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Arbejdet med den pædagogiske 
læreplan 

 
 

 
 

Hvilke dele af vores pædagogiske læringsmiljø har vi særligt haft fokus på over de sid-
ste 2 år? 
Børneperspektivet samt børnenes trivsel og læring har vi haft et særligt fokus på gennem de sidste to 
år. 
 

 

 
 

Hvordan har vi organiseret vores evalueringskultur? 
På vores to årlige personaledage beslutter vi, hvilke punkter fra den pædagogiske lærerplan, der er vo-
res fokus det kommende halve år. Vi taler om hvad der undrer os i vores pædagogiske praksis og i for-
hold til, hvordan børnene interagerer med hinanden, så vi ud fra dette kan sætte mål. Der kan sættes 
overordnede mål for hele børnehaven og specifikke mål for de to stuer; børnehaven og lillegruppen. 

Til de to årlige forældremøder er der blandt andet et oplæg om pædagogikken og rytmen. Vi orienterer 
om, hvilke områder fra den pædagogiske lærerplan, der er i fokus. Forældrene kan stille spørgsmål og 
komme med forslag til nye tiltag. 
 
Hver 14. dag afholder vi personalemøde, hvor vi bl.a. evaluerer vores overordnede pædagogiske prak-
sis i forhold til vores fokusområde. Vi undrer os sammen og taler om, hvilke pædagogiske udfordringer vi 
har og vi analyserer de input de forskellige medarbejdere har. Det kan være observationer af, hvordan 
børnene taler med hinanden, leger sammen og eventuelle konflikter. Derefter beslutter vi, hvilke nye pæ-
dagogiske tiltag vi vil foretage.  

Derudover evaluerer vi den sidst afholdte årstidsfest og dens pædagogiske mål med henblik på juste-
ring.  

På stuemøderne hver 14 dag evalueres børnenes trivsel, tilknytning, leg, motorik, venskaber, selvstæn-
dighed med meget mere.  
I lillegruppen evalueres vuggestuebarnet ud fra skemaet ”udviklings tjek af vuggestue barn”, som vi kan 
henvise til i bilaget til den pædagogiske lærerplan. Derudover evaluerer vi barnets sproglige udvikling.  
På storegruppens stuemøde evalueres ud fra skemaet ”udviklingstjek af børnehavebarnet” samt ”udvik-
lingstjek af skoleparat barn”, hvor vi ligeledes kan henvise til bilaget i den pædagogiske lærerplan.  
 

 

 
 

Hvordan har vi arbejdet med vores lokale skriftlige læreplan? 
To gange om året afholder vi personaledag, ofte med ekstern oplægsholder.  Her fordyber vi os i pæda-
gogikken gennem et valgt fokusområde samt vores pædagogiske praksis. Denne refleksion over egen 
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praksis giver ideer til nye tiltag, som vi evaluerer på det efterfølgende personalemøde, inden de nye til-
tag iværksættes.  
 
For at få en større forståelse af, hvad barnet oplever og er optaget af, får vi, til de årlige individuelle for-
ældresamtaler, forældrenes blik på barnet Omvendt beskriver vi barnet ud fra vores observationer, og 
beskriver, hvordan vi kan styrke bestemte fokusområder gennem vores pædagogiske praksis eller even-
tuelt gennem ændret pædagogisk praksis. Dette for at styrke samarbejdet omkring barnet og dets læring 
og trivsel. Ved den efterfølgende forældresamtale evaluerer vi de nye tiltag. 
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Evaluering og dokumentation 
af elementer i det pædagogiske 
læringsmiljø 

 
 
 

Hvad var formålet med den evaluering, vi gennemførte?  
Vi har haft et fokus dels på børneperspektiv dels på børnenes trivsel og læring.  
 
