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1 INTRODUKTION
I Danmark går stort set alle børn i alderen 0-6 år i dagpleje, vuggestue eller børnehave hver dag. Det giver dagtilbuddene
en unik rolle i forhold til at understøtte alle børns generelle trivsel og udvikling. Siden 2004 har alle dagtilbud i Danmark
skullet arbejde med børns læring med udgangspunkt i en pædagogisk læreplan. Som en del af den pædagogiske
læreplan har dagtilbud skullet opstille mål for børns læring inden for seks centralt fastsatte læreplanstemaer.
Som led i at styrke kvaliteten i dagtilbud blev det som en del af dagtilbudsaftalen Stærke dagtilbud – alle skal med i
fællesskabet fra 2017 aftalt, at der skulle udarbejdes en ny lovgivningsmæssig ramme for arbejdet med den
pædagogiske læreplan i dagtilbud. De nye regler om den pædagogiske læreplan blev vedtaget i Folketinget i maj 2018.
Ændringen af dagtilbudsloven tager afsæt i det samlede forslag til en styrket pædagogisk læreplan, som en
mastergruppe og seks arbejdsgrupper afleverede i slutningen af 2016. De nye regler ligger således i forlængelse af
Master for en styrket pædagogisk læreplan.
Den lokale udfoldelse
Udarbejdelsen af dagtilbuddets pædagogiske læreplan skal bygge på de udfordringer, styrker og kompetencer,
dagtilbuddet har lokalt. Det er en ledelsesbeslutning, hvordan man mest hensigtsmæssigt udformer sin pædagogiske
læreplan inden for de rammer, der er fastsat i loven og af kommunalbestyrelsen.

1.1 Læsevejledning
Resultatet af en vurdering i den styrkede pædagogiske læreplan skal betragtes som et kvalificeret øjebliksbillede af
dagtilbuddet, der bør indgå i en samlet faglig vurdering af behovet i det enkelte dagtilbud. Resultaterne af vurderingerne
i den styrkede læreplan kan altså ikke stå alene, men skal altid anvendes som led i en helhedsbetragtning af
dagtilbuddet.
Gennemsnitsgraf
Dagtilbuddets resultater vises på en rød/gul/grøn skala fra 0 til 5, hvor værdierne er tillagt følgende betydning:
Slet ikke

I mindre grad

I nogen grad

I høj grad

I meget høj grad

1.2 Ramme for udarbejdelse af den pædagogiske læreplan
Den pædagogiske læreplan udarbejdes med udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag samt de seks
læreplanstemaer og tilhørende pædagogiske mål for sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og børns
læring.
Rammen for at udarbejde den pædagogiske læreplan er dagtilbudsloven og dens overordnede formålsbestemmelse
samt den tilhørende bekendtgørelse. Loven og bekendtgørelsen er udfoldet i publikationen.
Dagtilbuddets pædagogiske læreplan skal fungere som et pædagogisk redskab, der via korte, relevante pædagogiske
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 aktiviteter, rutiner med børnene mv.
Læreplanen skal således indeholde nogle overordnede relevante refleksioner over og eksempler på, hvordan det
pædagogiske læringsmiljø i dagtilbuddet inddrager børnenes perspektiv og børnefællesskabet og tager højde for den
konkrete børnegruppes sammensætning og børnenes forskellige forudsætninger og behov. Eksemplerne skal være
retningsgivende for personalet i det daglige pædagogiske arbejde med børnene.
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1.3 Beskrivelse til læreplanen (Hvem er vi?)
Krøyerhaven er en integreret institution med 24 vuggestuebørn og 40 børnehavebørn.
Institutionen er en del af området Børneliv Nord, som har fælles ledelse med Mariehønen og Æblehaven,
alle beliggende i den nordlige del af Holstebro by.
Krøyerhaven er en Grønne Spirer institution og har særligt fokus på natur og udeliv.
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2 REDSKAB TIL SELVEVALUERING 2018
Evalueringsinstituttet (EVA) har udgivet Redskab til selvevaluering, som er et redskab der kommer omkring de
tematikker, der er i det pædagogiske grundlag. På trods af en mindre divergens mellem navngivningen af tematikkerne i
henholdsvis selvevalueringen fra 2018 og det pædagogiske grundlag fra Hovedpublikationen, er selvevalueringen et
godt og anvendeligt analyseredskab, der skaber en ramme for en struktureret dialog om pædagogisk praksis.

2.1 Et pædagogisk læringsmiljø hele dagen
Refleksionsspørgsmål til inspiration
• Hvad karakteriserer den måde, vi organiserer vores pædagogiske læringsmiljø på, og får vi skabt et miljø, der
understøtter leg, aktiviteter og rutiner? Hvad fungerer godt/dårligt?
• Hvilke pædagogiske overvejelser ligger til grund for den måde, vi organiserer vores pædagogiske læringsmiljø på?
Hvordan ved vi, om vores antagelser holder stik?
• Hvordan kan vi undersøge og se, hvad børnene får ud af vores måde at organisere det pædagogiske læringsmiljø
på?
• Hvordan matcher vores faglige kompetencer vores mål om at skabe et trygt og stimulerende pædagogisk
læringsmiljø? Hvordan sikrer vi, at vi er fagligt godt klædt på?

