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Evaluering af arbejdet med den pædagogiske læreplan

Hvordan har vi arbejdet med vores lokale skriftlige læreplan?
Vi forholder os til Læreplanen og inddrager den i vores arbejde med børnene. Får vi alle temaerne inddrages i
børnenes tid her i Børnehuset. Der laves Årsplan til egen brug for at se at alle temaerne er inddraget i gennem året. Vi
ved, at der ikke kun er et tema der arbejdes med af gangen, alle går ind over hinanden, men er bevidste om at
børnene fodres med det hele i læreplanen.
Vi drøfter læreplanen til P møder og den evalueres på P dag hvert anden år.
Bestyrelsen inddrages i Læreplanen og evaluerer den hvert andet år.
Ex.på et tema.
Hvad er jeg god til?
Formålet var at alle børn blev opmærksomme på at alle børn kan noget, vi kan lære af hinandens styrker og
forskelligheder, gensidig respekt for hinanden.
Læringsmiljø hvor alle børn for mulighed for at føle sig dygtig, værdsat og anerkendt. Hæve selvværdet/tilliden.
Formålet var at forældrene blev opmærksomme på deres børns styrker, det var et samarbejde mellem hjem og
børnehave.
Vi var nysgerrige på, om børnene sammen med forældrene vidste, hvad de var gode til.
Vi har evalueret til via vores ”Stubbæk model”, fotos, børnenes egne udtalelser individuelt og på gruppen i mindre
grupper og via forældreundersøgelse.

Forældrebestyrelsens kommentar
Det er så godt med de praktiske eksempler, vi kan se os i læreplanen
Den er overskuelig og opdelingen er god.

Vi har haft fokus på børneperspektivet, forældresamarbejdet og på evalueringskulturen i Stubbæk Børnehus
over de sidste 2 år.
Vi har arbejdet praksisnært med den styrkede læreplan, hvordan vi vil arbejde fremover. Vi har uddannet 2 faglige
fyrtårne, som har været med til at udvikle vores faglighed, bla. Ved at vi har brugt Anders Skrivers model for
tænkning/refleksion over vores arbejde. Vi har fået udbygget den til vores egen model, som vi kalder Stubbæk
Modellen. De faglige fyrtårne har været med i planlægningen af forskellige forløb, til P møder, pædagogmøder, pdage.

Denne model bruges når der planlægges nye emner/tiltag.
Vi har haft fokus på at skabe et miljø, hvor der er grobund for omsorg, nærvær, læring og udvikling af
børnefællesskaber.
Vi bruger praksisbeskrivelser i vores hverdag til refleksion over egen praksis og til systematisk dokumentation og
evaluering. Evalueringen inddrager børneperspektiver, aktiviteter og vores læringsmiljø. Vi har udviklet vores egen en
Anders Skriver model udbygget med Smtte modellen og den hedder Stubbæk Modellen. Den bruges på tiltag med
børnene, den indeholder temaer, mål, delmål, børneperspektiv, tegn, tiltag, forældresamarbejdet, dokumentation og
evaluering. Vi øver/bruger den til Stuemøder, personalemøder og pædagogmøder.
En beskrivelse med evaluering sendes ud til forældrene eller offentliggøres mindst 4 gange årligt.
Vi bruger Stubbæk Modellen, billeder, video, opslag, spørgeskemaer til dokumentation og evaluering.

Vi har haft meget fokus på Børneperspektiv og arbejder ud fra disse:
Børneperspektiv i Stubbæk Børnehus
Hvad /Hvorfor
Medinddragelse
Demokrati

Voksnes tolkning af situationer
Voksne bevidste om at fange børnene
Medindflydelse i hverdagen, i så høj grad som muligt
Vigtig at børnene bliver inddraget i hverdagssituationer
Vigtigt at børnene bliver set og hørt i hverdagen

Forældresamarbejdet/inddragelse har vi arbejdet med:
Vores principper for forældresamarbejdet er:
Forventningsmøde ved start i Børnehuset
Samtale efter 3 – 6 måned, hvordan det går
Årlige forældresamtaler, hvor vi sammen finder ud af hvad der skal arbejdes med, det næste år
Årlige forældremøder, stuevis
Samtaler når det er brug for det.
Daglige snakke

Hvilke dele af vores pædagogiske læringsmiljø har vi særligt haft fokus på over de sidste 2 år?
Læringsmiljøet
Legen – de voksnes rolle i legen

Hvordan har vi organiseret vores evalueringskultur?
Vi har organiseret en evalueringskultur, som de faglige fyrtårne og hele personalet er godt inddraget. Jeg har som
leder sat rammerne og lavet mødestruktur hvor der evaluering med til hver møde.
Vi har lavet Stubbæk Modellen som indeholder evalueringen og der evalueres med forældrene, det er både
spørgeskemaer, interviews, anonyme udsagn o.lign.

Hvordan har vi organiseret vores evalueringskultur?
Vi har organiseret en evalueringskultur, som de faglige fyrtårne og hele personalet er godt inddraget. Jeg
har som leder sat rammerne og lavet mødestruktur hvor der evaluering med til hver møde.
Vi har lavet Stubbæk Modellen som indeholder evalueringen og der evalueres med forældrene, det er
både spørgeskemaer, interviews, anonyme udsagn o.lign.