Vi har gennem arbejdet med den pædagogiske lærerplan erkendt, at børneperspektivet skal udfoldes 
yderligere i vores pædagogiske praksis, og derfor har dette været i fokus. Det er et vigtigt fokus for bedre 
at kunne se og møde det enkelte barn ud fra sine forudsætninger og behov, og derigennem styrke hele 
børnegruppens samspil. Derudover er det meget lærerigt og givende for os som pædagoger 

Storegruppen er om fredagen på tur i folden, hvor de udforsker insekter, larver og hvad de ellers finder 
derude eller klatrer i træer. Vi medbringer en lille kurv med lidt formiddagsmad. Denne tur danner grundlag 
for nye observationer med børneperspektivet i fokus. Ydermere opnår vi den sideeffekt, at de store børn 
og voksne får noget mere fokuseret tid sammen. Vi har besluttet, at storegruppen efter påske 2023 skal 
være med til at fortælle eventyr for de øvrige børn. 
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Hvad lærte vi om sammenhængen mellem vores pædagogiske læringsmiljø og børnenes 
trivsel, læring, udvikling og dannelse? 
Storegruppen 
Vi har observeret storebørnene, deres leg i haven og lyttet til dem. Efterfølgende har vi evalueret på per-
sonalemødet, og konklusionen blev, at storegruppen skal have flere udfordringer.  
Som nævnt har store gruppen brug for at blive samlet i aktiviteter, da der er  
kommet nye børn til denne alders gruppe. Det kan være en tur på folden  
eller sy deres kæpheste eller hjælpe med specifikke forberedelser til årstids 
festerne. I år har de som noget nyt filtet en lille drage. 
Det kan også være at komme på besøg i lille gruppen og hjælpe med de små. 
 
 
Mellemgruppen 
Vi har evalueret at mellem gruppen fungerer rigtig godt sammen på kryds og tværs piger og drenge  
 
Da mange har kendt hinanden siden vuggestue 
Indimellem har de også mulighed for at vaske op hvis skolebørn mangler hvilket de er meget stolte over. 
  
Vi har en stor gruppe 4 årige, der har kendt hinanden siden de har gået i lillegruppen. De leger godt sam-
men på kryds/ tværs piger/ drenge. Vi vil tilbyde flere aktiviteter såsom filte,væve eller opvask når de store 
ikke er der. 
 
 
Lillegruppen 
Vi har evalueret lillegruppens dags rytme. Ofte deles gruppen op, så de mindste bliver inde og leger; fire 
børn og ofte de helt små. Det giver bedre lege muligheder og mere ro, når der kun er 4 børn. Det samme 
gør sig gældende, når de har et emne. Lillegruppen (efterår 2022) er en harmonisk gruppe med lige dele 
drenge og piger. Overvejende 1-årige i god og sund udvikling. Vi har haft mange indkøringer, alle er gået 
godt og uproblematiske. De er nu en sammentømret, velfungerende lille gruppe. De danner gode relatio-
ner på kryds og tværs. Om eftermiddagen er de i store gruppen så de møder de voksne, der er der, så 
overgange når de skal starte i store gruppen bliver lettere. 
 
 
Børnehaven generelt 
Vi har en meget harmonisk børnegruppe med flest 4 årige, og ofte er børnene er inde og lege i små grup-
per, da det har en gunstig indflydelse på børnenes trivsel. vi kan på den måde tilgodese og forme de gode 
relationer. Studier viser at mindre børnegrupper fremmer en bedre interaktion mellem børn og de voksnes 
opmærksomhed på børnene, særligt når pædagogerne skaber grupper og aktiviteter med afsæt i børne-
nes interesser (børneperspektiv), da det skaber op for 
gensidig kommunikation mellem børn og voksne. Vi har haft en periode i september og oktober. hvor vi 
har filtet æbler eller græskar og det foregår i en lille gruppe indenfor, for at skabe ro og tid til fordybelse 
omkring aktiviteten.  
 
Evalueringen har også fået os til at overveje at anskaffe geder, da vi ikke mere har heste, og da det er et 
faktum, at det styrker barnets sociale kompetence og udvikler empati, at drage omsorg for et andet væ-
sen. I forbindelse med nyes børn indkøring har vi erfaret at det understøtter tilknytningen og trygheden, at 
barnet sammen med en voksen kan gå ned til dyrere. Barnet slapper af og henvender sig til dyret og knyt-
ter på en helt anden måde an til den voksne. 
 
