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Pædagogisk læreplan 

Den styrkede pædagogiske læreplan 

Indledning 

Alle dagtilbud i Danmark skal udarbejde en skriftlig pædagogisk læreplan med afsæt i bestemmelserne 

i dagtilbudsloven. Denne skabelon til den styrkede pædagogiske læreplan er udarbejdet i en arbejds-

gruppe bestående af dagtilbudsledere, BUPL, FOA, De selvejende dagtilbud, områdechefer og forvalt-

ningen.   

Skabelonen er en hjælp til at indfri de krav, der i lovgivningen stilles til den skriftlige pædagogiske lære-

plan, og er det redskab, som dagtilbuddene i Aarhus Kommune skal bruge til at udarbejde den pæda-

gogiske læreplan. 

Det er afgørende, at den styrkede pædagogiske læreplan udarbejdes i og tilpasses en lokal kontekst, så 

den bliver rammen for al pædagogisk arbejde i dagtilbuddet og et pædagogisk redskab, der understøt-

ter det pædagogiske personales og ledelsens arbejde med at skabe gode pædagogiske læringsmiljøer 

for børnene. Læreplanen skal samtidig være med til at understøtte sammenhængen i tilbuddene til 

børnene, de unge og deres familier i lokaldistrikterne. 

Temaerne i skabelonen er beskrevet ud fra det fælles pædagogiske grundlag for dagtilbud i Aarhus 

Kommune. Det pædagogiske grundlag tager afsæt i dagtilbudslovens formuleringer og vores lokale 

børne- og ungepolitik, 0-18-årsperspektivet, strategier mv. 
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Ministeriets intention med den pædagogiske læreplan er, at: 

 ”… dagtilbuddets pædagogiske læreplan med udgangspunkt i de centrale elementer 

fra det pædagogiske grundlag og med udgangspunkt i de pædagogiske mål og ind-

holdsbeskrivelser af læreplanstemaerne skal fungere som et pædagogisk redskab, 

der via korte relevante pædagogiske overvejelser, refleksioner og eksempler skal 

skabe en klar fælles retning for det pædagogiske arbejde, der foregår i dagtilbuddet, 

herunder sikre at den intenderede pædagogik er til stede hele dagen og i alle aktivi-

teter, rutiner med børnene m.v.”.  

 

Ministeriets samlede beskrivelse af rammer for den pædagogiske læreplan er beskrevet i: ”Den styr-

kede pædagogiske læreplan – rammer og indhold”, der kan findes på: www.emu.dk/omraade/dagtil-

bud under overskriften ”Den styrkede pædagogiske læreplan”. 

Udarbejdelse af den pædagogiske læreplan 

Inden den pædagogiske læreplan udarbejdes, skal der lokalt i dagtilbuddet tilrettelægges en proces for, 

hvordan den udarbejdes, hvem der inddrages hvornår, hvordan der arbejdes med den og overvejelser 

http://www.emu.dk/omraade/dagtilbud
http://www.emu.dk/omraade/dagtilbud
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om, hvordan arbejdet med den evalueres. Til at understøtte den proces har Børn og Unge udarbejdet 

en procesvejledning, der kan bruges som ramme for arbejdet.  

Selve skabelonen til udarbejdelsen af den styrkede pædagogiske læreplan er bygget op, så der for hvert 

tema er en rammesættende tekst fra det fælles pædagogiske grundlag for dagtilbud i Aarhus Kom-

mune. Herefter følger et skrivefelt med en vejledning til, hvad der skal være fokus på og forslag til tre 

refleksionsspørgsmål, der kan bruges som afsæt for drøftelser, dagtilbuddets beskrivelse af temaet og 

systematisk refleksion og evaluering.  

Indholdet er:  

1. Børnesyn 

2. Dannelse og børneperspektiv 

3. Leg og børnefællesskaber 

4. Det pædagogiske læringsmiljø hele dagen 

5. Læring og de seks læreplanstemaer 

6. Børnemiljø 

7. Børn i udsatte positioner 

8. Forældresamarbejde 

9. Inddragelse af lokalsamfundet 

10. Sammenhæng med børnehaveklassen 

11. Ledelse 

12. Pædagogisk personale 

13. Dokumentations- og refleksionspraksis 

14. Evaluering 

 

1. Børnesyn  

Det at være barn har en værdi i sig selv, og i børnelivet skal der være plads, tid og ro til at være barn. 

Udgangspunktet er, at alle børn trives og udvikler sig, når de har passende udfordringer, ser mening og 

oplever anerkendelse og social samhørighed i forpligtende, rummelige og givende fællesskaber. 

 

Beskrivelse af, hvordan det grundlæggende børnesyn kommer til udtryk hos os. 

 
Forslag til refleksionsspørgsmål: 

• Hvordan understøtter vi organisatorisk, at børnene i vores dagtilbud oplever nærhed, om-
sorg og anerkendende relationer? 

• Hvordan understøtter vi, at alle børn oplever social samhørighed? 
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• Hvordan arbejder vi for, at vores børnesyn altid er afsæt for vores praksis? 

• … 

I vores organisering af det pædagogiske arbejde understøtter vi, at børnene i vores dagtilbud op-
lever nærhed ved i alle afdelinger at arbejde med opdeling af børnene i mindre grupper. Der er 
mulighed for at give omsorg, arbejde nærværende samt se og understøtte det enkelte barn. 
Medarbejderne skal kunne arbejde selvstændigt, så deres opmærksomhed er rettet mod bør-
nene, og alle medarbejdere er forpligtet til at guide og understøtte anerkendende relationer bør-
nene imellem i deres legefællesskaber. Dette forudsætter at medarbejderne lytter til børnene, 
og har en åben og nysgerrig kommunikation med børnene.  
Til at understøtte dette arbejde har vi i dagtilbuddet flere fagteams, som videndeler teori, meto-
der og praktiske erfaringer til gavn for den pædagogiske praksis. 
 
I dagtilbuddet oplever alle børn social samhørighed ved at deltage i samlinger, og ved at tilhøre 
forskellige grupper. Det kan være stuevis, gruppen af de kommende skolebørn og aldersopdelte 
grupper på tværs m.m. Børnene kender gruppernes navne, og medarbejderne retter en op-
mærksomhed på hvem der deltager i grupperne samt de enkelte børns betydning for grupperne. 
 
”Vi har fokus på barnets trivsel og udvikling” er en af dagtilbuddets overordnede værdier, og det 
er det gennemgående syn fra teamledelse til de enkelte afdelinger, at vi altid tager afsæt i vores 
børnesyn, hvor det at være barn, har en værdi i sig selv. Ligeledes tager vores børnesyn bl.a. ud-
gangspunkt i, at børnene skal opleve at være en betydningsfuld del af et fællesskab og børnene 
skal have mulighed for at være medskabere af egen læring.  
Vi arbejder i alle afdelinger ud fra den styrkede læreplan, og gennem et fokus på refleksive dialo-
ger og spørgsmålet ”Hvad gavner det børnene?”; er vores børnesyn omdrejningspunkt for vores 
pædagogiske praksis. 

