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Evaluering af den pædagogiske læreplan 2014-2015 

Til evalueringen af jeres pædagogiske læreplan 2014 skal I anvende Appreciative Inquiry - 4D modellen, 
som er kort beskrevet herunder. I finder evalueringsmodellen I håndbogen Evaluering som daglig 
innovativ praksis, side 24. 

 
I skal lave en samlet overordnet evaluering for alle læreplanstemaerne, og altså ikke beskrive 
evalueringen af de enkelte læreplanstemaer for sig. 
 

   
Appreciative Inquiry i evaluering 

 
 AI handler om at identificere de gode ting såvel som udviklingspotentialer 

• En grundlæggende holdning i AI er, at hvis vi skal lære noget af fortiden og bringe det med ind i 

fremtiden, skal det, som vi bringer med, være det bedste 

• AI bygger på de socialkonstruktionistiske grundprincipper 

om, at sproget skaber vores virkelighed.  

 
AI som evalueringsmodel 
Man taler om det, der er sket, i et fremadrettet perspektiv: 

 
 

 
• Hvad gik godt og hvorfor? 

• Hvad kan med fordel udvikles? 

• Hvor ønsker vi at komme hen? 

• Hvordan sikres det, at vi når målet? 
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Samlet evaluering af den pædagogiske læreplan 2014 
 

 

 

Hvad gik godt og hvorfor? 

I Kongevejens Børnehus, har vi ud fra vores pædagogiske læreplaner 2014-2016, arbejdet med 

forskellige fælles temaer på tværs af stuerne, i både børnehaven og i vuggestuen. Dette har vi oplevet 

som en absolut succes, som vi ønsker at videreføre i de kommende pædagogiske læreplaner. Vi 

oplevede, hvordan vi kom langt mere i dybden og i bredden med de forskellige temaer, da begge 

afdelinger summede af de fælles tiltag. Vi kunne sparre med hinanden og trække på hinandens viden, 

ideer og erfaringer. Vi oplevede i høj grad, at dette kom børnene til gavn. Det så vi i deres engagement, i 

legen og i deres nyerhvervede viden og kunnen inden for temaet. 

 

Hvad kan med fordel udvikles? 

Vi ønsker at udvikle de fremtidige pædagogiske læreplaner, særligt inden for punktet ”tiltag”. Vi oplever, 

at disse har været nedskrevet for overordnede, og det har derved været vanskeligt at gøre brug af de 

pædagogiske læreplaner direkte og derved også svært at opfylde og evaluere målene. 

 

Hvor ønsker vi at komme hen? 

Derfor ønsker vi, at de pædagogiske læreplaner 2016-2017 for Kongevejens Børnehus skal være mere 

konkrete og brugbare. Vi bestræber os på, at de pædagogiske læreplaner skal være et dagligt 

pædagogisk arbejdsredskab, som vi planlægger, udfører og evaluerer ud fra. Ikke blot de mere 

arrangerede og planlagte forløb, men i lige så høj grad i den daglige pædagogiske praksis. Vi ønsker, at 

alle pædagoger såvel som medhjælpere, skal føle ejerskab overfor de pædagogiske læreplaner og se 

dem som et brugbart redskab i det daglige pædagogiske arbejde. 

 

Hvordan sikres det, at vi når målet? 

For at nå dette mål kræves det først og fremmest, at vi får omskrevet tiltagene, så de blive mere 

konkrete og målbare. Det kræver også, at vi rundt omkring på stuerne formår at formidle de 

pædagogiske læreplaner som værende, ikke blot et politisk krav, men også som et direkte 

arbejdsredskab. Dernæst har vi alle en opgave i at lade de pædagogiske læreplaner få plads og danne 

grundlag for vores arbejde. Det betyder, at vi griber til dem i hverdagen. De pædagogiske læreplaner må 

hellere end gerne ligge som brugte og krøllede ark på pulten. Dernæst ønsker vi fremadrettet at gøre 

brug af Potentiale Profilen (PP). Dette arbejder vi alle sammen med i dagligdagen, og vi finder det oplagt, 

at implementere PP i de pædagogiske læreplaner, igen som et arbejdsredskab til at opfylde målene og 

derved nå omkring DET HELE BARN. 
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PÆDAGOGISK LÆREPLAN 2016-2018 

 
 

Institutionens navn og logo 

Beliggenhed Vi er placeret midt i Ikast by og modtager børn fra hele byen. Det betyder, at vi 

hovedsageligt overleverer børn til de 3 byskoler. 

 

Kongevejens Børnehus ligger i gåafstand til biblioteket, svømmecenteret, bylivet, 

byens grønne områder og legepladser. 

 

Fysiske rammer Kongevejens Børnehus (indtil 2014 Røde Kors Børnecenter) blev opført i 1971. 

Der blev bygget en børnehave og en vuggestue. I 1997 blev børnehave og 

vuggestue lagt sammen til én institution, og i 2003 blev de to afdelinger bygget 

sammen. 

 

Institutionen er løbende blevet renoveret, senest i 2015, hvor vi fik belysning, 

lofter og tag udskiftet. Vi ønsker at vedligeholde vore fysiske rammer, så de 

fremtræder indbydende og funktionelle og der er altid nye ønsker på listen.  

Sommeren 2017 skal vores produktionskøkken udvides og renoveres. 

 

Lige nu, sommer 2016, er håndværkerne ved at lægge sidste hånd på en liggehal 

hvor vuggestuebørnene fremover skal sove. 

 

I 2013 udvidede vi vores legeplads samtidig med, at børnehavens legeplads fik 

en gennemgribende renovering. I 2016 – 2017 er det så vuggestuens legeplads 

som skal renoveres og fornyes. 

 

Hvem er vi Kongevejens Børnehus er et aldersintegreret dagtilbud med både vuggestue og 

børnehave. 

 

Vi er normeret til 35 vuggestuebørn og 84 børnehavebørn. 

Børnegruppen afspejler de boformer, familiemønstre og etniciteter, der er i Ikast 

by. Det er en mangfoldighed, som alle profiterer af. 

 

Vi er organiseret i 3 vuggestuegrupper og fire børnehavegrupper. De tre 

vuggestuegrupper er aldersintegrerede, hvilket betyder, at barnet går på samme 

stue i sin ”vuggestuetid”. Når barnet skal i børnehave, starter det på en af tre 

grupper som har de mindste børnehavebørn. Et eller to år før skolestart (alt 

afhængig af årgangens størrelse) rykker barnet til Stjernestuen som har 

førskolebørnene. 

