
Evalueringskultur: 

 

Transparent pædagogik giver mulighed for en fælles evalueringskultur, som 

medvirker til at kvalificere de pædagogiske læringsmiljøer. 

 

Dagtilbuddet Lilleskov består af omkring 28 vuggestuebørn og 83 

børnehavebørn. Både vuggestuen og børnehaven er opdelt i aldersgrupper, men 

de enkelte læringsmiljøer er bevidst blandet, så alle kommer rundt i huset. 

Således har Lilleskov et motorikrum Vildbassen, og selv om vuggestuen har 

grupperum i den tilbyggede længe, bevæger de sig mindst én gang om ugen i 

mindre grupper til Vildbassen og får kropslige erfaringer i motorikrummet. 

I vores læringsmiljøer har vi fokus på hvordan vi hele tiden kan justere 

således at det der ikke virkede kan komme ti l at virke i en anden kontekst.  

Vi forholder os til hinanden og finder, sammen med børnene, løbende på 

nyt. Det er med til at skabe smittende begejstring i stedet for kedelige 

rutiner. 

I Lilleskov er man både ansat i en børnegruppe, men også i hele huset, og man 

kommer i hele huset. Det er med til at skabe en fasttømret personalegruppe, og 

det gør det nemmere at fastholde en kultur med transparent pædagogik og 

meget høj grad af refleksion og feedback, hvor man som noget helt naturligt kan 

spørge hinanden: ‘Hvorfor gjorde du sådan? ’ – Uden at være bange for, at det 

opfattes forkert. 

Det kan vi gøre, fordi vi kender hinanden så godt, og fordi vi jo alle gerne hele 

tiden vil kvalificere vores arbejde og inspirere hinanden. 

Dette kvalificerer også de pædagogiske læringsmiljøer – i både vokseninitierede 

aktiviteter og i spontane lege, både med og uden voksen deltagelse. 

- Spørgeskema – evalueringsskema ved hver fælles aktivitet – spørgeguide. 

- Styringsgruppens opsamling 

- Primærpædagoger i teams evaluerer – og beskriver i evalueringsnotat 

- Fælles personalemøder - fast evalueringspunkt – hvert møde med faglig 

refleksion. 

- Pixi skema – kan anvendes – i forberedende arbejde og didaktikken.  

Mål, Midler og Metoder og den voksnes rolle. 

- Børnenes læring 

- Forældrebestyrelsen involveres i fælles børne- og forældre aktiviteter, 

som efterfølgende evalueres efter fælles spørgeguide på bestyrelsesmøder. 

Stærkt forældresamarbejde: 

Også et tæt forældresamarbejde er en stor styrke i Lilleskov.  



Vi vil gerne, at forældrene føler, de er en del af fællesskabet, i det øjeblik, 

de første gang træder ind på institutionen sammen med deres barn.  

Lilleskov har skabt vores egen måde at være integreret institution på. 

Vi ønsker et stærkt partnerskab med vores forældrebestyrelse – og vil aktivt 

inddrage forældrebestyrelsen i læreplansarbejdet – ligesom vi ønsker 

deltagelsesmuligheder for den brede forældregruppe, hvor det giver mening for 

børn og aktiviteter. 

Dokumentation og evaluering 

Pædagogisk dokumentation er grundlaget for, at vi kan reflektere over de 

processer, vi sætter i gang, eksempelvis et forløb i forbindelse med samlinger. I 

Lilleskov vil vi have en struktureret og indarbejdet evalueringspraksis. 

Det handler om, at vi undervejs i et givent forløb og efter forløb, vurderer 

indsats og resultater. Det gør vi i praksis i et pixi skema, hvor det pædagogiske 

personale beskriver læringsmål, tegn på læring og beskriver metoder. Og de 

meget vigtige dele af processen, dokumentation og evaluering. Et vigtigt mål 

med evalueringen er at beskrive, hvad vi har lært af processen og dermed 

mulighed for fastsættelse af nye læringsmål. Derfor er dokumentation en 

integreret del af vores hverdag. 

Vore indsatsområder, der er beskrevet i den styrkede læreplan, bliver evalueret 

løbende i hvert team, og hvert pædagogisk råd. Der foretages 

midtvejsevalueringer, hvor vi beskriver indsatsen og hvordan vi har arbejdet i 

praksis. Dvs. her en beskrivelse af målresultatet, indeholdende en beskrivelse 

af, hvordan vi nåede målet og/eller hvorfor vi ikke nåede målet og herefter 

foretages eventuelle justeringer og beskrivelse af vore overvejelser om det 

videre forløb. 

Der foretages også evalueringer på den årlige pædagogiske dag. 

Den umiddelbare dokumentation af en tur eller aktivitet findes på tavlerne i 

garderoberne. Det er korte beskrivelser, nogen gange med billeder og tekst eller 

citater fra børnenes udtalelser. Tabulex anvendes også til billeddokumentation. 