2. Dannelse og børneperspektiv 

Børn skal føle sig set og forstået og opleve at have en demokratisk stemme. Børn skal være aktive med-

skabere af deres egen læring og udvikling inden for rammer, som de voksne har ansvaret for. Der skal 

lyttes til børnenes oplevelse af, hvordan det er at være i dagtilbud. Hvordan er deres oplevelse af, om 

de mestrer, kan finde mening og hører til? Børns oplevelse af indflydelse er en tidlig del af deres dan-

nelsesproces og af udviklingen af demokratisk forståelse. 

 

Beskrivelse af, hvordan vi sikrer børnenes ret til medbestemmelse og understøtter deres tiltagende 
mestring af eget liv.  

 
Forslag til refleksionsspørgsmål: 
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• Hvad forstår vi ved børnenes eget perspektiv og deres ret til medbestemmelse? 

• Hvordan arbejder vi konkret med at få børnenes stemme frem? 

• Hvordan får vi konkret anvendt børnenes perspektiver i vores pædagogiske læringsmil-
jøer? 

• … 

 
Vi ser værdi i det, det enkelte barn byder ind med, og er opmærksomme på, at det enkelte barn 
har forskellige forudsætninger for at udtrykke sig. Det lille vuggestuebarn, det kommende skole-
barn, den stille, den udfarende. Alle udtrykker sig forskelligt. Det fordrer en åbenhed og reel nys-
gerrighed fra den enkelte medarbejder. Medarbejderne skal være lydhøre overfor børnenes 
stemme, og skal være i stand til at inddrage deres idéer i de planlagte pædagogiske aktiviteter.  
 
Vi arbejder med at få børnenes stemme frem på mange forskellige måder, f.eks. til samling, og i 
aldersopdelte grupper. Hos de 0-2-årige er medarbejderne meget opmærksomme på børnenes 
nonverbale kommunikation, og hos de 3-6-årige, arbejdes der med kendskab til demokratiske 
processer på mange forskellige måder f.eks. i form af miniafstemninger, hvor børnene får læring 
omkring det at være en del af et fællesskab, hvor man byder ind, men også må indrette sig efter 
en flertalsbeslutning. 
 
Medarbejderne er opmærksomme og lydhøre overfor det børnegruppen er optaget af, og un-
derstøtter det i de pædagogiske læringsmiljøer gennem didaktiske overvejelser ved f.eks. at 
skabe rum for at en børnegruppe der er optaget, af noget bestemt kan udvide deres leg, via til-
førte materialer fra medarbejderne. Det kunne være skilte til butikken, møbler til bamserne, 
tage på en tur man måske ikke plejer at gøre, og meget andet. Ligeledes øver vi os i at have en 
bevidsthed om at se vores læringsmiljøer gennem et børneperspektiv ”hvordan oplever barnet 
dette rum, denne aktivitet” osv. 
 

3. Leg og børnefællesskaber 

Fællesskaber udgøres af dem vi er, og det vi laver sammen. Alle børn i dagtilbud skal være en værdsat 

del af et fællesskab, og fællesskaberne skal have noget at byde på for alle børn.  

Børns leg er grundlæggende for deres sociale og personlige læring og udvikling, og legen har en værdi 

i sig selv. Leg betyder både børns spontane leg på deres helt egne præmisser, og den leg, der igangsæt-

tes, rammesættes og eventuelt understøttes af de voksne omkring børnene. 

Leg, læring, udvikling og dannelse sker i børnefællesskaber, som de voksne sætter rammerne for. Dag-

tilbuddets hverdag skal skabe rum til at børn kan indgå i både kendte og nye relationer på tværs af 

alder, køn og kultur. Det er det pædagogiske personale og ledelsens opgave at skabe balancen mellem 

individ og fællesskab i dagtilbuddet. 
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Beskrivelse af den pædagogiske praksis, som understøtter udvikling af både børnefællesskaber og 
det sociale rum, hvor det enkelte barn lærer og udvikler sig. Beskrivelsen skal både omhandle bør-
negruppen på dagtilbudsniveau og de forskelle, der kan være afdelingerne imellem, samt børne-
gruppen i alderen 0-2 år og børnegruppen i alderen 3-6 år.   

 
Forslag til refleksionsspørgsmål: 

• Hvordan kan vi arbejde med, at dagtilbuddets børnefællesskaber understøtter alle børns 
udvikling af gåpåmod og integritet, giver plads til legen og til i legen at afprøve forskellige 
roller og positioner? 

• Hvad er vores opgave og ansvar, når vi etablerer børnefællesskaber, hvor børn kan lege 
og udvikle sig selv i samspil med andre? 

• Hvordan sikrer vi, at alle børn på tværs af køn, kultur, og alder har lige muligheder, er en 
del af fællesskabet, og at de oplever, de har medbestemmelse? 

• … 

 

4. Det pædagogiske læringsmiljø hele dagen 

Det pædagogiske læringsmiljø er rammen for børns trivsel og læring og indeholder mange af de andre 

aspekter beskrevet i skabelonen. 

Det pædagogiske læringsmiljø i dagtilbud skal være til stede hele dagen fra modtagelsen om morgenen 

til de sene eftermiddagstimer. Det pædagogiske læringsmiljø skal blandt andet give barnet mulighed 

for at eksperimentere og bruge fantasien, lege forskellige og udviklende lege og bruge både emotio-

nelle, sociale og kognitive kompetencer.  

I arbejdet med børn i dagtilbud er fokus på at skabe pædagogiske læringsmiljøer, der ud fra et helheds-

syn understøtter trivsel, læring, udvikling og dannelse for alle børn. Det kræver viden, der med afsæt i 

faglig refleksion med kollegaer og ledelse, skal bruges til at udvikle stærkere pædagogiske læringsmil-

jøer for børnene og stærkere læringsfællesskaber for de professionelle. 

 

Beskrivelse af det pædagogiske læringsmiljø og den intenderede pædagogik, som skal være til stede 
hele dagen og i alle rutiner og aktiviteter, både de planlagte vokseninitierede aktiviteter og børnenes 
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spontane leg og aktiviteter. Beskrivelsen skal både rumme miljøet i børnegruppen på dagtilbudsni-
veau og de forskelle, der kan være afdelingerne imellem, samt børnegruppen i alderen 0-2 år og 
børnegruppen i alderen 3-6 år. 

 
Forslag til refleksionsspørgsmål: 

• Hvad kendetegner et pædagogisk læringsmiljø, hvor der er fokus på udvikling af børnenes 
kompetencer gennem hele dagen?  

• Hvordan udvikler vi de daglige rutiner, så de bliver en del af det samlede pædagogiske læ-
ringsmiljø og understøtter læreplanstemaerne? 

