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I en børnehave har man fokus på at 

hjælpe hinanden. Børnene henter 

plastre, når andre børn får en rift og 

man trøster hinanden, når nogen slår 

sig eller bliver drillet. I en dagpleje ar-

bejder dagplejerne bevidst med tiden 

omkring frokosten. Børnene lærer at 

hælde mælk op uden at spilde, og der 

tales om, hvor mange tallerkner der 

skal sættes på bordet, for at alle får en. 

Det er begge eksempler på, hvordan 

der kan arbejdes med de pædagogiske 

læreplaner, og hvordan man kan ud-

folde temaerne sprog, krop og bevæ-

gelse samt sociale kompetencer i den 

almindelige praksis i dagtilbuddene.

Selve loven om pædagogiske lærepla-

ner trådte i kraft for snart 3 år siden. 

Mine forgængere og jeg har hele tiden 

været klar over, at arbejdet med læring 

ikke blot afhang af lovregler. Dels var 

der allerede mange dagtilbud og kom-

muner, som var i gang. Dels var det også 

vigtigt med blandt andet efteruddan-

nelse, inspirationsmaterialer og kon-

krete drøftelser lokalt, for at arbejdet 

med læreplaner for alvor ville komme 

til at gøre en forskel. Derfor blev der fra 

centralt hold udviklet forskellige mate-

rialer såsom SØLV- og GULD-guiden og 

Leg og Lær, ligesom der også er blevet 

udbudt efteruddannelseskurser. Ende-

lig blev der igangsat en evaluering af 

arbejdet med læreplanerne.

Den første rapport fra den centrale 

evaluering af de pædagogiske lære-

planer viser, at man er kommet langt 

med de pædagogiske læreplaner. Dag-

tilbudsledere og kommuner peger på, 

at læreplanerne hæver det faglige ni-

veau, og at materialer og kurser har 

været anvendelige og inspirerende. 

Det er jo glædeligt og positivt. Men 

en evaluering skal selvfølgelig også 

gøre en klogere på, hvad der kan gø-

res bedre. Og her peger evalueringen 

blandt andet på, at man nogle steder 

i arbejdet med de pædagogiske lære-

planer mangler redskaber i forhold til 

at sætte mål, evaluere og i forhold til 

børn med særlige behov.

Derfor vil inspirationsmaterialet også 

tage udgangspunkt i disse erfaringer 

fra evalueringen og netop understøtte 

arbejdet med pædagogiske læreplaner 

på disse punkter.

Jeg vil gerne fremhæve, at læring især 

er vigtig i forhold til de børn, der ikke 

møder stor opbakning eller stimulering 

i hjemmet. Det er i høj grad disse børn, 

som har brug for, at de voksne ser dem 

og tror på dem. Børnene har krav på, at 

vi regner med dem, og at vi også forven-

ter noget af dem. Men der skal måske 

noget forskelligt til, fordi børn er for-

skellige. Aktiviteter og miljøer skal såle-

des tage udgangspunkt i børns forskel-

lige forudsætninger. Alle børn har brug 

for, at de voksne tror på, at de kan være 

med i stykket om Store Klaus og Lille 

Klaus – også selvom man igen har glemt 

udklædningstøjet derhjemme eller ikke 

er så god til at huske alle replikker.

Inspirationsmaterialet sætter også 

fokus på fastsættelse af mål og eva-

luering. Det er begreber, som nogle 

gange kan opfattes som noget luftige 

og uhåndterbare. Det forsøger dette 

materiale at gøre op med. På de næste 

sider præsenteres således både gene-

relle overvejelser og modeller, ligesom 

der også stilles konkrete spørgsmål og 

gives handlingsanvisninger, man kan 

lade sig inspirere af. Det er ikke hen-

sigten, at materialet skal følges sla-

visk, men der gives en beskrivelse af, 

hvordan man kan gøre. Og så kan det 

jo tilpasses den konkrete dagpleje eller 

daginstitution.

 

Materialet kan både bruges til kurser 

og efteruddannelse eller som inspi-

rationsmateriale ude i dagplejen eller 

daginstitutionen eventuelt i forbin-

delse med personalemøder, temadage 

eller i legestuen.

 

God arbejdslyst.

 

Carina Christensen
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Indledning Den pædagogiske læreplan side 5

Dette inspirationsmateriale henven-

der sig til alle, der har til opgave 

at lede eller medvirke i udarbejdelse og 

evaluering af pædagogiske læreplaner 

i dagtilbud – eller som skal ændre på 

bestående planer.

Der er mange forskelle mellem dag-

tilbud, og inden for den enkelte type 

dagtilbud findes der også mange vari-

ationer: størrelse, beliggenhed, børne- 

og forældreklientel og ledelsesform. I 

dette inspirationsmateriale er der dog 

fokus på de mange ligheder, der er 

mellem de forskellige dagtilbud. 

I inspirationsmaterialet anvendes 

ordet dagtilbud derfor som samlet 

betegnelse for alle typer af dagtilbud. 

Det betyder, at når der i inspirations-

materialet nævnes forskellige overve-

jelser og når der fremhæves eksem-

pler, gives forslag til fremgangsmåder, 

tips og gode råd, så er det op til læ-

serne at tænke kreativt, når man skal 

omsætte de praktiske løsninger i sin 

egen virkelighed. Dette gælder også 

de særlige forskelle mellem dagpleje 

og daginstitution. 

Målgruppe for  
inspirationsmaterialet 
Materialet er skrevet for at inspirere alle 

dagtilbud i arbejdet med pædagogiske 

læreplaner. Målgruppen er dagtilbud-

denes pædagoger, pædagogmedhjæl-

pere, ledere, dagplejere, dagplejepæ-

dagoger og pædagogiske konsulenter i 

kommunerne samt forældre i bestyrel-

serne. 

Inspirationsmaterialet kan med fordel 

uddeles til alle medarbejdere i dag-

tilbuddene, således at både uddan-

nede og ikke-uddannede pædagogiske 

medarbejdere har et fælles afsæt for 

arbejdet med den pædagogiske lære-

plan. 

Baggrund for  
inspirationsmaterialet
I foråret 2006 gennemførte AKF, EVA, 

NIRAS konsulenterne og UdviklingsFo-

rum en evaluering for Ministeriet for 

Familie- og Forbrugeranliggender1 af 

dagtilbuddenes og kommunernes ar-

bejde med at skrive og arbejde med 

pædagogiske læreplaner. Ved udarbej-

delsen af dette inspirationsmateriale er 

der taget udgangspunkt i de områder, 

hvor der ifølge evalueringen var flest 

ønsker om hjælp til arbejdet. Det drejer 

sig om:

Udformningen af mål

Arbejdet med børn med særlige be-

hov og den pædagogiske læreplan

Evalueringen af den pædagogiske 

læreplan

·

·

·

Folketinget vedtog i 2004, at alle 

dagtilbud fra 1. august 2004 skal 

udarbejde en pædagogisk læreplan. 

Denne vedtagelse er baggrunden for 

arbejdet med de mange pædagogiske 

læreplaner rundt om i landet - og for 

dette inspirationsmateriale. 

I inspirationsmaterialet bliver gen-

nemgået, hvordan man kan udarbejde 

den pædagogiske læreplan, og hvordan 

man kan arbejde med dokumentation, 

evaluering, opfølgning og formidling. 

Endvidere kommer der forslag og ideer 

til, hvordan man kan inddrage foræl-

drebestyrelsen og formidle til kommu-

nalbestyrelsen.

Det siger loven om  
pædagogiske læreplaner2

Børn i dagtilbud skal have et børnemil-

jø, som fremmer deres trivsel, sundhed, 

udvikling og læring.

Derudover skal dagtilbuddet:

i samarbejde med forældrene give 

børn omsorg og understøtte det 

·

enkelte barns alsidige udvikling og 

selvværd og bidrage til, at børn får 

en god og tryg opvækst

fremme børns læring og udvikling 

af kompetencer gennem oplevelser, 

leg samt pædagogisk tilrettelagte 

aktiviteter, der giver børn mulig-

hed for fordybelse, udforskning og 

erfaring

give børn medbestemmelse, med-

ansvar og forståelse for demokrati. 

Dagtilbuddet skal som led heri bi-

drage til at udvikle børns selvstæn-

dighed, evner til at indgå i forplig-

tende fællesskaber og samhørighed 

med og integration i det danske 

samfund

i samarbejde med forældrene sikre 

en god overgang til skole ved at 

udvikle og understøtte grundlæg-

gende kompetencer og lysten til at 

lære. Dagtilbud skal i samarbejde 

med skolerne skabe en sammen-

hængende overgang til skole og fri-

tidstilbud

·

·

·

Alle dagtilbud skal udarbejde en skrift-

lig pædagogisk læreplan for børn i al-

dersgruppen 0-2 år og aldersgruppen 

fra 3 år til barnets skolestart. Den skal 

beskrive, hvordan dagtilbuddet giver 

børnene rum for leg, læring og udvik-

ling.

Den pædagogiske læreplan skal be-

skrive dagtilbuddets mål for børnenes 

læring i forhold til seks temaer:

Alsidig personlig udvikling

Sociale kompetencer

Sproglig udvikling

Krop og bevægelse

Naturen og naturfænomener

Kulturelle udtryksformer og værdier

Den pædagogiske læreplan skal des-

uden beskrive relevante pædagogiske 

metoder og aktiviteter, der iværksæt-

tes for at nå målene, samt hvordan 

læreplanen evalueres. Det skal fremgå 

af den pædagogiske læreplan, hvilke 

metoder, aktiviteter og eventuelt 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

særlige mål, der opstilles i forhold til 

børn med særlige behov.

For dagplejen udarbejdes den pæda-

gogiske læreplan samlet for alle dag-

plejehjem eller distrikter tilknyttet den 

kommunale dagpleje.

Lederen af dagtilbuddet er ansvarlig 

for:

at den pædagogiske læreplan bliver 

udarbejdet og er offentligt tilgæn-

gelig

at den pædagogiske læreplan eva-

lueres årligt

I forbindelse med evalueringen af den 

pædagogiske læreplan skal lederen:

dokumentere, om de valgte pæda-

gogiske metoder og aktiviteter ind-

frier de opstillede mål inden for de 

seks temaer

angive, hvordan dagtilbuddet vil 

følge op på resultaterne af evalu-

eringen

·

·

·

·

Den pædagogiske læreplan skal beskrive, hvordan dagtilbuddet 
giver børnene rum for leg, læring og udvikling.
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Det er således helt centralt, at den pæ-

dagogiske læreplan beskriver: 

hvordan man i dagtilbuddet defi-

nerer børnenes forskellige behov - 

herunder børn der har særlige be-

hov for en ekstraordinær indsats 

·

hvilke metoder, aktiviteter og even-

tuelle mål der kan opstilles for børn 

med særlige behov 

Undersøgelser viser6, at det pædago-

giske personale i nogle tilfælde via sin 

· adfærd og forventninger til visse børn 

bidrager til at fastholde disse børn i 

negative mønstre. Det er også blevet 

påpeget, at nogle børn ikke oplever 

samme trivsel og udvikling i dagtilbud 

og skole, fordi de ikke kender og forstår 

de koder, der optræder i for eksempel 

børnehaven. 

Det er derfor vigtigt at drøfte i perso-

nalegruppen, om der er andre metoder 

eller aktiviteter, der vil kunne imøde-

komme behov hos børn med svag social 

baggrund, hvor for eksempel højtlæs-

ning og samtaler over aftensbordet ikke 

er almindelige begivenheder. Således 

har naturaktiviteter vist sig at give børn 

fra både ressourcestærke og mindre 

ressourcestærke hjem et fælles grund-

lag for aktiviteter, idet ingen af grup-

perne havde særlige forudsætninger på 

forhånd. 

Beskrivelsen i den pædagogiske læ-

replan skal naturligvis ske på en etisk 

forsvarlig måde, således at børnene 

ikke stigmatiseres. Børnene skal inklu-

deres i det rummelige dagtilbud. 

inddrage forældrebestyrelsen i ud-

arbejdelsen, evalueringen og op-

følgningen af den pædagogiske 

læreplan

Kommunalbestyrelsen skal godkende 

den pædagogiske læreplan og årligt 

drøfte evalueringerne af de pædago-

giske læreplaner. På baggrund af disse 

drøftelser skal kommunalbestyrelsen 

tage stilling til, om der skal ske yder-

ligere handling fra kommunalbestyrel-

sens side.