2.1.1 Refleksion
Børneliv Nord er bestående af tre forskellige institutioner med hver deres faciliteter og indretning.
Det pædagogiske læringsmiljø er planlagt med udgangspunkt i børnegruppens sammensætning
og stedets faciliteter.
1. Vores pædagogiske læringsmiljø er som skrevet
ovenfor karakteriseret ved at være planlagte med udgangspunkt i børnegruppens sammensætning, interesser samt udv
iklingstrin. Dagligdagen er præget af rutiner, der er genkendelige for børnene og skaber tryghed. Ligeledes dannes mind
re grupper i løbet af dagen til at støtte børnegruppens behov. Der arbejdes med at skabe rum og zoner for forskellig leg
og fordybelse.
Rutinerne, zonerne og de små grupper fungerer godt i hverdagen.
2. For hvert enkelt læringsmiljø er der gjort overvejelser omkring hvad vi ønsker at styrke og udvikle hos det enkelte
barn og børnegruppen. Dette planlægges blandt andet ud fra elementerne i det pædagogiske grundlag og evalueres i
procesark, SMTTE modeller eller skema til
handling. Evalueringsmodellerne bruges som arbejdsredskab til at kvalificere fremadrettede handlinger.
3. Dette undersøger vi med fælles evalueringer og
observationer af det enkelte barns udvikling og trivsel. Data i forhold til udvikling og trivsel aflæses i Hjernen og Hjertet.
4. Det er vigtigt at hele personalegruppen har ejerskab og klædes godt
på til at varetage opgaverne. Vi skal være nysgerrige og
undrende på hinandens praksis. Der arbejdes med procesark for at understøtte denne udvikling.
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2.1.2 Vurdering
Nedenstående graf viser Krøyerhaven’s vurdering af egen praksis på baggrund af følgende spørgsmål:
I hvilken grad skaber vi et pædagogisk læringsmiljø for alle børn, hvor børnene får de bedste betingelser for at trives,
lære, udvikle sig og dannes inden for følgende typer af situationer?
2.1.2.1 Krøyerhaven's vurdering
GENNEMSNIT

4,0

Leg

4,0

Aktiviteter

4,0

Rutinesituationer

4,0
1

2

3

4

5

2.2 Børnesyn og børneperspektiver
Refleksionsspørgsmål til inspiration
• Hvordan arbejder vi med løbende at følge børnenes spor, oplevelser og interesser? Hvad gør vi for at indfange alle
børns perspektiver? Er det de samme børn, vi altid får øje på?
• Hvordan arbejder vi regelmæssigt med børnenes feedback fx på personalemøder, som input til vores faglige
dialog?
• Hvordan kan vi undersøge og se, hvad børnene får ud af vores måde at organisere det pædagogiske læringsmiljø
på?
• Hvordan har vi senest brugt børnenes perspektiver som grundlag for at udvikle det pædagogiske læringsmiljø?
Hvilke nye indsigter nåede vi frem til? Hvad ændrede vi som resultat af vores indsigter?
• I hvilke situationer kunne det være relevant at inddrage børnenes perspektiver, hvor vi ikke gør i dag?

2.2.1 Refleksion
I Børneliv Nord er det en naturlig del af det daglige, pædagogiske samspil mellem børn og voksne, at de voksne udviser
interesse og opmærksomhed omkring børnenes input og ideer.
1. Vi følger børnenes interesser i det daglige som skrevet ovenfor. Derudover planlægges bl.a. temadage med
børnenes initiativer og interesser for øje. Ved at følge børnenes interesser kan vi inddrage børn i udsatte positioner i
fællesskaber, som den voksne initierer med udgangspunkt i fælles interesser og kompetencer. Rammen for
aktiviteten må aldrig være strammere end at den kan justeres efter børnenes interesser.
2. Der er en udviklingsproces igang med at have fokus på opfølgning i hverdagen. Børnenes feedback kan være i form
af den daglige dialog med børnene, børneinterviews og børns billeder af hverdagen.
3. Et eksempel har været et fokuseret udviklingsarbejde omkring vuggestuebørnenes selvhjulpenhed. Her har
observationer af børnene været inddraget for at vurdere hhv. børnenes muligheder og begrænsninger i såvel indretning
af læringsmiljøet i garderobe og badeværelsesfaciliteter, samt den pædagogiske
tilgang. De nye indsigter var, at situationen var uoverskuelig for børnene som ikke understøttede deres selvhjulpenhed.
Gennem mindre grupper i garderoben ad gangen, ændret pædagogisk tilgang og dialog med forældrene, er der nu størr
e mulighed for at arbejde med det enkelte barns udvikling.
4. Når vi evaluerer vores aktiviteter og forløb vil det være godt i højere grad at inddrage børnenes syn og perspektiver, bl
.a. i dagligdags rutiner såsom madpakker og toiletbesøg.
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2.2.2 Vurdering
Nedenstående graf viser Krøyerhaven’s vurdering af egen praksis på baggrund af følgende spørgsmål:
I hvilken grad bruger vi disse forskellige tilgange til at inddrage børnenes perspektiver?
2.2.2.1 Krøyerhaven's vurdering
GENNEMSNIT

3,7

Observation af børnene

5,0

Børnene som medskabere

3,0

Børnene som fortællere

3,0
1

2

3

4

5

2.3 Børns leg
Refleksionsspørgsmål til inspiration
•
•
•
•
•

Hvordan giver vores pædagogiske læringsmiljø børnene mulighed for at bruge deres fantasi og lege?
Hvad gør vi for at arbejde med børnenes forskellige roller og positioner i legen?
Hvordan kan vi undersøge og se, hvad børnene får ud af vores måde at organisere det pædagogiske læringsmiljø
på?
Hvordan arbejder vi med at understøtte, at alle børn har mulighed for at være med i legen? Er der børn, som vi
oplever, står uden for legen, og hvad gør vi ved det?
Hvordan har vi undersøgt den læring og udvikling, der sker i børnenes leg?

