne oplevelser og 
i sidste ende være med til at beslutte, om forsøget med struktur og økonomi skulle blive til en permanent 
ordning.  
Bestyrelsen har været på vej med at lave et nyt årshjul, men virtuelle møder har gjort det udfordrende at 
arbejde videre. Vi ser frem til bestyrelseskurser i efteråret 2021, hvor vi har forventning om, at vi i 
fællesskab kan blive endnu bedre klædt på til det fortsatte arbejde med læreplanen.  

I vuggestuen sidder forældrene typisk 1-2 år i vores bestyrelse. Derefter skal barnet videre i børnehave. 
Det er en udfordring ift. til at skabe et forløb, hvor alle i bestyrelsen har et fælles grundlag for, hvad der 
skal arbejdes med i Den 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?  
Fremtidig fokusområde: 

Middagsstunden 
I efteråret 2021 har vi valgt at have fokus på, hvordan vi får skabt de bedste rammer for et godt lærings-
miljø i middagsstunden. Et læringsmiljø som tilgodeser de mindste, de mellemste og de største børns be-
hov.   

 
 

 
 

Hvordan vil vi justere organiseringen af vores evalueringskultur? 
Den systematiske evalueringskultur har været givende og været medvirkende til, at der i vores pædagogiske praksis 
er sket nye og udviklende tiltag og forandringer.  

Evalueringskulturen har været i en forandringsproces, som skal læres. Der er mange fokusområder, og det har ind-
imellem været udfordrende at holde fast i alle trådene.  
Vi fortsætter vores evalueringskultur, og vi tror på, den er rigtigt struktureret. Vi ved, det vil kræve tid at implementere 
den, og vi ved, at vi hele tiden skal prioritere og balancere arbejdet hermed i forhold til alt det meget andet, der også 
skal arbejdes med i hverdagens pædagogik.  

 
 

 
 

Hvordan har eller vil vi på baggrund af denne evaluering ændre og/eller justere vores 
skriftlige pædagogiske læreplan? 
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Vi har ikke planer for nye ændringer, men vi vil fortsat arbejde på at implementere den styrkede pædagogiske lære-
plan. Efter et år med Coronarestriktioner og store vandskader i vuggestuen har vi brug for ro og kontinuitet og for fort-
sat at udvikle vores arbejde i samspil med vores pædagogiske læreplan og evalueringen af den.   
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Her kan I finde yderligere inspiration 
til arbejdet med den pædagogiske læreplan 

Til at understøtte og inspirere jeres videre arbejde med evalueringskultur og den styrkede 
pædagogiske læreplan er der udviklet en række øvrige understøttende materialer. Alle 
inspirationsmaterialer – nuværende og kommende – kan findes på www.emu.dk/dagtilbud  

 

  
 

Redskab til 
selvevaluering er en 
ramme til systematisk at 
analysere jeres praksis 
inden for centrale 
områder i den styrkede 
pædagogiske læreplan. 

Redskab til 
forankringsproces 
indeholder fem tilgange 
til, hvordan I kan 
arbejde med forandring 
og forankring af et 
stærkt pædagogisk 
læringsmiljø. 

Podcastserien Børnehøjde er en faglig 
podcast om pædagogik og læreplan. 
Andet tema i serien sætter i tre afsnit 
fokus på evalueringskultur. Til temaet 
findes et dialogkort med spørgsmål til 
refleksion. 

  

 

 

 
 

Alle materialer kan findes på www.emu.dk/dagtilbud 
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