• Hvordan tager vi skridtet videre fra intenderet pædagogik til konkret udførelse i praksis? 

• … 

 
 
Et pædagogisk læringsmiljø dagen igennem kendetegnes ved at alle medarbejdere har pædago-
gisk viden, til at kunne understøtte børnenes udvikling af kompetencer. Der skal være en pæda-
gogisk bevidsthed, der dagen igennem sætter fokus på, at børnene skal have mulighed for, 
blandt meget andet, at bruge deres kroppe, fordybe sig i leg, og være sammen med andre i fæl-
lesskaber af varierende karakter. Et pædagogisk læringsmiljø dagen igennem kendetegnes også 
ved at være foranderlige ud fra børnegruppens sammensætning. 
 
For at de daglige rutiner bliver en del af det samlede pædagogiske læringsmiljø kræver det både 
viden og evne til at prioritere hos medarbejderne. Vælger vi f.eks. at have fokus på selvhjulpen-
hed i garderoben, er det der, fokus er – og ikke at nå ud til en aktivitet på legepladsen. Det er 
processen frem for resultatet der er i fokus i sådanne situationer. Det kræver refleksive dialoger, 
og professionel dømmekraft at træffe kvalificerede valg der understøtter dette. 
 
At tage skridtet fra intenderet pædagogik til konkret udførelse, kræver en høj grad af faglighed 
og evne til selvledelse hos den enkelte medarbejder. Det kan f.eks. ses ved at den enkelte er i 
stand til at følge børnenes initiativ, og turde være afventende i samværet med børnene omkring 
deres leg. Dette kræver fokuseret understøttende pædagogisk ledelse på flere niveauer (MUS, 
Afd. møder. mm). 

 

5. Læring og læreplanstemaer 

Børn lærer ved at udforske deres omverden med krop og sanser, ved at blive mødt af spørgsmål og 

udfordringer og ved selv at undres og stille spørgsmål. Børn lærer også ved at eksperimentere, prøve 
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sig frem, fejle, gøre opdagelser og finde innovative løsninger. Børn lærer gennem kommunikation, ud-

veksling og sociale interaktioner med de andre børn og de voksne i dagtilbuddet. Motivation og pas-

sende udfordringer har betydning for at lære og udvikle sig – både som individ og som del af et fælles-

skab. Børn har brug for voksne, der sætter rammer, guider og vil noget med dem, men de har også brug 

for plads til at være sig selv og til at gøre deres egne erfaringer. 

Det pædagogiske arbejde med læreplanstemaerne skal tage udgangspunkt i Børne- og Socialministeri-

ets beskrivelser af temaerne. Det pædagogiske læringsmiljø skal tilrettelægges inden for Børne- og So-

cialministeriets to pædagogiske mål for hvert læreplanstema, hvor de pædagogiske mål beskriver sam-

menhængen mellem læringsmiljøet og børns læring. 

Læreplanstemaerne er tilsammen udtryk for et bredt læringssyn, og det er afgørende, at de tænkes i 

en sammenhæng i dagtilbuddets arbejde.  Opdelingen i temaer skal sikre fokus på forskellige centrale 

elementer i børns læring og udvikling i dagtilbud. Læs de ministerielt fastsatte indholdsbeskrivelser og 

mål for læreplanstemaerne i: ”Den styrkede pædagogiske læreplan – rammer og indhold”, der kan fin-

des på: www.emu.dk/omraade/dagtilbud. 

Læreplanstemaerne er:  

1. Alsidig personlig udvikling. 
2. Social udvikling. 
3. Kommunikation og sprog. 
4. Krop, sanser og bevægelse. 
5. Natur, udeliv og science. 
6. Kultur, æstetik og fællesskab. 

 

Beskrivelse af, hvordan der i dagtilbuddet og afdelingerne arbejdes med alle læreplanstemaerne i 
en sammenhæng, for at understøtte et helhedsorienteret perspektiv på børnenes trivsel, læring, ud-
vikling og dannelse.   

 
Forslag til refleksionsspørgsmål: 

• Hvordan organiserer vi arbejdet med læreplanstemaerne, så de fremstår i en sammen-
hæng?  

• Hvordan sikrer vi, at samtlige læreplanstemaer er tilstede i vores læringsmiljøer, så de na-
turligt indgår i såvel børneinitierede som voksenorganiserede sammenhænge 

• Hvordan finder vi viden om og inspiration til læreplanstemaerne, og hvordan følger vi bør-
nenes udbytte af vores arbejde med læreplanstemaerne? 

• … 
 

http://www.emu.dk/omraade/dagtilbud
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Arbejdet med læreplanstemaerne fordrer viden og bevidsthed i arbejdet. Den enkelte medarbej-
der skal vide, at når man leger med børnene, så skal man være opmærksom på mange ting – ikke 
kun på det konkrete indhold i legen. Du skal have din opmærksomhed rettet imod sprog, imod det 
sociale samspil, imod muligheder for at lære børnene noget, imod at lade deres viden komme i 
spil og meget mere. Det samme gør sig gældende i en planlagt pædagogisk aktivitet. 
Vi arbejder med læringsmålene for læreplanstemaerne, både i de børneinitierede og voksenorga-
niserede lege, aktiviteter og daglige rutiner. 
Dette sker blandt andet ved hjælp af fokus på indretning af de fysiske rum ude og inde, så rum-
mene giver mulighed for at medtænke alle læreplanstemaerne i de enkelte aktiviteter. Dette for-
drer at personalet løbende ændrer hvad der hænger på væggene, så der er overensstemmelse 
imellem de temaer der arbejdes med og udsmykningen. Ligeledes kan de fysiske rum ændres ud 
fra børnegruppen og dens optagetheder, f.eks. ved at den voksne er behjælpelig med at lave en 
butik, hvis børnene er optagede af købmandsleg.  
Viden og inspiration kan sikres gennem fælles temadage, og ved at bruge det materiale der er ud-
givet af EVA (Danmarks Evalueringsinstitut), samt materialer fra Center for læring. Videndeling om 
læreplanstemaerne sker også på fagteammøder, afdelingsmøder, stuemøder mm. Vi følger bør-
nenes udbytte via deres respons på vores læringsmiljøer – både verbalt og non – verbalt, via re-
spons fra forældre og via refleksive dialoger medarbejderne imellem. 

6. Det fysiske og æstetiske børnemiljø 

Det fysiske miljø bør invitere til leg, udforskning af omgivelserne og såvel fysisk aktivitet som fordybelse 

både inde og ude. Den fysiske indretning bør være fleksibel i forhold til at kunne bruges til varierende 

pædagogiske formål, men bør samtidig muliggøre en kontinuitet i længerevarende lege og andre akti-

viteter. 