2.3.1 Refleksion
I Børneliv Nord organiserer og tilrettelægger vi hverdagen og de fysiske rammer så der skabes plads og rum til
børnenes forskelligartede lege. Vi er opmærksomme på, hvorvidt rammerne tilgodeser de lege børnene er optagede af
og justerer efter børnenes behov og ønsker. Vi er samtidig opmærksomme på, at sikre alle børns deltagelse i positive
og udviklende legefællesskaber ved at guide og rammesætte lege.
1. Med det pædagogiske læringsmiljø forsøger vi at skabe rum for legen, hvor den kan blive uforstyrret. Det
pædagogiske personale understøtter og guider børnenes leg og tager udgangspunkt i barnets perspektiv og interesse.
2. Ved hjælp af DUÅ strategier, er den voksne deltagende i legen og kommer
bl.a. med beskrivende kommentarer i legen. Den voksnes rolle er, at børnene føler sig set og anerkendt i legen samt
være nysgerrig på legen og finde balancen i hvornår man skal trække sig.
3. Vi støtter og guider de børn der har svært ved at indgå i legerelationer. Vi giver børnene en positiv oplevelse og øver f
ærdigheder, sociale spilleregler såsom at vente på tur og kompetencer i at lege.
4. Ved at være iagttagende, undrende og spørgende samt filme legen.
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2.3.2 Vurdering
Nedenstående graf viser Krøyerhaven’s vurdering af egen praksis på baggrund af følgende spørgsmål:
I hvilken grad indtager vi disse forskellige roller for at understøtte børnenes leg, så legen udvikler sig positivt for alle
børn?
2.3.2.1 Krøyerhaven's vurdering
GENNEMSNIT

4,3

Lade børnene lege selv og
iagttage på afstand

5,0

Guide og hjælpe aktivt ved behov

5,0

Deltage aktivt i legen

3,0
1

2

3

4

5

2.4 Det brede læringssyn
Refleksionsspørgsmål til inspiration
• På hvilke måder har vi fokus på læringsprocesser gennem hele dagen (leg, børneinitierede og vokseninitierede
aktiviteter og rutiner)?
• Hvordan tilrettelægger vi det pædagogiske læringsmiljø, så det både støtter børnenes kropslige, følelsesmæssige,
sociale og kognitive læring? Hvordan kan vi følge og støtte barnets undren og nysgerrighed? Hvordan udfordrer og
støtter vi børnene i at få nye ideer og erfaringer med vedholdenhed og gåpåmod?
• Oplever vi, at det er alle børn, der viser deres undren og nysgerrighed ved fx at stille spørgsmål e.l.? Hvad tænker vi
om, og hvad gør vi for, de børn, der sjældent giver udtryk for deres undren og nysgerrighed?
• Hvordan arbejder vi med at følge op på, om vi lykkes med det pædagogiske læringsmiljø i forhold til, hvad børnene
får ud af det? Hvordan sikrer vi, at vi kommer hele vejen rundt i forhold til de seks læreplanstemaer?

2.4.1 Refleksion
I Børneliv Nord vil vi bestræbe os på, at skabe et trygt læringsmiljø for alle børn, hvor de
kan inspireres og motiveres til at udfolde deres potentialer. Det betyder, at vi har en
legende tilgang til læring, hvor børnenes nysgerrighed pirres gennem eksperimenter, leg,
aktiviteter og rutinesituationer.
1. Vi arbejder på, at alle aktiviteter og rutiner i hverdagen har værdi og vi tilpasser efter børnenes alder, børnegruppens s
ammensætning og børnenes forskellige forudsætninger.
2. Vi tilrettelægger læringsmiljøer udfra årshjulet og bruger Hjernen og hjertet til dataindsamling. Vi møder børnene på d
eres udviklingstrin og understøtter deres videre udvikling med udgangspunkt i det enkelte barns interesser og
kompetencer.
3. Vi inddrager børneperspektivet og undrer os sammen med børnene, viser gejst og glæde samt prøver at spore os ind
på hvad der interesserer dem. For de børn, som har svært ved at give udtryk for deres interesser, er der særlig dialog m
ed forældrene samt der arbejdes med at udfordre og understøtte disse børn.
4. Udfra planlægningen i årshjulet, sikres de seks læreplanstemaer. Efter hvert tema er afsluttet evalueres med
forskellige fokuspunkter omkring børnenes læring og udvikling. Der dokumenteres i SMTTE, procesark, skema til
handling og Hjernen og hjertet.
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2.4.2 Vurdering
Nedenstående graf viser Krøyerhaven’s vurdering af egen praksis på baggrund af følgende spørgsmål:
I hvilken grad har vi fokus på hver af disse tilgange, når vi arbejder med brede læringsprocesser? Arbejde med/ud fra...
2.4.2.1 Krøyerhaven's vurdering
GENNEMSNIT