Pædagogiske læreplaner  
og børn med særlige behov
Det er en central opgave at styrke den 

pædagogiske indsats over for børn med 

særlige behov. Det skal som nævnt 

fremgå af den pædagogiske læreplan, 

hvilke metoder, aktiviteter og eventu-

elle mål, der opstilles og iværksættes i 

forhold til disse børn.3

Evalueringen af de pædagogiske læ-

replaner4 viser, at der er mange steder, 

· hvor omtalen af børn med særlige be-

hov kan opprioriteres og tydeliggøres. 

De dagtilbud, der har valgt ikke at skri-

ve børn med særlige behov ind i den 

pædagogiske læreplan, bruger hoved-

sagelig to argumenter: 

at den pædagogiske læreplan er 

baseret på, at personalet skal tage 

udgangspunkt i det enkelte barns 

behov, og at der dermed også er 

taget højde for børn med særlige 

behov. 

at dagtilbuddet – eller kommunen 

– generelt har fokus på rummelig-

hed og inklusion, og at dette også 

er grundlæggende generelle vær-

dier i de pædagogiske læreplaner. 

Det vil derfor være i modstrid med 

disse grundlæggende værdier at 

udskille børn med særlige behov i 

målsætningen for den pædagogiske 

læreproces. 

Nogle ledere peger også på, at der 

bliver udsendt modstridende signa-

·

·

ler fra ministerium og kommuner. På 

den ene side forventes det, at dag-

tilbuddene kan rumme og inkludere 

flere børn end tidligere uden at stig-

matisere (”sætte etiket på”) børnene, 

på den anden side stilles krav om, 

at dagtilbuddene skal udforme klare 

mål, metoder og aktiviteter for denne 

børnegruppe. 

Evalueringen viser5, at der i dagtilbud-

dene var en ændring i sprogbrugen, når 

lederne talte om børn med særlige be-

hov. Her brugte de ikke begrebet læring, 

men talte i stedet om støtte til barnet. 

Læringsbegrebet synes således i nogle 

dagtilbud ikke altid at give mening i ar-

bejdet med børn med særlige behov. 

Fælles begrebsramme
I kommunerne og i dagtilbuddene er 

der ikke en fælles begrebsmæssig for-

ståelse af begrebet børn med særlige 

behov. Børn med særlige behov bli-

ver for eksempel forstået så forskelligt 

som:

børn der er særlig godt begavede 

børn med nedsat fysisk eller psykisk 

funktionsevne

børn med anden etnisk baggrund 

end dansk

børn med tale-/sprog problemer

børn, der kommer fra familier med 

alvorlige sociale og personlige pro-

blemer

 

For at få en fælles forståelse af begrebet 

børn med særlige behov foreslås det, at 

begrebet i forbindelse med arbejdet 

med pædagogiske læreplaner forstås 

på følgende måde:

Børn med særlige behov er…

alle de børn, dagtilbuddet skal gøre 

noget særligt for

alle de børn, som har behov for en 

særlig tilrettelagt pædagogisk ind-

sats, for at de kan udvikle deres 

kompetencer 

·

·

·

·

·

·

·

Børn med særlige behov er alle de børn, som har behov for en særlig  
tilrettelagt pædagogisk indsats, for at de kan udvikle deres kompetencer



Både kommuner og dagtilbud har 

grebet arbejdet med de pæda-

gogiske læreplaner an på mange for-

skellige måder. Nogle steder arbejder 

man med alle pædagogiske læreplan-

stemaer samtidigt. Andre steder prio-

riterer man et eller flere temaer høje-

re end de andre. I nogle kommuner er 

dagtilbuddene frit stillet med hensyn 

til, hvordan de vil arbejde, andre ste-

der er der udarbejdet retningslinjer, 

der skal følges. 

Uanset forskellene er det naturligvis 

hele tiden vigtigt at fastholde:

glæden i samværet med børnene

spontaniteten og de mange udfor-

dringer i hverdagen

inddragelsen af børnenes egne op-

levelser

det at man vil noget med hinanden 

i samværet

Med pædagogiske læreplaner lægges 

der ikke op til en indskrænkning af de 

·

·

·

·

pædagogiske metoder. Tværtimod er 

det tankegangen, at de pædagogiske 

læreplaner skal medvirke til i endnu 

højere grad end i dag at åbne verde-

nen for børnene, og at børnene kan 

åbne sig for sine omgivelser.

Dette inspirationshefte beskriver én 

måde, der kan arbejdes på, og de be-

skrevne metoder vil forhåbentligt blive 

brugt i mange sammenhænge til gavn 

for børnene og pædagogikken. De fle-

ste dagtilbud vil næppe følge inspirati-

onsmaterialet minutiøst, da de allerede 

har en godkendt pædagogisk læreplan 

og måske også har andre ideer om dens 

funktion. Desuden har en del kommu-

ner udgivet lokale vejledninger til deres 

dagtilbud. 

Mange af disse dagtilbud og kommu-

ner vil stadig kunne benytte materia-

let som inspirationskilde, når man for 

eksempel skal revidere sin nuværende 

pædagogiske læreplan. 

Modellen for den pædagogiske lære-

plan består i dette inspirationsmate-

riale af to overordnede emner:

Udarbejdelse af den pædagogiske 

læreplan

Løbende dokumentation, evalu-

ering og opfølgning af den pæda-

gogiske læreplan. 

·

·

·

Samlet model for pædagogisk læreplan: Udarbejdelse, dokumentation, evaluering og opfølgning  side 9

Udarbejdelse af den pædagogiske  

læreplan består af:

en beskrivelse af dagtilbuddets 

værdier, pædagogiske principper og 

læringsforståelse

udarbejdelse af læringsmål i for-

hold til de seks læreplanstemaer

beskrivelse af pædagogiske meto-

der der kan lede til indfrielse af læ-

ringsmålene 

Disse punkter bliver gennemgået fra 

side 10 til side 21. 

Dokumentation, evaluering og opfølg-

ning af den pædagogiske læreplan be-

står af:

en plan for hvordan dokumenta-

tion, evaluering og opfølgning skal 

foregå

·

·

·

·

dokumentation og evaluering af 

om de valgte pædagogiske metoder 

indfrier de opstillede mål inden for 

de seks temaer

opfølgning af den pædagogiske 

læreplan – udvikling af praksis og 

ændringer i den skriftlige pædago-

giske læreplan i forhold til pæda-

gogiske læreplaner

Disse punkter bliver gennemgået fra 

side 22 til side 38 og cirklen (i model-

len på side 8) med teksten Løbende 

dokumentation og evaluering af den 

pædagogiske læreplan er foldet mere 

deltaljeret ud i figuren på side 25.

Inddragelse og formidling

Ud over de to overordnede emner skal 

alle dagtilbud løbende inddrage foræl-

·

·

drebestyrelsen, og de skal formidle den 

pædagogiske læreplan til forvaltning/

kommunalbestyrelse.

Eksempel på disposition  

af pædagogisk læreplan

En pædagogisk læreplan kan udformes 

på mange måder. Nedenfor er et ek-

sempel på disposition af pædagogisk 

læreplan. Den indeholder alle emner i 

den pædagogiske læreplan. 

Indledning. Præsentation af dagtil-

buddet

En beskrivelse af dagtilbuddets 

værdier, pædagogiske principper og 

læringsforståelse

De pædagogiske læringsmål – set i 

forhold til de seks læreplanstemaer 

plus andre temaer som er relevante 

for det enkelte dagtilbud og den 

enkelte kommune

Beskrivelse af pædagogiske meto-

der der kan lede til indfrielse af læ-

ringsmålene

a.

b.

c.

d.

Beskrivelse af planlagte aktiviteter 

inden for de enkelte områder

Særlige børnegrupper og hvordan 

der arbejdes med disse

Det løbende arbejde med doku-

mentation og evaluering - det vil 

sige en detaljeret beskrivelse af 

hvad, hvordan og hvornår, der skal 

evalueres 

Det løbende samarbejde med for-

ældrebestyrelsen om den pædago-

giske læreplan 

Formidling til forvaltning/kommu-

nalbestyrelse. Godkendelse

Det skal understreges, at der kun er tale 

om et eksempel. Mange kommuner 

har deres egne vejledninger, og mange 

dagtilbud har fundet andre måder at 

disponere på. Men dispositionen kan 

tjene til at skabe overblik over de for-

skellige elementer, der skal medtæn-

kes i en pædagogisk læreplan. Der kan 

endvidere søges inspiration i Sølvgui-

den og Guldguiden8.

e.

f.

g.

h.

i.

Dokumentation, evaluering og opfølgning  
af den pædagogiske læreplanUdarbejdelse af den pædagogiske læreplan

Beskriv 
dagtilbuddets 
pædagogiske

 - værdier
 - principper
 - lærings- 

    forståelse

Udarbejd  
læringsmål i  

forhold til de seks 
temaer

Beskriv 
pædagogiske 

metoder der kan 
lede til opfyldelse af 

læringsmålene

Lav en 
plan for hvordan 
dokumentation, 

evaluering og  
opfølgning skal 

foregå

Løbende 
dokumentation 
og evaluering af 

den pædagogiske 
læreplan

Løbende  
opfølgning af  

den pædagogiske 
læreplan

Løbende inddragelse af forældrebestyrelsen

Kommunalbestyrelsen skal godkende den pædagogiske læreplan

Pædagogisk læreplan7



Dette afsnit indeholder inspiration 

til, hvordan det enkelte dagtilbud 

kan udarbejde den pædagogiske lære-

plan. 

Som fundament for den pædagogiske 

læreplan kan man beskrive dagtilbud-

dets værdier, pædagogiske princip-

per og læringsforståelse. Dét vil give 

et godt afsæt for det fortsatte arbejde 

med at udarbejde læringsmål og med 

at beskrive de pædagogiske metoder, 

der kan lede hen til indfrielse af læ-

ringsmålene.

Beskriv dagtilbuddets værdier
Næsten alle dagtilbud har diskuteret og 

beskrevet deres grundlæggende vær-

dier. De står således ikke på bar bund, 

når der skal beskrives værdier i forbin-

delse med arbejdet med de pædagogi-

ske læreplaner.

Værdierne er meget væsentlige for 

oplevelsen af fællesskab i det enkelte 

dagtilbud, og værdierne skabes og ved-

ligeholdes løbende af ledelse og med-

arbejdere, forældre og børn i fællesskab. 

Værdierne handler for eksempel om, 

hvordan det gode børneliv ser ud netop 

i vores dagtilbud. Værdierne bliver ide-

elt oplevet af det enkelte barn, forældre, 

dagplejer, dagplejepædagog, pædagog 

og pædagogmedhjælper som menings-

fulde ønsker til, hvad der gør netop det-

te dagtilbud til et godt dagtilbud.

Fordi den enkelte handler med ud-

gangspunkt i værdier, er det er en cen-

tral opgave for det enkelte dagtilbud og 

kommune at sikre, at der er harmoni 

mellem den enkeltes værdier og de 

fælles værdier. Det er derfor vigtigt, at 

den enkelte medarbejder er afklaret i 

forhold til dagtilbuddenes pædago-

giske værdier. Det enkelte dagtilbuds 

værdier bør desuden harmonere med 

de værdier, som er gældende i kom-

munen. 

Værdierne beskrives meget forskelligt 

i de forskellige dagtilbud. Her er nogle 

eksempler:

Dagplejens værdier er tryghed, nærhed og 
at forholdet mellem dagplejeren og bør-
nene er præget af varme, tillid og gensidig 
kontakt. (Fra en dagpleje)
Troværdighed og gensidig respekt ser vi som 
helt grundlæggende for, at vi kan lykkes 
som pædagogisk personale i samværet med 

børnene, i samarbejdet med forældrene og i 
personalegruppen. Engagement ser vi som 
den drivkraft, der sikrer, at vi hver dag kan 
møde barnet, forældrene og hinanden med 
empati og faglig nysgerrighed. Vi mener, at 
disse værdier vil være at finde som en rød 
tråd gennem denne pædagogiske læreplan. 
(Fra en børnehave)
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Det er værdifuldt at:
det enkelte barn mødes som det 

unikke menneske, det er

hverdagen er gennemsyret af varme 

og omsorg

det enkelte barns ønsker og behov 

er i centrum (Fra en børnehave)

-

-

-

De pædagogiske værdier er indirekte 

eller direkte styrende for de pædago-

giske principper og de læringsmål, som 

dagtilbuddet vælger at arbejde med i 

relation til de seks læreplanstemaer. 

Sådan kan man beskrive sine værdier
Flere fremgangsmåder kan anvendes, 

når dagtilbuddets værdier skal beskri-

ves. Her er valgt en fremgangsmåde, der 

kan justeres, så den kan anvendes over-

alt - både i dagpleje og daginstitution.