 

Beskrivelse af, hvordan de fysiske rammer, inde som ude, understøtter målene for sammenhængen 
mellem det pædagogiske læringsmiljø og børnenes læring, som er fastsat inden for hvert af de seks 
læreplanstemaer (se målene her). Her beskrives både de generelle betragtninger vedrørende de pæ-
dagogiske læringsmiljøer for hele dagtilbuddet og de forskellige afdelingers særlige rammer, mulig-
heder og evt. udfordringer. 

 
Forslag til refleksionsspørgsmål: 

• Hvordan skaber vi rammer og indretning, der understøtter mulighederne for forskellige 
voksen- og børneinitierede aktiviteter, leg, fordybelse, fysisk udfoldelse mv.? 

• Appellerer vores fysiske rammer i alle afdelinger til børnenes nysgerrighed og lyst til at 
udforske såvel inde som ude? 

• Har vi regler, en organisering eller en kultur, der begrænser mulighederne for at bruge de 
fysiske rammer optimalt?   

https://www.emu.dk/sites/default/files/7044%20EVA%20SPL%20Publikation_web.pdf
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• … 

 
Vi har et bevidst fokus og løbende dialog om rummenes funktioner og anvendelsesmuligheder 
der altid tager udgangspunkt i den aktuelle børnegruppes behov for at være sammen i større elle 
mindre fællesskaber.  
 
De fysiske rammer skal give mulighed for både de stille lege og de mere fysiske lege; så vi sikrer 
at alle børns behov tilgodeses. Rummene skal være fleksible, så lege og aktiviteter kan udfolde 
sig til gavn for børnenes trivsel, dannelse, læring og udvikling.  
 
Indretningen, ude som inde, skal tydeligt afspejle børnenes behov og mulighed for at være i ro 
eller i bevægelse. Børnene skal præsenteres for forskellige materialer og lege-redskaber, som så 
vidt muligt skal være tilgængelige og synlige, sådan at børnenes nysgerrighed og fantasi stimule-
res og deres lyst til at udforske understøttes. 

7. Børn i udsatte positioner  

Dagtilbud af høj kvalitet med gode pædagogiske læringsmiljøer har stor betydning for alle børn, men 

særligt for børn i udsatte positioner. Børn kan være i udsatte positioner af vidt forskellige grunde, og 

det pædagogiske personale og andre fagprofessionelle har ansvar for med tidlig, rettidig indsats at 

identificere børn med behov for en særlig opmærksomhed. Samtidig skal der arbejdes med rummelige 

fællesskaber, hvor alle børn har en naturlig plads. Børn i udsatte positioner skal støttes, så de både 

udfordres tilpas og oplever mestring i det almene fællesskab og efter behov også i mindre gruppesam-

menhænge med et særligt fokus. Nogle gange skal legen støttes, guides og rammesættes, for at udsatte 

børn kan være med, og for at legen udvikler sig positivt for dem. Kvaliteten i interaktionen mellem barn 

og voksen er betydningsfuld for alle børn, men i særlig grad for børn i udsatte positioner. 

 

Beskrivelse af, hvordan det pædagogiske læringsmiljø understøtter alle børns trivsel, læring, udvik-
ling og dannelse, og hvordan der udvikles rummelige fællesskaber, som alle børn oplever at være en 
betydningsfuld del af.  

 
Forslag til refleksionsspørgsmål: 

• Hvordan sikrer vi, at børn i udsatte positioner i vores dagtilbud har de pædagogiske, 
strukturelle og fysiske rammer, de har behov for? 

• Hvordan arbejder vi konkret med børnefællesskaber i vores dagtilbud, så børn i udsatte 
positioner indgår som en betydningsfuld del? 

• Hvordan tager den voksne ansvar for kvaliteten i interaktionen og relationen med det en-
kelte barn? 
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• … 

 

I Dagtilbuddet arbejder vi med at skabe miljøer hvor børnene trives, udvikler sig og lærer. Børn i 
udsatte positioner har som alle børn brug for helheder. 
Vi arbejder målrettet med at sikre at børn i udsatte positioner kan indgå i sammenhænge med 
andre børn både i mindre og større grupper. 
 
Vi arbejder fokuseret med tidlige og forebyggende indsatser. Det kræver, at vi opdager og reage-
rer på tidlige tegn på mistrivsel og manglende læring og udvikling ved børnene – og at vi møder 
børn med særlige behov med tidlige, målrettede indsatser i tæt samarbejde og dialog med for-
ældrene. 
 
Vi arbejder med en fast struktur der bevidst muliggør, at alle børn er en del af et fællesskab.  
Ved at arbejde bevidst med planlagte pædagogiske aktiviteter, giver det optimale lærings- og ud-
viklingsmuligheder for børn i udsatte positioner, til at udvikle sig i fællesskabet. 
 
Børn lærer i mange sammenhænge. Både i mindre grupper ved dialogisk læsning, til samling 
hvor vi øver os i at modtage en kollektiv besked og i at se og lytte til andre. Vi lærer når vi samler 
blade på legepladsen og når vi taler om farverne. Vi lærer når vi spiser sammen og øver os i at 
lytte til hinanden. Det er det pædagogiske personales ansvar at sikre børn i udsatte positioner 
deltagelse. Dette gør vi ud fra kendskab til det enkeltes barns forudsætninger.  
 
Vi arbejder i dagtilbuddet med principperne i Fri for mobberi, som en metode i det relationelle 
pædagogiske arbejde. Det er en metode som kan bruges i mange sammenhænge, både i fælles 
samling, i mindre grupper, og i forskellige situationer i dagligdagen. 
 

8. Forældresamarbejde  

Et godt forældresamarbejde om børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse er af afgørende betyd-

ning. Forældrene skal derfor både inddrages aktivt i og have indflydelse på dagtilbuddets arbejde. Sam-

arbejdet sker både i form af det formelle bestyrelsesarbejde/forældrerådsarbejde og samarbejdet i 

hverdagen på tværs af dagtilbud og hjem om det enkelte barn, og om skabelsen af inkluderende bør-

nefællesskaber.  

I det daglige forældresamarbejde indgår også vejledning af og sparring med forældrene om, hvordan 

de understøtter deres barns trivsel, læring, udvikling og dannelse. Det pædagogiske personale og for-

ældrene afstemmer forventningerne til hinanden og samarbejdet, med afsæt i den enkelte families 

behov, og alle skal opleve, at de bliver set, hørt og har indflydelse. 
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Beskrivelse af, hvordan forældresamarbejdet faciliteres og rammesættes, både formelt og i hverda-
gen, så der samarbejdes om barnets og børnegruppens trivsel og læring på tværs af dagtilbud og 
hjem, baseret på den enkelte families behov. Beskrivelse af hvordan alle forældre inddrages og in-
volveres aktivt som ressourcer for deres børns trivsel, læring og udvikling.     

 
Forslag til refleksionsspørgsmål: 

• Hvordan samarbejder vi med forældrene om overgange? 