4,3

Planlagte forløb

5,0

Børnenes spontane nysgerrighed
og undren

4,0

Understøtte læring i samspillet
mellem børnene

4,0
1

2

3

4

5

2.5 Samspil og relationer
Refleksionsspørgsmål til inspiration
• Hvad kendetegner de situationer, hvor vi oplever et nærvær mellem os og børnene, og vi er fordybede sammen?
Hvad skal der til, for at nærvær og fordybelse opstår? Hvad kan vi gøre for at få mere ud af det?
• Hvornår oplever vi, at vi ikke er tilgængelige for børnene og ikke har mulighed for at reagere på deres behov? Hvad
kendetegner de situationer, og hvad kan vi gøre anderledes for at ændre på dem?
• Hvordan kommunikerer vi med børnene, både kropsligt og sprogligt, i forskellige situationer? Hvad oplever vi, er en
god kommunikation mellem os og børnene? Har vi fokus på at spørge ind til børnenes oplevelse med åbne
spørgsmål som: 'Kan du fortælle mig, hvad der skete?', 'Hvordan kan vi løse det sammen?', 'Hvilke andre ideer kan
du komme i tanke om?'
• Hvordan kan vi understøtte det enkelte barns trygge tilknytning gennem det pædagogiske arbejde med hele
børnegruppen?

2.5.1 Refleksion
I Børneliv Nord ønsker vi, at alle børn inkluderes i et eller flere fælleskaber på tværs af
alder, køn og kultur. Vi arbejder med at alle børn har mulighed for at tage initiativer i
fællesskaber og at de oplever, at deres initiativer bliver respekteret og anerkendt af både
børn og voksne. Der skal være balance mellem individ og fællesskab, og vi vil være
opmærksomme på, hvilke børn der har brug for støtte til at få en stemme i fællesskabet.
1. Vi oplever fordybelse i samvær i mindre grupper. Det kræver tid at skabe relationer og en kultur hvor nærvær prioriter
es i form af at blive set, hørt og mærket.
2. Når børnegrupperne er for store og der opstår uforudsete hændelser er vi mindre tilgængelige. Dog kan vi gennem str
uktur og rutiner skabe en form for tilgængelighed, da det er trygt og genkendeligt for børnene.
3. Vi er i børnehøjde og lytter til det enkelte barn. Vi lader så vidt
muligt børnene fortælle en af gangen og spørger ind og er nysgerrige.
4. Som udgangspunkt etableres et tæt forældresamarbejde for at skabe tryghed for forældrene i institutionen.
Derudover er nye børn i mindre grupper for at danne relationer til børn og voksne.
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2.5.2 Vurdering
Nedenstående graf viser Krøyerhaven’s vurdering af egen praksis på baggrund af følgende spørgsmål:
I hvilken grad har vi fokus på disse tilgange i vores arbejde med at skabe gode samspil og relationer?
2.5.2.1 Krøyerhaven's vurdering
GENNEMSNIT

3,3

Opdele børnene i mindre grupper

4,0

Fleksibel organisering ift.
voksentilknytning

3,0

Vores sprog, kropssprog og
placering i rummet

3,0
1

2

3

4

5

2.6 Børn i udsatte positioner og alle børns deltagelse i
børnefællesskaberne
Refleksionsspørgsmål til inspiration
• Hvilken pædagogisk tilgang arbejder vi ud fra for at sikre, at alle børn oplever, at de er en del af et børnefælleskab?
Hvordan er der forskel på vores praksis i forhold til forskellige aldersgrupper?
• Hvordan vurderer vi alle børnenes muligheder for at udvikle sig og få nye relationer? Er der noget, vi kan gøre
anderledes for at give nogle børn bedre muligheder for at opbygge og have gode relationer?
• I hvilket omfang har vi faglige dialoger om, hvordan vi kan understøtte, at børn i udsatte positioner trives og ses i
det pædagogiske læringsmiljø? Hvordan sikrer vi, at vi også har blik for og inddrager de børn, der fx ikke selv
henvender sig og ikke deltager aktivt i lege og aktiviteter?
• Når vi ser på vores praksis den seneste måned, hvornår er det så lykkedes os at skabe et pædagogisk læringsmiljø,
hvor alle børn trives, lærer, udvikler sig og dannes i fællesskabet? I hvilke situationer lykkedes det ikke - og hvorfor?

2.6.1 Refleksion
Tilgangen til det enkelte barn og børnegruppen er positiv, imødekommende og ressourceorienteret. Læringsmiljøet plan
lægges for at understøtte og skabe rum for det enkelte barns behov. Børn i udsatte positioner tilgodeses ind i det store
fællesskab så de ligeledes oplever succes'er.
1. I det pædagogiske læringsmiljø har vi taget hensyn
til børneperspektiver og børnesyn, vi er opsøgende på børns leg og tilpasser aktiviteter herefter. På den måde laves der
plads til at børn i udsatte positioner kan opleve sig som en værdifuld del af fællesskabet. Vi
italesætter deres betydning for fællesskabet, og
vi indgår som medspillere i legen for at skabe nye venskaber og nye fællesskaber. Vi arbejder med legekompetencer i
mindre grupper med nogle børn som rollemodeller.
2. Vi laver udviklingsplaner og subjektive vurderinger på baggrund af observationer fra barnets hverdag og generelle
sociale egenskaber. Vi søger sparring hos kollegaer og forældre. Vi kan i højere grad etablere legegrupper på tværs af
alder med udgangspunkt i et udsat barns interesse for at skabe positiv opmærksomhed omkring barnet og øge dets
selvværd.
3. Der er stuemøder hvor der er afsat tid til at gennemgå og drøfte observationer, samt lave udviklingsplaner
og evaluere.
4. I mange små grupper der etableres i dagligdagen, hvor der kan være forskelligt fokus på et tema, en aktivitet eller en
relation. Vi oplever også børn, som føler sig særligt mødt gennem særlige privilegier som f.eks. pausetid samt tid
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sammen med en udvalgt
legekammerat. Det lykkes ikke, når vi af forskellige omstændigheder ikke lykkes med at fastholde enten rammerne eller
de særlige hensyn overfor barnet.

