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Udgangspunktet for evalueringen er grundelementerne i 
pædagogiske læreplan  
 
Arbejdet med den pædagogiske læreplan i Nørre Alslev Private Børnehus. 
 
Den pædagogiske læreplan skal evalueres mindst hvert andet år med henblik på at 
udvikle det pædagogiske arbejder med børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. 
Evalueringen skal tage udgangspunkt i den nye styrkede pædagogiske læreplan. 
 
I Nørre Alslev Private Børnehus har der i 2019 og 2020 været fokus på at implementere 
den nye styrkede læreplan. Ledelsen startede med at blive introduceret for den nye 
styrkede pædagogiske læreplan. Herefter blev der i perioden august 2019 og frem til 
januar 2020 tilbudt et diplommodul som tog udgangspunkt i den pædagogiske forståelse 
og indholdet fra den styrkede pædagogiske læreplan, faglige fyrtårn. Her deltog og 
gennemførte to personaler fra huset. Efterfølgende blev huset ramt af sygdom og 
fratrædelse i ledelsesgruppen samt Corona som betød, at der først fra juni 2020 igen kom 
fokus på at implementeret den styrkede læreplan i huset med ny leder. 
 
 
Hvordan har vi organiseret vores evalueringskultur? 
 
Målet er, at få opbygget en systematisk evalueringskultur i Nørre Alslev Private Børnehus, 
hvor medarbejderne løbende reflekterer over hvordan de pædagogiske læringsmiljøer, 
med det pædagogiske grundlag fra den styrkede læreplan som bagtæppe, kan udvikles i 
dagligdagens rutiner, lege og aktiviteter. Vi skal være undersøgende og bruge metoder og 
data så vi løbende får en viden, som kan bruges til at kvalificere det pædagogiske tilbud 
og tilpasse det til den aktuelle børnegruppe. 
 
Vi skal opbygge en evalueringskultur, hvor vi samler op på og lærer mere om det, der 
fungerer godt hos og på, hvad vi vil videreudvikle. Det er vigtigt at vi alle hele tiden er 
bevidste om, hvad formålet er med det vi gør?  
 
For at kunne evaluere sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø i 
Børnehuset og børnegruppens trivsel, læring, udvikling og dannelse har ledelsen bland 
andet besluttet at arbejde med fokusområder. Der er et fælles fokusområde for hele huset, 
et fokusområde i vuggestuen og et i børnehaven. 
 
Hvordan har vi arbejdet med vores lokale skriftlige læreplan? 
 
Vi har på pædagogiske dage og ved personalemøder sammen arbejdet med og forholdt 
os til forskellige dele af læreplanen. Vi så det som en vigtig opgave, at alle fik ejerskab så 
vi på den måde kunne få en fælles forståelse af det pædagogiske værdigrundlag i vores 
hus, men også for at skabe en fælles retning for det pædagogiske arbejde. 
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Vi har set forskellige videopræsentationer omkring den nye styrkede læreplan, vi har 
præsenteret nogle værktøjer såsom praksisfortællinger, EVA´s selvevalueringsværktøj, og 
handleplansskabelon. Vi har arbejdet med hvad der ligger i begreberne læringsmiljø, 
børnefællesskaber, leg og dannelse og børneperspektivet. Udgangspunkt i vores 
fokusområder som er sprog i hele Børnehuset, positionering i vuggestuen og rutinerne i 
skiftene fra frokost til toilet og garderobe i børnehaven. 
 
Hvad var formålet med den evaluering, vi gennemførte? 
 
Som tidligere nævnte havde vi sat os nogle fokusområder. Det fælles fokusområde for 
hele huset var sprog. Vi oplevede at en stor gruppe børn, i forhold til vores størrelse som 
institution, havde udtale problemer, samt at der i huset ikke var en bevidsthed om hvorfor 
og hvordan vi samlet kunne understøtte børnene i deres kommunikation og sproglige 
udvikling. Der var behov for at få organiseret et samarbejdet mellem sprogpædagogerne, 
talehørekonsulenten og resten af personalet. 
 