 

I Kongevejens Børnehus har vi en fuldkostordning for alle børn og ansatte. Vi er 

”slikfrie”, spiser varieret og prøver at reducere fedt og sukker. 

 

Personalet består af pædagoger, 1 pædagogisk assistent, pædagogmedhjælpere, 

1 seniorjobber og 2 køkkendamer, i alle aldre og af begge køn. 

 

Forældre er det vigtigste i barnets liv og for at opnå det bedst mulige samarbejde  

omkring barnet, inviterer vi til dialog og involvering. Når vi inviterer til 

forældresamtaler, er vi forberedte, og vi forventer det samme af forældrene. 

Aktive forældre og medarbejdere med tillid til hinanden gør en forskel. 

For at styrke barnets selvværd, selvtillid og læring prøver vi at skabe rammer, 
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som indbyder til inddragelse og deltagelse. Vi veksler mellem selvvalgte og 

planlagte aktiviteter. I Kongevejens Børnehus vil barnet møde andre børn på 

tværs, - det kan være på tværs af alder og køn eller på tværs af vuggestue og 

børnehave. Jo ældre barnet er, des flere børne- og læringsfællesskaber, på tværs 

af stuerne, deltager det i. 

 

 

Læring og didaktiske overvejelser 

Læring I Kongevejens Børnehus arbejder vi ud fra et humanistisk menneskesyn, hvor vi 

betragter barndommen som en rejse, der skal opleves, gennemleves og i det hele 

taget leves. Vi ønsker med andre ord at institutionen betragtes som et væksthus, 

der giver barnet de bedste muligheder for trivsel og læring ved at tage 

udgangspunkt i og understøtte barnets individuelle behov.  

 

Didaktik er en bevidst pædagogisk planlægning, hvor personalet har fokus på 

betydningen - og vigtigheden af egen refleksion.  

Det pædagogiske personales vigtigste rolle er, at vi løbende planlægger, 

gennemfører, analyserer og evaluerer pædagogisk praksis, for og med barnet, 

med henblik på at øge betingelserne for barnets trivsel, udvikling og læring.    

 

Læring finder sted i en dynamisk relation børn og voksne eller børn og børn 

imellem. Det er en proces, hvor barnet er aktiv deltager og medskaber af egen 

læring.  

 

Læring handler om dannelse, udvikling og forandring. Det er en proces, hvor 

mennesket systematiserer, synliggør og kvalificerer og dermed udvikler sin viden, 

forståelse og færdigheder til at anvende ny læring, samt mestre sit eget liv.  

 

Barnet lærer i mange forskellige sociale arenaer. Vi skal som daginstitution skabe 

rum for, at barnet i trygge rammer får mulighed for at tilegne sig viden og 

læring, som det kan bruge i sin videre udvikling. I relationerne afprøver børnene 

deres måder at være sammen på. I leg og aktiviteter øver de sig i at forstå og 

mestre verden. Gennem denne forståelse bliver deres nyerhvervede erfaringer til 

en integreret viden og dermed ny læring. 

 

Læringsmiljø 

- og herunder 

pædagogisk 

tilrettelæggelse 

Et godt børnemiljø er et miljø, hvor det enkelte barn føler sig velkommen, 

anerkendt og værdifuldt. Gennem en bevidst pædagogisk planlægning skaber 

personalet et miljø, med fokus på nærvær, anerkendelse, tryghed og 

engagement.  

Personalet arbejder på at skabe mest mulig udvikling og trivsel for det enkelte 

barn.  

 

Det er et miljø, hvor: 

● Børnene har medbestemmelse, og hvor der praktiseres demokrati. 

● Kreativitet og fantasien er i fokus. 

● Åbenhed og tryghed er nøgleordene. 

● Der er respekt for forskellighed. 

● Forældre og personale har et tæt og åbent samarbejde. 

● Der er udfordringer og udviklende faciliteter inde samt ude.   

● Omgivelserne, indretningen og atomsfæren inspirerer børnenes fantasi og lyst 

   til at udfolde sig. 

 

Vi har valgt, at både vuggestue- og børnehavegrupperne er aldersintegrerede. 

Årsagen til, at inddele stuerne på denne måde, er, at vi mener, det er 
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medvirkende til at styrke og udvikle børnenes: 

● Empati.  

● Selvværd.  

● Respekt for hinandens forskelligheder.  

● Hjælpsomhed. 

● Relationer på tværs af alder.  

● Mulighed for at få rollemodeller i forskellige aldre.  

● Robusthed. 

 

Vi prioriterer, at børnene deltager i såvel planlagte som selvvalgte differentierede 

fællesskaber og læringsmiljøer. Børnene deltager i følgende planlagte grupper: 

 

● Sansemotorik (2 år). 

● Motorik (2,9-5år)  

● Sproggruppe (2,9-5år)  

● Temaer på stuerne og på tværs i hele huset. 

 

I sproggruppen, eksempelvis, deltager børn i alderen 2,9-5år. De mødes en gang 

ugentlig, hele året, i grupper på 6-7 børn, sammen med en pædagog. Der er 

fokus på følgende emner: begreber, tal, bogstaver, skriftsprog, rim og remser og 

dialogisk historiefortælling.  

 

Et andet eksempel er de Sansemotoriske forløb for de 2-årige i vuggestuen. Her 

deltager to børn og en pædagog eller pædagogmedhjælper en gang ugentligt, tre 

måneder af gangen, hele året med undtagelse af juni, juli og august. 

Ved hjælp af diverse redskaber, får barnet øvet sig i at kravle op/under/igennem, 

balancere, rulle og gynge. Man slutter af med afstressende musik, hvor barnet 

kan slappe helt af og fornemme sin krop. 

 

De pædagogiske tiltag bliver planlagt på henholdsvis stue-, pædagog- og 

personalemøder. 

 

Personalets rolle I alle de sammenhænge barnet indgår, er det vigtigt, at personalet er 

opmærksomt på egen rolle i forhold til barnets mulighed for læring, gennem 

følgende tre læringsrum: Voksenskabt læring, hvor den voksne går foran barnet. 

Voksenstøttet læring, hvor den voksne går ved siden af barnet. Barneleg og 

spontane oplevelser, hvor den voksne går bagved barnet. Det pædagogiske 

arbejde er en vekselvirkning mellem de tre læringsrum. 
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Metoden bag udarbejdelsen af den pædagogiske læreplan 

 

Den pædagogiske læreplan er et pædagogisk redskab til at understøtte barnets læring og den pædagogiske 

udvikling i institutionen. Det betyder, at beskrivelse og evaluering af læreplanen sker med fuld involvering 

af det pædagogiske personale. Læreplanen anvendes løbende som et pædagogisk værktøj til planlægning, 

refleksion og evaluering af pædagogiske processer og praksis med udvikling og læring for øje. 

