
                                                                                                                                                                                                         

          

 

Evaluering af arbejdet med den skriftlige pædagogiske læreplan: 

Institutionens navn: Vuggestuen NOR 
 
 
Dato for evaluering: 14. september 2022 
 
 

 
Hvordan har vi indtil nu arbejdet med indholdet i den skriftlige pædagogiske læreplan?  
 
Efter åbningen af Vuggestuen NOR i januar 2021 har vi arbejdet med implementeringen af den 
styrket pædagogiske læreplan sammen med vores nyansatte personalegruppe. Da vores styrket 
pædagogiske læreplan lå færdigt inden åbningen af vores vuggestue, har vores særlige fokus 
været at få den gennemarbejdet på vores årlige udviklings dag, vores personalemøder samt 
særligt i vores daglige praksis. 
  

Giv et eksempel på et formål med en evaluering af et pædagogiske læringsmiljø med 
henblik på at understøtte alle børns trivsel, udvikling, læring og dannelse.  
 
Vi har i Vuggestuen NOR haft særlig på vores eftermiddage, for at sikre at den trivsel, udvikling, 
læring og dannelse som finder sted i vuggestuen om formiddagen også er tydeligt om 
eftermiddagen. Vi har ønsket at blive klogere på hvordan vi kan skabe et trygt, nærværende og 
udviklende børnefællesskab igennem hele dagen med fokus på Nærvær, Omsorg og Relationer. 
 
 

Hvilken dokumentationsform anvendte I?  
 
I vuggestuen NOR anvender vi kommunikationsplatformen Famly, til dokumentation til 
forældrene over vores daglige praksis samt en synliggørelse af den pædagogiske læreplans 
inddragelse i hverdagen. Vi dokumenterer løbende vores pædagogiske praksis på vores 
sansegang. Har inddrages personalet på skift i processen omkring billede dokumentation af de 
pædagogiske mål for læreplanstemaerne. Vi anvender ”skema til handling” på vores månedlige 
personalemøder, hvor vi evaluerer det pædagogiske grundlag. 
 
 

Betød det ændringer og/eller justeringer af det pædagogiske læringsmiljø? 
 
I forhold til vores evaluering af eftermiddagen ændrede vi på vores praksis. Vi ændrede 
strukturen, prioriterede flere personaleressourcer om eftermiddagen samt inddragede 
forældrene ved skriftligt at informerer dem om vores de nye tiltag.  
 
 



Hvad er vores næste skridt i forhold til den skriftlige pædagogiske læreplan? 
 
Vi evaluerer fortsat vores styrket pædagogiske læreplan på vores månedlige personalemøder. 
Vi arbejder videre med vores evalueringskultur som vi påbegyndte arbejdet med på vores 
udviklings dag i september 2022.  
 
 
 

Hvordan har I inddraget Forældrebestyrelsen i evalueringen af den pædagogiske 
læreplan?  
 
Vi har på seneste bestyrelsesmøde drøftet vores arbejde med de pædagogiske læreplaner samt 
vores evalueringskultur. Vi vil på kommende bestyrelsesmøde og forældremøde informerer 
yderligere om hvordan vi arbejder med og evaluerer de pædagogiske læreplaner i Vuggestuen 
NOR.  
 

 

 