Fremgangsmåden tager udgangs-

punkt i det værdifulde, som allerede 

udføres i det enkelte dagtilbud. Samti-

dig supplerer og udfordrer den de be-

stående værdier, så der kan dannes et 

nyt sæt værdier, der kan arbejdes med 

udgangspunkt i.

Individuelt. 10 minutter. Alle bruger 

10 minutter til at beskrive det mest 

succesfulde i deres arbejde inden 

1.

for de sidste uger. Det skal være helt 

konkrete beskrivelser, som kan be-

svare spørgsmålene: Hvor det fandt 

sted, hvornår det fandt sted og 

hvem der deltog.  

Interview i grupper med tre del-

tagere i hver. 30 minutter. Fordel 

opgaverne imellem jer så én in-

terviewer, én er fokusperson og én 

deltager tager notater. Interview 

hinanden på skift, således at alle 

bliver interviewet. Intervieweren 

skal spørge ind til og nysgerrigt 

undersøge de succesfulde situatio-

ner. Brug spørgsmål som: Hvad er 

det, der viser, at det var en succes? 

Hvordan blev det en succes?

Drøft i de små grupper hvilke værdi-

er I kan se i de succesfulde historier, 

som blev undersøgt i interviewene. 

30 minutter. Bliver I i tvivl om, hvad 

der er værdier, mål og principper, 

kan I prøve at fuldføre sætningen: 

Det er værdifuldt for mig at … Er 

2.

3.

sætningen meningsfuld, er der tale 

om en værdi. 

Skriv værdierne på flipoverpapir og 

sæt dem op på væggen, så alle kan 

se dem. Nogle værdier vil sandsyn-

ligvis overlappe hinanden og være 

gentagelser – lad dem stå. 10 mi-

nutter.

Diskussion i grupper af 6-8 perso-

ner. 45 minutter. Drøft kort hvad I 

mener kendetegner god pædagogik 

i dag. Hvilke værdier er særlig vig-

tige som en forudsætning for den 

gode pædagogik? 

Hver gruppe skriver maksimalt fem 

værdier på flipoverpapir, som sæt-

tes op i lokalet, så alle kan se det. 

Der vil højst sandsynligt være over-

lappende værdier og gentagelser 

– lad dem stå. 10 minutter.

Alle deltagerne kan nu sætte en 

streg ud for de tre værdier, de fin-

der er vigtigst. Vi har nu en første 

kortlægning af dagtilbuddets vær-

dier.

4.

5.

6.

7.

Værdierne er meget væsentlige for oplevelsen af fællesskab i det enkelte dagtilbud, og værdierne 
skabes og vedligeholdes løbende af ledelse og medarbejdere, forældre og børn i fællesskab. 



Er der tvivl om hvilke maksimalt 5 

værdier der skal være de gældende, 

må en lille arbejdsgruppe arbejde 

videre med materialet og komme 

med et færdigt forslag til næste 

møde.  

8. I forslagene til tid er der ikke taget høj-

de for pauser og den tid, der går med 

at skifte gruppe/arbejdsopgave. Tids-

planen skal revideres ud fra egne erfa-

ringer fra tilsvarende møder.

Når værdierne er vedtaget, skal der ar-

bejdes med dem, så de får større betyd-

ning i hverdagen. Her kan det være en god 

ide at drøfte, hvad hver enkelt kan gøre 

anderledes for at fremme værdierne, så 

de gennemstrømmer hele dagtilbuddet.

Beskriv dagtilbuddets  
pædagogiske principper
De pædagogiske principper er en be-

skrivelse af de grundlæggende ret-

ningslinier for det enkelte dagtilbuds 

pædagogiske arbejde. De pædagogiske 

principper bør altid tage udgangspunkt 

i de grundlæggende værdier, der er for-

muleret tidligere. Værdier og principper 

må principielt aldrig være i modstrid 

med hinanden.

Pædagogiske principper fastsættes 

sammen med forældrebestyrelsen og er 

en ramme, der giver mulighed for flere 

forskellige handlinger. De indeholder 

ikke konkrete handlingsanvisninger 

men angiver retningen for det daglige 

pædagogiske arbejde. 

Eksempler på pædagogiske principper 

kan for eksempel være, at man i dagtil-

buddet principielt vil:

inkludere børn med særlige behov i 

læreplansarbejdet på lige fod med 

alle andre børn

·

De pædagogiske principper bør altid tage 
udgangspunkt i de pædagogiske værdier

inddrage børnenes perspektiver i 

arbejdet med de pædagogiske læ-

replaner

fremme børnenes nysgerrighed, 

som en vigtig forudsætning for me-

ningsfuld lærling 

tage udgangspunkt i det enkelte 

barns ønsker og muligheder 

støtte barnets læring i alle hver-

dagssituationer

bruge et anerkendende sprog

igangsætte særligt tilrettelagte læ-

ringsforløb for de børn, der har 

særlige behov 

udfordre børnenes fantasi og give 

mulighed for bevægelse på lege-

pladsen

sætte børns leg i centrum i hverda-

gen

inddrage børnenes aktivt i så 

mange daglige gøremål som mu-

ligt

tage udgangspunkt i både den krist-

ne og i andre religioners traditioner 

ved højtiderne

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

Der skal være særlig opmærksomhed 

på, at dagtilbuddet støtter børn med 

særlige behov, således at deres ud-

vikling, dannelse og læring fremmes, 

og at de kan indgå på lige fod med de 

andre børn i dagtilbuddets forskellige 

fællesskaber. 

De pædagogiske principper kan ses i 

måden at handle på og måden, hvorpå 

det pædagogiske arbejde gennemføres 

- herunder i arbejdet med de pædago-

giske læreplaner.

Enkelte dagtilbud knytter de pæda-

gogiske principper til de enkelte læ-

replanstemaer. De fleste vil sige, at de 

pædagogiske principper gælder for alle 

dele af den pædagogiske virksomhed.

Sådan kan man beskrive  
sine pædagogiske principper

Drøft i små grupper, hvilke pæ-

dagogiske principper I finder, det 

1.

pædagogiske arbejde bør tage ud-

gangspunkt i.

Skriv en liste over de principper, I er 

kommet frem til.

Begrund hvorfor hvert enkelt prin-

cip er vigtigt.

Sæt alle principperne, som grup-

perne er kommet frem til, op på 

flipover papir.

Drøft i plenum, hvilke principper 

der skal gælde for arbejdet med de 

pædagogiske læreplaner i dagtil-

buddet.

Drøft i plenum, hvordan det vil vir-

ke på børnene, at det netop er de 

valgte principper, der skal arbejdes 

ud fra.

Inden arbejdet sættes i værk er det 

vigtigt at tage stilling til, om der skal 

udformes specifikke principper for børn 

med særlige behov. Der skal også tages 

stilling til, hvordan det sikres, at alle 

børns behov kan opfanges og tilgode-

ses. 

2.

3.

4.

5.

6.

Beskriv dagtilbuddets  
læringsforståelse
Bag alt arbejde med de pædagogi-

ske læreplaner ligger en forståelse 

af, hvordan børn lærer. For at sikre et 

bevidst arbejde af høj kvalitet er det 

derfor vigtigt at beskrive dagtilbuddets 

læringsforståelse. 

I de sidste 10 år er der udviklet læ-

ringsforståelser med udgangspunkt i og 

respekt for barndomstænkningen i den 

danske dagtilbudstradition. En tænk-

ning: 

hvor barndommen har en værdi i 

sig selv og ikke kun er en forbere-

delse til senere faser i livet

hvor de voksne ser og tager ud-

gangspunkt i det enkelte barns per-

spektiver og interesser9 

Det er af stor betydning, at dagtilbud-

dene finder frem til en forståelse af 

læring, som hviler på dagtilbuddenes 

egne pædagogiske traditioner. 

·

·
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Kort om læring
Læring er en forandringsproces, der 

fremmer tilegnelsen af nye kompe-

tencer. Det kan for eksempel dreje sig 

om viden, holdninger eller færdig-

heder. Læring kan ses som en proces, 

hvor barnet som en aktiv part skaber 

sin egen læring, alene eller sammen 

med andre i et spontant eller planlagt 

læringsrum. Begreberne læring og ud-

vikling går hånd i hånd. 

Både leg og læring handler om kom-

munikation, interaktion, fleksibilitet 

og kreativitet. Men leg og læring er al-

ligevel to forskellige fænomener. Der 

findes en legedimension i læring og en 

læringsdimension i leg, og de voksne 

kan selvfølgelig ikke nyttiggøre børns 

leg ved at presse børnenes leg ind i 

læringsmålene. Populært sagt kan de 

voksne kun nyttiggøre børns leg ved 

ikke at forsøge at gøre legen nyttig.

Børn lærer gennem sansning, følelser 

og aktiv handlen og ved at iagttage og 

imitere andre børn og voksne. Barnets 

læring støttes i høj grad af den voksne, 

der kan tilrettelægge muligheden for 

sansning, følelser, aktive handlinger el-

ler muligheden for, at barnet kan iagt-

tage og efterligne andres ageren. Barnet 

er afhængig af relationen til en voksen, 

men også af andre børn på samme alder 

eller større børn. Den voksnes rolle er: at 

tilpasse graden af involvering, aktivitet 

og anerkendelse til barnets bestræbel-

ser10.

I børnehaven sker børns læring gennem en 
vekselvirkning mellem tilrettelagte aktivi-
teter og egne spontane oplevelser og leg. 
Vi tager udgangspunkt i det, der optager 
børnene i dagligdagen og tilrettelægger 
ofte aktiviteterne efter det. Det er samtidig 
vores opfattelse, at det de voksne er enga-
geret i ofte tiltrækker børnene. På denne 
måde er der samspil mellem voksen- og 
barneperspektiv. (Citat fra en børnehave)

At leg eller handling, en aktivitet eller 

materialer, genstande, legetøj udfor-

skes og undersøges af børnene, giver 

det enkelte barn muligheden for hele 

tiden at spejle sig og afprøve hypote-

ser og få mod- og medspil. Barnet læ-

rer gennem denne proces at forstå sig 

selv og sin omverden. Barnets sprog 

og tænkning, forståelse, færdigheder, 

følelser og kropslige handlinger udvik-

les gradvist i dette samspil med andre 

børn og voksne. 

Vi ser det som vores opgave, som sup-
plement til forældrene, at være med-
opdragere af børnene i den tid, de er i 
vuggestuen. Børnene skal lære at indgå i 
sociale relationer med andre mennesker, 
fordi det er i mødet med andre, barnet 
begriber sig selv og verden og opbygger 
sit selvværd. Vi mener, der er en dan-
nelsesproces i al opdragelse. Børn lærer 

i alle de situationer, de gennemlever i 
løbet af en dag. Børn fra 0-3 år har ikke 
brug for undervisning. De suger viden og 
kunnen til sig med alle sanser, når deres 
omgivelser er trygge og stimulerende. Det 
er det, vi ser som vores opgave at sikre. 
At der er kvalitet og alsidighed i de læ-
ringsmiljøer, børnene oplever i vuggestu-
en. Nogle læringsrum vil opstå spontant, 
andre vil være planlagte, nogle vil barnet 
tage initiativ til, og i andre er det den 
voksne, der er igangsættende. (Citat fra 
en vuggestue). 

En stund alene og uden forstyrrelser 

kan give barnet tid til eftertanke og til 

at få indtryk bearbejdet. Ofte vil bar-

net øve sig i nyindvundne færdigheder 

og kompetencer i enrum eller sammen 

med en fortrolig ven.

Børn med særlige behov, er børn, 

der ikke trives eller udvikler sig op-

timalt i dagtilbuddet og/eller i hjem-

met, og som derfor har brug for en 

særlig tilrettelagt pædagogisk ind-

De voksne kan kun nyttiggøre børns leg 
ved ikke at forsøge at gøre legen nyttig.

sats. Alle børn skal have mulighed 

for at fremme deres læring og udvik-

lingsmuligheder. 

Sådan kan man beskrive  
dagtilbuddets læringsforståelse
Beskrivelsen af dagtilbuddets lærings-

forståelse kan gennemføres på flere 

måder. Her er ét forslag til, hvordan det 

kan gribes an.

1.  Først vælges 4-5 typiske situationer 

fra dagtilbuddets hverdag. Det kan 

for eksempel være modtagelsen om 

morgenen, spisning, leg i sandkas-

sen, tumle i puderummet, bygge 

med Lego eller Duplo klodser, højt-

læsning, fingermaling, gemmeleg 

eller en planlagt aktivitet.

2.  Dernæst diskuteres situationerne i 

mindre grupper ud fra spørgsmålene:

 - Hvad oplever børnene?