 

SMITTE-modellen Den pædagogiske læreplan indarbejdes i den systemiske model 

SMITTE-modellen, der er bygget op omkring seks faktorer, som er 

indbyrdes afhængig af hinanden. Hvis man ændrer på en af faktorerne, 

påvirker det de andre faktorer. 
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De 6 læreplanstemaer 

 

Med udgangspunkt i institutionens nuværende pædagogiske læreplan, 

samt planlægningen for de kommende 2 år, udarbejdes 

målbeskrivelser, tegn og tiltag for nedenstående områder: 

 Barnets alsidige personlige udvikling 

 Social kompetence 

 Sprog 

 Krop og bevægelse 

 Naturen og naturfænomener 

  Kulturelle udtryksformer og værdier 

 Børn med særligt behov 

 Overgange 

 Politiske målsætninger i Vision 2016 

 Eventuelle egne målsætninger 

 

I praksis skal barnets udvikling ses i en helhed i forhold til alle 6 

læreplanstemaer. Man kan dog have fokus på et enkelt tema i en 

periode eller ved en aktivitet i forbindelse udvikling og evaluering af den 

pædagogiske praksis. 

 

Evaluering Evaluering, i forbindelse med den pædagogiske læreplan, er en 

systematisk vurdering af, hvorvidt de opstillede mål er indfriet. 

Evaluering er både tilbageskuende og fremadrettet.  

 

Evaluering handler således grundlæggende om opstilling af mål, 

dokumentation i forhold til målopfyldelse og vurdering af arbejdet. 
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Barnets alsidige personlige udvikling 

Tema 

 

 

 

Børns personlige udvikling sker bedst i en omverden, der er lydhør og medlevende. 

Samtidig med at børn skal have mulighed for at opleve sig selv som afholdte og 

værdsatte individer, der er beskyttet af et fællesskab, skal de også lære at se og forstå 

samspillet og de konflikter, der kan opstå med andre – både børn og voksne. Det er 

vigtigt, at børn får mulighed for at få et stadigt mere nuanceret kendskab til både sig 

selv og andre.  At føle sig genkendt og husket af andre, både som det barn, der 

startede i dagtilbuddet, og den person, det senere udviklede sig til at blive, giver børn 

kontinuitet og tryghed.  

 

Læringsmål 

 

 

 

● Vi vil skabe et miljø, hvor barnets selvværd og robusthed styrkes gennem 

   anerkendelse og respekt fra både børn og voksne. 

● Vi vil styrke barnets evne til at mestre eget liv. 

Inklusion 

 

 

For at fremme inklusion i børnegruppen, med speciel fokus på udsatte børns sociale 

kapital, vil vi have en anerkendende tilgang og tage udgangspunkt i det enkelte barns 

ressourcer og kompetencer. 

 

Børnegruppens relationer vil være det centrale, og vi vil arbejde bevidst på at lave 

differentierede og forpligtende fællesskaber, som tilgodeser det enkelte barns trivsel og 

udviklingsmuligheder.  

 

Vi har fokus på barnets selvhjulpenhed. 

 

Vi giver barnet forskellige redskaber, som det kan gøre brug af i samværet med de 

andre børn eksempelvis stop-tegn, som vises med en hånd. Barnet har derved 

mulighed for at sige fra allerede, inden det har udviklet et verbalt sprog.  

 

Vi arbejder også med barnets selvhjulpenhed eksempelvis i forhold til af – og 

påklædning, selv at tage mad på sin tallerken og selv at kravle op og ned af 

puslebordet ved hjælp af trappe. 

 

Tiltag 

 

 

● Vi vil bruge PP til at få skabt en bedre organisering af hverdagen. Vi vil lave 

   observationer og fælles refleksioner af hverdagens aktiviteter og rutiner. 

● Vi vil fortsat bruge de tre fælles vuggestue- regler, vi har udarbejdet i forbindelse 

   med PP-temaet ”Fællesskabet”. 

   Reglerne er:  

   -Jeg må sige stop.  

   -Jeg må sige pyt.  

   -Jeg øver mig. 

                                 

Tegn på læring 

 

 

● Barnet er en del af fællesskabet, hviler i sig selv og signalerer robusthed.  

● Barnet bruger stop-tegnet, kan sige pyt og øver sig jf. PP.  

● Barnet udvikler selvhjulpenhed.  
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Evalueringens 

processer 

 

 

 

  

 

 

Vi vil evaluere tiltagene for at vurdere, om vi kan opfylde vores læringsmål eller om 

praksis skal ændres. 

 

Hvordan skaber vi et læringsrum, hvor barnet kan øve sig i, at markere egne 

og respektere andres grænser? 

Eksempelvis:  

Vi benytter brugen af stop-tegn. Vi laver forskellige former for rollespil, hvor vi viser 

børnene stop-tegnet. Vi tager billeder af, at børnene bruger stop-tegnet, og hænger 

dem op i børnehøjde.   

 

V                                         

 

 

● Vi benytter SMITTE-modellen. 

● Vi benytter 4D modellen.  

● På Potentiale Profil-møder  

● Observationer.  

 

                                         

 

 

● Fremadrettet og langvarig proces, der munder ud i en eventuel ændring og 

   optimering af praksis. 

 

  

 

 

 

Vi vil diskutere, reflektere og fordybe os i ovenstående evalueringer på følgende møder:  

● Potentiale profil-møder. 

● Stuemøder, pædagogiskmøder og personalemøder.  

● Vi tager udgangspunkt i læreplanstemaerne, hvor vi stuevis fortæller, ”den gode  

   historie” på personalemøder.  

 

                      

 

 

● Observationer der ligger til grund for daglig dialog med forældrene. 

● Forældremøder 

● Hjernen og Hjertet - et dialogredskab. 

● Praksisfortællinger. 

● Billedopslag.  

● I-Pads. 

● Hjemmeside. 

● MinInstitution. 

● Potentiale profil-møder. 

● Vi tager udgangspunkt i læreplanstemaerne, hvor vi stuevis fortæller, ”den gode  

   historie” på personalemøder.  

      

   

                                                 

Hvad skal evalueres? 

