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Evaluering af arbejdet med den skriftlige pædagogiske læreplan: 

Institutionens navn: Daginstitutionen Troldehulen 
 
 
Dato for evaluering:18/5-21 

 
Hvordan har vi indtil nu arbejdet med indholdet i den skriftlige pædagogiske læreplan?  
 
Vi har arbejdet med den pædagogiske læreplan i vores daglige pædagogiske praksis med udgangspunkt 
i vores årshjul. Vi har haft særlig fokus på læreplanstemaerne: Sprog og Kommunikation, Social 
udvikling, Krop og Bevægelse og Natur, Udeliv og Science. 
 
 

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 ydermere haft ekstra fokus på læring hele dagen. Vi har brugt uderummet meget, som 
pædagogisk læringsmiljø, hvor vi fx efter genåbningen byggede huler og havde dem som faste 
tilholdssteder hver dag, opdelt i små grupper. 
Vi har haft fokus på, at differencerer temaopgaverne ift. børnenes alder og udviklingsniveau og relations 
dannelse. 
 

Hvilken dokumentationsform anvendte I?  
Som dokumentation har vi anvendt fotos, både på vores fb-side, de 2 infotavler, vores tv-skærm og 
børnenes egen dokumentation. 
 

Betød det ændringer og/eller justeringer af det pædagogiske læringsmiljø – ja/nej? 
Ja, da vi diffirencerede læringen ud fra børnenes NUZO. Vi har, grundet covid-19, været tvunget til at 
”tænke ud af boksen” ift. planlagte aktiviteter og faste årlige begivenheder og har derfor haft flere 
udendørs aktiviteter, fx fastelavn og Luciaoptog. 
 

Hvad er vores næste skridt i forhold til den skriftlige pædagogiske læreplan? 
Vi er i proces ift. vores evalueringskultur. Vi er ved at finde ud af hvordan vi kan blive mere skarpe, 
konkrete og på hvordan vi på bedst mulig måde får alle i personalegruppen med i processen, da det er 
en ny kultur, der skal indføres og implementeres i Troldehulen. Vi overvejer pt. SMTTE.  
 

Hvordan har I inddraget Forældrebestyrelsen i evalueringen af den pædagogiske læreplan? 
 
Forældrebestyrelsen er løbende blevet orienteret om hvad vi har haft fokus på og hvilke tiltag og 
justeringer vi har gjort undervejs og efterfølgende.  
 

 