2.6.2 Vurdering
Nedenstående graf viser Krøyerhaven’s vurdering af egen praksis på baggrund af følgende spørgsmål:
I hvilken grad bruger vi disse tilgange til at sikre, at alle børn trives, lærer, udvikler sig og dannes i børnefællesskaberne?
2.6.2.1 Krøyerhaven's vurdering
GENNEMSNIT

4,0

Møde alle børn med positive
forventninger

4,0

Understøtte, at alle børn oplever
at mestre noget

4,0

Alle børn som betydningsfulde
for fællesskabet

4,0
1

2

3

4

5

2.7 Evaluerende pædagogisk praksis
Refleksionsspørgsmål til inspiration
• Hvordan undersøger og evaluerer vi de pædagogiske læringsmiljø i sammenhæng med børnenes trivsel, læring,
udvikling og dannelse? Har vi fastsat et fokus eller formål med vores løbende evaluering af pædagogiske
læringsmiljø? Hvor står vi stærkt/svagt? Hvordan oplever vi, at vi fagligt set er klædt på til at evaluere og
undersøge?
• Hvad gør vi for at sikre, at vores løbende evaluering er systematisk? Hvordan definerer vi "systematisk"?
• Hvordan sikrer vi, at vores evalueringer har fokus på sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og
børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse frem for blot aktiviteterne eller blot på børnenes læring?
• Hvordan sikrer vi, at vi anvender den viden, vi får fra vores evaluering, til at justere vores pædagogiske læringsmiljø?
Hvornår har en konkret evaluering senest givet ny indsigt i børnegruppens trivsel, læring, udvikling og dannelse, der
har ført til ændring i vores praksis?
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2.7.1 Refleksion
Vi er optaget af at evaluere og reflektere praksis med henblik på at skabe grundlag for nye handlinger, samt at kvalificer
e praksis.
1. Vi evaluerer det pædagogiske læringsmiljø ved hjælp af procesark, hvor vi udfordrer og evaluerer hinandens og
vores fælles praksis i en dynamisk proces.
Vi bruger dialogprofiler, sprogvurdering, sprogtrappen, DUÅ udviklingsplaner, skema til handling og SMTTE model samt
interview og dialog med børn og forældre til evaluering af børnenes trivsel og udvikling.
2. Vi fastsætter et tidsrum for evaluering og skaber en fast evalueringskultur med valg af modeller for evaluering samt l
øbende opfølgning. Når vi arbejder systematisk med evaluering, er det gennem på forhånd udvalgte metoder og modell
er, som anvendes kontinuerligt bla. på stuemøder og afdelingsmøder.
3. Jo mere der arbejdes med børnesyn og børneperspektivet, jo nemmere bliver det at inddrage ovenstående
sammenhæng i evalueringerne, da det bliver et mere naturligt fokus.
4. Det er vigtigt at stille sig undrende på egen og andres praksis for at have en naturlig kommunikation om
evalueringen. Efter det seneste forløb med en ny og meget anderledes hverdag, er der taget flere tiltag med videre, som
fortsat giver mening i en pædagogisk praksis selvom det ikke længere skyldes retningslinjer fra sundhedsstyrelsen.

2.7.2 Vurdering
Nedenstående graf viser Krøyerhaven’s vurdering af egen praksis på baggrund af følgende spørgsmål:
I hvilken grad er vi opmærksomme på følgende dimensioner, når vi evaluerer vores pædagogiske praksis?
2.7.2.1 Krøyerhaven's vurdering
GENNEMSNIT

3,3

Læringsmiljø, trivsel, læring,
udvikling, dannelse

4,0

Justere praksis ud fra
evalueringens resultater

3,0

Sammenhæng mellem
læringsmiljø og børns læring

3,0
1

2

3

4

5

2.8 Forældresamarbejde om børns trivsel, læring, udvikling og
dannelse
Refleksionsspørgsmål til inspiration
• Hvordan samarbejder og kommunikerer vi i det daglige med forældrene om børnenes trivsel, læring, udvikling og
dannelse? Hvilke rammer og regler har vi for forældresamarbejde? (Det gælder både de overordnede rammer og
den konkrete håndtering i hverdagene. Er det fx ok at afbryde en aktivitet med børnene, hvis en forælder har brug for
en snak?)
• Hvordan oplever vi samarbejdet med forældrene i forhold til at rådgive og vejlede dem om deres barns trivsel,
udvikling, læring og dannelse?
• Hvordan arbejder vi med at møde forældrene forskelligt og tilpasse samarbejdet ud fra deres behov?
• Hvad ved vi om, hvordan forældrene oplever vores samarbejde, rådgivning og vejledning? Inddrager vi synspunkter
og viden fra forældrene?
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2.8.1 Refleksion
I Børneliv Nord vil vi bestræbe os på, at skabe rammer for et gensidigt og ligeværdigt
samarbejde med forældrene omkring børnenes trivsel, udvikling og læring. Gennem
løbende dialog med forældrene omkring barnets læring, både via formelle møder og
uformelle samtaler i garderoben, understøttes barnets læringsmiljø.
1. Vi tager os tid til den daglige dialog og fortæller både den gode og den svære fortælling. Vi prioriterer børnene men v
urderer situationen om en forældresnak kan vente eller er vigtig nu.
2. Vi opbygger en relation med forældrene gennem tiden og oplever forældrene som lyttende og interesserede i at sam
arbejde.
3. Gennem kendskab til de enkelte, tilpasser vi samarbejdet med forældrene.
4. De fleste forældre er gode til at give udtryk for deres oplevelse af samarbejdet. De er gode til at give ros og komme m
ed feedback. Vi oplever dem også som interesserede i at indgå i samarbejdet med os omkring barnets trivsel.