Relationer og dynamikken i børnegruppen I løbet af dagen følger vi børnene og observerer deres 
lege og legerelationer, for at støtte op om nye gode venskaber, som børnene måske endnu ikke har op-
daget og udforsket. Vi giver også børnene mulighed for at være alene sammen indenfor eller et andet 
sted, hvor de kan fordybe sig. 
Vi har evalueret effekten af, at lillegruppen kommer på besøg i storegruppen og omvendt, hvis der er 
store søskende, der kan komme på besøg i lillegruppen. Samtidig har vi evalueret effekten af, at 
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lillegruppen kommer på besøg og hører eventyr i storegruppen, hvis vi vurderer at eventyret er alders-
svarende.  
 
Skoleparathed På baggrund af vores evaluering af skoleparathed (ud fra vores skema ”udviklingstjek af 
skoleparat barn”), kan vi konkludere, at nogle børn har brug for en tidlig indsats for at kunne klare skiftet 
fra børnehave til skole, og styrke deres skoleparathed. Derfor har vi ekstra fokus på dette område.  
 
Vi har brugt en del tid på vores møder til at snakke om det sociale liv, Vores fornemmeste opgave er at 
styrke det sociale liv og arbejde på at indvie barnet i det. Hver individualitet har sin plads i gruppen og 
det er vi garant for. Konflikter er en del af det sociale liv, og det er vigtigt for os at styrke barnet til at kon-
fliktløse. Derfor lader vi dem prøve først og vejleder dernæst. 
 
Evaluering af rytmen 
En af Waldorff pædagogikkens styrker er helt klart rytmen, der giver forudsigelighed og genkendelighed 
med deraf følgende tryghed, der er så vigtig for børnenes trivsel ikke mindst i denne pandemitid. Vi har 
været nysgerrige på, hvad det betød for børnegruppen, hvis vi ændrede noget i strukturen, og især lille-
gruppen har været negativt påvirket af ændringer i rytmen.  
 
På personalemødet evaluerede vi vores rytme og hvordan børnene reagerer og indgår i den. Vi kunne 
konstatere, at der om tirsdagen var megen uro, når vi bager boller. Bagning foregår efter sangleg, så vi 
måtte evaluere om det var sangleden, bagningen eller tidspunktet, der var problemet. Børnene udtrykker, 
at de er glade for at bage, så det er ikke selve bagningen, der er et problem. Vi valgte derfor i første om-
gang, i en periode, at bytte rundt så bagning ligger om morgenen, når børnene ankommer og inden sang-
leg.   
Vi har evalueret at det ikke er godt at bage om morgenen, da de små også er på store stue, og det giver 
for meget uro. Bagningen foregår nu ved at 3-4 børn bager i køkkenet efter sangleg. Vi oplever det giver 
en tættere kontakt til børnene at være i en lille gruppe. (vi har en liste så børnene skiftes til at bage) 
Evalueringen af dagsrytmen har også konkluderet, at det fungerer godt, at børnene, de øvrige morgener, 
får et tilbud om at tegne når de ankommer, da det skaber en rolig og tryg overgang fra hjem til institution, 
og dermed øger trivslen. 
 
 

 
 

 
 

Hvilke ændringer og/eller justeringer af praksis gav evalueringen anledning til? 
Storegruppen har nu brug for at blive samlet som gruppe. Det pædagogiske tiltag for styrke dette er ved 
f.eks. at tage hele gruppen ud på folden på tur, ved at de vasker op, ved at de leger inde sammen. Da vi 
har evalueret at skolebørnene skal have flere opgaver, bliver de hver tirsdag samlet og syr en kæphest 
(børnene har en sok med hjemmefra) eller filter. Det giver også skolebørnene en fællesskabsfølelse og 
glæde ved selv af skabe noget de får med hjem til sommerfesten. 
 
