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Arbejdet med den
pædagogiske læreplan

Vi har haft øget fokus på børn med særlige behov, især behovet for forudsigelighed i
hverdagen. Dette kan være svært i en skovbørnehave, hvor vejret er en af de vigtigste
faktorer og planer ændres i sidste sekund.
Derudover har vi arbejdet med det pædagogiske lære/væremiljø i skoven, med fokus på at
henlægge så meget tid som muligt væk fra hytten.

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.
Hver stue har stuemøde hver 14. dag, hvor vi løbende evaluerer dagligdagen og i
særdeleshed de enkelte børns trivsel og udvikling. Ud fra relationsskemaer,
praksisfortællinger og observationer tilrettelægger vi individuelle indsatser for de børn, hvor vi
vurderer, at der er et særligt behov herfor.
Større drøftelser tages på det månedlige personalemøde, hvor hele personalegruppen er
samlet om fælles evalueringer.
Begge typer møder føres til referat.
Ved børn der har brug for en særlig indsats fører vi ofte log-bog til indsamling af
"nu-og-her-data", som vi bruger til evaluering på møderne.

Evaluering af arbejdet med den pædagogiske læreplan

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

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

Evaluering af arbejdet med den pædagogiske læreplan

Bestyrelsen bliver på hvert bestyrelsesmøde orienteret og hørt om børnehavens arbejde og
nye tiltag. Vi er godt i gang med læringssamtalerne og i forlængelse heraf har vi, i samarbejde
med bestyrelsen, skærpet opmærksomhed på ovenstående fokusområder.
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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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Evaluering og dokumentation
af elementer i det pædagogiske
læringsmiljø

Hvad var formålet med den evaluering, vi gennemførte?
Her skriver I kort, hvilket område i jeres pædagogisk læringsmiljø I satte fokus på i evalueringen og hvorfor. Hvad var det I var nysgerrige på eller der udfordrede jer?
Vi har haft øget fokus på børn med særlige behov, især behovet for forudsigelighed i
hverdagen. Det kan være svært i en skovbørnehave, hvor vejret er en af de vigtigste faktorer
og planer ændres i sidste sekund.
Vi har i løbet af de seneste år oplevet, at børn med særligt stort behov for forudsigelighed har
være påvirket af den store grad af skift i forhold til vind og vejr i vores dagligdag, PPR har ofte
påpeget at brugen af piktogrammer og lignende vil være godt for disse børn.
Det kan være vanskeligt at bruge sådanne redskaber, når planer tit ændres i bussen på vej i
skoven.
Vi har således haft fokus på, hvordan vores dagligdag tilrettelægges og hvordan vi kan møde
disse børns særlige behov for forudsigelighed.

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, tegninger. Beskriv hvorfor det netop var denne form for pædagogisk dokumentation I valgte til
denne evaluering.
Vi har evalueret den indsats, vi har ydet de sidste tre år for børn med særlige behov.
Hvilke tiltag er gået igen, hvad har virket og hvad har ikke.
Herunder relationsskemaer, fotos, piktogrammer, påklædningsfigur, referater,
praksisbeskrivelser.
Vi har valgt at samle vores viden fra de meget forskellige børn for at lede efter
fællesnævnere, der vil kunne bruges bredt. Ikke kun til glæde for de børn vi har/får med
særligt behov for forudsigelighed, men for alle børn i Skovtrolden.

Evaluering af arbejdet med den pædagogiske læreplan

Evaluering 1
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Udvælg to evalueringer, som I har gennemført i de seneste to år, og saml op på erfaringerne
ved at svare på nedenstående fem 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.

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 pædagogiske læringsmiljøs betydning for børnegruppens trivsel, læring, udvikling og dannelse?