Gennemførsel 

Analyse/ 

Bearbejdning af data 

 

Formidling 

Design (planlægning) 
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● stuemøder 

● 1 gang årligt tages evalueringen på som et punkt på personalemøde. Punkterne 

   sættes på vores årshjul.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Implementering/an- 
vendelse 
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Sociale kompetencer 

Tema 

 

 

Sociale kompetencer handler om at kunne indgå positivt med andre mennesker i 

venskaber, grupper og kulturer i forskellige situationer. Disse kompetencer 

udtrykkes og tilegnes af børn i samspil med hinanden og andre voksne. 

 

Læringsmål 

 

 

 

 

● Vi vil skabe rammer, hvor barnet indgår i et fællesskab med både børn og 

   voksne. Alle er en del af fællesskabet – alle yder noget og betyder 

   noget.  

● Vi vil skabe rammer, hvor barnet indgår i forpligtende relationer til både børn 

   og voksne, så det oplever at høre til. 

 

Inklusion 

 

 

For at fremme inklusion i børnegruppen, med speciel fokus på udsatte børns 

sociale kapital, vil vi have en anerkendende tilgang og tage udgangspunkt i det 

enkelte barns ressourcer og kompetencer. 

 

Børnegruppens relationer vil være det centrale, og vi vil arbejde bevidst på at 

lave differentierede og forpligtende fællesskaber, som tilgodeser det enkelte 

barns trivsel og udviklingsmuligheder.  

 

Eksempelvis har vi fokus på, at barnet indgår i små eller større fællesskaber, 

hvor dets sociale kompetencer og tilhørsforhold styrkes. 

 

Tiltag 

 

 

● Relationen mellem det enkelte barn og de forskellige voksne på stuen er på 

  dagsordenen på et stuemøde en gang pr måned. 

● Alle børn skal på et tidspunkt, mens de går i vuggestue, medbringe billeder af 

  deres familie, som laves til en billedcollage. Denne lamineres og hænges op i  

  børnehøjde.  

● Vi vil arbejde med PP-temaet ”Sociale kompentencer” . 

 

Tegn på læring 

 

 

● Barnet udviser glæde og tryghed ved mindst en voksen på stuen. 

● Barnet kan pege på sin billedcollage og genkende sin familie. Barnet kan vise 

  dette frem til andre børn og til de voksne. 

● Der arbejdes og observeres ud fra PP-temaet ”Sociale kompetencer”. 

 

Evalueringsprocessen  

 

 

Vi vil evaluere tiltagene for at vurdere, om vi kan opfylde vores læringsmål eller 

om praksis skal ændres. 

 

Hvordan understøtter det pædagogiske personale, at barnet udvikler sig 

til at være social kompetent? 

Vi skaber mulighed for, at barnet kan indgå i det sociale fællesskab. 

Eksempelvis: 

Barnet har en kontaktperson, når det starter i vuggestuen, med henblik på at 

skabe de bedst mulige betingelser for tilknytning.  

Vi skaber overskuelighed, tid, plads og rum ved at lave små børnegrupper i de 

daglige pædagogiske aktiviteter.  

 

 

 

 

Hvad skal evalueres? 
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● Vi benytter SMITTE-modellen. 

● Vi benytter 4D modellen.  

● På Potentiale Profil-møder  

● Observationer.  

 

 

 

 

● Fremadrettet og langvarig proces, der munder ud i en eventuel ændring og 

   optimering af praksis.  

 

 

 

  

 

Vi vil diskutere, reflektere og fordybe os i ovenstående evalueringer på følgende 

møder:  

● Potentiale profil-møder. 

● Stuemøder, pædagogiskmøder og personalemøder.  

● Vi tager udgangspunkt i læreplanstemaerne, hvor vi stuevis fortæller, ”den 

   gode historie” på personalemøder.  

 

 

 

 

● Observationer der ligger til grund for daglig dialog med forældrene. 

● Forældremøder 

● Hjernen og Hjertet - et dialogredskab. 

● Praksisfortællinger. 

● Billedopslag.  

● I-Pads. 

● Hjemmeside. 

● MinInstitution. 

● Potentiale profil-møder. 

● Vi tager udgangspunkt i læreplanstemaerne, hvor vi stuevis fortæller, ”den 

   gode historie” på personalemøder.  

                                                             

 

 

 

 

● stuemøder 

● 1 gang årligt tages evalueringen på som et punkt på personalemøde. 

   Punkterne sættes på vores årshjul.  

 

 

  

Design (planlægning) 

Gennemførsel 

Formidling 

Implementering/an- 
vendelse 

Analyse/ 

Bearbejdning af data 

 

Implementering/an- 
vendels 
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Sprog 

Tema 

 

 

 

Et varieret og korrekt sprog og evnen til at bruge det, så det passer i forskellige 

situationer, øger børns mulighed for at blive forstået. En tidlig og god stimulering af børns 

ordforråd og forståelse af begreber og regler, der gælder for det talte sprog, er derfor en 

vigtig del af dagtilbuddet. Med sproglig udvikling menes både talesprog, skriftsprog, 

tegnsprog, kropssprog og billedsprog. 

 

Læringsmål 

 

 

 

 

● Vi vil skabe rammer for, at barnet lærer at indgå i dialog med både børn og voksne, 

   hvor der er fokus på, at der både tales og lyttes, stilles spørgsmål og gives svar. 

● Vi vil skabe rammer for, at barnet får mulighed for at eksperimentere med forskellige 

   udtryksformer. 

 

Inklusion 

 

 

For at fremme inklusion i børnegruppen, med speciel fokus på udsatte børns sociale 

kapital, vil vi have en anerkendende tilgang og tage udgangspunkt i det enkelte barns 

ressourcer og kompetencer. 

 

Børnegruppens relationer vil være det centrale, og vi vil arbejde bevidst på at lave 

differentierede og forpligtende fællesskaber, som tilgodeser det enkelte barns trivsel og 

udviklingsmuligheder.  

 

Eksempelvis har vi fokus på barnets verbale og nonverbale udvikling, samt dets lyst og 

evne til at indgå i dialog med både voksne og børn. 

 

Tiltag 

 

 

● Alle voksne ved, hvad et godt kvalitativt dagligt sprogarbejde indebærer.  

   De voksne sætter f.eks. ord på ting, handlinger, begreber og følelser. 

● Opstart af et fælles fokuseret sprogarbejde i vuggestuen. 

   Uddeling af flyers, til forældrene, med information om vigtigheden af sprogarbejdet i 

   hjemmet. 

 

Tegn på læring 

 

 

● Barnet kan udtrykke sig. 

