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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 
elementer fra det pædagogiske grundlag, læreplanstemaerne eller de 12 pædagogiske mål. 
Vær opmærksom på at beskrive, hvorfor det netop er disse dele af læringsmiljøet I har valgt 
at have særligt fokus på, for både børn og voksne.

Hvordan har vi organiseret vores evalueringskultur?

Her kan I kort beskrive jeres arbejde med at etablere en systematisk evalueringskultur. I kan 
fx beskrive, hvordan, hvor ofte og i hvilke fora I drøfter, reflekterer over og evaluerer jeres 
pædagogiske praksis. I kan også beskrive, om I arbejder med særlige metoder eller tilgange.

Arbejdet med den  
pædagogiske læreplan
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Hvordan har vi inddraget dagtilbudsbestyrelsen i arbejdet med 
den pædagogiske læreplan?

Her skriver I kort, hvordan I har inddraget dagtilbudsbestyrelsen 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 dagtilbudsbestyrelsen aktivt har været inddraget i 
ændringer eller justeringer af den daglige praksis.
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Hvilken data 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 
data, som beskriver børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse, fx praksisfortællinger, 
fotos, observationer, videooptagelser, vurderinger, relationsskemaer, børneinterviews, teg-
ninger. Beskriv hvorfor det netop var denne form for pædagogisk dokumentation I valgte til 
denne evaluering.

Evaluering og dokumentation  
af elementer i det pædagogiske 

læringsmiljø

Udvælg to evalueringer, som I har gennemført i de seneste to år, og saml op på erfaringerne 
ved at svare på nedenstående seks spørgsmål for begge evalueringer. Vælg gerne evalueringer, 
som betød, at I efterfølgende ændrede jeres pædagogiske praksis. Husk at forholde jer til 
sammenhængen mellem læringsmiljøet og børnenes udbytte.

Evaluering 1

Hvad var formålet med den evaluering, vi gennemførte? 
Her skriver I kort, hvilket område i jeres pædagogisk læringsmiljø I satte fokus på i evaluerin-
gen og hvorfor. Hvad var det I var nysgerrige på eller der udfordrede jer?
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Hvad lærte vi om sammenhængen mellem vores pædagogiske lærings-
miljø og børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse? 
Her skriver I kort resultaterne af jeres analyse og refleksion, fx hvordan den indsamlede data 
gjorde jer klogere på det, I var blevet nysgerrige på. Hvad var jeres vurdering af det pædago-
giske læringsmiljøs betydning for børnegruppens trivsel, læring, udvikling og dannelse?

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 pædago-
giske 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. Er justeringerne stadig en del af jeres praksis i dag?  

Hvordan har vi brugt vores indsigter i udvalgte evalueringer i 
andre sammenhænge?

Hvordan har eller vil vi på baggrund af denne evaluering ændre 
og/eller justere vores skriftlige pædagogiske læreplan?
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Hvad var formålet med den evaluering, vi gennemførte? 
Her skriver I kort, hvilket område i jeres pædagogisk læringsmiljø I satte fokus på i evaluerin-
gen og hvorfor. Hvad var det I var nysgerrige på eller der udfordrede jer?

Hvilken data 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 
data, som beskriver børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse, fx praksisfortællinger, 
fotos, observationer, videooptagelser, vurderinger, relationsskemaer, børneinterviews, teg-
ninger. Beskriv hvorfor det netop var denne form for pædagogisk dokumentation I valgte til 
denne evaluering.

Evaluering 2

Hvad lærte vi om sammenhængen mellem vores pædagogiske  
læringsmiljø og børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse? 
Her skriver I kort resultaterne af jeres analyse og refleksion, fx hvordan den indsamlede data 
gjorde jer klogere på det, I var blevet nysgerrige på? Hvad var jeres vurdering af det pædago-
giske læringsmiljøs betydning for børnegruppens trivsel, læring, udvikling og dannelse.
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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 pædago-
giske 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. Er justeringerne stadig en del af jeres praksis i dag? 

Hvordan har vi brugt vores indsigter i udvalgte evalueringer i 
andre sammenhænge?

Hvordan har eller vil vi på baggrund af denne evaluering ændre 
og/eller justere vores skriftlige pædagogiske læreplan?
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Med udgangspunkt i den aktuelle børnegruppe, 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. Har I fået øje på, om der er dele af jeres pædagogiske læringsmiljø, som kræver en 
justering ud fra den aktuelle børnegruppes behov? I kan også skrive, om der er områder, I har 
haft fokus på, men har behov for at genbesøge.

Hvordan vil vi justere organiseringen af vores evalueringskultur?
Her kan I kort beskrive, om I oplever, at organiseringen af jeres evalueringskultur har under-
støttet meningsfulde drøftelser, refleksioner, analyser og vurderinger af jeres pædagogiske 
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.

Næste skridt
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Om skabelonen

Denne skabelon henvender sig til jer, som er ledere og medar-
bejdere i dagtilbud. 

Formålet med skabelonen er at understøtte jeres skriftlige 
evaluering af arbejdet med den pædagogiske læreplan. Den 
skal gennemføres mindst hvert andet år (lige år). 

Den lovgivningsmæssige ramme for udarbejdelse og evalue-
ring af den lokale pædagogiske læreplan er dagtilbudsloven 
med tilhørende bekendtgørelse, der er udfoldet i Børne- og 
Undervisningsministeriets publikation Den styrkede pædagogi-
ske læreplan, Rammer og indhold, 2018. 