Her skriver I kort, hvordan I handlede på baggrund af jeres nye indsigter om jeres pædagogiske 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?
Vi har meget fokus på trygge og tydelige voksne i forhold til børn med særlige behov. Vi er
den konstante faktor i et skovbørnehaveliv, der er præget af stor omskiftelighed.
PPR har foreslået brug af "mobile" piktogrammer, og vi har gavn af en figur i Klostergade som
viser dagens passende påklædning.
I forhold til at se vores daglige praksis med nye øjne, har vi igangsat et samarbejde med en
pædagogisk fagkonsulent, der i efteråret 2022 vil komme og iagttage vores praksis. Dette
med det formål at give os feedback og sparring på, hvordan vi i dagligdagen bedre kan
imødekomme de behov nogle børn har for en øget grad af forudsigelighed.

Hvordan har vi brugt vores indsigter i udvalgte evalueringer i
andre sammenhænge?
Vi har øget vores fokus på at italesætte over for eventuelt nye forældre, at det at gå i
skovbørnehave ikke kun er højt til loftet og vide rammer. Det er også hverdage, der kræver
omstillingsparathed.
Man skal ikke underkende vigtigheden af at kende de fysiske rammer for børn med særligt
behov for forudsigelighed, og vi har meget foranderlige rammer.

Hvordan har eller vil vi på baggrund af denne evaluering ændre
og/eller justere vores skriftlige pædagogiske læreplan?
Vi vil i samarbejde med den pædagogiske fagkonsulent evaluere på vores praksis og evt.
efterfølgende ændre i vores pædagogiske læreplan.

Evaluering af arbejdet med den pædagogiske læreplan

Hvilke ændringer og/eller justeringer af praksis gav evalueringen
anledning til?
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Vi fandt, at konventionel brug af piktogrammer ikke virker i vores type institution. Vi kunne
forberede ved fotobrug i Klostergade, men derefter opleve at billedet var et andet, når vi kom
ud i skoven. Dette fx på grund af væltede træer, sne eller regn der gjorde, at det sted vi tog
hen forandrede udseende.
Piktogrammer i hytten blev også forsøgt til brug ved forberedelse af skift. Alle børn viste lav
grad af interesse for samt gavn af piktotogrammerne.
Vi oplevede, at det der virkede bedst var mundtlig forberedelse og guidning fra trygge voksne.

Evaluering 2
Hvad var formålet med den evaluering, vi gennemførte?
Her skriver I kort, hvilket område i jeres pædagogisk læringsmiljø I satte fokus på i evalueringen og hvorfor. Hvad var det I var nysgerrige på eller der udfordrede jer?

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, tegninger. Beskriv hvorfor det netop var denne form for pædagogisk dokumentation I valgte til
denne evaluering.
Vi har indsamlet dokumentation i form af beskrivelser af vores forskellige baser i skoven.
Vi har på personalemøder drøftet brugen af skoven ud fra diverse praksisfortællinger.
Vi har gennemgået diverse bestemmelser omkring brugen af hytten som udgangspunkt for
det videre arbejde.
Fokuspunktet er en del af arbejdet med læringssamtalerne, hvor bestyrelsen er deltagende.
Vi har her drøftet adskillige tiltag til det videre arbejde med at skærpe vores profil som
SKOVbørnehave.

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 pædagogiske læringsmiljøs betydning for børnegruppens trivsel, læring, udvikling og dannelse.
Efter læringssamtalerne med deltagelse af bestyrelsen har vi arbejdet med, hvordan vi kan
tage det hytten kan tilbyde børnene, som fx trygge rammer, med ud på vores baser i skoven.
Vi vil tilrettelægge den praksis, at der rundt om de voksne skabes et rum, der definerer
børnehaven. Dette understøttes bl.a af at vi medbringer et tæppe rundt i skoven, der fysisk
skal skabe et "lille rum" ligegyldigt, hvor vi er. Dette, forestiller vi os, bidrager til at understøtte
børnenes behov for trygge rammer og en form for forudsigelighed.
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Hvilken data har vi indsamlet i arbejdet med den gennemførte evaluering?
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Vi arbejder med det pædagogiske lære/væremiljø i skoven med fokus på at henlægge så
meget tid som muligt væk fra hytten.
I forhold til nærmiljøet omkring hytten, naboer mm. er det ikke hensigtsmæssigt, at vi opholder
os hele dage ved hytten.
Vi vil gerne ændre mindsettet hos forældre og personale ift brug af hytten.
Vi udfordres af nødvendigheden af diverse møder og arrangementer samt indkøring af nye
børn, der skal foregå i hytten.