● Barnet udvikler sprogforståelse, udvider dets ordforråd og evne til at indgå i en dialog. 

● At sprogarbejdet i vuggestuen intensiveres.  

 

Evalueringsproces  

 

 

Vi vil evaluere tiltagene for at vurdere, om vi kan opfylde vores læringsmål eller om 

praksis skal ændres. 

 

Hvordan sikrer vi, at barnets evne til at udtrykke sig styrkes? 

Eksempelvis: 

Vi er i daglig dialog med barnet, hvor vi er opmærksomme på, om det udtrykker sig 

alderssvarende. 

Vi vil starte et mere fokuseret sprogarbejde i vuggestuen, med inspiration fra sproghuset i 

Ikast-Brande kommunen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvad skal evalueres? 
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● Vi benytter SMITTE-modellen. 

● Vi benytter 4D modellen.  

● På Potentiale profil-møder  

● Observationer.  

 

 

 

● Fremadrettet og langvarig proces, der munder ud i en eventuel ændring og 

   optimering af praksis.  

 

 

 

 

 

Vi vil diskutere, reflektere og fordybe os i ovenstående evalueringer på følgende møder:  

● Potentiale profil-møder. 

● Stuemøder, pædagogiskmøder og personalemøder.  

● Vi tager udgangspunkt i læreplanstemaerne, hvor vi stuevis fortæller, ”den  

  gode historie” på personalemøder.  

 

 

 

  

 

● Observationer der ligger til grund for daglig dialog med forældrene. 

● Forældremøder.  

● Hjernen og Hjertet - et dialogredskab. 

● Praksisfortællinger. 

● Billedopslag.  

● I-Pads. 

● Hjemmeside. 

● MinInstitution. 

● Potentiale profil-møder. 

● Vi tager udgangspunkt i læreplanstemaerne, hvor vi stuevis fortæller, ”den 

   gode historie” på personalemøder.  

 

 

 

 

● stuemøder 

● 1 gang årligt tages evalueringen på som et punkt på personalemøde. 

   Punkterne sættes på vores årshjul.  

 

 

  

Design (planlægning) 

Gennemførsel 

Analyse/ 

Bearbejdning af data 

 

Implementering/an- 
vendelse 

Formidling 
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Krop og bevægelse 

Tema 

 

 

 

Børn udvikler i barndommen grundlæggende motoriske evner, der styrker deres 

forudsætninger for at udvikle sig. Dagtilbud skal bidrage til at styrke børns 

udvikling af motoriske færdigheder, udholdenhed og bevægelighed.  En aktiv 

brug af naturen og dagtilbuddets nærmiljø giver muligheder for fysisk udfoldelse 

og udfordring. Ved aktivt at udforske kroppens muligheder og begrænsninger 

udvikles børnenes færdigheder og vaner. De får erfaringer i, hvad det betyder at 

koble f.eks. det talte sprog og kropssproget, og de udvikler herigennem også 

respekt for, at andre kan have et andet udtryk og andre reaktioner. 

 

Læringsmål 

 

 

 

 

● Vi vil skabe mulighed for, at barnet oplever glæde ved kroppen og ved at være  

   i bevægelse. 

● Vi vil støtte barnet i at styrke og videreudvikle dets kropsbevidsthed, fysiske 

   sundhed og udholdenhed. 

 

Inklusion 

 

 

For at fremme inklusion i børnegruppen, med speciel fokus på udsatte børns 

sociale kapital, vil vi have en anerkendende tilgang og tage udgangspunkt i det 

enkelte barns ressourcer og kompetencer. 

 

Børnegruppens relationer vil være det centrale, og vi vil arbejde bevidst på at 

lave differentierede og forpligtende fællesskaber, som tilgodeser det enkelte 

barns trivsel og udviklingsmuligheder.  

 

Eksempelvis har vi fokus på, om barnet kan kravle, løbe, trille, balancere, dreje 

rundt og har lyst til at bruge sin krop.  

 

Tiltag 

 

 

● Vi vil skabe plads til udfordringer i forskellige bevægelsesmiljøer gennem 

   sansemotorik, gåture, skovture, forskellige terræner og på legepladsen. 

● Renovering af vuggestuens legeplads. 

● Vi vil låne skolens gymnastiksal fem gange årligt, til leg og bevægelse med  

   vuggestuens børn. 

 

Tegn på læring 

 

 

● Barnet udviser glæde ved fysisk bevægelse.  

● Barnet øver sig og udvikler sine motoriske kompetencer. 

 

Evalueringsproces  

 

 

Vi vil evaluere tiltagene for at vurdere, om vi kan opfylde vores læringsmål eller 

om praksis skal ændres. 

 

Hvordan understøtter vi, at barnet udvikler sig motorisk? 

Eksempelvis: 

Vi har sansemotoriske forløb, hvor vi skaber rum og mulighed for at stimulere og 

udvikle barnets motorik.  

Vi støtter og motiverer de børn som, ikke umiddelbart søger motoriske 

udfordringer eller udviser glæde ved bevægelse.  

 

 

 

 

 

 

Hvad skal evalueres? 
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● Vi benytter SMITTE-modellen. 

● Vi benytter 4D modellen.  

● På Potentiale profil-møder  

● Observationer.  

 

 

 

 

● Fremadrettet og langvarig proces, der munder ud i en eventuel ændring og 

   optimering af praksis.  

 

 

 

 

 

Vi vil diskutere, reflektere og fordybe os i ovenstående evalueringer på følgende 

møder:  

● Potentiale profil-møder. 

● Stuemøder, pædagogiskmøder og personalemøder.  

● Vi tager udgangspunkt i læreplanstemaerne, hvor vi stuevis fortæller, ”den 

   gode historie” på personalemøder.  

 

 

 

 

 

● Observationer der ligger til grund for daglig dialog med forældrene. 

● Forældremøder.  

● Hjernen og Hjertet - et dialogredskab. 

● Praksisfortællinger. 

● Billedopslag.  

● I-Pads. 

● Hjemmeside. 

● MinInstitution. 

● Potentiale profil-møder. 

● Vi tager udgangspunkt i læreplanstemaerne, hvor vi stuevis fortæller, ”den  

   gode historie” på personalemøder.  

 

 

 

 

 

● stuemøder 

● 1 gang årligt tages evalueringen på som et punkt på personalemøde. 

   Punkterne sættes på vores årshjul.  