2.8.2 Vurdering
Nedenstående graf viser Krøyerhaven’s vurdering af egen praksis på baggrund af følgende spørgsmål:
I hvilken grad lykkes vi med, at forældrene er aktive medspillere om barnets trivsel, læring, udvikling og dannelse inden
for disse dimensioner? Styrke barnets...
2.8.2.1 Krøyerhaven's vurdering
GENNEMSNIT

4,0

Trivsel og sociale relationer –
børnefællesskabet

4,0

Sprog og motorik

4,0

Alsidige udvikling og
sammenhæng til skole

4,0
1

2

3

4

5

2.9 Sammenhængende overgange
Refleksionsspørgsmål til inspiration
• Hvordan arbejder vi ud fra læreplanen for at skabe sammenhæng for børn og forældre i overgangen fra hjem til
dagtilbud, mellem dagtilbud og fra dagtilbud til skole og SFO/fritidshjem?
• Hvordan arbejder vi med en tryg overgang til det næste tilbud? Fx aktiviteter som at besøge det nye sted, tæt dialog
med fagprofessionelle fra andre tilbud, arbejde med overgangsobjekter o.l.
• Oplever vi, at vi har et fælles værdisæt med det andet dagtilbud eller skole og SFO/fritidshjem? Er vi enige om, hvad
der skal til fra begge parter for at skabe en sammenhængende overgang?
• Hvad ved vi om dagplejerens/sundhedsplejerskens/pædagogens/lærerens faglighed og daglige praksis? Hvordan
kan vi blive klogere på det, og hvordan kan den viden bidrage til at skabe sammenhæng?
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2.9.1 Refleksion
I Børneliv Nord vil vi bestræbe os på, at alle børn har de bedst mulige forudsætninger for en tryg og positiv
opstart. I forbindelse med skolestart, arbejdes der på at tilrettelægge pædagogiske læringsmiljøer for de
ældste børn med sigte på muligheder for udvikling af såvel konkrete færdigheder, som sociale og
personlige kompetencer.
1.
Der er fokus på forældresamarbejde med løbende kommunikation, inddragelse og forventningsafstemning.
Ligeledes er der fokus på overgange og gode overleveringer.
2. Overgangen i institutionen bliver glidende, i det de ældste vuggestue børn, kommer på besøg for at
skabe relationer til både børn og voksne i børnehaven. De kommende skolebørn, gøres klar til deres nye
overgang, ved at være en del af skole-starter grupper i egent hus og på tværs i Børneliv Nord, for at børnene
får mulighed for at møde og skabe nye relationer til evt. kommende klassekammerater.
3. Der er i gang sat et samarbejde på tværs af Holstebro bys institutioner og folkeskoler. Lokalt er der i
førskole arbejdet fokus op færdigheder og kompetencer i forhold til skolestart.
4. Da der er forskel på overgangen fra vuggestue til børnehave og dagpleje til børnehave, giver det børnene
forskellige grundlag at starte op på. Da der er forskel på hvilke vurderinger der er udarbejdet inden
børnehave starter, kan det være svært at skabe klarhed over, hvornår der er et reelt behov for en
overleveringssamtale. Der tilbydes i alle overgange opstartssamtaler (3-6mdr) med forældre.

2.9.2 Vurdering
Nedenstående graf viser Krøyerhaven’s vurdering af egen praksis på baggrund af følgende spørgsmål:
I hvilken grad inddrager vi disse perspektiver for at sikre sammenhæng i de forskellige overgange?
2.9.2.1 Krøyerhaven's vurdering
GENNEMSNIT

5,0

Børnenes perspektiv

5,0

Forældrenes perspektiv

5,0

De fagprofessionelles perspektiv

5,0
1

2
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3 ØVRIGE KRAV TIL INDHOLDET I DEN
PÆDAGOGISKE LÆREPLAN
3.1 Inddragelse af lokalsamfundet (og evt. forældrebestyrelsen)
”Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan dagtilbuddet inddrager lokalsamfundet i arbejdet med
etablering af pædagogiske læringsmiljøer for børn.” (Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 29)
Det er lederen, der i forbindelse med udarbejdelse af den pædagogiske læreplan sikrer, at forældrebestyrelsen bliver
inddraget i processen omkring udarbejdelse, evaluering af og opfølgning på den pædagogiske læreplan.
Hvordan inddrager vi lokalsamfundet i arbejdet med at skabe pædagogiske læringsmiljøer for børn samt evt. hvordan
forældrebestyrelsen inddrages i arbejdet med læreplanen?