 - Hvad lærer børnene?

 - Hvordan lærer de det, de lærer?

3.  Den næste opgave er at undersøge 

hvilken læringsforståelse, der ligger 

bag beskrivelserne I er kommet frem 

til under spørgsmål 2. Det kan ske 

ved at drøfte spørgsmålet: Hvad 

forstår vi ved begrebet læring i vo-

res dagtilbud?

For at åbne for diskussionen kan 

man blive inspireret af en række 

hjælpespørgsmål. Drøft kun de 

spørgsmål som giver mening for jer. 

Hvor meget lægger vi vægt på:

- øvelse og træning?

- barnets egen udforskning? 

-  at barnet er en aktiv initiativtager 

i situationerne?

-  formidling af ”boglig” læring?

-  at læring er præget af kropslig ud-

foldelse? 

-  direkte læring i den betydning vi 

formidler noget til barnet?

-  indirekte læring i den betydning, 

at barnet erfarer og lærer ved at 

være en del af en situation. Der 

formidles ikke noget bestemt?

-  at læring tager udgangspunkt i 

planlagte forløb?

-  at læring tager udgangspunkt i 

børnenes kreative skaben? 

-  at læring tager udgangspunkt i 

barnets aktuelle kompetencer - 

det barnet kan uden hjælp lige 

nu?

-  at læring tager udgangspunkt i 

det, vi ved barnet er lige ved at 

kunne - vi hjælper for eksempel 

barnet med det, det endnu ikke 

helt kan alene?

-  at læring finder sted i miljøer, der 

er planlagt med henblik på læ-

ring? 

-  at dagtilbuddet er et læringsmiljø?

-  at den læring der foregår, er me-

ningsfuld for barnet?
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4.  På baggrund af diskussionen under 

punkt 3 udformer en arbejdsgruppe  

meget kort læringsforståelsen på 

skrift, så den kan indgå i den pæ-

dagogiske læreplan.

Beskriv læringsmål i forhold  
til de seks læreplanstemaer 
Det er naturligvis ikke nyt for dagtil-

buddene at have mål for det pædago-

giske arbejde. De aktuelle udfordringer 

handler om at formulere målene på en 

måde, så de både kan tjene som me-

ningsfuldt grundlag for den pædago-

giske indsats og samtidig bruges i en 

evalueringssammenhæng. 

Det vil sige, at målene udgør et ty-

deligt og fælles grundlag for ledelse og 

medarbejdere og er formuleret, så det 

er muligt at konstatere, om de indfries. 

Målene giver altså ledelse og medar-

bejdere et fagligt udgangspunkt for at 

prioritere og begrunde planlægningen 

og gennemførelsen af det daglige pæ-

dagogiske arbejde.

Mål er en forudsætning for, at dagtil-

buddet kan vurdere, om man opnår, det 

man vil. Her er det vigtigt, at målene 

udtrykker en fælles forståelse af dagtil-

buddets opgaver. Uden fælles mål er det 

op til den enkelte dagplejer, dagpleje-

pædagog, pædagog eller pædagogmed-

hjælper at afgøre, hvad der er OK. Den 

fælles formulering af mål gør det muligt 

at vurdere dette i fællesskab. 

Målene er det fundament, ledelse og 

medarbejdere sammen kan vurdere og 

genoverveje den daglige praksis ud fra. 

Fører det, vi gør i hverdagen til det, vi 

gerne vil opnå?

Det er opgaven at opstille mål, som udtrykker det, det enkelte dagtilbud vil opnå  
- på en måde der stemmer overens med dagtilbuddets værdier og pædagogiske principper.

I Dagtilbudsloven står der, at den pæ-

dagogiske læreplan skal beskrive dag-

tilbuddets mål for børnenes læring i 

forhold til seks temaer. Sagt med an-

dre ord skal der opstilles læringsmål: 

det, vi ønsker det enkelte barn eller 

børnegruppen skal kunne mestre. 

Den pædagogiske læreplan skal inde-

holde læringsmål for børns læring i 

forhold til alle seks læreplanstemaer11. 

Dagtilbuddet skal arbejde på, at bør-

nene indfrier læringsmålene. 

Eksempler fra dagtilbud der  
har udarbejdet læringsmål:
Målet for natur og naturfænomener i 
dagplejen er, at børnene kan:

beskrive de mest almindelige former 

for vejrlig: Snevejr, regnvejr, storm, 

solskin, gråvejr.

skelne mellem de fire elementer: 

Jord, ild, vand og luft herunder 

begreberne kold – varm, flydende 

- fast

·

·

skelne mellem størrelser (større – 

mindre, højere – lavere), afstande 

(længere væk – tættere på)

I børnehaven er det målet for barnets 
alsidige personlige udvikling, at bør-

nene kan:

respektere andres grænser

give omsorg til andre

indgå i et fællesskab 

udtrykke sine behov over for andre 

børn og voksne

I den integrerede institution er målet for 
sproglig udvikling, at børnene kan:

give udtryk for sine behov og ønsker 

over for andre

eksperimentere med sprogets ud-

tryksformer

bruge sproget til konfliktløsning

fortælle mindre historier med glæde 

bruge et stort ordforråd

I vuggestuen er det målet for kultu-
relle udtryksformer og værdier, at 

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

børnene inden de forlader vuggestuen 

kan:

danse til forskellige former for mu-

sik

synge flere børnesange

forstå og koncentrere sig om at høre 

en historie

De læringsmål, der er beskrevet, er kun 

eksempler, og de viser én af mange 

måder, de kan opstilles på. Det er op-

gaven at opstille mål, som udtrykker 

det, det enkelte dagtilbud vil opnå – 

på en måde der stemmer overens med 

dagtilbuddets værdier og pædagogiske 

principper.  

Sådan kan man beskrive  
sine læringsmål (1)
Alle sidder i grupper på cirka seks i hver. 

Alle har dagtilbuddets virksomheds-

plan, pædagogiske læreplan, værdier og 

·

·

·

Aktør Læringsmål

Det enkelte barn De nærmere specificerede egenskaber, færdigheder, kompetencer 
som det enkelte barn skal besidde - set i forhold til de seks læ-
replanstemaer (for eksempel kunne synge med på en række bør-
nesange)

Børnegruppen De nærmere specificerede egenskaber, færdigheder, kompetencer 
som alle i en bestemt børnegruppe skal besidde set i forhold til de 
seks læreplanstemaer (for eksempel kunne hente en voksen når et 
af børnene græder)
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principper for det pædagogiske arbejde 

og andre materialer, som man mener at 

kunne få brug for. Hver gruppe kan ar-

bejde med et eller to læreplanstemaer 

(alt efter antallet af medarbejdere). 

Først drøftes følgende spørgsmål: 

 -  Hvad er de vigtigste mål for, hvad 

børnene skal kunne inden for 

hvert enkelt læreplanstema? Be-

grund besvarelsen.

 -  Hvad er de vigtigste mål for netop 

den børnegruppe, vi har nu inden 

for hvert enkelt læreplanstema?  

Begrund besvarelsen.

2.  Besvarelserne skrives ned og sættes 

op på flipover.

3.  Drøft derefter målene i plenum. Prøv 

om I kan opstille nye klare formule-

ringer, der kan beskrive jeres mål. 

4.  Uanset hvilke former for mål, der ar-

bejdes med i dagtilbuddet, skal må-

lene, så vidt muligt være målbare. 

Det er vigtigt at tjekke om målene, 

som er opstillet, er:

1.

 meningsfulde at arbejde ud fra i 

hverdagen

klare og entydige

relevante for børn og ansatte

 udtryk for det vigtigste i det pæ-

dagogiske arbejde 

 i overensstemmelse med de vær-

dier og principper, som der tidli-

gere er formuleret

5.  Det skal overvejes, om målene skal 

konkretiseres i delmål, eller om de 

er gode nok at arbejde ud fra med 

de formuleringer, I er kommet frem 

til. En hjælp til at konkretisere mål, 

der ofte har det med at være over-

ordnede, er at beskrive tegn på eller 

indikatorer på, hvornår et mål eller 

delmål er indfriet.12

6.  De endelige målformuleringer ud-

formes og indarbejdes i den pæda-

gogiske læreplan.  

Inden arbejdet med denne fremgangs-

måde starter, skal ledelsen have afkla-

ret, om der skal udformes særlige mål 

-

-

-

-

-

for arbejdet med udsatte børn, eller om 

der skal tages hånd om dem på anden 

vis. For eksempel gennem en inklude-

rende pædagogik, hvor det sikres, at 

alle børns behov systematisk bliver set, 

så der kan tages højde for deres behov. 

Sådan kan man beskrive  
sine læringsmål (2)

Alle medarbejdere bruger 10 minut-

ter på at skrive, hvilke mål (hvad er 

det vi vil opnå?) de mener, er de 

vigtigste for det pædagogiske ar-

bejde i dagtilbuddet.

Derefter gennemføres en brainstorm 

i plenum, hvor alle forslag til mål 

skrives op på en flipover.

Målene grupperes med udgangs-

punkt i de seks læreplanstemaer. 

Alle mål, der falder uden for lære-

planstemaerne, kommer i en kate-

gori for sig.

1.

2.

3.

I mindre grupper (4-5 personer) be-

grundes, hvilke mål der er vigtige for 

arbejdet med de pædagogiske lære-

planer. Samtidigt undersøges målenes 

sammenhæng med dagtilbuddets 

værdier og pædagogiske principper. 

Der udarbejdes eventuelt forslag til 

ændrede formuleringer af målene.

Grupperne refererer resultatet af 

deres arbejde i plenum.

På baggrund af referaterne og ar-

bejdet i grupperne opstilles der 

mål indenfor alle seks læreplanste-

maer.

Beskriv pædagogiske metoder  
og aktiviteter der kan lede til  
indfrielse af læringsmålene 
Det fremgår af dagtilbudsloven, at alle 

dagtilbud skal udarbejde læringsmål 

for børns læring i forhold til de seks 

læreplanstemaer. Når disse læringsmål 

er udarbejdet, indledes næste fase: At 

omsætte disse mål til konkrete metoder 

og aktiviteter.

4.

5.

6.

Alle dagtilbud skal udarbejde læringsmål for børns 
læring i forhold til de seks læreplanstemaer.

Den pædagogiske læreplan skal så-

ledes indeholde beskrivelser af, hvilke 

metoder og aktiviteter, der kan anven-

des for at opnå læringsmålene. Pæda-

gogiske metoder kan betragtes som den 

mangfoldighed af fagligt begrundede 

fremgangsmåder og handlinger, som 

den professionelle foretager sig for at 

indfri læringsmålene. For eksempel at 

anvende anerkendende kommunika-

tion sammen med børnene. Aktiviteter 

kan betragtes som de fagligt begrun-

dede konkrete handlinger, der sættes 

i værk sammen med børnene. For ek-

sempel at male, læse højt eller bygge 

drager. Når handlingen at bygge drager 

iværksættes, udføres denne med bag-

grund i bestemte metoder. I de kon-

krete aktiviteter bruger medarbejderne 

således bestemte pædagogiske meto-

der, der er baseret på  dagtilbuddets 

værdier, pædagogiske principper og 

læringsforståelse.

Medarbejderens valg af pædagogi-

ske metoder er ikke et tilfældigt valg. 

Tværtimod. En pædagogisk metode er 

karakteriseret ved, at den er teoretisk 

funderet, fagligt begrundet, og at den 

er efterprøvet i praksis. 

Med andre ord er pædagogiske meto-

der og aktiviteter den samlede, pæda-

gogiske indsats, den enkelte medarbej-

der og medarbejdergruppen tilsammen 

sætter i værk hver eneste dag. Det 
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handler om at tilrettelægge og gen-

nemføre en fagligt begrundet hverdag 

for børn og voksne: Det konkrete sam-

spil med børnene, dagsrytmen, ture, 

samlingsstunden, højtlæsning, aktivi-

teterne på legepladsen og alle de andre 

dele en pædagogisk hverdag består i.