 

 

 

 

 

Design (planlægning) 

Gennemførsel 

Analyse/ 

Bearbejdning af data 

 

Formidling 

Implementering/ 
anvendelse 
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Naturen og naturfænomener 

Tema 

 

 

 

Naturoplevelser i barndommen bidrager både til den følelsesmæssige, mentale 

og fysiske udvikling.  

Naturen giver rum for oplevelser og aktiviteter på alle årstider og i alt slags vejr. 

Temaet skal bidrage til at gøre børn bekendt med og give dem forståelse for 

planter, dyr, årstider og vejr. Børn kan få vigtige erfaringer, eksperimentere og 

hente viden om naturfænomener og sammenhænge.  

Inddragelse af naturen kan danne grundlaget for en varig interesse, respekt og 

ansvarlighed for natur og miljø.  

 

Læringsmål 

 

 

 

 

● Vores mål er, at barnet skal have mulighed for at opleve glæde ved at være i  

   og udvikle respekt for naturen og miljøet. 

● Vi skal skabe mulighed for, at barnet kan erfare naturen med alle sanser og 

   opleve den som et rum for leg og fantasi. Barnet skal ligeledes have mulighed 

   for at få forskelligartede erfaringer med naturen og naturfænomener.  

 

Inklusion 

 

 

For at fremme inklusion i børnegruppen, med speciel fokus på udsatte børns 

sociale kapital, vil vi have en anerkendende tilgang og tage udgangspunkt i det 

enkelte barns ressourcer og kompetencer. 

 

Børnegruppens relationer vil være det centrale, og vi vil arbejde bevidst på at 

lave differentierede og forpligtende fællesskaber, som tilgodeser det enkelte 

barns trivsel og udviklingsmuligheder.  

 

Eksempelvis er det vigtigt, at alle børn i vuggestuen får mulighed for at opleve 

naturen.    

 

Tiltag 

 

 

● De voksne præsenterer barnet for naturen og italesætter hvad vi ser, hører og 

   møder i den. 

● Vi læser, synger og snakker om dyr, natur og årstider. 

● Vi tager på tur til Harrild Hede en gang i kvartalet i 2017.  

 

Tegn på læring 

 

 

● Barnet udviser kendskab til smådyr og naturfænomener som f.eks. sol,  

   regn, sky, fugl, myre, blomst, træ. 

● Barnet kender til husdyrenes navne og lyde. 

 

Evalueringsproces  

 

 

Vi vil evaluere tiltagene for at vurdere, om vi kan opfylde vores læringsmål eller 

om praksis skal ændres. 

 

Hvordan bidrager personalet til at barnet oplever glæde ved at være i 

naturen? 

Eksempelvis: 

At barnet oplever engagerede, begejstrede og indlevende voksne i både 

planlagte og spontane ture ud i naturen.  

 

 

 

 

 

 

Hvad skal evalueres? 
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● Vi benytter SMITTE-modellen. 

● Vi benytter 4D modellen.  

● På Potentiale profil-møder  

● Observationer.  

 

 

 

 

 

● Fremadrettet og langvarig proces, der munder ud i en eventuel ændring og 

   optimering af praksis.  

 

 

 

 

 

Vi vil diskutere, reflektere og fordybe os i ovenstående evalueringer på følgende 

møder:  

● Potentiale profil-møder. 

● Stuemøder, pædagogiskmøder og personalemøder.  

● Vi tager udgangspunkt i læreplanstemaerne, hvor vi stuevis fortæller, ”den 

   gode historie” på personalemøder.  

 

 

 

 

 

● Observationer der ligger til grund for daglig dialog med forældrene. 

● Forældremøder.  

● Hjernen og Hjertet - et dialogredskab. 

● Praksisfortællinger. 

● Billedopslag.  

● I-Pads. 

● Hjemmeside. 

● MinInstitution. 

● Potentiale profil-møder. 

● Vi tager udgangspunkt i læreplanstemaerne, hvor vi stuevis fortæller, ”den 

   gode historie” på personalemøder.  

 

 

 

 

 

● stuemøder 

● 1 gang årligt tages evalueringen på som et punkt på personalemøde. 

   Punkterne sættes på vores årshjul 

 

 

 

 

Design (planlægning) 

Analyse/ 

Bearbejdning af data 

 

Formidling 

Implementering/ 
anvendelse 

 

Gennemførsel 
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Kulturelle udtryksformer og værdier 

Tema 

 

 

 

Dagtilbuddet skal give børn mulighed for at opleve kunst og kultur og for selv at 

udtrykke sig æstetisk. Kultur er udtryk for menneskers forståelse af og tilgang til 

verden. Det er gennem mødet med andre og det anderledes, at man definerer sit 

eget kulturelle ståsted og genkender egne kulturelle rødder. Mødet med andre 

udtryksformer giver børn kendskab til, at menneskers sprog, vaner og levevilkår 

kan være forskellige. Temaet omhandler udtryksformer som børnelitteratur, film, 

faglitteratur, musik, billeder med mere.  Men også deltagelse i kunstneriske 

arrangementer, udflugter til kulturelle tilbud i lokalsamfundet og andet kan 

bidrage til børns kulturelle kendskab. 

 

Læringsmål 

 

 

 

 

● Vores mål er, at barnet skal møde børn og voksne, der aktivt formidler kultur, 

   og som støtter det i at eksperimentere med, øve sig i og afprøve sig selv i 

   forhold til et bredt spekter af kulturelle udtryksformer. 

● Barnet deltager i kulturelle traditioner og lokale kunstneriske tilbud, herunder 

   teater, musik, dans og udstillinger.  

 

Inklusion 

 

 

For at fremme inklusion i børnegruppen, med speciel fokus på udsatte børns 

sociale kapital, vil vi have en anerkendende tilgang og tage udgangspunkt i det 

enkelte barns ressourcer og kompetencer. 

 

Børnegruppens relationer vil være det centrale, og vi vil arbejde bevidst på at 

lave differentierede og forpligtende fællesskaber, som tilgodeser det enkelte 

barns trivsel og udviklingsmuligheder.  

 

Eksempelvis præsenteres alle børn for en del af den danske kultur via læring om 

bondegårdsdyr. 

 

Tiltag 

 

 

● Vi vil lave et teaterprojekt for alle børn i vuggestuen.  Projektet skal bl.a.  

   indeholde elementer af dukketeater og rollespil.   

● Vi vil besøge Herning museum.  

● Vi vil besøge en bondegård. 

● Vi deltager i Ikast-Brande kommunes kulturelle arrangementer for børn. 

Tegn på læring 

 

 

● Barnet bruger udklædningstøjet i vuggestuen mere, og tager initiativ til flere  

   rollelege. 