Der er mange børn, som "aldrig laver noget", når forældrene interesseret 

spørger ind til dagens oplevelser. Med udgangspunkt i beretningerne fra tavlen 

kan forældre stille spørgsmål og få en dialog med børnene og hjælpe lidt på vej. 

På den måde får børnene måske sat ord på en særlig oplevelse.  

 

Når vi dokumenterer fra samlingerne, er det en lidt anden form for 

dokumentation, som vi bruger - den er mere bearbejdet og beregnet på at give 

et dybere indblik i de pædagogiske processer og overvejelser. Her giver vi en 

beskrivelse af, hvordan ideen opstod og udviklede sig til handling. Denne 



dokumentation er ofte også at finde i garderoberne eller i det ”rum”, der er den 

enkelte families dokumentationsrum, i en længerevarende periode.  

Vores erfaring fortæller os, at børnene er meget glade for denne dokumentation 

- lige fra de allerførste kommentarer som det ny ophængte og til de små " kan 

du huske stunder", som de senere har sammen med vennerne. 

Denne dokumentation er ikke kun ord og billeder. Børnene producerer mange 

ting, som for eksempel bliver udstillet i vores glasskabe. Der bliver "værket" så 

stolt fremvist og høster den rette beundring, inden det tages med hjem.  

 

Barnets mappe og forskellige børne interviews er også med til at dokumentere 

barnets liv i institutionen. 

Tiden før Corona 

I Lilleskov er hvert rum funktionsindrette og materialer, legetøj og diverse spil 

er i børnehøjde, så barnet har mulighed for at opleve rummet og se ”hvad kan 

jeg lave her”? 

Der er 1 - 2 personaler i rummet, der laver legestationer og igangsætter 

aktiviteter hele dagen. 

Børnene har mulighed for at lege på tværs af børnegrupperne og med bedste 

vennen fra andre grupper. 

Børnene kan søge til andre rum for at se, hvad der forgår der. Børnene bliver 

ikke altid bedt om at rydder op efter sig, hvis det er en leg, der giver mulighed 

for inspiration til de andre børn, så de kan fortsætte legen. 

Vores køkken alrum er husets hjerte, hvor børnene spiser, når de mærker at de 

er sultne. Ligeledes kan de spise med de børn, de leger med. Der er altid voksne 

i rummet til at spise sammen med børnene. Morgenmad og eftermiddagsmaden 

tilbydes også i dette rum og børnene kommer og spiser, hvis de er sultne. Det 

også muligt at spise madpakken i løbet af dagen, når sulten melder sig. 

Børnene kan selv hente madpakken i køleskabet. Dette rum er dog også et 

gennemgangsrum til andre dele af huset. 

Uderummet er åben fra ca. kl. 9.00 – 16.00 og her bliver ligeledes lavet 

legestationer og igangsat aktiviteter. Børnene har mulighed for at søge ud og 

ind, som legen byder til. 

Alle børn er trygge ved alle voksne i børnehaven, selv om det ikke er en primær 

for gruppen, der f.eks. åbner børnehaven. 

Vi holder samling i grupperne minimum en gang om ugen. Vi deler ofte 

gruppen i 2 – 3 små grupper, så samlingen tilrettelægges, så alle børn har 

størst deltagelsesmulighed. Her deltager også de børn fra Hulen, der er 

tilknyttet gruppen. 

Samlingerne tilrettelægges og evalueres af personalet, der er tilknyttet den 

enkelte gruppe og der igennem er det muligt at justere samlingen, så børnene 



mødes der, hvor de er.  Opmærksomhed på, at alle børn har 

deltagelsesmuligheder. 

Et projekt af længere varighed, har vi over flere uger, da det ofte kun er muligt 

at samle børnene en gang om ugen. 

I børnegrupperne anvender vi piktogrammer (boardmaker tavler) til samlingen, 

så børnene er forberedte på, hvad der skal ske i løbet af samlingen. For at 

understøtte det talte sprog. 

Vi informere forældrene om hverdagen gennem nyhedsbreve, ved at hænge 

billeder op af forløb og med en lille gaderobesnak om, hvor hvordan dagen er 

gået og er der lige brug for en lille snak i enerum, er det ofte også muligt her. 

 

Tiden efter Corona start 

Vi startede hurtigt op med nødpasning og børnene blev delt i små grupper med 

5 børn i hver gruppe, med fast personale tilknyttet og et fast rum at have base i.  

Forældrene får udleveret en seddel, så vi kender bringe- hentetider. Forældrene 

ringer, når de kommer med barnet og vi henter dem ved lågen og ligeledes 

aflevere ved lågen, når de hentes. 