• Hvilke muligheder for vejledning og sparring giver vi forældre i relation til børns trivsel, 
læring, udvikling og dannelse? 

• Hvordan samarbejder vi med forældre om det enkelte barn og om skabelsen af inklude-
rende børnefællesskaber? 

• … 

Forældrene er de vigtigste voksne i børnenes liv. Deres relation og det, de gør sammen med bør-
nene, har afgørende betydning for, hvordan børnene klarer sig senere i livet. Derfor skal vi på re-
spektfuldvis stille klare forventninger om, at alle forældre støtter deres børns udvikling. Samtidig 
skal vi stille redskaber og vejledning til rådighed for forældrene med henblik på, at de kan støtte 
deres børn. En sådan tættere og mere systematisk samskabelse med forældrene skal bringe alles 
ressourcer bedst muligt i spil, tidligt i barnets udvikling. 
 
For at sikre alle børn en optimal overgang, indbydes forældrene til overleveringssamtaler. Til over-
leveringen vil der være repræsentanter fra institution/dagpleje og skole. I fællesskab taler vi om 
det enkelte barn, så vi sikrer et nuanceret blik på ressourcer og behov. Vi arbejder fokuseret med 
alle børn ud fra dialoghjulsmaterialet og dagtilbuddets overgangsmateriel. Materialet er udarbej-
det så det er genkendeligt fra familien starter i dagtilbuddet og frem til skolestart.  
 
Det er vigtigt, at vi som fagprofessionelle kender børnene godt, inden de starter i dagtilbuddet 
og at skolen får det bedste kendt kendskab til barnet inden skolestart. Derfor er overgangsmate-
rialet bygget op, så de både belyser barnets ressourcer og eventuelle udfordringer.  
 
Vi arbejder målrettet med, at alle familier og børn skal opleve sig som en del af fællesskabet i den 
enkelte afdeling og i dagtilbuddet. Alle børns positive udvikling skal understøttes af det daglige 
pædagogiske arbejde og forældresamskabelse. Forældrene skal opleve, at de er inddraget om-
kring deres barns udvikling. Vi arbejder med en kultur hvor direkte kommunikation er en selvføl-
gelighed. 
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9. Inddragelse af lokalsamfundet 

Som led i arbejdet med den pædagogiske læreplan skal dagtilbuddet overveje, hvordan lokalsamfundet 

i form af fx skoler, biblioteker, museer, idrætstilbud og -faciliteter, plejehjem, erhvervsliv mv. kan ind-

drages med henblik på at styrke dagtilbuddets pædagogiske læringsmiljø. 

Dagtilbuddet skal endvidere overveje om et samarbejde med fx ældre medborgere, skolebørn fra mel-

lemtrinnet og udskolingen eller andre frivillige i lokalsamfundet, der ønsker at bidrage med en særlig 

viden eller interesse inden for eksempelvis natur, sport, musik, sundhed eller håndværk, kan bidrage til 

at styrke arbejdet med pædagogiske læringsmiljøer. 

Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan dagtilbuddet inddrager lokalsamfundet i arbej-

det med etablering af pædagogiske læringsmiljøer for børn.  

 

Beskrivelse af, hvordan dagtilbuddet, herunder bestyrelsen og forældre, inddrager lokalsamfundet i 
arbejdet med at etablere pædagogiske læringsmiljøer for børn og herved giver børnene kendskab 
til det samfund, de lever i, og de muligheder, det giver.  

 
Forslag til refleksionsspørgsmål: 

• Hvilke ressourcer og mulige kontakter er til stede i vores lokalsamfund, og har vi kontakt 
hertil? 

• Hvordan kan disse bruges og inddrages i at skabe eller understøtte pædagogiske lærings-
miljøer? 

• Hvordan kan dagtilbuddet i samarbejde med bestyrelsen åbne sine fysiske faciliteter til 
lokalområdets behov for herved at understøtte børns trivsel, læring, udvikling eller dan-
nelse? 

• … 
 

Vi udvider børnenes erfaringsgrundlag og kulturelle bevidsthed ved at inddrage, besøge og be-
nytte forskellige aktører i lokalsamfundet. Børnenes evne til at indgå i nye sammenhænge styrkes 
her af. Her opnår de en forståelse for og tryghed ved nye aspekter af den danske kultur.  
 
DTB, skole og Ung i Aarhus arbejder med inddragelse af et fælles perspektiv på børns læring, triv-
sel, udvikling dannelse. Der afholdelse et månedligt distriktsmøde med inddragelse af bestyrel-
serne. Der er berammet 1 fælles bestyrelsesmøde om året. Målet er et øget kendskab til 0-15 års 
området og dermed en større ansvarlighed for lokaldistriktets børn og unge. 
 
De lokale forældreråd har mulighed for at låne afdelingernes udendørs- og indendørsfaciliteter. 
Det kan være til sommerfester, legepladsdage, overnatning for kommende skolebørn etc. Arran-
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gementer, som understøtter børnenes trivsel og forældrenes kendskab til hinanden. Legeplads-
dage i weekenden giver en særlig anledning for nye forældre til at tilslutte sig forældregruppen og 
lære den at kende. At mødes uden en formel dagsorden giver mulighed for erfaringsudveksling, 
som kan støtte forældrerollen. Forældre støtter overgangen til skolen, når de låner afdelinger til 
overnatning med storbørnsgruppen. Dette styrker sammenholdet mellem børnene, hvilket bidra-
ger til en god skolestart. Når forældre deltager og bidrager, styrkes tilknytningen til afdelingen for 
både børn og voksne  
 
Bavnehøj distriktet er af Byrådet udpeget som pilotområde ifm. med udvikling af en revideret 
myndighedslov. Projektets sigte er en tværfagligt forebyggende tidlig indsats med børn, forældre 
og lokaldistriktets basale ressourcer.  

10. Sammenhæng med børnehaveklassen 

Sammenhæng i børnenes liv betyder, at skolen bygger videre på et tydeligt børneperspektiv, der tager 

over, hvor dagtilbuddet slipper. Det skoleforberedende arbejde i dagtilbud handler især om, at der i 

børnenes sidste år i dagtilbud etableres pædagogiske læringsmiljøer, der understøtter børnenes sociale 

kompetencer og færdigheder som vedholdenhed og fordybelse. Derved forberedes de på at møde nye 

sociale og faglige sammenhænge med tro på egne evner, nysgerrighed og gå-på-mod. Det pædagogiske 

læringsmiljø i dagtilbud skal også introducere til og give børnene mulighed for at udvikle faglige færdig-

heder i form af leg med bogstaver, tal, mønstre, former m.v. 

 

Beskrivelse af sammenhængen mellem skole og dagtilbud og af, hvordan der i børnenes sidste år i 
dagtilbud etableres et pædagogisk læringsmiljø, der understøtter børnenes dannelsesparathed og 
skaber sammenhæng til børnehaveklassen.  