For at have føling med om disse 

mange metoder og aktiviteter nu også 

trækker den rigtige vej hen imod læ-

ringsmålene, arbejder en del dagtilbud 

også med aktivitetsmål. Det betyder, at 

der kan være mål for: 

hvad de ansatte i dagtilbuddet skal 

foretage sig (for eksempel sikre at 

en bestemt ansat har mulighed for 

at have tæt uforstyrret kontakt med 

Peter) 

hvad barnet/børnene skal deltage i 

(for eksempel være med til at male)

hvilke planlagte aktiviteter der er 

i den kommende periode - for at 

nå læringsmålene med børnene. Et 

eksempel:

·

·

·

Aktør Læringsmål

Det enkelte barn De nærmere specificerede egenskaber, færdigheder, kompetencer 
som det enkelte barn skal besidde - set i forhold til de seks læ-
replanstemaer (for eksempel kunne synge med på en række bør-
nesange)

Børnegruppen De nærmere specificerede egenskaber, færdigheder, kompetencer 
som alle i en bestemt børnegruppe skal besidde set i forhold til de 
seks læreplanstemaer (for eksempel kunne hente en voksen når et 
af børnene græder)

Ansatte i  
dagtilbuddet

De handlinger som pædagogerne/pædagogmedhjælperne/dagple-
jerne skal foretage sig (for eksempel skal pædagogerne/pædagog-
medhjælperne/dagplejerne hver dag tale med børnene om, hvor-
dan vejret er)

Nogle dagtilbud arbejder tillige med 

mål for, hvilke rammer og muligheder 

børnene skal tilbydes. Det kan for ek-

sempel være:

hvilke materialer der er til rådighed 

for børnene (for eksempel at alle 

børn i børnehaven skal kunne nå 

sakse, blyanter, farver, papir)

·

lokaleindretninger (for eksempel 

skal der i en vuggestue være mu-

lighed for, at børnene selv går op i 

krybben)

Mål for materia-
ler/legetøj o.l.

De materialer der skal være i et dagtilbud for at give børnene mu-
lighed for at lege bestemte lege (for eksempel at der skal være 
sakse og farver i børnehøjde)

Mål for fysiske 
rammer/lokaler

De muligheder som de fysiske rammer skal tilbyde i et dagtilbud 
(for eksempel et sted at tegne, et sted til grov motorisk aktivitet, et 
til finmotorisk aktivitet)

·

Alle tre typer mål - læringsmål, aktivi-

tetsmål og mål for rammer og mulig-

heder – kan anvendes som et tydeligt, 

fælles udgangspunkt for planlægning 

og prioritering af det daglige arbejde. 

Sådan kan man beskrive sine pæ-
dagogiske metoder og aktiviteter
Når læringsmålene er udformet, skal 

man beskrive, hvordan man vil arbej-

de for at indfri målene. Her vil mange 

finde inspiration i dagtilbuddets ak-

tivitetsmål og målene for rammer og 

muligheder. 

Man tager ét læringsmål ad gangen 

og gennemgår nedenstående punkter 

for hvert læringsmål. Man kan fordele 

arbejdet med at beskrive sine pædago-

En pædagogisk metode er karakteriseret ved, at den er teoretisk 
funderet, fagligt begrundet, og at den er efterprøvet i praksis. 

giske metoder og aktiviteter i forhold til 

de seks læreplanstemaer mellem for-

skellige grupper i medarbejderkredsen.

Det kan for eksempel være lærings-

målet:

Målet for natur og naturfænomener er, at 
børnene får kendskab til og glæde ved na-
turen og naturfænomener, og at børnene 
udvikler respekt og får erfaringer med at 
omgås dyr.

For hvert læringsmål inden for hvert 

læreplanstema gennemgås følgende 

spørgsmål i mindre grupper: 

a.  Beskrivelse af pædagogiske meto-

der 

Hvilke metoder kan vi anvende for 

at lede børnene frem mod lærings-

målet? 

Hvordan kan vi vide, det virker?

Hvad kan vi realistisk gennemføre i 

vores dagtilbud?

b. Beskrivelse af aktiviteter 

Hvad vil vi gennemføre? 

Hvornår skal aktiviteterne gennem-

føres?

Hvordan skal aktiviteterne gen-

nemføres?

Af hvem skal aktiviteterne gennem-

føres?

-

-

-

-

-

-

-

Hver gruppe tager grundige skriftlige 

referater. En person fra hver gruppe re-

digerer materialet sammen med dag-

tilbudslederen. Dagtilbudslederen skri-

ver det sammen og lægger det løbende 

frem på personalemøder.

I dagplejen vil arbejdet ofte foregå i 

forbindelse med distrikternes perso-

nalemøder eller i forbindelse med de 

forskellige legestuegrupper. 

Det kan også være metoder og akti-

viteter i en vuggestue i forhold til læ-

replanstemaet Kulturelle udtryksformer 

og værdier: 

I vuggestuen Bulderbassen ønsker vi i det 
pædagogiske arbejde med udsatte børn at 
være bevidste om at bruge kreative meto-
der til at skabe en positiv og anderledes 
kontakt til det udsatte barn. Dette kan ske 
ved at støtte det udsatte barn i at benytte 
sig af forskellige udtryksformer. Vi ønsker i 

det daglige pædagogiske arbejde med bør-
nene:

at skabe rammerne for, at børnene 
har mulighed for forskellige kulturelle 
udtryksformer i form af adgang til for 
eksempel udklædningstøj, musikinstru-
menter og bøger
at være gode rollemodeller, der bruger 
alsidige udtryksformer
at bruge værkstedet, hvor der er mulig-
hed for at male, tegne, lege med mo-
dellervoks og ler og stifte bekendtskab 
med andre materialer
at synge, spille musik og danse med 
børnene
at være bevidste om, at børnene møder 
forskellige genrer af musik og bøger i 
vuggestuen
at give børnene mulighed for at være 
skabende
at læse og fortælle for børnene og præ-
sentere dem for rim og remser

-

-

-

-

-

-

-
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Loven siger at den pædagogiske lære-

plan skal beskrive, hvordan lærepla-

nen evalueres13. Det skal fremgå, hvilke 

metoder, aktiviteter og eventuelle mål, 

der opstilles og iværksættes i forhold til 

børn med særlige behov.

For dagplejen udarbejdes den pæda-

gogiske læreplan samlet for alle dag-

plejehjem eller distrikter tilknyttet den 

kommunale dagpleje.

Lederen af dagtilbuddet er ansvarlig for:

at den pædagogiske læreplan bliver 

udarbejdet og er offentligt tilgæn-

gelig

at den pædagogiske læreplan eva-

lueres årligt

I forbindelse med evalueringen af 

den pædagogiske læreplan skal le-

deren:

dokumentere, om de valgte pæda-

gogiske metoder og aktiviteter ind-

frier de opstillede mål inden for de 

seks temaer

·

·

·

angive, hvordan dagtilbuddet vil 

følge op på resultaterne af evalu-

eringen

inddrage forældrebestyrelsen i ud-

arbejdelsen, evalueringen og op-

følgningen af den pædagogiske 

læreplan

Udover disse overordnede krav er det 

op til kommunerne og de enkelte dag-

tilbud at afgøre, hvordan evalueringen 

skal gennemføres.  

Dokumentation
Begrebet dokumentation bruges ikke 

entydigt inden for den pædagogiske 

verden. Dokumentation i dagtilbud kan 

være:

de data som skal bruges til at for-

midle, hvad der sker i dagtilbuddet 

til børn, forældre, kolleger, forvalt-

ning og politikere 

alle de aktiviteter, hvor der ind-

samles data om den pædagogiske 

praksis og børnenes oplevelse af 

·

·

·

·

denne for at belyse, om de pæda-

gogiske metoder leder frem mod de 

pædagogiske mål

Det er den sidste betydning af doku-

mentation, der her er i fokus:

Dokumentation i en evalueringssam-

menhæng er det materiale, der ind-

samles for at kunne belyse et udsnit af 

det pædagogiske arbejde – og det ar-

bejdet resulterer i. 

Når dokumentation bruges i en evalu-

eringssammenhæng, indsamles det ud 

fra en bestemt systematik og med hen-

blik på at kunne: 

reflektere 

analysere 

vurdere en nærmere bestemt del af 

det pædagogiske arbejde 

Dokumentation, der bruges i evalu-

eringssammenhæng, vil have fokus på 

udvalgte metoder, på udvalgte aktivi-

·

·

·

teter, typisk med fokus på dele af bør-

negruppen og på relationerne mellem 

børn og voksne. Dokumentationen kan 

for eksempel indsamles gennem læ-

rings- og praksisfortællinger, logbøger 

og porteføljer, observationer, børne-

interview, billed- og/eller videodoku-

mentation. 

Indsamling af dokumentation i sig 

selv udgør ikke en evaluering. Doku-

mentation bliver til evaluering, når 

den

indsamles med udgangspunkt i 

et evalueringsspørgsmål, det vil 

sige, hvad man gerne vil have 

mere viden om. Det bør begrun-

des, hvorfor det er vigtig at få 

mere viden om netop dette om-

råde 

analyseres og vurderes af ledelse og 

medarbejdere i forhold til lærings-

mål

danner grundlag for at kunne træffe 

valg i forhold til den fremtidige pæ-

dagogiske praksis

·

·

·

Uanset om en dokumentation skal bru-

ges i forbindelse med en evaluering 

eller ej, så er dokumentationen altid 

et godt grundlag for refleksioner over 

pædagogikken – og hvordan denne 

kan udvikles. 

Evaluering

Evaluering i forbindelse med den pæ-

dagogiske læreplan er en systematisk 

vurdering af, om de anvendte metoder 

og aktiviteter bidrager til at indfri de 

opstillede mål. 

Aktuelle udfordringer i forhold til 
dokumentation og evaluering
Det er selvfølgelig ikke nyt for le-

delse og medarbejdere i dagtilbud at 

dokumentere, evaluere og formidle 

det pædagogiske arbejde14. Der er en 

stærk tradition for på personale- og 

bestyrelsesmøder at drøfte børnenes 

dagligdag i et fagligt perspektiv og 

løbende at følge op på de forskellige 

forløb og projekter, som foregår i dag-

tilbuddet. 

Kort sagt: der er tradition for en dia-

logbaseret evaluering.

Opgaven i denne forbindelse er imid-

lertid at finde begrundede metoder til 

dokumentation og evaluering, som kan 

bruges i det enkelte dagtilbuds arbejde 

med udvikling af pædagogikken og den 

pædagogiske læreplan. Samtidig skal 

det kunne formidles ud af dagtilbud-

det, blandt andet til det kommunalpo-

litiske niveau.

I opgaven med at evaluere ligger der 

altså en række væsentlige - men ikke 

nødvendigvis enkle - spørgsmål for 

dagtilbuddet:

Gør vi det, vi tror, vi gør15? 

Virker de metoder og aktiviteter, vi 

har valgt, som vi tror, de gør?

·

·



har vi arbejdet på de måder, som 

vi beskriver i den pædagogiske læ-

replan?

udtrykker læringsmålene det, vi vil 

opnå? 

indfanger læringsmålene det væ-

sentlige?

er læringsmålene formuleret på en 

måde, så de kan anvendes i hver-

dagen? 

Når det enkelte dagtilbud skal skabe 

en meningsfuld evalueringspraksis, er 

det derfor også nødvendigt, at ledelse 

og medarbejdere bruger tid på at få en 

fælles forståelse af, hvad meningen er 

med at evaluere. Her er det selvsagt 

ikke en tilstrækkelig begrundelse, at 

’det står i loven’. Det er vigtigt, at der 

foregår en fælles refleksion om for-

målet med evalueringsarbejde og om, 

hvordan det kan gavne hverdagen i 

dagtilbuddet.

Evaluering af den pædagogiske læ-

replan handler både om, i hvor høj 

·

·

·

·

grad læringsmålene nås, og om de 

metoder og aktiviteter dagtilbuddet 

anvender, bidrager til at nå lærings-

målene. Det kræver, at det enkelte 

dagtilbud har en rimelig præcis viden 

om, hvordan der konkret bliver arbej-

det i dagtilbuddet, og hvilken betyd-

ning dette pædagogiske arbejde har 

for børnene.

Det skal understreges, at en af de 

største udfordringer er, at evaluerin-

gen bygger på høj grad af skriftlighed. 

Derved bliver det muligt for andre at 

se, hvordan man er kommet frem til 

sine resultater. 

Evaluering af den pædagogiske læreplan handler både om, i hvor høj grad læringsmålene nås, og 
om hvorvidt de metoder og aktiviteter dagtilbuddet anvender, bidrager til at nå læringsmålene.

Model for dokumentation  
og evaluering af den  
pædagogiske læreplan 
Faserne i en systematisk evalueringspro-

ces kan være følgende (se figur). Figuren 

skal læses fra øverste venstre hjørne, 

derefter nedad og derefter til højre og 

opad.