Vi starter inde om morgenen, så de børn der kommer inden kl. 8.00 har 

mulighed for at spise den morgenmad de har med hjemmefra. Kl. 8.00 går vi på 

legepladsen, som også er inddelt, så vi har vores faste areal og med håndvask 

til rådighed. Hver mandag bytter vi areal, så det bliver ny inspiration til leg og 

aktivitet. Minigruppen bliver på deres areal, da dette er rigtig fint med 

alderssvarende legeredskaber.  

Hver morgen laver vi, sammen med børnene, tavle med piktogrammer så 

børnene ved, hvad dagen bringer. Vi har kasser med ”lidt” legetøj og børnene er 

med til at vælge, hvad vi tager med ud. Legetøjet skal vaskes 2 gange om dagen 

og dette er en pædagogisk aktivitet, som børnene er med til. Vi har små 

børnevideoer, hvor der bliver forklaret, hvad Corona er og de får en fin 

forståelse for, at vi skal passe på hinanden. Det ser vi b.la. på ture, hvor de er 

rigtig dygtige til at trække ind til siden, når vi møder andre mennesker. Vi er 

på mange ture. Fordi vi ikke er afsted på ture i store grupper, oplever vi b.la. et 

rådyr gå tæt forbi os, mens vi sidder i skovbunden og spiser vores madpakke. 

Da flere børn kommer tilbage efter nedlukningen, dog stadig under Corona 

restriktioner, forbliver vi i vores grupper i det tildelte rum og børnene har 

stadig selv drikkedunk, morgenmad, frokost og eftermiddagsmad med. Vi spiser 

nu samlet ved måltiderne i små grupper og børnene må ikke selv tage 

madpakken i køleskabet, grundet smitterisiko. 

Der laves legestationer, aktiviteter, samling og ture som tidligere. 

Forældrene kommer en kort periode ind for at aflevere deres børn, men må kun 

komme i garderoben og kun få ad gangen. Derefter kommer nye restriktioner og 

forældrene aflever igen ved lågen. 



Da forældrene igen ikke kommer ind i børnehaven, informerer vi igennem 

nyhedsbreve, beskeder og billeder på tabulex, små beskeder om, hvordan dagen 

er gået, gives ved lågen og telefon opkald ved længere beskeder. Vi opfordre 

også forældrene til at ringe, hvis der er noget, de vil drøfte. 

 

I foråret 2020 får vi mulighed for flere kvadratmeter i et hus, 500 m fra 

Lilleskov og Storegruppen bliver udflytter gruppe. 

Vi indretter huset, med det formål, at vi skal være mest muligt ude. 

Legepladsen er ikke alderssvarende, da der tidligere har været Vuggestue. 

Derfor er der ture hver dag og oftest med madpakker.  

Vi laver tavle med piktogrammer inden formiddagsmaden. Børnene er med til 

at bestemme, hvad vi skal den enkelte dag. Gruppen kommer meget tæt på 

hinanden i denne periode og de bliver ofte enige om, hvad vi skal den enkelte 

dag, så vi alle følges ad i stedet for 2 grupper. Har der været andre bud på ture 

planlægges de, de følgende dage. 

Vi går også ture en voksen og 3 – 4 børn, hvis der er nogen, der har et ønske om 

en tur, når dette er muligt. Det er det ofte, fordi vi er nok voksne indtil kl. 

15.00. 

Eftermiddagen bruges ved huset, med forskellige skolerelaterede aktiviteter. 

Forældrene kommer ind i garderoben og aflevere og henter på legepladsen. Her 

er det også kun de voksne, der går i køleskabet. 

Forældre og søskende er med, når deres barn hopper ud. 

Vi har daglig kontakt med forældrene og vi orientere på Tabulex om hverdagen. 

Vi besøgte kun skolen 1 gang pga. restriktioner. 

 

 

Børneperspektiv 

Plus: 

Børnene har meget lettere ved afsked ved lågen. De har slet ikke tid til at sige 

farvel til forældrene. 

Dagen er forudsigelig via piktogramtavle. 

Der er ro i spisesituationen. De sidder sammen med dem, de har leget med i 

deres små grupper og venter på hinanden, mens alle ved bordet bliver færdige. 

Der er grin og snak om bordet mellem børnene og den voksne, der sidder ved 

bordet. 

Børnene benytter sig af, at deres drikkedunk er tilgængelig, mærker tørst. 

Børnene er forberedt på, hvad dagen bringer via piktogrammer. 

Børnene har mere medbestemmelse og medindflydelse på aktiviteter for dagen, 

når der sammen laves piktogram tavle i de små grupper. 

Børnene får en bredere læringsforståelse og udnyttelse af denne gennem 

længere varende forløb. 



Storegruppen blev styrket i samværet med hinanden, de legede på tværs af de 

normalt etablerede legegrupper og som en ny kollega sagde: der er jo ingen børn 

her, der spørger efter hinanden, de leger med de børn, der er her. 