● At barnet udviser alderssvarende interesse overfor de kulturelle aktiviteter vi  

  deltager i.  

  Eksempel 1: Det 1 årige barn peger og ser på de store lysekroner i kirken og  

  reagerer, når orglet begynder at spille. 

  Eksempel 2: Det 2 årige barn, der har været med på bondegårdstur, leger 

  efterfølgende med vuggestuens plastik dyr, kender navne og lyde, og kan med 

  hjælp fra billeder indgå i en dialog om turen.  

 

Evalueringsproces  

 

 

Vi vil evaluere tiltagene for at vurdere, om vi kan opfylde vores læringsmål eller 

om praksis skal ændres. 

 

Hvordan skaber personalet mulighed for, at barnet kan deltage i 

kulturelle traditioner og lokale kunstneriske tilbud? 

Eksempelvis: 

Vi deltager bl.a. i høstfest, julegudstjeneste, Lucia, Baby art i Brande, vi går i 

Hvad skal evalueres? 
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biografen eller på biblioteket og ser film, låner bøger og ser udstillinger på 

biblioteket.  

 

 

 

 

● Vi benytter SMITTE-modellen. 

● Vi benytter 4D modellen.  

● På Potentiale profil-møder  

● Observationer.  

 

 

 

● Fremadrettet og langvarig proces, der munder ud i en eventuel ændring og 

   optimering af praksis.  

 

 

 

 

 

Vi vil diskutere, reflektere og fordybe os i ovenstående evalueringer på følgende 

møder:  

● Potentiale profil-møder. 

● Stuemøder, pædagogiskmøder og personalemøder.  

● Vi tager udgangspunkt i læreplanstemaerne, hvor vi stuevis fortæller, ”den 

   gode historie” på personalemøder.  

 

 

 

 

 

● Observationer der ligger til grund for daglig dialog med forældrene. 

● Forældremøder.  

● Hjernen og Hjertet - et dialogredskab. 

● Praksisfortællinger. 

● Billedopslag.  

● I-Pads. 

● Hjemmeside. 

● MinInstitution. 

● Potentiale profil-møder. 

● Vi tager udgangspunkt i læreplanstemaerne, hvor vi stuevis fortæller, ”den 

   gode historie” på personalemøder.  

 

 

 

 

 

● stuemøder 

● 1 gang årligt tages evalueringen på som et punkt på personalemøde. 

   Punkterne sættes på vores årshjul.  

 

 

 

 

Design (planlægning) 

Analyse/ 

Bearbejdning af data 

 

Formidling 

Implementering/an- 
vendelse 

Gennemførsel 
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Børn med særlige behov 

Tema 

 

 

 

Børn har forskellige forudsætninger, og derfor er der også metoder og 

aktiviteter, der er mere hensigtsmæssige end andre, når det handler om børn 

med særlige behov.  

Børn med særlige behov defineres som alle de børn, der har behov for en særlig 

tilrettelagt pædagogisk indsats for at udvikle deres kompetencer. Børn med 

særlige behov bør som udgangspunkt ikke udskilles fra resten af gruppen.  Det 

pædagogiske personale skal sætte fokus på, hvilke metoder, aktiviteter med 

videre, der er velegnede til at inkludere børn med særlige behov i gruppen.  

 

Læringsmål for det 

pædagogiske 

læringsmiljø 

 

 

 

 ● Det pædagogiske personale skaber rammer og mulighed for, at børn med 

    særlige behov bliver anerkendt og værdsat. 

● Det pædagogiske personale skaber rammer og mulighed for, at børn med  

   særlige behov opnår størst mulig læring og udvikling i fællesskab med andre. 

● Vi arbejder med tidlig indsats, med fokus på barnets trivsel, kompetencer og 

   ressourcer, i et inkluderende og anerkendende miljø.  

 

Tiltag 

 

 

● Vi laver observationer, ved bekymring for et barn.  

● Vi anvender pædagogiske redskaber til at undersøge barnets 

   udviklingsmuligheder, eksempelvis observationer og tests.  

● Relevante eksterne fagpersoner anvendes.  

● Der afholdes K-møder, hvor vi får faglig sparring vedrørende en konkret 

   problemstilling eller bekymring. Ved K-møderne deltager forældrene, proces- 

   styrer, leder, pædagog samt relevante tværfaglige samarbejdspartnere. 

● Der udarbejdes handleplan for børn med særlige behov.  

● Vi arbejder bevidst på, at børn med særlige behov indgår i et eller flere, større 

   eller mindre børnefællesskaber, hvor det enkeltes barns trivsel, lærings- og 

   udviklingsmuligheder tilgodeses.  

● Vi fokuserer på barnets kompetencer og ressourcer, så barnet bliver anerkendt 

   og værdsat i fællesskabet.  

● Der er ansat ressourcepædagog i huset.  

 

Tegn på læring 

 

 

● At barnet gennemgår en positiv udvikling og kan profitere af de igangværende 

   tiltag.  

● At barnet er en del af børnegruppen og trives. 

● At barnet tager initiativ til leg og tør kontakte andre børn. 

● At barnet har færre konflikter.  

● At barnet har en eller flere bedste venner.  

 

Evalueringsproces  

 

 

 

Vi vil evaluere tiltagene for at vurdere om, vi kan opfylde vores læringsmål, eller 

om praksis skal ændres.  

 

Hvordan skaber det pædagogiske personale rammer og mulighed for, at 

børn med udfordringer bliver anerkendt og værdsat?  

Eksempelvis: 

Vi er opmærksomme på, at pædagogens rolle som identifikationsobjekt har stor 

betydning for at børn med særlige udfordringer, bliver værdsat og anerkendt. For 

at styrke barnets position i børnegruppen, vil vi tage udgangspunkt i det enkeltes 

barns ressourcer.  

Hvad skal evalueres? 
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Hvordan kan det pædagogiske personale understøtte børn med 

udfordringer i at opnå størst mulig læring og udvikling? 

Eksempelvis: 

Det kan vi bl.a. gøre ved at skabe små læringsfællesskaber, hvor vi tager 

udgangspunkt i det enkeltes barns kompetencer og ressourcer.  

 

 

 

 

● Vi benytter SMITTE-modellen. 

● Vi benytter 4D modellen.  

● På Potentiale profil-møder  

● Observationer.  

 

 

 

 

● Fremadrettet og langvarig proces, der munder ud i en eventuel ændring og  

   optimering af praksis.  