Bemærk at denne figur er en videre-

førelse af cirklen med teksten Løbende 

dokumentation og evaluering af den 

pædagogiske læreplan i modellen på 

side 8. Figuren illustrerer de fem faser, 

en evaluering kan bestå af:

 

Fase 1. Hvad skal evalueres – herunder
de læringsmål der skal evalueres

de metoder og aktiviteter der skal 

evalueres

Fase 2. Stil evalueringsspørgsmålet 
Fase 3. Indsaml dokumentation
Fase 4. Reflektér, analysér og vurdér
Fase 5.  Udvikling af praksis og udvik-

ling af læringsmålene

-

-

Fase 5) Udvikling af praksis og udvikling af læringsmålene

Udvælg de  
metoder og  

aktiviteter, der skal 
evalueres

Udvælg de  
læringsmål, der skal 

evalueres

Fase 1) Hvad skal evalueres?

Fase 2) Stil evalueringsspørgsmålet

Fase 3) Indsaml dokumentation

Fase 4) Analysér og vurdér
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Alle faserne beskrives nærmere i det 

følgende. 

Fase 1) Hvad skal evalueres? 

Fase 5) Udvikling af praksis og udvikling af læringsmålene

Udvælg de  
metoder og  

aktiviteter, der skal 
evalueres

Udvælg de  
læringsmål, der skal 

evalueres

Fase 1) Hvad skal evalueres?

Fase 2) Stil evalueringsspørgsmålet

Fase 3) Indsaml dokumentation

Fase 4) Analysér og vurdér

Den pædagogiske læreplan skal eva-

lueres, men dagtilbudsloven siger ikke 

noget i detaljer om, hvordan der skal 

evalueres, eller om alle dele af planen 

skal evalueres med samme grundighed. 

Der kan dog være kommunalt binden-

de retningslinjer for den pågældende 

kommunes dagtilbud.

Man kan naturligvis ikke evaluere alt 

systematisk hele tiden. Risikoen ved 

at gabe over det hele, er, at man ikke 

kommer i dybden og får svært ved at 

følge op på evalueringen. Derfor er det 

vigtigt at udvælge evalueringsområdet 

ved at stille spørgsmålet: Hvad er det, 

vi gerne vil evaluere? 

For ikke at gabe over for meget bør 

man følge dette råd: 

Hellere lidt – men godt!

De fleste dagtilbud vil opleve, at et sy-

stematisk evalueringsarbejde vil sætte 

sig positive spor i den pædagogiske 

praksis som helhed. At vælge fokus be-

tyder derfor ikke, at man begrænser den 

læring, der ligger i evalueringen. Tværti-

mod. Begrænsning er snarere en forud-

sætning for en udbytterig evaluering.

Sådan kan man udvælge det,  
der skal evalueres
For at evaluering bliver håndterlig, 

er det nødvendigt at udvælge det, vi 

gerne vil evaluere. Det kan ske ved, at 

man på et personalemøde systematisk 

drøfter den pædagogiske læreplan i sin 

helhed. Der sættes særligt fokus på de 

læringsmål og metoder, der er behov 

for at evaluere og udvikle i den kom-

mende periode. 

Det er en god ide at drøfte følgende 

spørgsmål for at indkredse det, man 

gerne vil evaluere:

Hvad udtrykker vores pædagogiske 

læreplan om temaer, som er vigtige 

for livet i dagtilbuddet? 

Hvilke værdier, principper, læ-

ringsmål, metoder og aktiviteter 

fortæller noget om de vigtige te-

maer?

Bruger vi de metoder og aktiviteter, 

vi har besluttet?

Har vi gennemført de aktiviteter, vi 

ville? Hvorfor eventuelt ikke? 

Hvordan vurderer vi udbyttet af ak-

tiviteterne, set i forhold til de for-

skellige læringsmål?

1.

2.

3.

4.

5.

At vælge fokus betyder derfor ikke, at man begrænser den læring, der ligger i evalueringen. 
Tværtimod. Begrænsning er snarere en forudsætning for en udbytterig evaluering.

I hvilke metoder og aktiviteter er 

det svært henholdsvis let at reali-

sere læringsmålene i hverdagen? 

Hvilke læringsmål er lette hen-

holdsvis svære at tænke ind i hver-

dagen? 

Hvilke læringsmål er vi mest hen-

holdsvis mindst sikre på, at vi opnår 

med børnene? 

6.

7.

8.

Udvælg de læringsmål og de metoder, 
der skal dokumenteres og evalueres
På baggrund af ovenstående drøftelser 

udvælges i fællesskab de læringsmål, 

der skal dokumenteres og evalueres. 

Læringsmål, metoder og aktiviteter 

skal hænge sammen. Det vil sige, at 

man på forhånd antager, at de ud-

valgte metoder og aktiviteter bidrager 

til indfrielse af læringsmålene. 

Det kan for eksempel tænkes, at føl-

gende læringsmål (rødt) er blevet ud-

valgt af en vuggestue:

Læringsmålene for sprog er at børnene 
styrkes i evnen til at kommunikere med 
andre verbalt og nonverbalt, og at bør-

nene udviser sproglig kreativitet og er 
nysgerrige efter at lære nye ord og tegn 
og symboler

… og det kan for eksempel være at vug-

gestuen har udvalgt følgende metoder 

og aktiviteter (blåt):

Vores metoder og aktiviteter i forhold til 
sprogudvikling er blandt andet: 

at tale med børnene, verbalt og non-
verbalt, sætte ord og begreber på det 
vi og børnene laver, samt sætte ord på 
det vi ser, farver, størrelser, begreber og 
symboler
at høre musik/synge, bruge rim og 
remser, hvorved sangenes ord og ryt-
mer understøtter børnenes sprogtileg-
nelse og glæde ved at udtrykke sig
at læse højt fra billedbøger tilpasset 
barnets alder, fra enkle pegebøger til 
længere fortællinger

-

-

-
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Denne vuggestue har således udvalgt 

ovenstående evalueringsområde læ-

ringsmålene (rødt) og metoderne og 

aktiviteterne (blåt). Det er disse to ele-

menter, der i evalueringen skal holdes 

op mod hinanden. Det vil sige, vug-

gestuen skal undersøge sammenhæng 

mellem læringsmålene og metoder og 

aktiviteter, og dermed at vuggestuen 

har fokus på sammenhæng mellem 

proces og resultat. 

Fase 2) Stil evalueringsspørgsmålet
Når det område, der skal evalueres er 

udvalgt, skal man formulere, hvad man 

gerne vil have mere viden om - og hvor-

for. Det kaldes evalueringsspørgsmålet. 

Med evalueringsspørgsmålet menes det 

spørgsmål, det er interessant at under-

søge nærmere, og som dokumentatio-

nen derfor skal belyse. 

Der kommer dermed fokus på spørgs-

målet, om det vi gør i den pædagogiske 

praksis, virker som vi tror, det gør? For 

eksempel vil et dagtilbud gerne evalu-

ere arbejdet med de mange nye kreative 

aktiviteter. Det man især vil vide noget 

om er, om den måde aktiviteterne gen-

nemføres på og de metoder der bruges 

for at fremme børnenes kreativitet, er 

med til at udvikle deres kommunikation 

og sproglige kreativitet (se læringsmå-

lene med rødt og metoder/aktiviteter 

med blåt). 

Det vi gør i den pædagogiske praksis, 
virker det, som vi tror, det gør?

Hvis evalueringsspørgsmålet springes 

over, giver det ofte vanskeligheder i 

de efterfølgende faser af evaluerin-

gen. Evalueringsspørgsmålet er nem-

lig grundlaget for at tilrettelægge en 

fokuseret dokumentationsindsamling: 

Hvad er det, vi vil have mere viden om? 

I dette tilfælde ønsker vuggestuen at få 

mere viden om børnenes sprog i be-

stemte situationer i løbet af dagen.

Et eksempel på et evalueringsspørgsmål 

kan for eksempel være:

Hvordan er sammenhængen mel-

lem (læringsmålet) børnenes evne til 

at kommunikere med de andre børn 

verbalt og nonverbalt og (metoder og 

aktiviteter) at de voksne sætter ord og 

begreber på det, de voksne og børnene 

laver, og at de voksne sætter ord på det 

voksne og børn ser på sammen: farver, 

størrelser, begreber og symboler?

Sådan kan man formulere  
evalueringsspørgsmålet
Det kan være en god ide at tage ud-

gangspunkt i den nysgerrighed, un-

dren eller antagelse, der gav anled-

ning til at udvælge fokus og prøve at 

omskrive den til et spørgsmål. Det kan 

for eksempel ske ved at drøfte spørgs-

målene:

Hvor spredt er børnegruppen i forhold 

til et konkret læringsmål, for eksempel 

børnenes evne til at kommunikere med 

de andre børn verbalt og nonverbalt?

Hvad mestrer børnene på udvalgte om-

råder, for eksempel forskellige ord, sæt-

ninger, mimik, gestik? 

Et problem som fylder meget i hverdagen 

er for eksempel, hvordan vi bør tale med 

børnene. Det kan med udgangspunkt 

i læreplanens mål for sprog lede til, at 

Fase 5) Udvikling af praksis og udvikling af læringsmålene

Udvælg de  
metoder og  

aktiviteter, der skal 
evalueres

Udvælg de  
læringsmål, der skal 

evalueres

Fase 1) Hvad skal evalueres?

Fase 2) Stil evalueringsspørgsmålet

Fase 3) Indsaml dokumentation

Fase 4) Analysér og vurdér

a) Læringsmål

b) Metoder og aktiviteter

Børnene styrkes i evnen til at kommunikere 
med andre, verbalt og nonverbalt

Børnene udviser sproglig kreativitet 

Børnene udvikler deres nysgerrighed og 
interesse for ord, tegn og symboler

-  at tale med børnene, verbalt og non-
verbalt, sætte ord og begreber på det 
vi og børnene laver, samt sætte ord på 
det vi ser, farver, størrelser, begreber og 
symboler

-  at børnene hører musik/synger, bruger 
rim og remser, hvorved sangenes ord 
og rytmer understøtter børnenes sprog-
tilegnelse og glæde ved at udtrykke sig

-  at der bliver læst højt fra billedbøger til-
passet barnets alder, fra enkle pegebø-
ger til længere fortællinger

Evalueringsspørgsmålet er: Virker det, vi 
gør i den pædagogiske praksis, som vi tror, 
det gør?
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man formulerer følgende evaluerings-

spørgsmål: 

Hvordan virker den måde, vi taler med 

børnene på i de forskellige børne-

grupper? Virker det lige støttende og 

udviklende på de børn, der kommer 

fra hjem med lang uddannelsesbag-

grund og for de børn, der kommer fra 

hjem med en kort uddannelse og min-

dre overskud?

Fase 3)  Indsamling  
af dokumentation

For at evaluere den pædagogiske lære-

plan og udvikle dagtilbuddets pædago-

gik må der indsamles dokumentation. 

Bemærk, at det ikke er mængden af 

dokumentation, men den systematiske 

proces dokumentationsindsamlingen 

indgår i, der afgør udbyttet af evalue-

ringen! Den systematiske proces hand-

ler om, at dokumentationsindsamlin-

gen baserer sig på fagligt begrundede 

dokumentationsmetoder. 

Som tidligere nævnt er dokumenta-

tion i dette inspirationsmateriale defi-

neret på følgende måde:

Dokumentation i en evalueringssam-

menhæng betyder det materiale, der 

indsamles for at kunne belyse et udsnit 

af det pædagogiske arbejde.

Hvorfor er dokumentation  
vigtig i evaluering?
Dokumentation giver et andet grund-

lag for at vurdere dagtilbuddets ar-

bejde end den mere ustrukturerede 

tilbageskuende hverdagssamtale. 

Dokumentation giver noget fælles at 

diskutere ud fra – som kan udfordre 

og tydeliggøre de opfattelser, man 

hver især kommer med. På den måde 

kan dokumentation være en positiv 

”forstyrrelse” af de vaner eller uud-

talte formodninger, hverdagen bygger 

på.

Dokumentation siger ikke nødven-

digvis hele sandheden om et emne. En 

spørgeskemaundersøgelse, der viser, 

at forældrene ikke oplever, at dagtil-

buddet gennemfører aktiviteter for de 

store børn, er ikke nødvendigvis ens-

betydende med, at sådanne aktiviteter 

ikke finder sted. Men derfor kan det al-

ligevel være vigtigt for dagtilbuddet at 

kende forældrenes oplevelse af spørgs-

målet. 

I dette eksempel sætter det fokus på, 

hvad aktiviteter for store børn dæk-

ker over – og hvilke måder børneha-

ven faktisk arbejder med de store børn 

på. Eller det sætter fokus på forældre-

nes oplevelse af børnehavens hverdag. 