 
Forslag til refleksionsspørgsmål: 

• Hvordan arbejder vi med læreplanstemaerne, så vi understøtter børnenes lyst til at lære 
og til at indgå i nye og kommende fællesskaber? 

• Hvordan tager vi ansvar for en god overgang, fx ved at understøtte deres mod på nye ud-
fordringer, deres evne til fordybelse, vedholdenhed og til at tage initiativ til at indgå i nye 
relationer? 

• Hvordan tilrettelægger vi et gensidigt forpligtende samarbejde mellem dagtilbud og 
SFO/skole og forældre for meningsfulde overgange fra dagtilbud til skole og fritidstilbud? 

• … 

I dagtilbuddet arbejder vi fokuseret med vores kommende skolebørn og har et tæt samarbejde 
med Bavnehøj skole. Vi arbejder ud fra læreplanstemaerne, med særligt fokus på at sikre lærings-
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miljøer der understøtter børnenes evne til fordybelse, samt tro på egne evner. Når børnene forla-
der dagtilbuddet, er det vigtigt for os, at de træder ind i skolen med lyst til læring, og en naturlig 
nysgerrighed på det nye. Nye venner, nye voksne, nye udfordringer. Vi arbejder hen i mod, at det 
enkelte barn bliver så dygtig og så parat til skolen som muligt, og er meget bevidste om, at ud-
gangspunktet er forskelligt fra barn til barn.  
 
Året igennem har vi et tæt samarbejde med skolen. Vi har fælles videndeling mellem pædagoger i 
dagtilbuddet, 0. klasse lærere og pædagoger samt ledelsen fra både dagtilbud og skole. Vi starter i 
efteråret hvor der afholdes fælles møde med et tema der er relevant for den fælles målgruppe - i 
efteråret 2020 handlede det om sprog. 
 
Skolen giver derudover et tilbageløb til pædagoger og ledelse omkring de børn de har modtaget, 
så vi sammen sikrer, at der er overensstemmelse mellem den indsats der foreligger i dagtilbuddet 
og det som skolen kalder på. Ikke for at det skal være ens – vi er meget bevidste om, og drøfter 
ofte, at dagtilbud og skole er to meget forskellige kontekster – men for at sikre overensstemmelse 
i tilgange og børnesyn. 
 
I foråret har vi en række tiltag som understøtter børnenes mulighed for at få kendskab til børn fra 
andre afdelinger. De kommende skolebørn mødes i forskellige sammenhænge f.eks. ved at en af-
deling tager på besøg i en anden, vi mødes på et grønt område i lokalmiljøet, eller til arrangemen-
ter på skolen eller biblioteket. Derudover møder børnene lærere og pædagoger. Skolen kommer 
på besøg i afdelingen, og vi tager op på skolen. 
 
For at sikre mulighed for videndeling og kompetenceudvikling for de pædagoger der arbejder med 
vores kommende skolebørn, er der etableret et fagteam omkring overgangsarbejdet. Dette team 
mødes 4 gange årligt. Her drøftes pædagogik, idéer til aktiviteter, og besøg hos hinanden planlæg-
ges og indhold aftales. 
 
I april / maj måned deltager pædagoger og PL fra de enkelte afdelinger i et overleveringsmøde på 
skolen. Til mødet overleveres alle børn, der skal gå på Bavnehøj skole. Med til mødet er derfor-
uden DTL, skoleleder samt 0. klasselærere og en SFO-pædagog. Forinden har afdelingens pæda-
goger udfyldt overleveringspapirer udarbejdet i dagtilbuddet, som beskriver barnets ressourcer 
og eventuelle udfordringer. Overleveringspapirerne udarbejdes ud fra det sidste dialoghjulsmate-
riale, og den udvikling barnet har været igennem siden.  Forældrene præsenteres for overleve-
ringspapiret, og de opfordres til at udfylde forældredelen af skemaet, så deres syn på barnet også 
fremgår. Herefter danner skolen de kommende 0. klasser. 
Ud over overleveringsmødet afholdes der også særlige overleveringer hvor forældrene deltager, 
eller netværksmøder efter behov. 
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11. Ledelse 

Ledelsen har ansvaret for, at personalet besidder viden og konkrete kompetencer til at kvalificere det 

pædagogiske læringsmiljø og til at inddrage forældrene. Ledelsen understøtter og kvalificerer faglige, 

pædagogiske refleksioner hos personalet via facilitering, sparring og løbende metodeudvikling med fo-

kus på udvikling af de pædagogiske læringsmiljøer og på at skabe stærkere læringsfællesskaber. Den 

samlede ledelse understøtter dagtilbuddets åbenhed over for lokalsamfundet. Den pædagogiske leder 

organiserer arbejdet, så det understøtter personalets arbejde med den pædagogiske læreplan.  

 

Beskrivelse af, hvad ledelsens opgave er, for at der leves op til de ministerielt fastsatte mål for sam-
menhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og børnenes læring inden for hvert af de seks 
læreplanstemaer. Beskrivelsen skal både rumme dagtilbuddets ledelse samt de individuelle forskelle, 
der måtte være afdelingerne imellem, samt børnegruppen i alderen 0-2 år og børnegruppen i alde-
ren 3-6 år. 

 
Forslag til refleksionsspørgsmål: 

• Hvordan sikrer og understøtter ledelsen, at den pædagogiske praksis ledes gennem den 
styrkede pædagogiske læreplan? 

• Hvordan sikrer ledelsen en løbende udvikling af personalets viden og kompetencer?  

• Hvordan understøtter organiseringen af dagligdagen, at der er mulighed for faglig reflek-
sion over egen og fælles praksis? 

• … 

I Kolt Hasselager Dagtilbud er Den Pædagogiske læreplan og Børn- og Unge politikken DTB`s fag-

lige platform for indsatser og mål for det kvalitative og faglige arbejde. Vi arbejder kontinuerligt 

med Stærkere Læringsfællesskaber, som danner rammen om vores praksis med kerneopgaven: at 

sikre at alle børn trives – udvikles – lærer og danner sig på bedste vis. Dagtilbuddets ledelse har 

arbejdet med rammesætning og højkvalitet i kerneopgaven inspireret af Brenda Taggert og Heck-

manns forskning omkring tidlig indsats. 

 
Høj kvalitet for børnene forudsætter et vedholdende fokus på medarbejdernes faglighed. At tage 
stilling til, hvorvidt vi har de kompetencer, der skal til, er en ledelsesopgave. Samtidig skal vi som 
ledere sikre en god organisering, så medarbejdernes faglighed kommer i spil i nogle udviklende 
rammer, hvor der er tid til refleksion. Det sker afdelingsvis, på tværs og på vores ledelsesmøder.  
 