 

Minus: 

Mindre medbestemmelse i rutineopgaver. F.eks. ved toiletbesøg, da alle børn 

har brug for hjælp og støtte til dette og der sker mange uheld, på nuværende 

tidspunkt hvis vi ikke opfordrer/støtter til toilet. 

Børnene kan på nuværende tidspunkt ikke selv gå i køleskabet, når de føler 

sult. 

Kender ikke indgående, de andre børn og voksne i institutionen, dette giver for 

nogle børn utryghed i afleverings situationen, hvis egne primære voksne ikke er 

tilstede. 

Mangler at opleve legene på tværs af aldersgrupperne, de ældre børn er 

rollemodeller for de yngre både i leg og sprog. 

Storegruppen fik ikke sagt farvel til det hus og de mange børn og voksne, de 

havde lært at kende gennem 3 år. 

 

 

Forældreperspektiv  

 

Plus:  

Børnene er glade, når de bliver afleveret ved lågen og det går hurtigt (nogle 

gange føler forældrene sig vist lidt forladt). 

I Storegruppen gjorde det en stor forskel for forældrene, at de kunne komme 

ind og aflevere deres børn og at de havde den daglige kontakt til personalet, nu 

deres børn skulle starte i skole. Der var mange spørgsmål. 

 

Minus: 

Svært at følge med i deres børns hverdag, kun via billeder, Tabulex og 

nyhedsbreve. Samt ved korte samtaler, ved afleveringer om eftermiddagen. 

For den nye gruppe vi har, kender forældrene ikke de andre børn og forældre. 

 

Personale/pædagogisk perspektiv: 

 

Plus: 

Daglig tæt kontakt med alle børn i gruppen – da den er med få børn og samme 

voksne. 

Hurtigere mulighed for tidlig indsats 

Planlægge aktiviteter/samlinger, så vi ”når” alle børnene, der hvor de er lige nu. 



Samspil af flere læreplanstemaer og bred læringsforståelse for børnene og 

udnyttelse af denne ved længere sammenhængende forløb i gruppen. Vi oplever 

at tidligere læring trækkes frem et stykke henne i forløbet 

Mulighed for at lave små grupper, som børnene profiterer af, når vi kan have 

forløbet over flere på hinanden følgende dage/uger. Følge barnets spor. 

Lave små justeringer løbende, så alle børnene har deltagelses mulighed og få 

succesoplevelse i forløbet. 

Vi havde virkelig mulighed for at ”se” børnene i Storegruppen i de måneder vi 

var udflyttere. Vi kunne sætte specifikt ind der, hvor børnene var udfordret. 

B.la. var det svært for nogle, at skulle ud af de trygge rammer og starte i skole. 

 

Minus: 

Svært at have det tætte forældresamarbejde, når forældrene ikke kommer 

indenfor. 

Aktiviteter om eftermiddagen bliver sporadiske og flygtige, når vi skal forlade 

aktiviteten mange gange for at aflevere børn ved lågen. 

Vi mangler den tætte kontakt/sparring med kollegaerne på tværs af grupperne. 

Da vi var udflyttere var vi langt fra det, der foregik i huset og det 

kollegiale/sparring med kollegaerne. 

 

Fra august 2021 planlægges alle møder fast ind i mødeplanen.  

Teammøder er møder, hvor det enkelte team har mulighed for at planlægge det 

pædagogiske arbejde med og for børnene i deres familie. Her skal anvendes 

skema 1 og skema 2, i planlægning af aktiviteter. Evalueringsskemaet, skema 

3, gøres færdigt og lægges ind på y-drevet under mappen ”evaluering”. 

 

Dokumentation til forældre lægges dagligt op, fra alle grupper, så det er muligt 

for forældrene at følge med, billeder og lidt dagbog, så det støtter børnene i 

deres fortælling om dagens aktiviteter og oplevelser.  

 

 

Sproglig opmærksomhed. 

Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udvikler sprog, der 

bidrager til, at børnene kan forstå sig selv, hinanden og deres omverden. 
 

Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn opnår erfaring med 
at kommunikere og sprogligøre tanker, behov og ideer, som børnene kan 

anvende i sociale fællesskaber. 

 
 

I hverdagen sætter vi ord på barnets hensigter, tiltag og ønsker. Vi anvender 

piktogrammer til at støtte barnets sprogudvikling. Vi svarer på barnets 



pludren, gestik og italesætter barnets gøren og færden. Vi understøtter det 

nonverbale sprog bl.a. igennem fagter til følelser, udsagn, sange, rim og remser. 

Vi anvender hv-ord til at understøtter barnet i, at øve sig i nye ord, egen 

fortælling og begreber, når barnets alder tillader det. Ligeledes sætter vi ord på 

i hverdagsrutinerne. 

