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Hvordan har vi indtil nu arbejdet med indholdet i den skriftlige pædagogiske læreplan?  

Vi er nystartede i januar 2020. I perioden fra januar 2020 – 1.3 2021 har vi gennemgået de 

forskellige elementer i det pædagogiske grundlag. Vi har haft særlig fokus på: et pædagogisk 

læringsmiljø hele dagen, forældresamarbejde om børns trivsel, læring, udvikling og dannelse, 

samt børns leg. Vi har evalueret på vores pædagogiske praksis, på p møder og pædagogiske 

dage  

 

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 haft særlig fokus på inde rummet, som pædagogisk læringsmiljø. Hvordan vi kan 

tilgodese alle børns trivsel, udvikling, læring og dannelse. 

F.eks. i spisesituationer, hvor vi var interesseret i at give børnene en god og rolig spisesituation. 

Derudover har vi evalueret på læringsmiljøet i garderoben, her ville vi gerne give de bedste 

betingelser for at øve selvhjulpet hed. 

 

 

 

Hvilken dokumentationsform anvendte I?  

Vi har brugt billeder og piktogrammer, som vi har talt meget med børnene om, så alle har fået 

forståelse for, hvad de forskellige piktogrammer, har af betydning. 

 

 

 

Betød det ændringer og/eller justeringer af det pædagogiske læringsmiljø  

Ja, i spisesituationen har vi forsøgt flere forskellige tiltag og rettet til undervejs, for at finde ud af, 

hvad der virkede bedst, så alle børn fik det bedste ud af spisesituationen.  



I vores garderobe, har vores piktogrammer fået større betydning og vi har sat en låg op mellem 

garderoben og gangen, så vi kan koncentrere os, om det pædagogiske arbejde med børnene. 

 

 

 

Hvad er vores næste skridt i forhold til den skriftlige pædagogiske læreplan? 

Vi vil løbende evaluere på vores læreplan og rette den til. Næste skridt er, at vi på pædagogisk 

dag i sommeren 2021, vil gennemgå vores læreplan og evt. lave justeringer  

 

 

 

Hvordan har I inddraget Forældrebestyrelsen i evalueringen af den pædagogiske 

læreplan?  

I forældrebestyrelsen drøfter vi løbende tiltag, der skal sættes i værk. Bestyrelsen har mulighed 

for at komme med ideer til den daglige pædagogiske praksis, samt stille spørgsmål til allerede 

eksisterende tiltag  

.  

 

 

 