 

 

 

 

 

Vi vil diskutere, reflektere og fordybe os i ovenstående evalueringer på følgende 

møder:  

● Potentiale profil-møder. 

● Stuemøder, pædagogiskmøder og personalemøder.  

● Vi tager udgangspunkt i læreplanstemaerne, hvor vi stuevis fortæller, ”den 

   gode historie” på personalemøder.  

 

 

 

 

 

● Observationer der ligger til grund for daglig dialog med forældrene. 

● Forældremøder.  

● Hjernen og Hjertet - et dialogredskab. 

● Praksisfortællinger. 

● Billedopslag.  

● I-Pads. 

● Hjemmeside. 

● MinInstitution. 

● Potentiale profil-møder. 

● Vi tager udgangspunkt i læreplanstemaerne, hvor vi stuevis fortæller, ”den 

   gode historie” på personalemøder.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Design (planlægning) 

Gennemførsel 

Analyse/ 

Bearbejdning af data 

 

Formidling 
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● stuemøder 

● 1 gang årligt tages evalueringen på som et punkt på personalemøde.  

   Punkterne sættes på vores årshjul.  

 

  

Implementering/an- 
vendelse 
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Overgange 

Tema 

 

 

 

Børn og unges liv skal ses som en helhed. Derfor er det vigtigt at sikre et 

forpligtende samarbejde med forældrene og desuden et forpligtende tværfagligt 

samarbejde mellem de forskellige faggrupper og aktører, som har med 

barnet/den unge at gøre. 

 

Læringsmål for det 

pædagogiske 

læringsmiljø 

 

● Vi lægger vægt på, at forældre, personale og tværfaglige samarbejdspartnere 

   har et fælles ansvar for barnets udvikling, i et tillidsfuldt miljø, hvor personalet 

   har fokus på imødekommenhed og et højt informationsniveau.  

● Vi vil støtte barnet i, at dets overgange fra hjem/dagpleje til vuggestue, fra 

   vuggestue til børnehave og fra børnehave til skole bliver så trygge som muligt, 

   da det danner grobund for barnets trivsel, udvikling og læring. 

● Vi prioriterer den daglige, gensidige dialog med forældrene, omkring barnets 

   udvikling og trivsel. 

   

Tiltag 

 

 

● Vi inviterer til velkomstsamtaler, hvor barnet, forældrene og en pædagog fra 

   stuen deltager. Ved det første besøg, vises der rundt i huset, og der tales med 

   forældrene om dagsrytmen, vores pædagogik og værdigrundlag. Ved samtalen 

   aftales, hvordan de første opstartsdage skal forløbe for barnet. 

● Vi har fælles aktiviteter for vuggestuen og børnehaven, som understøtter det 

   enkelte barns tryghed og trivsel i overgangsperioden.  

● Vi indbyder relevante faggrupper til et tværfagligt møde, hvis der er behov for 

   dette.  

● Der er besøgsdage på barnets kommende børnehavestue i måneden op til 

   børnehavestart. 

● Vi afholder halvårssamtale, med udgangspunkt i Dialogprofilen Hjernen & 

   Hjertet. (nærmere beskrevet på hjemmesiden under forældresamarbejde)  

● Sammen med en voksen fra børnehaven, besøger barnet sin kommende skole.  

● Vi afholder førskolesamtale med forældrene, i januar, februar og marts måned, 

  det år, barnet skal starte i skole. Med udgangspunkt i dialogprofilen Hjernen 

  og Hjertet, tales der om skolemodenhed, og hvilke kompetencer det vil være 

  hensigtsmæssigt, at barnet mestrer ved skolestart. 

● Før skolestart afholdes overleveringssamtaler, med deltagelse af lærere og  

   pædagoger fra skolen, børnehaven og SFO. 

    

Tegn på læring 

 

 

● At barnet trives i de nye omgivelser.  

● At barnet er trygt ved stuens personale.  

● At forældrene udviser tillid til personalet og at samarbejdet fungerer.  

● Vi oplever et konstruktivt og handlingsorientering samarbejde med andre 

   faggrupper. 

 

Evalueringsprocesser  

 

 

Vi vil evaluere tiltagene for at vurdere om, vi kan opfylde vores læringsmål, eller 

om praksis skal ændres.  

 

Hvad gør vi for at optimere et positivt og konstruktivt samarbejde med 

forældre og tværfaglige samarbejdspartner?  

Eksempelvis: 

Vi afholder velkomstsamtaler, vi prioriterer den daglige dialog med forældrene, vi 

afvikler forældresamtaler, vi inddrager husets ressourcepædagog, vi indkalder til 

K-møder.  

Hvad skal evalueres? 
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Hvordan støtter vi bedst muligt barnet i overgangen fra vuggestue til børnehave, 

og fra børnehave til skole/SFO? 

Eksempelvis: 

For vuggestuebarnet skaber vi tryghed, ved at opbygge en relation mellem den 

voksne og barnet, ved besøgsdage og samspil med barnet generelt.  

For børnehavebarnet som starter i førskolegruppen, etableres der en relation til 

nye voksne, gennem daglig dialog samt på besøgsdage. 

For at skabe tryghed i førskolegruppen har vi f.eks. fokus på at opdele børnene 

efter deres relation til deres kommende skole. Børnene sidder bl.a. i 

spisesituationen ved borde, der er inddelt i skoledistrikter.  

Førskolebarnet besøger den kommende skole og SFO sammen med en voksen 

fra stuen. 

 

 

 

 

● Vi benytter 4D modellen.  

● På Potentiale profil-møder  

● Observationer.  

 

 

 

 

● Fremadrettet og langvarig proces, der munder ud i en eventuel ændring og 

   optimering af praksis.  

 

 

 

 

Vi vil diskutere, reflektere og fordybe os i ovenstående evalueringer på følgende 

møder:  

● Potentiale profil-møder. 

● Stuemøder, pædagogiskmøder og personalemøder.  

 

 

 

 

 

 

● Observationer der ligger til grund for daglig dialog med forældrene. 

● Forældremøder.  

● Hjernen og Hjertet - et dialogredskab. 

● Praksisfortællinger. 

● Billedopslag.  

● I-Pads. 

● Hjemmeside. 

● MinInstitution. 

● Potentiale profil-møder. 

 

 

 

 

 

 

Design (planlægning) 

Gennemførsel 

Analyse/ 

Bearbejdning af data 

 

Formidling 
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● stuemøder 

● 1 gang årligt tages evalueringen på som et punkt på personalemøde. 

   Punkterne sættes på vores årshjul.  

 

 

Implementering/an- 
vendelse 