Vi visualisere aktiviteter, sange og fortællinger med piktogrammer og 

delagtiggør vores fokusområde med forældrene, således at der også i hjemmet 

kan følges op på fortællinger, sange og spørges ind til ture, aktiviteter, lege osv. 

 

Vi har erfaret, at børn bedre tilegner sig sproglig formåen, i mindre grupper, 

med få børn og ved blandt andet gentagelser.  

Vi sporer læring, ved gentagelser, og ved forberedelse på, hvad der skal foregå i 

aktiviteterne. 

Vi har et stærkt fokus på, hvordan det er at være barn i et fællesskab, hvor det 

ikke har mulighed for at udtrykke sig verbalt. 

Vi er opmærksom på, hvordan børnenes sprog og kommunikation har betydning 

for, hvilke fællesskaber de har adgang til. 

 

Fra barnet er 3 år laver vi sprogvurdering i Hjernen og hjertet. 

 

 

Social udvikling. 

Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn trives og indgår i 

sociale fællesskaber, og at alle børn udvikler empati og relationer. 
 

Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte fællesskaber, hvor forskellighed 
ses som en ressource og som bidrager til demokratisk dannelse.  

 

Legen er som udgangspunkt et meget vigtigt element i læring om demokrati og 

i at fremme de sociale kompetencer. I legen relaterer børnene sig til 

omverdenen. I legen er det den fysiske verden barnet i første omgang for viden 

om, for så derefter at eksperimenterer med de sociale roller og relationer. Det er 

gennem legen, børnene udvikler redskaber til at forstå omverdenen og løse 

konflikter. Legen er den bedste aktivitet til, at udvikle sociale kompetencer, 

samt at styrke barnets identitet, idet det er i samspil med andre, at barnet 

lærer sig selv at kende. Legen styrker ligeledes barnets forståelse for de andre 

og lære børnene om samarbejde.  

 

I Lilleskov indgår børn i et socialt fællesskab med andre børn og voksne og her 

er vi fælles om, at skabe det sociale rum, hvorigennem det enkelte barn lærer at 

udvikle empati, danne relationer og indgå i sociale fællesskaber. Sammen med 

det pædagogiske personale har de andre børn betydning for, hvilke erfaringer 



det enkelte barn gør sig, når det er i børnehaven og vuggestuen. Vi skaber plads 

til, at det enkelte barn kan vise initiativ og være aktiv deltagende. 

 

Derudover foretages trivselsmåling i TOPI, 2 gange årligt på alle børn. 

 

Alsidig personlig udvikling. 

Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udfolder, udforsker 

og erfarer sig selv og hinanden på både kendte og nye måder og får tillid til 
egne potentialer. Dette skal ske på tværs af blandt andet alder, køn samt 

sociale og kulturel baggrund.  
 

”Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte samspil og tilknytning mellem 
børn og det pædagogiske personale og børn imellem. Det skal være præget af 

omsorg, tryghed og nysgerrighed, så alle børn udvikler engagement, 
livsduelighed, gåpåmod og kompetencer til deltagelse i fællesskaber. Dette 

gælder også situationer, der kræver fordybelse, vedholdenhed og prioritering.  

 

I Lilleskov udvikler vi hele tiden læringsmiljøer, hvor det enkelte barn får 

mulighed for at opøve personlige færdigheder. 

Der er stor fokus på at alle børn får mulighed for at opleve sig optimalt 

selvhjulpen, med afsæt i det enkelte barns nærmeste udviklingszone. 

 

Alle børn har f.eks. frihed til at gå på opdagelse i egen madpakke, og vælge frit i 

indholdet. 

Der skabes dagligt mulighed for at alle børn kan begå sig i et lege/børne 

fællesskab, skabt til deres formåen. Fordi det pædagogiske personale, har nøje 

kendskab til hvert enkelt barn. 

 

Udeliv, natur og science. 

Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn får konkrete 

erfaringer med naturen, som udvikler deres nysgerrighed og lyst til at udforske 
naturen, som giver børnene mulighed for at opleve menneskets forbundethed 

med naturen, og som giver børnene en begyndende forståelse for betydningen af 
en bæredygtig udvikling. 

 
Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn aktivt observerer 

og undersøger naturfænomener i deres omverden, så børnene får erfaringer 

med at genkende og udtrykke sig om årsag, virkning og sammenhænge, 
herunder en begyndende matematisk opmærksomhed. 

 

Naturen er en stor del af børns opvækst og læring. Det er derfor vigtigt at de får 

kendskab og respekt for vores omgivelser. Børn bliver mere nysgerrige af at 



være i naturen og ser en helt ny verden. De får styrket deres sanser såvel som 

de får rykket deres grænser. 

I Lilleskov sikrer vi, at alle børn får mulighed for at opleve forskellige natur 

typer. 