Vuggestuen havde valgt at se på deres positionering i dagligdagen, hele dagen over hele 
ugen. Hvem der var tilknyttet hvor, således at der sker så få fravær i interaktionen mellem 
barn og voksen. De oplevede, at de var udfordret i overgangen fra leg til spisning ved 
bordene og derfor ønskede de, at undersøge muligheden for en struktur, hvor det ikke 
skulle italesættes hvem der gør hvad for at skabe mere ro og nærvær i interaktionen med 
børnene og at der derved var fokus på barneperspektivet. 
 
Børnehavegrupperne undrede sig over hvorfor der altid i skiftet mellem spisning – 
toiletbesøg og garderobe var meget uro, børn som kom i konflikt med hinanden, børn som 
ikke fik tisset af, vasket hænder eller fået det rigtige tøj på når de skulle ud. Ligeledes 
oplevede de børn som trak sig i den ellers helt almindelig daglige rutine.  
 
Hvilken pædagogisk dokumentation har vi indsamlet i arbejdet med den 
gennemførte evaluering? 
 
Efter et møde mellem sprogpædagogerne og lederen blev vi opmærksom på, at mange af 
vores børn havde større eller mindre udtaleproblemer. Vi så også, at vi havde en 
sprogpædagogisk opgave som sprogansvarlige, men at den ikke var sat i struktur. Det 
viste sig endvidere, at de sprogansvarlige ikke var trygge og ikke havde det fulde 
kendskab til hvordan sprogscanningsprogrammet kunne bruges.  
 
Vuggestuens personale startede ud med at udarbejde et skema til handling (redskab til 
selvevaluering EVA). De udarbejdede et skema hvor det fremgik hvilken positionering de 
skulle have hver dag, ”hvad er min rolle”.  De arbejdede med praksisfortællinger, lavede 
videooptagelser og tog billeder som dokumentation.  
 
Børnehavegruppernes personale gik sammen om at udarbejde et skema til handling 
(redskab til selvevaluering EVA). Herefter udarbejdede de en plan for hele ugen, hvor det 
frem 
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gik hvor den enkelte voksen skulle positionere sig. De arbejdede med praksisfortællinger 
og havde løbende drøftelser på stuemøder og fællesmøder. 
 
Hvad lærte vi om sammenhængen mellem vores pædagogiske læringsmiljø og 
børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse? 
 
Vi fandt ud af, at vi havde brug for at skabe et samarbejde med talehørekonsulenten. 
Bruge hendes faglige kompetencer og få dem inddraget i det pædagogiske læringsmiljø 
samt inddragelsen af forældrene. Vi fik talt os ind i hvad rollen som sprogpædagog er, 
hvilket ansvar de har og hvordan ens kan kollegaer inddrages således, at det kommer til 
gavn for børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. Endeligt fik vi italesat den 
manglende indsigt og viden som lå i forhold til det, at arbejde med programmet Hjernen og 
Hjertet. Vi kunne også se at vi havde brug for at arbejde i mindre børnefællesskaber, det 
kunne både være målrettet sproggrupper men også generelt. 
 
Personalet i vuggestuen oplevede, at deres skema som de havde udarbejdede omkring 
positioneringen i forbindelse med overgangen mellem leg til spisning, skabte en større ro 
når børnene skulle hen og side ved bordet og interaktionen mellem børn – børn og børn 
voksne blev mere rolig og positiv. De så børn som tidligere søgte væk i de ”kaotiske” 
situationer blev mere trygge med den nye rutine. De oplevede også, at de ved at kigge på 
overgangen med børnesynsbriller ud fra et børneperspektiv, kunne se, at overgangen 
virkede fordi der var en tydelig og nærværende voksne på badeværelset og ved bordet, 
hvilket gjorde at de enkelte børn blev set, fik medbestemmelse og det skabte en tydelig ro 
og interesse hos børnene.  
I denne korte tid som de har arbejdet med ovenstående, har de set hvordan deres 
pædagogiske dagligdag er blevet mere synlig for dem selv ved at bruge stuemøder, 
handleplansskema og refleksion. Dette har betydet, at de har fået en bedre sammenhæng 
mellem leg, læring, børnefællesskaber og ikke mindst børn i udsatte positioner. 
 