DTB-ledelse har organiseret indsatserne gennem årene i Fagteams, hvor de pædagogiske ledere 
er fagteamledere. Fagteamsene har faglig og specifik viden og er DTB videncenter. Derudover har 
DTB afdelinger med specifikke profiler, der understøtter DTB fælles arbejde i Den Pædagogiske 
læreplan via videndeling. 
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Fagteams: 
Sprog fagteam, består af uddannende sprogvejledere fra Dtb 9 afdelinger. 
Motorik fagteam, blev etableret i 2017 og består af pædagoger fra Dtb 9 afdelinger der er uddan-
net Krop og bevægelses vejledere 
Inklusions fagteam, består af inklusionspædagoger fra Dtb 9 afdelinger. Fagteamet har i 2020 gen-
nemført et målrettet efteruddannelsesforløb på Via University. 
Faglige fyrtårne fagteam, består af de faglige fyrtårne fra Dtb 9 afdelinger. De faglige Fyrtårne føl-
ger sammen med de pædagogisk ledere læringsdage og rammesætter SLF ude i afdelingerne.  
Overgangs fagteam, består af de pædagoger der har de kommende skolebørns grupper rundt i 
Dtb institutions 8 afdelinger 
 
Der er i alle fagteams rammesat 4 årlige møder. 
 

12. Pædagogisk personale  

Det pædagogiske personale skal sammen skabe et pædagogisk læringsmiljø, hvor der er plads, tid og 

ro til at være barn. Det er hensigten, at legen og den legende tilgang til læring, barnets interesser, 

undren og nysgerrighed, samt det pædagogiske personales viden om at fremme læring og udvikling, er 

udgangspunktet for de læreprocesser, som barnet indgår i. For at kunne lykkes med dette er det cen-

tralt, at det pædagogiske personale i det interne arbejde både kan tage ledelse og give følgeskab.  

 

Beskrivelse af, hvad det pædagogiske personales opgave er, for at der leves op til de ministerielt 
fastsatte mål for sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og børnenes læring inden 
for hvert af de seks læreplanstemaer. Beskrivelsen skal både rumme dagtilbuddet generelt samt de 
individuelle forskelle, der måtte være afdelingerne imellem, samt børnegruppen i alderen 0-2 år og 
børnegruppen i alderen 3-6 år. 

 
Forslag til refleksionsspørgsmål: 

• Hvordan organiserer det pædagogiske personale arbejdet, så vores fokus er på børnenes 
individuelle behov for støtte, guidning og udfordring i deres leg og aktiviteter? 

• Hvordan støtter det pædagogiske personale hinanden i at være gode rollemodeller, der 
bekræfter og inspirerer børnenes kreativitet, nysgerrighed og eksperimenterende leg? 

• Hvad kræver det af den enkelte, når der skal være en intenderet pædagogisk tilgang til 
børnene over hele arbejdsdagen i såvel børne- som vokseninitierede aktiviteter? 

• … 
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Det pædagogiske personale skaber læringsmiljøer, som tilgodeser det enkelte barn i gruppen. Det 
gør vi ved at organisere børnene i mindre eller større grupper alt efter behovet og formålet. Grup-
perne dannes efter formål og behov fx motorisk, kulturel, social, sproglig, emotionel, kognitiv 
samt styrker/udfordringer.  
 
Vi har fokus på at opbygge meningsfulde, udviklende fællesskaber, så børnene oplever deltagel-
sesmuligheder ud fra en anerkendende tilgang. Vi skelner ikke mellem voksen initierede aktivite-
ter eller børnenes egne initierede lege. Det vil sige, at den pædagogiske læreplan lever hele da-
gen. Dette kræver en høj grad af organisering i hverdagen, så der er tid til refleksionen over udvik-
lingen af de pædagogiske læringsmiljøer. Samtidig vil det pædagogiske personale have øje for ind-
retningen. Det være sig både det fysiske som psykiske rum, både ude og inden samt muligheden 
for at skærme eller åbne op for fællesskabet. 
 
 Den voksne er rollemodel, vi er aktive deltagende i aktiviteten, da krop imiterer krop (spejlneuro-
ner), for at motivere, for at gøre børnene nysgerrige og for at skabe en tryghed. Når børnene er 
trygge og motiverede, justerer vi i aktiviteten i forhold til nærmeste udviklings zone og skaber en 
passende progression eller en pædagogisk bagdør, så det enkelte barn hele tiden føler sig inklude-
ret i fællesskabet. 
 
Vi samarbejder og reflekterer over hinandens praksis. Vi er deltagende, forpligtende og iagtta-
gende over hinandens praksis. Vi tilrettelægger læringsmiljøet således, at der er mulighed for at 
udfolde sig kreativt og stille sig nysgerrigt overfor det i gang værende. Vi inddrager børnene i de 
daglige aktiviteter og rutiner. Hvorved vi tager udgangspunkt i børnenes optagethed. Vi giver 
plads og mulighed for fordybelse og undren. Vi motiverer børnene til at øve sig, prøve, turde at 
fejle og der igennem at opleve succes og en styrket robusthed. 
 
Det pædagogiske personale må nødvendigvis have kendskab til og arbejde efter vores fælles pæ-
dagogiske værdier og mål. Vi skal sikre, at der sker pædagogisk læring og udvikling i alle sammen-
hænge og over hele dagen. Dette kræver god organisering, ledelse og et ansvarligt og fagligt vel-
funderet personale. 

13. Dokumentation og refleksionspraksis 

Ledelsen har ansvar for, at det pædagogiske personale løbende forholder sig refleksivt til, hvordan de 

pædagogiske læringsmiljøer understøtter børnegruppens trivsel, læring, udvikling og dannelse. Det kan 

fx ske ved, at praksis fastholdes gennem pædagogisk dokumentation, der danner grundlag for analyse, 

og systematisk refleksion og justering af praksis.  

Professionel dømmekraft og en systematisk faglig og kritisk refleksion over egen og fælles praksis er et 

vigtigt grundlag for lokalt at udvikle dagtilbud af høj kvalitet. Refleksionen forudsætter, at man er nys-

gerrig og undersøgende på hinandens praksis, søger sparring og tilbyder hjælp. Samtidig skal man turde 

udfordre hinandens vaner og rutiner og gøre det naturligt at dele viden og ideer til nye løsninger på 
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tværs. Med afsæt i refleksionen og en stærk feedbackkultur skabes der i dagtilbuddet, afdelingen og i 

den enkelte gruppe stærkere læringsfællesskaber. Derved opbygges og udvikles både den professio-

nelle kapacitet og dømmekraft.  