3.1.1 Refleksion og eksempler
Forældrebestyrelsen skal være med til at kvalificere læreplansarbejdet samt hvilke nedslag der skal have særligt fokus.
Forældre inddrages i forældrearrangementer, og lokalsamfundet kan inddrages f.eks. i samarbejde om arrangementer
som er lokalt og kulturelt forankret.

3.2 Det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø
”Arbejdet med det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø i dagtilbuddet skal integreres i det pædagogiske arbejde
med etablering af pædagogiske læringsmiljøer.
Børnemiljøet skal vurderes i et børneperspektiv, og børns oplevelser af børnemiljøet skal inddrages under hensyntagen
til børnenes alder og modenhed.” (Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 30).
Hvordan integrerer vi det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø i det pædagogiske læringsmiljø?
Der tages afsæt i børnegrupper således de fysiske og æstetiske rammer tager udgangspunkt i børnenes behov.
De fysiske rammer skal understøtte børnenes nysgerrighed, samt udfordre deres udvikling afstemt i forhold til deres ald
er.
Det æstetiske udtryk skal inspirere og understøtte læringsmiljøerne samt være et udtryk for børnenes hverdag.
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3.2.1 Vurdering
Nedenstående graf viser Krøyerhaven’s vurdering af egen praksis på baggrund af følgende spørgsmål:
I hvilken grad lykkedes det os at skabe et sundt og udviklende børnemiljø indenfor disse tre områder (med inddragelse
af børneperspektivet)?
3.2.1.1 Krøyerhaven's vurdering
GENNEMSNIT

3,3

Det fysiske børnemiljø

3,0

Det psykiske børnemiljø

4,0

Det æstetiske børnemiljø

3,0
1

2
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4 DE SEKS LÆREPLANSTEMAER
”Den pædagogiske læreplan skal udarbejdes med udgangspunkt i seks læreplanstemaer samt mål for sammenhængen
mellem læringsmiljøet og børns læring.
Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan det pædagogiske læringsmiljø understøtter børns brede læring
inden for og på tværs af de seks læreplanstemaer.” (Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 32).
De seks læreplanstemaer, som omhandler børnenes kropslige, følelsmæssige, sociale og kognitive læring er:
• Alsidig personlig udvikling
• Social udvikling
• Kommunikation og sprog
• Krop, sanser og bevægelse
• Natur, udeliv og science
• Kultur, æstetik og fællesskab

4.1 Alsidig personlig udvikling
Det pædagogiske læringsmål
• Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udfolder, udforsker og erfarer sig og hinanden på både
kendte og nye måder og får tillid til egen potentialer. Dette skal ske på tværs af blandt andet alder, køn samt social
og kulturel baggrund.
• Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte samspil og tilknytning mellem børn og det pædagogiske personale
og børn imellem. Det skal være præget af omsorg, tryghed og nysgerrighed, så alle børn udvikler engagement,
livsduelighed, gåpåmod og kompetencer til deltagelse i fællesskaber. Dette gælder også i situationer, der kræver
fordybelse, vedholdenhed og prioritering.

Resultat fra dagtilbuddets Dialogvurderinger
Nedenfor vises gennemsnitsscoren for fagpersonalets vurderinger af børnenes alsidige personlige udvikling hentet fra
Dialogvurderingerne.
Antal
svar
Alsidig personlig udvikling

3,5
1

2

3

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø børnenes alsidige personlige udvikling?
Herunder, hvordan vores pædagogiske læringsmiljø:
• Understøtter de to pædagogiske mål for temaet Alsidig personlig udvikling.
• Tager udgangspunkt i det fælles pædagogisk grundlag.
• Ses i samspil med øvrige læreplanstemaer.
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4.1.1 Refleksion
Der er endnu ikke oprettet en refleksion.

4.2 Social udvikling
De pædagogiske læringsmål
Det pædagogiske arbejde med læreplanstemaet Social udvikling i beskrivelsen af temaet og to pædagogiske mål
målrettet børn i aldersgruppen 0-5 år. De to pædagogiske mål er følgende:
•
•

Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn trives og indgår i sociale fællesskaber, og at alle børn
udvikler empati og relationer.
Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte fællesskaber, hvor forskellighed ses som en ressource, og som
bidrager til demokratisk dannelse.

Resultat fra dagtilbuddets Dialogvurderinger
Nedenfor vises gennemsnitsscoren for fagpersonalets vurderinger af børnenes sociale udvikling hentet fra
Dialogvurderingerne.
Antal
svar
Social udvikling

3,5
1

2

3

48
4

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø børnenes sociale udvikling?
Herunder, hvordan vores pædagogiske læringsmiljø:
• Understøtter de to pædagogiske mål for temaet Social udvikling.
• Tager udgangspunkt i det fælles pædagogisk grundlag.
• Ses i samspil med øvrige læreplanstemaer.

4.2.1 Refleksion
Der er endnu ikke oprettet en refleksion.

4.3 Kommunikation og sprog
De pædagogiske læringsmål
Det pædagogiske arbejde med læreplanstemaet Kommunikation og sprog skal tage udgangspunkt i beskrivelsen af
temaet og to pædagogiske mål målrettet børn i aldersgruppen 0-5 år. De to pædagogiske mål er følgende:
•
•

Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udvikler sprog, der bidrager til, at børnene kan forstå sig
selv, hinanden og deres omverden.
Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn opnår erfaringer med at kommunikere og sprogliggøre
tanker, behov og ideer, som børnene kan anvende i sociale fællesskaber.