I børnehaven oplevede personalet, at den enkelt voksens position i rutinen skabt mere ro 
og overblik. De så en ændring i samværet med børnene, når der kom færre børn ad 
gangen på toilettet og i garderoben. Blandt andet ved, at der var bedre og mere tid til at 
være i dialog med det enkelte barn og kunne hjælpe dem der hvor de var i deres udvikling. 
De fik mere fokus på de børn, som tidligere havde det svært i ”kaos” fordi der blev en ro og 
et overblik omkring det enkeltes barns evner og formåen, så de derved kunne udvikle og 
anerkendes for det de mestrede.  
 
Hvilke ændringer og/eller justeringer af praksis gav evalueringen anledning til? 
 
Vi ved at børns kommunikation og sprog tilegnes og udvikles i nære relationer med barnet, 
forældre, i fællesskaber med andre børn og sammen med det pædagogiske personale. Vi 
fik etableret et godt og fagligt samarbejde med vores talehørekonsulent og via den vej fik 
vi igangsat nogle sproggrupper, hvor det var sprogpædagogerne som var ansvarlige. Vi 
blev som fagligt personale alle mere fokuseret på sproget og dets betydning i barnets 
relationer i fællesskabet. Sprog er ikke kun højtlæsning, sprog er en interaktion mellem to 
eller flere parter. Dette gjorde at vi i vores næste pædagogiske forløb, valgte at dele 
børnene i  
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mindre grupper. Sproget vil i 2021 også været et fokusområde, idet vi gerne vil 
videreudvikle og reflekter hvilken betydning det kan få for børnenes pædagogiske 
læringsmiljø. 
 
I vuggestuen gav evaluering anledning til, at de justerede deres pædagogiske praksis ved 
bordene. 
De nye tiltag er blandt andet rim og remser, fagtesange og forskellige fokusområder. De 
ønsker at genindføre stjernetæppet og få et rullebord som giver mulighed for at inddrage 
børnene endnu mere og derved udvide og styrke deres læringsmiljø, som igen får 
betydning for barnets, trivsel, læring, udvikling og dannelse. Dette skaber fælles 
opmærksomhed, glæde og genkendelighed i børnegruppen. 
 
Evalueringen af hverdagsrutiner i børnehaven har betydet, at der er kommet en indsigt i at 
toilettet og garderoben også er et læringsmiljø. Færre børn, i små grupper sammen med 
en voksen, som derved kan guide og vejlede børnene gennem processen har betydet at 
ventetiden er blevet kortere, mere fokus på korrekt håndvask, det rigtige tøj og færre 
konflikter blandt børnene. Hos nogle børn ses der også en udvikling i deres 
selvhjulpenhed. Ligeledes oplever de voksne, at de bedre kan justere sig og er mere 
nærværende og også i kontakt med de stille og udsatte børn. 
 
Praksisfortælling fra hverdagen: 
 
Jeg er i garderoben og er der sammen med 5 børn. Peter er også med i garderoben 
denne dag og tager sine sko på, hvorefter han spørg mig om det er rigtigt? (hvilket det 
aldrig er).  
 
Jeg siger det er forkert men tager i samme stund en kuglepen og tegner en lille mand på 
indersiden af skoene. Jeg siger derefter til Peter,” han er så glad fordi han skal kysse 
manden på den anden sko, men det kan han kun når skoene vender rigtigt”. 
 
Nu ser Peter på skoene og finder selv ud af hvordan de skal vende og kommer rigtigt på. 
 
Personalet har også oplevet, at det har får stor betydning for det positive læringsrum og 
fællesskabet og derved også børnegruppens trivsel, læring, udvikling og dannelse, når de 
voksne ikke holder fast i deres aftalte positioneringer. Derfor har personalet valgt i 
børnehaven at holde fast i en videreudvikling af skiftet mellem spisning – toilettet og 
garderoben i 2021.  
 