Stranden er ofte genstand for vores pædagogiske arbejde. Der er strand i vores 

nærmiljø. Vi anvender meget bevidst stranden tæt på Lilleskov, det er med til 

at skabe genkendelighed, giver børnene muligheder for at videregive egne 

fortællinger til gruppen, der er på tur. Vi er opmærksomme på at give børnene 

viden om de forskellige elementer der netop findes ved en strand, vand, sand, 

vegetation, dyr, der lever både på land og i vand.  

 

Stranden er også et pædagogisk mål, med børn der af forskellige årsager, er 

ramt af uro. Vi er opmærksomme på, at elementer som vind, vand og underlag, 

har stor indflydelse på humør og fysik. 

 

Udelivet har været en meget stor del af leg og aktiviteter det sidste år, på grund 

af COVID19. 

Der har været oprettet opdeling af legepladsen, hvor grupperne har haft faste 

områder at opholde sig i. 

Der er i hvert område, hver dag, blevet oprettet stationer med legemuligheder 

og forskellige pædagogiske aktiviteter af mere kreativ art. 

Der har været stor opmærksomhed på, at børnene ikke har haft mulighed for at 

vælge legestationer andre steder, end i eget område, og at muligheden for at 

lege med andre aldersgrupper, end sin egen, ikke har været til stede. 

Det har givet meget mindre mulighed for medindflydelse, end det normalt er 

muligt i Lilleskov. Det har til gengæld været muligt at målrette både leg og 

aktiviteter meget mere alderssvarende, gennem hele dagen. 

 

 

Naturen giver børnene mulighed for, at systematisere deres omverden og forstå 

sammenhænge, der ellers kunne være svære at forstå. Det gælder f. eks. 

modsætninger, tal, mængder og rækkefølger.  

Børn har ret til at bruge naturen, som eksperimentarium og legerum. Det 

danner grundlag for nysgerrighed, respekt og ansvarlighed for natur og miljø. 

Børnene har mulighed for at være i, sanse og opleve naturen på alle årstider og 

i forskelligt vejr.  

Børnenes sanseapparat og motoriske udfoldelser styrkes. Årstiderne 

tydeliggøres for børnene, ved at snakke om vejret, observere vejrfænomener og 

snakke om hvad tøj vi skal ha’ på til den aktuelle årstid. Naturen er en kilde til 

børns læring og det er af stor værdi at bruge den i dagligdagen. Vi lærer 

børnene at have respekt for naturen og hvordan de omgås smådyrene i naturen. 

Farver, former og forskellige materialer er også en inspirationskilde både på 



legepladsen og på vores udflugter, blade med forskellige former, træers 

forskellighed, antal af ben og farver på smådyr, meget nysgerrighed pirres i 

naturen. 

 

I vores lokalområde har vi god mulighed for at udforske skov, mose, strand, 

søer, enge og skrænter. Der er rig mulighed for spændende og mangfoldige 

aktiviteter, også i forhold til skiftende årstider. 

 

Alle grupper i Lilleskov har arbejdet med ”krible krable”, med udgangspunkt i 

Slagelse kanon. Der er pædagogisk taget stilling til at målrette og tilpasse 

aktiviteterne til hvert enkelt barn i hver gruppe, så alle børn har haft 

deltagelses- og fordybelsesmuligheder. 

 

 

Forældreperspektiv  

I Børnehuset Lilleskov anser vi forældrene som de vigtigste personer i barnets 

liv og som afgørende ressourcer i samarbejdet om barnet udvikling, trivsel, 

læring og dannelse.  

Et godt forældresamarbejde bygger på tydelig kommunikation, tæt samarbejde, 

enighed og klarhed og med fælles afsæt i tiltag og rammer for, hvordan vi 

udvikler barnet til at blive et selvstændigt væsen med værdier og færdigheder 

til at agerer både i hjemmet og i dagtilbuddet. 

Fra første dag vi modtager et nyt barn, har vi fokus på det gode 

forældresamarbejde, den primær voksen indbyder til en opstartssamtale, hvor 

barnet og forældre kommer til en rundvisning med info omkring dagtilbuddet 

og en lille snak om barnet fra fødsel til nu. 

 

I Lilleskov har det ikke været muligt for forældrene at komme ind i 

institutionen, siden corona nedlukningen i 2020. 

Det har stillet nogle andre krav til det daglige forældresamarbejde. 

Som det har været, stort set hele perioden, er børnene blevet ringet ind af 

forældrene om morgenen, og afhentet ved lågen til legepladsen af det 

pædagogiske personale, om eftermiddagen ringet hjem af forældrene og 

afleveret af personalet, ved lågen til legepladsen. 

Det har ikke været muligt, for forældrene at kende det daglige miljø, deres børn 

har opholdt sig i. 

Dagligdagen er blevet dokumenteret med billeder og dagbog, fra alle grupper, 

på Tabulex. 

