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Hvordan har vi indtil nu arbejdet med indholdet i den skriftlige pædagogiske læreplan?  
 
Vi planlægger daglige aktiviteter på vores teammøder hver anden uge, for på den måde bedst at 
fokusere på børnegruppen, samt få lavet aktiviteter ud fra det der rør sig i øjeblikket, som kan 
understøtte arbejdet med de pædagogiske læreplaner. For at synliggøre arbejdet med 
læreplanerne, har vi i garderoberne et enkelt tema fremhævet på væggen og dokumenterer via 
billeder, samt kort tekst. 
 

 
Giv et eksempel på et formål med en evaluering af et pædagogiske læringsmiljø med 
henblik på at understøtte alle børns trivsel, udvikling, læring og dannelse:  
 
Vi har i øjeblikket særligt fokus på læringsmiljøer inde. Vi er ved at etablere en ny stue, Isbjørnene, 
da vi gerne vil lave så små grupper som muligt, for at give bedre plads til det enkelt barn.  
Vi udvikler løbende læringsmiljøerne i takt med, at vi bliver klogere på hvad der optager børnene, 
for på den måde at støtte op om det enkelte barns udvikling og læring, samt at kunne tilbyde et 
inspirerende læringsmiljø til alle børn.  
 
 

 
Hvilken dokumentationsform anvendte I?  
 
Vi arbejder med billeddokumentation og små videoer. I børnehaven desuden med mindre 
børneinterviews.  
Dokumentationen deles også på vores forældreintra Famly som opslag på nyhedssiden. Dernæst 
laver vi også udstillinger af de færdige produkter.  
Information omkring hverdagen sker dagligt på tavlerne i garderoberne, samt billeder og skriftlig 
dokumentation i månedsbrevet, som ligeledes sendes ud til forældrene på Famly. 
Sidst men ikke mindst har vi barnets mappe, som vi løbende sætter sider ind i, af aktiviteter eller 
højdepunkter, som beskriver barnets hverdag. Denne mappe får barnet med sig, når man stopper i 
Bjørnehulen. 
 
 

 
Betød det ændringer og/eller justeringer af det pædagogiske læringsmiljø – ja/nej? 
 
Ja i takt med børnegruppen udvikler sig, udvikler vi løbende på læringsmiljøerne, for at favne så 
bredt som muligt, så alle børnene føler sig inspireret til aktiv deltagelse i hverdagen. 
 



 
Hvad er vores næste skridt i forhold til den skriftlige pædagogiske læreplan? 
 
Vi vil gerne synliggøre vores didaktiske overvejelser noget mere, som vi vil synliggøre for 
forældrene i forbindelse med ophæng/opslag af pædagogiske aktiviteter.   
I forbindelse med vores næste pædagogiske dag d. 6. nov. 2021, vil de styrkede pædagogiske 
læreplaner blive evalueret og evt. justeret i forhold til aktiviteter og tiltag i hverdagen, så disse hele 
tiden stemmer overens. Når der laves ændringer i vores styrkede læreplaner, vil den opdaterede 
version blive lagt på vores offentlige hjemmeside. 
 
 

 
Hvordan har I inddraget Forældrebestyrelsen i evalueringen af den pædagogiske læreplan?  
 
Forældrebestyrelsen får ved årsskifte fremlagt det nye års årshjul, hvor der i grove træk beskrives 
hvilke overvejelser der er lavet for alle årets måneder. Her er der lagt faste traditioner ind, samt div. 
arrangementer med forældreinddragelse. Her er det muligt for forældrebestyrelsen at komme med 
tilføjelser og kommentarer, inden denne bliver godkendt.   
Dernæst bliver forældrebestyrelsen løbende informeret omkring hvad der rør sig i institutionen. 
Dette sker til alle bestyrelsesmøder, som afholdes i årets løb.  
Overvejer vi større justeringer i det daglige pædagogiske arbejde i hverdagen, vendes dette 
ligeledes med forældrebestyrelsen, så alle ved hvad der sker i institutionen.  
 

 

 