Det vil sige, hvordan bliver aktiviteter 

synlige for forældrene? Får forældrene 

primært kendskab til aktiviteter, når de 

Det er ikke mængden af dokumentation, men den systematiske proces  
dokumentationsindsamlingen indgår i, der afgør udbyttet af evalueringen!

indebærer en praktisk information til 

forældrene (husk drikkedunken)? 

Måske har dagtilbuddet brug for en 

dialog med forældrene om, hvad ak-

tiviteter er, og hvordan dagtilbuddet 

prioriterer.

Dokumentationsindsamling  
og daglig praksis
Dokumentation i forbindelse med eva-

luering kan som nævnt være alle de do-

kumentationsmetoder, mange dagtilbud 

kender og bruger flere af i forvejen16:

Iagttagelser og observationer

Børneinterview 

Barnets bog

Logbog

Video 

Praksisfortællinger

·

·

·

·

·

·

Foto

Praksisbekrivelser

Praksishistorier

Skriftlig dokumentation af systema-

tiske dialoger

Spørgeskemaer til forældre

Interview af kolleger

Det er oplagt at bruge de dokumenta-

tionsformer, der allerede bruges i ar-

bejdet med børnene, og som man har 

gode erfaringer med. Det betyder, at 

store dele af dokumentationsarbejdet 

kan foregå sammen med børnene og 

med udgangspunkt i de kompetencer, 

der allerede findes i dagtilbuddet. 

Sådan vælger man  
dokumentationsmetode
Når evalueringsspørgsmålet er formu-

leret er næste trin valg af dokumenta-

tionsmetode. Det sker bedst ske ved, 

·

·

·

·

·

·

Fase 5) Udvikling af praksis og udvikling af læringsmålene

Udvælg de  
metoder og  

aktiviteter, der skal 
evalueres

Udvælg de  
læringsmål, der skal 

evalueres

Fase 1) Hvad skal evalueres?

Fase 2) Stil evalueringsspørgsmålet

Fase 3) Indsaml dokumentation

Fase 4) Analysér og vurdér
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at følgende spørgsmål overvejes:

Er de dokumentationsmetoder vi 

anvender baseret på faglige be-

grundelser?

Er dokumentationsmetoderne prak-

tisk gennemprøvede?

Kan vi bruge data vi allerede har til 

rådighed? (fx mødereferater, stati-

stiske oplysninger, registreringsske-

maer, allerede indsamlet foto/vi-

deo-dokumentation, logbøger)

Hvilken type data kan belyse evalu-

eringsspørgsmålet, herunder bidra-

ge til systematisk at vurdere, om der 

er sket forandringer? (iagttagelse, 

foto, praksisfortællinger)

Hvem har viden, som kan være med 

til at belyse evalueringsspørgsmå-

let? (forældre, børn, personale, le-

der)

Hvad kan lade sig gøre inden for 

den tid, dagtilbuddet kan prioritere 

til dokumentationen - og med de 

kompetencer, dagtilbuddets ledelse 

og medarbejdere har?  

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Er det relevant og muligt at inddra-

ge perspektiver udefra: for eksem-

pel andre dagtilbud (for eksempel 

gensidig observation af hverdags-

rutiner), forvaltningen, eksterne 

konsulenter, store skolebørn fra 9. 

klasse.

En vuggestue valgte at lave iagtta-

gelser af tre forskellige situationer, 

hvor de samme børn indledte lege. En 

iagttagelse om eftermiddagen på le-

gepladsen, en anden iagttagelse ved 

7. bilbanen om formiddagen, en tredje 

iagttagelse ved træstammerne i sko-

ven på turen.

Prioritér tidsforbruget
Det er vigtigt at tage stilling til, hvor-

dan det prioriterede tidsforbrug til do-

kumentation harmonerer med det for-

ventede udbytte af evalueringen. 

Her er fire eksempler på forskelligt 

tidsforbrug:

Én slags dokumentation frembrin-

ges i det pædagogiske arbejde med 

børnene (for eksempel børnenes 

produkter, foto).

·

En anden slags dokumentation kan 

indsamles samtidig med, at man på 

næsten almindelige vilkår indgår i 

det daglige arbejde (for eksempel 

optællinger eller enkle registrerin-

ger, blandt andet af hvilke aktivi-

teter børnene er i gang med eller 

hvordan børnene fordeler sig i dag-

tilbuddets rum på bestemte tids-

punkter). 

En tredje slags dokumentation kræ-

ver, at man er til stede i det daglige 

arbejde med børnene, men samti-

dig i et tidsrum får ro til at trække 

sig tilbage fra det (for eksempel ob-

servationer).

·

·

Der kan både afsættes for kort tid, så udbyttet bliver for ringe – eller der kan afsættes for lang tid, så 
man føler, tiden bedre kunne være brugt til noget andet. For eksempel at være sammen med børnene.

En fjerde slags dokumentation ind-

samles uden for den daglige praksis 

med børnene (for eksempel ud-

formning af en spørgeskemaunder-

søgelse blandt forældrene, inter-

view med kolleger).

Uanset hvilken dokumentationsform 

der vælges, indebærer dét at bruge 

dokumentationen i en evaluerings-

sammenhæng, at man sætter tid af til 

efterfølgende at træde ud af den dag-

lige praksis og sammen reflektere over 

dokumentationen.

Det er et godt råd at afsætte tid til 

dette i kalenderen allerede ved ud-

arbejdelsen af den pædagogiske læ-

replan. Vær realistisk. Der kan både 

afsættes for kort tid, så udbyttet bli-

ver for ringe – eller der kan afsættes 

for lang tid, så man føler, tiden bedre 

kunne være brugt til noget andet. For 

eksempel at være sammen med bør-

nene.

· Krav til en god  
dokumentationsindsamlingsproces
Måden, dokumentationsindsamlingen 

foregår på, er afgørende for den do-

kumentation, der produceres. For at 

frembringe en brugbar dokumentation 

er det vigtigt, at:

formålet med dokumentationsind-

samlingen opleves klart både for 

dem, der indsamler dokumentatio-

nen og for resten af personalegrup-

pen

der er tilstrækkelige kompetencer 

blandt personalet til at håndtere 

den metode, man har valgt

der er lavet en tidsplan med klar 

opgave- og ansvarsfordeling

den afsatte tid står mål med den 

opgave, der ligger i dokumentati-

onsindsamlingen

Etik og dokumentation
Både børn og voksne kan blive påvir-

ket af, at der foregår en form for sy-

·

·

·

·

stematisk observation eller registrering 

af deres hverdag i dagtilbuddet. Det er 

en god ide at gøre sig nogle overvejel-

ser over, hvordan dokumentationsind-

samlingen kan foregå med respekt for 

børnenes ret til at være private og for 

personalets integritet. 

Det er også en god ide på forhånd at 

aftale hvilken del af dokumentationen, 

der egner sig til blive videreformidlet, 

som den er, og hvilken del der ikke gør. 

Lav klare retningslinjer for det, der ikke 

skal videreformidles til udenforstående17. 

Fase 4) Analysér og vurdér

Dokumentationens gyldighed
For at dokumentation bliver til viden, 

Fase 5) Udvikling af praksis og udvikling af læringsmålene

Udvælg de  
metoder og  

aktiviteter, der skal 
evalueres

Udvælg de  
læringsmål, der skal 

evalueres

Fase 1) Hvad skal evalueres?

Fase 2) Stil evalueringsspørgsmålet

Fase 3) Indsaml dokumentation

Fase 4) Analysér og vurdér
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som kan bruges til systematisk at ud-

vikle praksis, må man reflektere over, 

analysere og vurdere dokumentatio-

nen.

Når man reflekterer over og analy-

serer dokumentationen, skal der sy-

stematisk ledes efter informationer i 

dokumentationen, der siger noget om 

det, der skal  evalueres. I den forbin-

delse skal man stille informationen 

op på en overskuelig måde.

Her er der brug for evalueringsspørgs-

målet: Hvad er det, der interesserer os 

i den dokumentation, vi indsamler? 

Men derudover må der være åben-

hed over for, at dokumentationen kan 

indeholde anden relevant viden end 

den, man i første omgang har spurgt 

efter.

At vurdere dokumentationen betyder, 

at det der uddrages af dokumentatio-

nen holdes op imod noget andet. Her 

er brug for at huske på, hvad der var 

den fælles forståelse af grundlaget for 

evalueringen. 

Sådan vurderes  
dokumentationens gyldighed
Som led i analysen af dokumenta-

tionen er det vigtigt at vurdere doku-

mentationens gyldighed. Det vil sige, 

at man skal overveje:

Siger dokumentationen noget om 

det spørgsmål, vi ville belyse, eller 

er vi i virkeligheden endt med at 

belyse et andet spørgsmål, end det 

vi opstillede?

1.

I hvilket omfang kan de informa-

tioner, der ligger i dokumentatio-

nen generaliseres? Er der forhold, 

som er helt specielle – og ikke 

repræsentative for vores hverdag 

- som virker ind på dokumenta-

tionen?

2.

Bidrager det børnene oplever i dagtilbud på en tilstrækkelig god måde 
til, at børnene får en hverdag med glæde, trivsel, læring og udvikling?

Er der systematiske skævheder i de 

indsamlede data? Det vil sige, er 

der noget i måden, vi har indsamlet 

dokumentationen på, som gør, at 

den har fået en bestemt drejning?

Hvad er til vurdering i forbindelse 
med evalueringen af den pædagogiske 
læreplan?
For et dagtilbud, som er rammen om 

størstedelen af små børns vågne timer 

i hverdagen, er det helt overordnede 

og væsentlige spørgsmål til vurdering 

naturligvis: Bidrager det, børnene 

oplever i dagtilbud på en tilstræk-

kelig god måde til, at børnene får en 

hverdag med glæde, trivsel, læring og 

udvikling? 

Det skal understreges, at det ikke er 

den enkelte medarbejder eller det 

enkelte barn, der skal vurderes, men 

summen af metoder og aktiviteter og 

deres betydning for børnene.

Men når den pædagogiske læreplan 

evalueres med det formål at udvikle 

3. dagtilbuddet, er det vigtigt at have et 

præcist og fælles billede af det, der skal 

vurderes, og at alle involverede er klar 

over, hvornår man er i gang med at 

vurdere hvad.  

Sådan vurderes de indsamlede data
Selve vurderingen foregår bedst, hvis 

en lille arbejdsgruppe sidder med alt 

det indsamlede materiale og foretager 

vurderingen. Det kræver, at arbejds-

gruppen drøfter og vurderer:

Målenes indhold: Udtrykker målene 

faktisk det, der er vigtigt at opnå? 

Indfanger de det væsentlige?

Målenes formulering: Er målene 

formuleret på en måde, så de 

har betydning for den pædagogi-

ske praksis – og kan bruges til at 

vurdere, hvad der kommer ud af 

den?

1.

2.

De valgte pædagogiske metoder: Er 

det gode metoder og aktiviteter, vi 

styrer efter at anvende – er de eg-

nede til at opnå det, vi har formu-

leret i læringsmålene?

Realiseringen af de pædagogiske 

metoder: Har vi faktisk arbejdet 

med de metoder og gennemført de 

planlagte aktiviteter og på de må-

der, som vi ville? Hvilke rammer for 

det pædagogiske arbejde har haft 

hæmmende eller fremmende ind-

flydelse på det?

Havde de anvendte metoder de øn-

skede virkninger, jævnfør lærings-

målene?

Hvad er vigtigt når man  
tilrettelægger analyse og  
vurdering af dokumentation?
Arbejdet med at indsamle dokumen-

tation er ofte tidskrævende, og det 

er nødvendigt at have en forholdsvis 

stram planlægning for at kunne gen-

nemføre den. Derfor kan det ske, at 

3.

4.

5.

den efterfølgende fase med at ana-

lysere og vurdere dokumentationen 

risikerer at forsvinde lidt i planlæg-

ningen af evalueringen af den pæ-

dagogiske læreplan. Men dermed er 

der også en risiko for, at den indsigt, 

som dokumentationen rummer, går 

tabt.

For at fastholde analyse- og vurde-

ringsprocessen er det vigtigt:

at der er afsat tid til at træde ud af 

den daglige praksis og analysere og 

vurdere dokumentationsmaterialet 

at vurderingerne forankres i perso-

nalet som helhed. De skal bære de 

ændringer igennem, evalueringen 

eventuelt giver anledning til

at analysen gennemføres ud fra en 

fagligt begrundet fastlagt systema-

tik 

at man har en fælles forståelse af, 

hvad vurderingsgrundlaget er

at hovedresultaterne i analyse og 

vurderinger fastholdes i en form, 

hvor de kan videreformidles

·

·

·

·

·



Fase 5) Udvikling af  
læringsmålene.  
Udvikling af praksis.
Fastsættelse af nye mål og opfølg-

ning. Hvad vil det sige at fastsætte 

nye mål?