Der har været opfølgning på alle børn, telefonisk, med passende intervaller. Det 

pædagogiske personale har guidet og vejledt familierne i det omfang, der har 

været brug for det. 



Den daglige kontakt har været minimal og kun ved lågen. 

I en kort periode, sidste sommer, kunne vi dog åbne op for afhentning af børn 

på et opmærket område ved legepladsen og aflevering i garderoben, med få 

forældre inde af gangen. 

Det har siden december, været muligt for at en forældre af gangen, i 

vuggestuens garderobe, at aflevere og afhente vuggestuebørn. Det er i foråret 

sat op til at to forældre kan aflevere ad gangen, iført mundbind. 

Systemet er, 2 klodser i en kurv. Der tages en klods, når man går ind i 

garderoben. Det gør det synligt for forældre, om der er plads i garderoben. 

 

Det har siden december været muligt at invitere forældre til forældresamtaler. 

 

Siden den første nedlukning, har alle børnenes måltider skulle medbringes 

hjemmefra. 

Inden nedlukningen var det muligt at starte dagen ved et morgenbord, hvor 

Lilleskov stod for måltidet. 

Der blev serveret et lille måltid om eftermiddagen, hvor der blev taget 

udgangspunkt i et bredt sortiment hen over dagene, så børnene fik mulighed for 

at smage forskellige ting. Der var pædagogiske overvejelser, både hvad måltidet 

skulle indeholde og hvordan det skulle serveres. 

 

Vi er meget opmærksomme på, at det er svært at være forældre i vores 

institution, under de omstændigheder, der er i øjeblikket. Ikke mindst fordi, det 

samarbejde, vi tidligere har haft med vores forældre, har været intenst og tæt. 

 

 

Pædagogiske læringsmiljøer 

Børnehuset Lilleskov er skabt som et frit og børnefokuseret miljø, hvor 

intentionerne i hverdagen er koncentreret omkring udvikling og læring 

igennem aktiviteter og oplevelser. De fysiske rammer er et funktionsindrettet 

hus.  

Huset er indrettet med funktioner, der tilgodeser de forskellige læringstemaer 

såsom motoriklokale, kreative værksteder, legerum, HULEN, som primært er 

for børn med særlige forudsætninger, legeplads og HYTTEN, som bruges til 

små tematiserede læringsfællesskaber såsom sprog eller andet, samt alrum til 

spisning og socialt samvær for børn, forældre og personale. Institutionen er 

placeret med gåafstand til skov og strand og by som aktivt bliver brugt som 

læringsmiljø. Endvidere er det vigtigt for os at bevæge os udenfor eget nærmiljø 

og erfare, hvad verden også kan byde på og bruges til.  



De forskellige rum i børnehaven lægger hver især op til netop den aktivitet, 

dette rum er tiltænkt. Indretningen har stor betydning for fordybelse i leg og 

aktivitet.  

Indretningen skal løbende kunne ændres på baggrund af iagttagelser af 

børnenes måder at udnytte rummet og tingene på. Der lægges stor vægt på, 

hvordan de fysiske rammer kan støtte, inspirere og lette børnenes udvikling og 

læring. Æstetisk set har vi meget bevidst valgt møbler, inventar og legetøj, der 

er udført i forskellige gedigne materialer. Det meste af vores legetøj er udført i 

træ, al vores service er enten keramik eller porcelæn og vi har kunst og 

udstillinger rundt i hele huset.  

 

Det har ikke været muligt at fortsætte med at være funktionsindrettet, under 

coronapandemien. 

Børnene og personalet har under hele pandemi perioden, været rigidt opdelt i 

grupper, og alle rum har været inddraget til grupperum. 

Der har daglig været afholdt samlinger i alle grupper, alle børn er blevet 

forberedt på dagens indhold, via boardmaker. 

Vi ser, at det har stor betydning for børnene, at de helt nøjagtigt ved, hvad der 

skal foregå, for dem og deres gruppe. 

Planlægningen af det pædagogiske læringsmiljø, bliver mere tilgængeligt for 

det pædagogiske personale. Alle ved, hvilke roller de har i løbet af en 

arbejdsdag. Vi oplever groundede kollegaer, der kan give børnene nogle gode, 

rolige, nærværende og indholdsrige oplevelser. 

 

I timerne omkring aflevering og afhentning, er det dog svært at bibeholde 

muligheden for fordybelse, da der hele tiden er en medarbejder i hver gruppe, 

beskæftiget med at modtage eller aflevere børn. 

 

 

Hygiejne 

I forbindelse med coronapandemien blev der sat ekstra fokus på hygiejnen hos 

alle i Lilleskov. 

Vi modtog instrukser fra Sundhedsmyndigheder, hvordan vi skulle forholde os i 

forhold til håndvask og afspritning, både for børn og personale. Det var i 

starten en stor opgave, at betrykke børnene i, at det var en god ting at gøre, 

uden at bibringe dem en frygt for corona. 