I dagligdagen reflekterer og sparrer vi løbende med hinanden over vores praksis eks. Optager video over
et forløb og ser hvad er det egentlig der sker, hvad kan vi gøre anderledes, kigger på den voksnes rolle,
reflekterer over både egen og hinandens praksis.
Vi laver løbende evalueringer på vores stuemøder, p møder og pædagogmøder.

Hvordan har vi arbejdet med vores lokale skriftlige læreplan?
Vi har i starten haft en oplægsholder fra UCSyd, hvor vi snakkede læringsmiljø og den nye styrkede
læreplan.
Vi har hver gruppe 3 børnehave grupper og 3 vuggestue gruppe drøftet og udfyldt praksisbeskrivelse af
hvert punkt i Den Styrkede Læreplan.
Vi har drøftet praksisbeskrivelserne på en P. Lørdag hvor alle fik arbejdet med temaerne. Hvordan alle
temaer fletter sig ind i emnet og hvordan vi inddrager alle temaer i Den Styrkede Læreplan.
Hver Stue arbejder med Den Styrkede Læreplan, laver Årshjul for deres arbejde. Der laves Stubbæk
Model for deres arbejde og mindst 4 gange årligt skal forældrene inddrages i evalueringen.

Hvad var formålet med den evaluering, vi gennemførte?
Ex.på et tema.
Hvad er jeg god til?
Formålet var at alle børn blev opmærksomme på at alle børn kan noget, vi kan lære af hinandens styrker og
forskelligheder, gensidig respekt for hinanden.
Læringsmiljø hvor alle børn for mulighed for at føle sig dygtig, værdsat og anerkendt. Hæve selvværdet/tilliden.
Formålet var at forældrene blev opmærksomme på deres børns styrker, det var et samarbejde mellem hjem og
børnehave.
Vi var nysgerrige på, om børnene sammen med forældrene vidste, hvad de var gode til.
Vi har evalueret til via vores ”Stubbæk model”, fotos, børnenes egne udtalelser individuelt og på gruppen i mindre
grupper og via forældreundersøgelse

Hvilken pædagogisk dokumentation har vi indsamlet i arbejdet med den gennemførte evaluering?
Hvad lærte vi om sammenhængen mellem vores pædagogiske læringsmiljø og børnenes trivsel,
læring, udvikling og dannelse?
Hvilke ændringer og/eller justeringer af praksis gav evalueringen anledning til?
Eks:
Tisse struktur

Det gav færre konflikter og vi er mere opmærksomme på hvordan vi voksne fordeler os for at der ikke opstår kaos.
Vigtigheden af hvordan vi som voksne deltager.

oprydning

Vi har ændret på hvordan vi rydder op og her gælder det at vi voksne bliver ved det når vi har sat det i gang. Igen
vigtig hvordan vi voksne deltager.

Familie projekt

Vi oplevede at når forældrene inddrages giver der et større udbytte af temaet.

Vi har lavet iagttagelse af børn leg og drøftet og afprøvet voksnes forskellig deltagelsesmuligheder.
Når den voksne
Er ikke involverende
Regissør
Legekammerat
Legeleder
Instruktør
Vi har lavet videooptagelser, praksisbeskrivelse af de forskellige måder at være involveret på.
Det har givet os en udvidet måde at finde ud af hvad vi skal gøre, når børnene skal indgå i legen.

Hvordan har vi inddraget forældrebestyrelsen i evalueringen af den pædagogiske
læreplan?
Vi har på bestyrelsesmøder talt om den Styrkede Læreplan og om forældresamarbejdet og hvordan
forældrene frem over vil bliver inddraget.
Forældrebestyrelsen er med til at evaluere den, hvad de synes er godt og hvad de mener er en udfordring.
Vi bruger vækstmodellen til evalueringen:
Forældrebestyrelsen er meget glade for praksisbeskrivelserne.

Hvilke områder af vores pædagogiske læringsmiljø vil vi fremadrettet sætte mere fokus på?
Børn i udsatte positioner: Vi vil have mere fokus på hvordan børn i udsatte positioner kan opnå trivsel, læring og
udvikling.
Natur og Science: Vi håber på at vi får nogle udviklingsmidler hvor vi kan uddannes og lære meget mer om
naturen.
Forældreinddragelse: Vi fortsætter med meget fokus på denne del.
Digital dannelse: Vi vil have mere fokus på digital dannelse
Evalueringskultur: Vi vil hele tiden have fokus på evaluering, der er med til at vi hele tiden udvikler os.

Hvordan vil vi justere organiseringen af vores evalueringskultur?
Hele tiden kigge på hvordan vores organisering er og at vi i dagligdagen og på forskellig møder sætter tid
af til refleksioner over vores praksis. Vi vil fortsat arbejde på at udvikle vores evalueringskultur.
Vi har fået sat faste møder med de faglige fyrtårne ind i kalenderen, så dialogen om vores
evalueringsmodel, skal justeres

Hvordan har eller vil vi på baggrund af denne evaluering ændre og/eller justere vores skriftlige
pædagogiske læreplan?
Vi vil have nye eksempler ind i vores pædagogiske læreplan.