At fastsætte nye mål i forlængelse af 

evalueringen handler om:

at fastsætte nye læringsmål og ny 

aktivitetsmål i den pædagogiske 

læreplan 

at revidere og justere målene for 

den pædagogiske praksis

Fastsættelse af nye mål i den pædago-

giske læreplan vil sige, at læringsmå-

lene eller aktivitetsmålene, som de er 

·

·

formuleret i dagtilbuddets pædagogi-

ske læreplan revideres. Man reviderer 

altså det grundlag, dagtilbuddet arbej-

der på. 

Det kan være, fordi evalueringen har ført 

til opmærksomhed på nye læringsmål 

eller aktivitetsmål, det vil sige andre end 

dem den pædagogiske læreplan beskri-

ver. Men det kan også være fordi, målene 

skal formuleres på en anden måde, for at 

de får betydning i hverdagen.

Men en evaluering behøver ikke at føre 

til en revision af målene i den pædago-

giske læreplan. I mange tilfælde vil det 

grundlag, dagtilbuddet ønsker at ar-

bejde på fortsat være det, der fremgår 

af den pædagogiske læreplan. 

Måske har evalueringen afdækket 

nogle punkter, hvor der er en afstand 

mellem den pædagogiske praksis, som 

den er i dag og den pædagogiske prak-

sis, der beskrives i den pædagogiske 

læreplan. Denne afstand er baggrun-

den for dagtilbuddets udviklingsmål 

for den pædagogiske praksis. 

Fastsættelse af udviklingsmål for den 

pædagogiske praksis tager udgangs-

punkt i en viden om, hvor man er i dag 

og ønsket om, hvor man gerne vil hen i 

det fremtidige arbejde.

Udviklingsmål er altså knyttet til en helt 

konkret periode i dagtilbuddets liv - i 

modsætning til læringsmål og aktivitets-

mål, der er mere stabile over tid. Måden, 

der skal arbejdes med udviklingsmålene, 

beskrives i en plan for, hvordan man 

vil sikre opfølgningen og udviklingen af 

dagtilbuddets pædagogik.

Sådan kan man lave en plan  
for opfølgning af evalueringen
Det er naturligvis vigtigt at planlægge, 

hvordan der skal arbejdes videre med 

de spørgsmål, evalueringen rejser, så 

der kan bygges bro mellem den nuvæ-

rende praksis og en ønsket fremtidig 

praksis.

Måden, man vil arbejde med udviklingsmålene, beskrives i en plan for, hvordan 
man vil sikre opfølgningen og udviklingen af dagtilbuddets pædagogik.

Opfølgningen kan tage udgangspunkt i 

disse overskrifter:

1.  Det gode vi opnår med børnene i 

dag og den måde, vi ved, vi opnår 

det på

2.  Det vi gerne vil være bedre til at 

opnå med børnene i fremtiden 

3.  Den måde vi i fremtiden vil under-

søge, om vi opnår det, vi vil med 

børnene

4.  Det, vi vil arbejde på at forandre i 

det pædagogiske arbejde. Det kan 

for eksempel være:

 -  typen af planlagte aktiviteter med 

børnene

 -  aftalte arbejdsgange og rutiner i 

hverdagen 

 -  vaner og uskrevne regler i det 

daglige

 -  holdninger og værdier der præger 

det pædagogiske arbejde

5.  Det vi vil arbejde på at forandre i 

rammerne for det pædagogiske ar-

bejde. Det kan for eksempel være:

 -  samarbejde mellem personalet: 

personalemødernes form og ind-

hold

 -  organisering af arbejdet, for ek-

sempel stueopdeling og beman-

ding, organisering af indholdet i 

dagplejens legestue 

 -  kompetenceudvikling hos perso-

nalet

 -  ledelsesrollen og prioritering af 

ledelsestid

 -  fysisk indretning og materialer

6.  Det vi eventuelt vil ændre i den pæ-

dagogiske læreplans mål og beskri-

velser

Sådan fastholdes energien 
Ofte sker der det i et evalueringsforløb, at 

energien omkring forløbet bliver mindre 

efter indsamlingen af dokumentation. 

Og når man kommer til vurderingsfasen 

og måske især opfølgningsfasen - der 
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hvor man skal drage nytte af sin nye vi-

den - er kræfterne brugt op. 

Nedenfor er der derfor nogle gode råd 

til, hvordan energien fastholdes i slut-

ningen af et evalueringsforløb.

Planlæg opfølgningsfasen 
Ofte er man mest omhyggelig med at 

planlægge, hvordan dokumentationen 

skal indsamles. Det er vigtigt, at plan-

lægningen af evalueringen omfatter hele 

processen, det vil sige også fastlægger 

tidspunkter for, hvornår og hvordan der 

skal arbejdes med vurdering og opfølg-

ning, og hvem der deltager.

Udnævn en (ny) tovholder  
for opfølgningsfasen
Aftal hvem der holder hånd i hanke 

med opfølgningen. Vær opmærksom på 

om den, der indtil nu har været primus 

motor i evalueringen, har energi og tid 

til mere. I nogle tilfælde kan det være 

en god ide at udnævne en ny tovhol-

der for opfølgningsfasen. Tovholderen 

fastsætter hvordan og hvornår, man vil 

vurdere, hvordan det er gået med at 

følge op på evalueringen. 

Lykkes det os at gennemføre de æn-

dringer i praksis, vi ville? Hvis ikke, 

hvorfor?

· Virker ændringerne, som vi havde 

forestillet os? Hvis ikke, hvorfor?

·

Loven fastslår, at forældrebestyrelsen 

skal inddrages i alle faser af arbejdet 

med den pædagogiske læreplan. 

Det gør sig særlig gældende i forhold til: 

en beskrivelse af dagtilbuddets 

værdier, pædagogiske principper og 

læringsforståelse

de pædagogiske læringsmål – set i 

forhold til de seks læreplanstemaer 

plus andre temaer som er relevante 

for det enkelte dagtilbud og den 

enkelte kommune

beskrivelse af pædagogiske meto-

der der kan lede til indfrielse af læ-

ringsmålene

beskrivelse af eksempler på aktivi-

teter 

det løbende arbejde med doku-

mentation og evaluering

formidling til forvaltning/kommu-

nalbestyrelse

Derfor bør lederen løbende sikre, at 

forældrebestyrelsen får fremlagt det 

arbejde, som ledelse og medarbejdere 

·

·

·

·

·

·

foretager sig i forbindelse med udar-

bejdelse, dokumentation og evaluering 

af den pædagogiske læreplan. 

Fremlæggelsen skal have karakter af 

en aktiv proces, hvor forældrebesty-

relsen får lejlighed til at bidrage med 

forældrenes særlige vinkler på udar-

bejdelsen af pædagogiske læreplaner. 

I forbindelse med evalueringen af 

den pædagogiske læreplan er det en 

god ide at inddrage bestyrelsen i den 

fase, hvor de særlige områder, der 

skal evalueres bliver udvalgt. Før le-

delse og medarbejdere vælger fokus, 

kan bestyrelsen komme med et input. 

Det kan være i form af en mere syste-

matisk undersøgelse af forhold, der 

optager den bredere forældrekreds, 

eller det kan simpelthen være i form 

af en åben drøftelse i forældrebesty-

relsen.

Man kan også vælge at have diskussi-

onen mellem ledelse og medarbejdere 

først og dernæst bede bestyrelsen om 

at prioritere eller reagere på forskellige 

mulige fokus og evalueringsspørgsmål, 

som lægges frem af personalegruppen.

Loven fastslår, at bestyrelsen skal ind-

drages i opfølgningen af evalueringen. 

I forbindelse med opfølgningen er det 

en god ide, at bestyrelsen: 

får fremlagt de indsigter og overve-

jelser, som evalueringen har skabt 

hos lederen og i personalegruppen

har mulighed for at drøfte personalets 

oplæg til udviklingsmål (og eventuel 

revision af læreplanens mål)

·

·

diskuterer, hvordan evalueringen 

formidles til den brede forældre-

kreds og kommunalbestyrelsen (se 

næste afsnit)

fastsætter en dato for, hvornår den 

orienteres om, hvordan det er gået 

med udviklingsmålene

·

·
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Dagtilbuddet har med den pædago-

giske læreplan udarbejdet en fælles 

begrundelse for den måde, der arbej-

des på, og arbejdet med dokumenta-

tionen og evalueringen er mundet ud 

i, hvordan man vil sikre opfølgningen 

og udviklingen af dagtilbuddets pæda-

gogik. 

Der er nu udarbejdet et grundlag for 

at formidle den pædagogiske læreplan 

og evalueringens resultat til forældre, 

bestyrelse, forvaltning og politikere. 

Men den eksterne formidling indebæ-

rer altså ikke nødvendigvis, at der skal  

udarbejdes helt nyt skriftligt materiale, 

men derimod at man tager stilling til, 

hvordan man kan formidle de vigtigste 

udvalgte dele af den pædagogiske læ-

replan inklusive dokumentation, eva-

luering, opfølgning og udvikling. 

Videreformidling til  
den brede forældrekreds
Det er vigtigt at overveje på hvilke 

måder, dagtilbuddet kan fortælle den 

brede forældrekreds om de overvejel-

ser og beslutninger, evalueringen giver 

anledning til. For eksempel på foræl-

dremøder og i den løbende dialog med 

og information til forældrene. Her kan 

man overveje:

Hvilke indsigter fra evalueringen er 

det vigtigst at give videre til foræl-

drene?

Hvilke ændringer i dagtilbuddets 

hverdag vil forældrene eventuelt 

komme til at se som konsekvens af 

evalueringen?

Hvilke begrundelser for ændrin-

gerne er det vigtigt, at forældrene 

kender til?

Hvilke konsekvenser af evaluerin-

gen, som ikke er umiddelbart syn-

lige for forældrene, er det vigtigt, 

de kender til?

Videreformidling  
til kommunalbestyrelsen 
Med dagtilbudsloven er det et krav, at 

kommunalbestyrelsen drøfter evalue-

·

·

·

·

ringerne af de pædagogiske læreplaner. 

Der er ikke krav til, hvordan formidlin-

gen skal være, men det er relevant at 

finde ud af, hvordan evalueringen, og 

de indsigter evalueringen har givet, 

kan videreformidles til kommunalpoli-

tisk niveau. Det kan for eksempel gøres 

ved at overveje følgende:

Er der formuleret krav fra kommu-

nalpolitikere/ forvaltning om eva-

lueringens formidling? I hvor høj 

grad imødekommer dagtilbuddet 

de krav?

Hvad vil interessere forvaltningen/ 

det kommunalpolitiske niveau i vo-

res evaluering?

Hvilken indsigt, som vi har fået gen-

nem evalueringen, er det vigtigst 

for os at videreformidle til kommu-

nalpolitisk niveau? 

Er der noget af dokumentationen, 

der er egnet at vedlægge?

Har vi selv nogle spørgsmål/punk-

ter, vi ønsker, forvaltningen/politi-

kere giver os tilbagemelding på?

·

·

·

·

·

Hvordan kan dagtilbuddet sikre sig 

at få tilbagemelding fra forvaltnin-

gen/det kommunalpolitiske niveau?

De nævnte punkter er vigtige i forbin-

delse med planlægningen af formid-

lingen og kan hjælpe til, at det vigtigste 

kommer med.

Selve den skriftlige formidling til 

kommunalbestyrelsen kan for eksem-

pel følge denne disposition:

Værdier og pædagogiske principper 

(kan eventuelt være taget fra virk-

somhedsplanen)

Læringsmål for de seks læreplans-

temaer

De pædagogiske metoder

Metoder til dokumentation og eva-

luering

Den indsamlede dokumentation

Tolkning af den indsamlede doku-

mentation

Vurdering af arbejdet med den pæ-

dagogiske læreplan 

·

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Revision af den pædagogiske lære-

plan 

Konklusion på årets arbejde med 

den pædagogiske læreplan 

Punkt 2, 3, 7 og 8 bør vægtes højest i 

formidlingen. 

Udveksling med andre dagtilbud  
Det kan være en ide at overveje mu-

ligheder og fordele ved at udveksle 

og drøfte indsigter fra evaluering med 

andre dagtilbud. Det kan rent praktisk 

foregå på mange forskellige måder, for 

eksempel:

Oplæg på personalemøde eller pæ-

dagogisk dag

Udveksling af skriftligt materiale el-

ler dokumentation der er egnet

Besøg i hinandens dagtilbud

8.

9.

·

·

·
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