Vær opmærksom på: 

•  Den primære målgruppe for den skriftlige evaluering er jer 
selv og forældrene i jeres dagtilbud 

•  Formålet med evalueringen er at sikre den lokale kvalitetsud-
vikling, hvor vi løbende justerer vores praksis med udgangs-
punkt i den aktuelle børnegruppe og deres behov.

•  Fokus i evalueringen er på sammenhængen mellem det 
pædagogiske læringsmiljø og børnenes udbytte, dvs. hvor-
vidt og hvordan det pædagogiske læringsmiljø understøtter 
trivsel, læring, udvikling og dannelse for alle børn. I kan med 
fordel anvende Vejledning til den 12 pædagogiske mål til 
dette.

•  Evalueringen skal offentliggøres på dagtilbuddets hjemme-
side.

Denne skabelon indeholder alle de lovmæssige krav til evalu-
eringen. 

Brug af skabelonen

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. 

Den styrkede pædagogiske læreplan, 
Rammer og indhold
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https://emu.dk/dagtilbud/en-paedagogisk-laereplan/den-styrkede-paedagogiske-laereplan-rammer-og-indhold
https://emu.dk/dagtilbud/en-paedagogisk-laereplan/den-styrkede-paedagogiske-laereplan-rammer-og-indhold

	Årstal: 2022
	Dagtilbuddets navn: langenæs dagtilbud
	Afdeling: vuggestuen 6D
	Del 1 - 1: alsigdig personlig udvikling
sociale kompetencer
sproglig indsats
natur og udeliv
	Del 1 - 2: vi har et punkt på vores ugentlig pædagog møder, hvor vi tager forskellge emner op, vi duiskuter/reflekter over. derefter bliver der lavet nye tiltag og evalueret efter måneds tid.

Vi har haft fokus på:
data indsamilig 
reflektion og skabe en kultur, hvor vi er nysgerrig på hinandens praksis 
	Del 1 - 3: De seneste to år har Langenæs dagtilbud haft særlig opmærksomhed på følgende emner: - Natur, udeliv og science - Børn i udsatte positioner og det generelle børnemiljø for alle børn Emnerne har haft særlig relevans da vi ønskede : - At forstærke det pædagogiske udeliv i alle afdelinger efter en lang periode hvor Corona understregede betydningen heraf - At Øge trivslen for alle børn i Langenæs dagtilbud, og i særlig grad for de børn der har brug for ekstra hjælp og opmærksomhed dertil


Hvordan har vi organiseret vores evalueringskultur?
Vi har i forbindelse med budgetlægning prioriteret fokuserede ressourcer til ovennævnte emner. Vi har i ledelse, bestyrelse og i forbindelse med fælles personalemøder fulgt op på indsatserne og effekter. Vi har anvendt redskaber fra Stærkere læringsfællesskaber til konkret målsætning og evaluering af indsatserne

Hvordan har vi inddraget dagtilbudsbestyrelsen i arbejdet med den pædagogiske læreplan?
Dagtilbudsbestyrelsen har været inddraget i generelle drøftelse af det pædagogiske lærings miljø og af følgende konkrete pædagogiske mål fra den pædagogiske læreplan. : - natur, udeliv og science - børn i udsatte positioner Dagtilbudsbestyrelsens arbejde hermed har medført konkrete budgetprioritering inden for de nævnte områder. Der har været løbende opfølgning på indsatserne i bestyrelsen og endelig evaluering på effekterne i forbindelse med regnskabsafslutning.



	Del 2 - evaluering 1 - 3: vi har en oplevelse af barnet tog meget kontakt på en upassende måde, men efter dataindsamilig oplevede vi at der var flere registeringer at poativ kontakt ind vi har troet
	Del 2 - evaluering 1 - 4: Da vi fik mulighed for at arbejde mere på tværs at stuerne, har vi arbejde meget med aktivitetsgrupper og legegrupper. vi har særlig forkus på de børn der har det lidt svært og hvordan vi kan skabe postive relationer for disse børn 
	Del 2 - evaluering 1 - 5: vi har lavet observationer på de enkelte børn til at skabe klarhed og noget konkret at arbejde ud fra. hvor ofte finder det sted, hvordan er barnets relation til de andre børn, hvornår finder det sted, hvilken rolle spille den voksne.
vi har brugt små børnene på stuerne til at skrive små observationer ind og derefter kunne skrive det ind barnets tidslinje  


	Del 2 - evaluering 1 - 6: de giver ikke anledning til ændringer 
	Del 2 - evaluering 2 - 1: 
	Del 2 - evaluering 2 - 3: 
	Del 2 - evaluering 2 - 2: 
	Del 2 - evaluering 2 - 4: 
	Del 2 - evaluering 2 - 6: 
	Del 2 - evaluering 2 - 5: 
	Del 3 - 1: 
	Del 3 - 2: 
	Del 2 - evaluering 1 - 2: vi har lavet dataindsamling lister rundt på stuerne. hvor der har været afkrydsning til:
 
Tager barnet selv positiv kontakt til et andet barn.
Tager barnet positiv kontakt til en voksen.
Tager barnet kontakt til et andet barn på uhensigsmæssigt måde  

	Del 2 - evaluering 1 - 1: sociale kompetencer:
vi oplevede at efter corona at flere af børnene var lidt udforderet ved at have været stueopdelt i en længere periode og ikke alle bør have haft mulighed for at spejle sig i jævnalderene på stuen. derfor har vi haft særlig forkus på:

- At skabe ligeværdige relationer i små fælleskaber.
- at hver enkelt føler sig som en del af et fælleskab
- At hver enkelt barn tager ininitativ til kontakt til andre.