Lillegruppen 
Siden januar 22 har lille gruppen fulgt storegruppens årstidsfester både i form og i fejring. Vi har arbejdet 
med fastelavn, påske, pinse, sommerfest, høstfest og nu Michaels fest. Vi har fortsat morgensamling med 
fagtesange, rim/remser både genkendelige, tilbagevendende og nye i forbindelse med årstiden og årstids-
festerne. Vi inddrager naturen i vores udeleg i årets skiften, når vi hver dag er ude og lege og bevæger os 
i al slags vejr.  
 
Følgende aktiviteter har der været i forbindelse med årstidsfester og årets skiften. 
Fastelavn: Klippe og klister katte, spiraler, pynt, sange 
Påske:  sået karse. lege med påskeæg, sangleg, fagter. 
Pinse: Lavet pinsefugle, sæbebobler, sangleg og lege. 
Sommerfest: Fest med forældre, se de store skolebørn lave eventyrfortælling, sang og leg. 
Høstfest:  Høstet græskar i haven, kastanjer, bundet høstkrans, set bondemanden arbejde på marken og 
talt om hvor maden kommer fra. 
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Børnehaven generelt 
  
Vi har en meget harmonisk børnegruppe, så vi har besluttet at vi fremover vil have fokus på at samle bør-
nene i mindre grupper , da det har en gunstig indflydelse på børnenes trivsel. Studier viser, at mindre bør-
negrupper fremmer en bedre interaktion mellem børn og de voksnes opmærksomhed på børnene, særligt 
når pædagogerne skaber grupper og aktiviteter med afsæt i børnenes interesse 
(BØRNEPERSPEKTIVITIV) da det åbner op for gensidig kommunikation mellem børn og voksne. 
 
 
Skoleparathed Vi har efter vinterferien haft fokus på de store børns skoleparathed, hvilket gør, at de har 
særlige praktiske opgaver, hjælper med eventyret, tager ud af bordet, hjælper de mindste i tøjet, bærer 
brænde til bålsuppen. Derudover har vi besluttet, at vi næste år vil markere kyndelmisse i februar, ved at 
skole børnene støber et bivoks lys til hvert barn. På selve dagen vil vi tænde et stort bål og optakt til da-
gen bede hvert barn tage et stykke brød til fuglene. 
Vi har ligeledes indført, at de store hjælper i køkkenet med at kværne mel til pizzadej, rive ost til pizzaen, 
snitte grøntsager og bage pizzaen. Derved styrkes de i at modtage en instruks, udvikle selvdisciplin og 
fokuseringsevne samt indgå i et samarbejde med de andre børn. Alt sammen noget, der styrker deres 
sociale kompetence og indlæringsevne, der tilsammen udvikler skoleparathed.  
Socialisering betragtes i den brede litteratur som en central del af skoleparathed, og det belyses i flere 
studier, at det er vigtigt for barnet at udvikle sociale kompetencer og at skabe positiv kontakt med jævn-
aldrende før skolestart, for senere at kunne opnå skolemæssig succes (Christoffersen et al. 2014).  
Børns skoleparathed styrkes også ved at styrke børnenes evne til at indtage og huske ny viden og infor-
mation i lang nok tid til at tage den nye viden i brug under udførelsen af en given opgave. Derved øges 
deres koncentration gennem længere tid, de bliver bedre til at følge instruktioner og til at opretholde selv-
disciplin, hvilket har betydning for deres skoleparathed.  
 
Vi fik markeret kyndelmisse med at lave fuglemad og førskolebørnene var meget engageret, men vi fik 
ikke lavet små lys det vil vi i 2023. Det var en stor succes at børnene have et stykke brød med til fuglene 
hjemmefra, så det vil vi gentage. 
 