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 pædagogiske 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?

Arbejdsmilømæssigt er det under drøftelserne kommet frem, at det har stor betydning for
pædagogerne at komme ud og på tur dagligt.
I forældresamarbejdet er det vigtigt, at vi får formidlet til forældrene, at hytten ikke er et sted,
vi opholder os hele dage, men et sted vi er få timer i forbindelse med afholdelse af
nødvendige voksenorienterede aktiviteter.

Hvordan har eller vil vi på baggrund af denne evaluering ændre
og/eller justere vores skriftlige pædagogiske læreplan?
Da dette er nyere tiltag vil vi afvente evaluering, før vi laver eventuelle ændringer i den
skriftlige læreplan.
Derudover er det et fokusområde i læringssamtalerne med bestyrelsen og vil derfor helt
naturligt blive evalueret ved de årlige læringssamtaler.

Evaluering af arbejdet med den pædagogiske læreplan

Hvordan har I brugt jeres indsigter i udvalgte evalueringer i andre
sammenhænge?
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Vi har indkøbt picnictæpper, således at hver gruppe kan medbringe det uanset, hvor de er.
Vi vil booke en shelterplads hver 14. dag, hvor vi fast vil tage på heldagstur væk fra hytten.
Vi vil i tillæg hertil planlægge flere heldagsture ud i omegnen.
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Næste skridt
Med udgangspunkt i den aktuelle børnegruppe, hvilke områder af vores
pædagogiske læringsmiljø vil vi fremadrettet sætte mere fokus på?

Hvordan vil vi justere organiseringen af vores evalueringskultur?
Her kan I kort beskrive, om I oplever, at organiseringen af jeres evalueringskultur har understøttet 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.
Vi vil fastholde vores struktur for hyppige stue- samt personalemøder, da dette bidrager til, at
vi kan holde en konstant finger på den pædagogiske puls.
Vi vil udvide den log-bogsordning, vi gør brug af i forhold til børn med særlige behov, til at
blive en log-bog vi altid har med til pædagogiske ad hoc-observationer af hele børnegruppen.
Således vil vi nedfælde og derved fastholde relevant data til at understøtte samt kvalificere de
pædagogiske drøftelser på stue- samt personalemøder.

Evaluering af arbejdet med den pædagogiske læreplan

Vi vil forsætte vores arbejde med de to ovenfornævnte områder. Vi ser frem til samarbejdet
med den pædagogiske fagkonsulent i forhold til at skabe en god pædagogisk ramme for også
børn med særlige behov og vil den kommende tid samle op på de erfaringer, vi gør os med at
være mere væk fra hytten.
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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.

Om skabelonen

Denne skabelon henvender sig til jer, som er ledere og medarbejdere i dagtilbud.
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Den lovgivningsmæssige ramme for udarbejdelse og evaluering af den lokale pædagogiske læreplan er dagtilbudsloven
med tilhørende bekendtgørelse, der er udfoldet i Børne- og
Undervisningsministeriets publikation Den styrkede pædagogiske 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 kvalitetsudvikling, hvor vi løbende justerer vores praksis med udgangspunkt i den aktuelle børnegruppe og deres behov.
• Fokus i evalueringen er på sammenhængen mellem det
pædagogiske læringsmiljø og børnenes udbytte, dvs. hvorvidt 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 hjemmeside.
Denne skabelon indeholder alle de lovmæssige krav til evalueringen.

Den styrkede pædagogiske læreplan,
Rammer og indhold

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.

Evaluering af arbejdet med den pædagogiske læreplan

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