19

Krøyerhaven

Den styrkede pædagogiske læreplan

Holstebro Kommune

Resultat fra dagtilbuddets Dialogvurderinger
Nedenfor vises gennemsnitsscoren for fagpersonalets vurderinger af børnenes kommunikation og sprog hentet fra
Dialogvurderingerne.
Antal
svar
Kommunikation og sprog

3,4
1

2

48

3

4

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø børnenes kommunikation og sprog?
Herunder, hvordan vores pædagogiske læringsmiljø:
• Understøtter de to pædagogiske mål for temaet Kommunikation og sprog.
• Tager udgangspunkt i det fælles pædagogisk grundlag.
• Ses i samspil med øvrige læreplanstemaer.

4.3.1 Refleksion
Der er endnu ikke oprettet en refleksion.

4.4 Krop, sanser og bevægelse
De pædagogiske læringsmål
Det pædagogiske arbejde med læreplanstemaet Krop, sanser og bevægelse skal tage udgangspunkt i beskrivelsen af
temaet og to pædagogiske mål målrettet børn i aldersgruppen 0-5 år. De to pædagogiske mål er følgende:
•
•

Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udforsker og eksperimenterer med mange forskellige
måder at bruge kroppen på.
Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn krops- og bevægelsesglæde både i ro og i akvitet, så
børnene bliver fortrolige med deres krop, herunder kropslige fornemmelser, kroppens funktioner, sanser og
forskellige former for bevægelse.

Resultat fra dagtilbuddets Dialogvurderinger
Nedenfor vises gennemsnitsscoren for fagpersonalets vurderinger af børnenes krop, sanser og bevægelse hentet fra
Dialogvurderingerne.
Antal
svar
Krop, sanser og bevægelse

3,7
0

1

2

3

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø børnenes krop, sanser og bevægelse?
Herunder, hvordan vores pædagogiske læringsmiljø:
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Understøtter de to pædagogiske mål for temaet Krop, sanser og bevægelse.
Tager udgangspunkt i det fælles pædagogisk grundlag.
Ses i samspil med øvrige læreplanstemaer.

4.4.1 Refleksion
Der er endnu ikke oprettet en refleksion.

4.5 Natur, udeliv og science
De pædagogiske læringsmål
Det pædagogiske arbejde med læreplanstemaet Natur, udeliv og science skal tage udgangspunkt i beskrivelsen af
temaet og to pædagogiske mål målrettet børn i aldersgruppen 0-5 år. De to pædagogiske mål er følgende:
•

•

Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn får konkrete erfaringer med naturen, som udvikler deres
nysgerrighed og lyst til at udforske naturen, som giver børnene mulighed for at opleve menneskets forbundethed
med naturen, som giver børnene en begyndende forståelse for betydningen af en bæredygtig udvikling.
Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn aktivt observerer og undersøger naturfænomener i
deres omverden, så børnene får erfaringer med at genkende og udtrykke sig om årsag, virkning og sammenhæng,
herunder en begyndende matematisk opmærksomhed.

Resultat fra dagtilbuddets Dialogvurderinger
Nedenfor vises gennemsnitsscoren for fagpersonalets vurderinger af børnenes natur, udeliv og science hentet fra
Dialogvurderingerne.
Antal
svar
Natur, udeliv og science

3,5
1

2

3

48
4

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø børnenes gør sig erfaringer med natur, udeliv og science?
Herunder, hvordan vores pædagogiske læringsmiljø:
• Understøtter de to pædagogiske mål for temaet Natur, udeliv og science.
• Tager udgangspunkt i det fælles pædagogisk grundlag.
• Ses i samspil med øvrige læreplanstemaer.

4.5.1 Refleksion
Der er endnu ikke oprettet en refleksion.
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4.6 Kultur, æstetik og fællesskab
De pædagogiske læringsmål
Det pædagogiske arbejde med læreplanstemaet Kultur, æstetik og fællesskab skal tage udgangspunkt i beskrivelsen af
temaet og to pædagogiske mål målrettet børn i aldersgruppen 0-5 år. De to pædagogiske mål er følgende:
•
•

Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn indgår i ligeværdige og forskellige former for
fællesskaber, hvor de oplever egne og andre kulturelle baggrunde, normer, traditioner og værdier.
Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn får mange forskellige kulturelle oplevelser, både som
tilskuere og aktive deltagere, som stimulerer børnenes engagement, fantasi, kreativitet og nysgerrighed, og at
børnene får erfaringer med at anvende forskellige materialer, reskaber og medier.

Resultat fra dagtilbuddets Dialogvurderinger
Nedenfor vises gennemsnitsscoren for fagpersonalets vurderinger af børnenes kultur, æstetik og fællesskab hentet fra
Dialogvurderingerne.
Antal
svar
Kultur, æstetik og fællesskab

3,5
1

2

3

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø børnenes gør sig erfaringer med kultur, æstetik og
fællesskab?
Herunder, hvordan vores pædagogiske læringsmiljø:
• Understøtter de to pædagogiske mål for temaet Kultur, æstetik og fællesskab.
• Tager udgangspunkt i det fælles pædagogisk grundlag.
• Ses i samspil med øvrige læreplanstemaer.

4.6.1 Refleksion
Der er endnu ikke oprettet en refleksion.
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5 UDVIKLINGSPLANER
Forsøg
Sammenhæng
Mål
Tegn
Tiltag
Evaluering
Hvem gør hvad
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