 
Flere ændringer og justeringer 
Vi vil evaluere på det om 3 måneder. 
Flere ændringer 
Vi har besluttet at droppe yoga 
Vi afholder julemarked, bestyrelsen har arrangeret nørkledage i nov. 
De 4-årige bliver tilbudt flere kreative aktiviteter såsom at filte og væve. 
Storegruppen har brug for at blive samlet, da der er nye børn. 
 
Vi har ændret fredagsrytmen, hvor de store om fredagen går en lang tur på folden. 
Vi har ligeledes evalueret på vores maledag onsdag og fundet ud af at det fungerer bedst, hvis børnene 
kommer ind og maler en ad gangen.  
Vi følger så vidt det er muligt børnenes ønsker om at være ude eller inde.  
Vi har også indimellem to børn fra storegruppen, der er på besøg i lillegruppen. Det kan evt. være sø-
skende. Her får lov til at være de store. De hjælper bl.a. med at føre dukkerne til eventyret 
 
Afholdelse af majstangfest var en succes og det vil vi holde hvert år 
Vi afholder julemarked 2022, og vi holder forårsmarked. 
De store tilbydes tirsdag kreative aktiviteter så som at væve eller hjælpe med at rive ost til pizzaerne.  
Vi vil efter jul evaluere om vi vil fortsætte med skovturen om fredagen med de store. 
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Inddragelse af 
forældrebestyrelsen 

  

 
 
 

Hvordan har vi inddraget forældrebestyrelsen i evalueringen af den pædagogiske 
læreplan? 
Forældre bestyrelsen bliver orienteret om, hvilket fokusområde vi arbejder med og baggrunden derfor.  
Forældrebestyrelsen er aktiv og arrangerer forårsmarked og julemarked. Derudover har de ønsket at 
vide noget mere om Rudolf Steiner pædagogikken, og vi har derfor inviteret foredragsholder til vores for-
ældremøder. Bestyrelsen har arrangeret små arbejdsdage. 
Gennem de forskellige markeder og arbejdsdage får forældrene også indblik i, hvordan pædagogikken 
er i praksis, og hvordan vi arbejder med vores fokusområder.  
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Det fremadrettede arbejde 

 
 
 

 
 

Hvilke områder af vores pædagogiske læringsmiljø vil vi fremadrettet sætte mere fokus 
på?  
I forbindelse med vores nye tiltag med opdeling i endnu mindre børnegrupper vi vil have fokus på de 
mere indadvendte og stille børn.  
 
For at sikre, at de nye tiltag implementeres vil vi fortsat have fokus på dem og løbende evaluere dem. 
 
Derudover vil vi fortsat løbende evaluere vores årstidsfester. 

 
 

 
 

Hvordan vil vi justere organiseringen af vores evalueringskultur? 
Det har været en meget lærerig proces både for den enkelte pædagog og for børnehaven. Alle har ud-
vist engagement, været meget reflekterende og haft en vilje til forandring, udvikling og læring.  

Et nyt tiltag er vores stuemøder hver 14. dag. Hidtil har vi kun haft personalemøde hver 14 dag, så det 
faktum, at personalet nu kan mødes hver uge gør, at der er områder af evalueringen, der yderligere skal 
formaliseres ud over de tjekskemaer vi i forvejen bruger.  

 
 

 
 

Hvordan har eller vil vi på baggrund af denne evaluering ændre og/eller justere vores 
skriftlige pædagogiske læreplan? 
 

• Gå i folden med de store om fredagen 
Filte med lillegruppen indenfor 
Lillegruppen følger storegruppens årstidsfester  
De store syr kæpheste 
Kyndelmisse gentages 
Vi skal nu i gang (oktober/november 2022) med at lave små ting til vores jule Bazar; mus, små biler og 
filtede æbler og æblechips. 

Ovennævnte tiltag i vores pædagogiske praksis evalueres om 3 måneder, inden der justeres i vores læ-
rerplan. Evaluering vil også vise om andre tiltag skal foretages og implementeres i lærerplanen. Vi har 
bl.a. talt om at øve et lille Marionet spil med skolebørnene, hvilket de ikke fik gjort sidste år pga. Corona. 
 

 
 
 