Dokumentationen kan både være kvantitative og kvalitative data. Dokumentation til udvikling af de 

pædagogiske læringsmiljøer kan være personalets beskrivelser, iagttagelser eller videooptagelser af 

den pædagogiske praksis.  Dokumentation af børnenes udbytte kan eksempelvis være børnenes egne 

produktioner, meninger, udtryk for trivsel, hvad de er optagede af og forældrenes informationer, hold-

ninger og tilfredshed. Dokumentation er også det pædagogiske personales erfaringer, viden fra obser-

vation af børnenes leg og fortællinger fra praksis. Sidst men ikke mindst er data også viden baseret på 

forskning, resultater af evidensbaserede undersøgelser, socioøkonomi, vurderingsredskaber til fx sprog 

og robusthed mv. Der skal være balance mellem de ressourcer, der bruges på at dokumentere på den 

ene side og det udbytte, som det pædagogiske personale får, på den anden side. 

Den pædagogiske dokumentation og refleksionspraksis vil tage afsæt i de bærende principper for Stær-

kere Læringsfællesskaber. 

 

Beskrivelse af, hvordan der skabes en feedbackkultur, hvor der løbende dokumenteres og reflekteres 
over sammenhængen mellem de pædagogiske læringsmiljøer og børnenes trivsel, læring udvikling 
og dannelse, så der sker en videreudvikling og kvalificering af egen og fælles praksis.  

 
Forslag til refleksionsspørgsmål: 

• Hvordan skaber vi en feedbackkultur, så refleksion over egen og fælles praksis bliver en 
naturlig del af hverdagen? 

• Hvilke data er meningsfulde for os at indsamle og tage udgangspunkt i, når vi skal reflek-
tere over vores daglige pædagogiske arbejde og børnenes udbytte heraf?  

• Hvordan involverer vi børnene i den løbende refleksion og dokumentation? 

• … 

At have en stærk dokumentations - og refleksionspraksis fordrer høj faglighed, professionel døm-
mekraft og praksisnær ledelse. Det kræver at personalegruppen både som individer og i fælles-
skab, er i stand til at vurdere hvad der skal reflekteres over og på hvilken måde, i tæt dialog med 
Pædagogisk leder.  
 
Ved hjælp af SLF har vi i dagtilbuddet videreudviklet vores praksis omkring refleksion og doku-
mentation. Vores forudsætninger for at skelne imellem hvilke data der er relevante som grundlag 
for refleksionen, er øget. 
 



Skabelon  

20 

Pædagogisk læreplan 

I afdelingerne arbejder vi med Iagttagelser, refleksioner og evalueringer fra prøvehandlinger, dia-
loghjul, motorikprofiler, sprogvurderinger mm. Vi anvender forskellige redskaber fra SLF ind i ar-
bejdet med refleksion og dokumentation, blandt andet KOLB’ læringscirkel og progressionsmodel-
len. 
 
Vi har igennem flere år arbejdet med vores feedback – kultur, igennem kompetenceløft i dagtil-
buddet, og efterfølgende afdelingsvist. At have en kultur, hvor det er naturligt at give konstruktiv 
feedback, kræver at der i den enkelte afdeling er klare mål for den pædagogiske retning. Feed-
back skal rette sig imod opgaven, og muligheden for at løfte opgaven kvalitativt via feedbacken 
skal altid være formålet. Dette kræver jævnlige drøftelser af pædagogisk retning, handlinger og 
tiltag. Er der overensstemmelse imellem den enkeltes handlinger og tilgang i. f. t. det aftalte? Er 
der ikke det, bruges konstruktiv og kritisk feedback, som et redskab til dialog omkring opgaveløs-
ningen. Denne dialog skal både foregå mellem medarbejdere, og mellem leder og medarbejder. 
 
I afdelingerne er der fokus på hvilke data vi kan hente via observationer i børnegrupperne. Hvis vi 
oplever at der blandt en gruppe børn eksempelvis er blevet en hård omgangstone, lægger vi 
mærke til hvad der sker, og øver os i at blive lidt længere i refleksionens rum, inden vi går til tiltag 
og handlinger. Vi øver os også i at lægge mærke til når det går godt med en gruppe, en aktivitet 
eller et læringsmiljø. Hvad er det der sker når det fungerer – og hvordan kan vi gøre endnu mere 
af det. Her har vores fagteam – pædagoger inden for sprog, motorik, inklusion, overgangsarbejdet 
og faglige fyrtårne en særlig opgave med at lyse på kollegaers gode praksis. Denne opgave skal lø-
bende italesættes og vedligeholdes. Både af medarbejdere og af ledelse 

14. Evaluering 

Udover at etablere en evalueringskultur i dagtilbuddet er dagtilbudslederen også ansvarlig for, at ar-

bejdet med den pædagogiske læreplan evalueres mindst hvert andet år med henblik på at udvikle ar-

bejdet. Evalueringen skal tage udgangspunkt i de pædagogiske mål for de seks læreplanstemaer og skal 

beskrive sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø i dagtilbuddet og børnenes trivsel, læ-

ring, udvikling og dannelse. Evalueringen skal offentliggøres. 

Evalueringen baseres på den indsamlede dokumentation, herunder den løbende pædagogiske doku-

mentation og de systematiske refleksioner, der foregår i det enkelte læringsfælleskab blandt ledere og 

pædagogisk personale. 

 

Beskrivelse af, hvordan vi vil evaluere sammenhængen mellem de pædagogiske læringsmiljøer og 
børnenes trivsel, læring udvikling og dannelse, med henblik på udvikling og kvalificering af dagtil-
buddets praksis.  
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Forslag til refleksionsspørgsmål: 
• Hvilke oplysninger og dokumentation har vi brug for, for at kunne vurdere sammenhæn-

gen mellem de pædagogiske læringsmiljøer og børnenes udbytte? 

• Hvordan organiserer vi indsamling af netop den relevante dokumentation, der kan øge de 
voksnes viden om, hvad der virker for børnene? 

• Hvordan kan vi skabe en stærk evalueringskultur med videndeling på tværs af afdelin-
gerne, der medfører bedre læringsmiljøer for børnene? 

• … 
 

 Dagtilbuddets fagteams er i høj grad med til at sikre en vidensdeling og evaluering på tværs af af-
delingerne. På møderne følges der op på drøftelser af ny viden eller tiltag, således at den enkelte 
afdelings evaluering også bredes ud til de andre, med deraf øget viden.  
 
Alle medarbejdere i alle afdelinger forventes at gøre sig løbende observationer af børnenes ud-
bytte af den pædagogiske tilgang og af læringsmiljøerne. Deres observationer kvalificerer drøftel-
ser på stue, - afdelings – og personalemøder og er bidragende til en evalueringskultur. 
Vi har fokus på at indarbejde en systematik på alle møder, som ud fra SLF-tænkningen sikrer at vi 
både reflekterer, dokumenterer og evaluerer. Eksempelvis ved hjælp af KOLB’s læringscirkel og 
progressionsmodellen.  
 
DTL laver tilsyn i afdelingerne i form af besøg, drøftelser med PL samt eventuel deltagelse i afde-
lingsmøder. Her er der fokus på – og evaluering af – DTL-fokusområder 
  

 

 