Vi sang med børnene hver gang, der skulle vaskes hænder, gjorde det til hygge 

stunder. 

Nu kan vi se, at det er blevet en vane for alle, vi vasker hænder, når vi 

ankommer i institutionen, hver gang vi skifter til noget andet, inden der spises, 

når der er spist, inden vi går hjem. 



Vi har været opmærksomme på at italesætte alt hygiejne positivt, også vask af 

legetøj og andet vi har rørt ved. Vi har bevidst, inddraget børnene i afvaskning 

af legetøjet, og gjort det til en sjov pædagogisk aktivitet. Sammen kan vi alt. 

 

Vi har været meget opmærksom på syge børn og voksne.  

Feber, snot og hoste, dårlige maver og andre smitsomme sygdomme, har 

betydet, at det ikke har været muligt at fremmøde i institutionen. Derudover 

har der været sat karens på 48 timer, efter symptom fri. 

 

Det har haft er overordentlig positiv udvikling. Sygefravær blandt både børn og 

medarbejdere, har været overordentlig lav. 

Dette er vi overbevist om, dels er på grund af høj hygiejne, dels på grund af, at 

vi ikke har oplevet i sædvanlig grad, at modtage syge børn i institutionen. 

 

Fremadrettet vil vi fortsat fastholde 48 timer karens efter symptomfri, 

opmærksomhed på høj grad af hygiejne, hyppig håndvask og ugentlig vask af 

legetøj. 

 

 

Evaluering 

For at sikre en kontinuerlig evaluering fremadrettet, har vi besluttet, at alle 

teams anvender Skema l, ll og lll. 

Der vil være en mappe tilgængelig på y-drevet, hvor udfyldt Skema lll lægges 

ind – fra alle familiegrupper/børnegrupper. Skema l og ll, bliver i teamet, som 

selv evaluerings materiale / egne arbejdspapirer. 

Vi har oplevet en udfordring ved denne, første evaluering af Den styrkede 

læreplan. Det er ikke, fordi der ikke bliver evalueret og justeret, men det 

foregår, som vi altid har gjort det, lige når vi ser det. Det når sjældent papiret.  

Der skal som udgangspunkt beskrives i skema l og ll, allerede i planlægning, 

overvejelser pædagogisk og hvilke tegn på læring, der forfølges – inden den 

pædagogiske proces igangsættes. Herved bliver det lettere at spore, hvilke 

nedslag ift. evaluering, der skal være. 

 

En særlig opmærksomhed skal være på, hvordan voksne indgår som en aktiv 

del af læringsmiljøet, er læringsmiljøet og skal selvevaluere på egen rolle. 

Vi skal vise, at vi er i stand til at evaluere os selv og tåle at have de ”kritiske 

briller på” – og tåle, at der kan være ”kritiske venner”, der spørger ind til 

pædagogens praksis.  

Der skal ligeledes aktivt kikkes kritisk og evaluerende på, hvor meget og 

hvordan, voksne indgår i legene og tilbyder den legene tilgang. Kan vi voksne 

lege endnu mere? 

Det sikrer vi nu, ved at aftale brug af skemaerne. Fokus på roller. 



 

Vi er opmærksomme på, at der skal findes en anden metode til evaluering af 

spontane aktiviteter, så vi sikrer at vi også får evalueret på læringen i spontant 

opståede børne- eller vokseninitierede lege eller aktiviteter. 

 

 

Fokus i næste revidering af den styrkede læreplan: 

 

I hver børnegruppe - skal afsætte tid til at finde et ”emne/lille mål”, man gerne 

vil dykke ned i og analysere på/udvikle på/ændre på eller etablere i egen 

gruppe.  

 

Det tager vi med videre: 

 

Udeliv , massivt udeliv. 

Hvad laver vi derude – udelivet har fået stor betydning, indeleg er flyttet ud, 

børn vil rigtig gerne ud, de mærker årstidernes skiften, regn, kulde blæst m.m. 

Garderobelæring, hvad for noget påklædning skal vi have på??? Læring om 

selvhjulpenhed – giv god tid. 

 

Små grupperinger af børnene – mindske antal børn i aktiviteter, leg, fordybelse 

og prioritere, at samme voksne er i forløb med samme børn – styrker 

fællesskabsfølelsen. 

Gruppedynamik, socialisering, nære relationer, gode venner. 

 

Sproglig opmærksomhed, på endnu flere alternative måder – endnu mere fokus 

på i dagligdagen. 

 

Hygiejne, rengøring, stram sygefraværspolitik – giver børn højere grad af 

deltagelsesmuligheder, når de oplever at være i fysisk bedre trivsel og graden af 

sygdom mindskes – pga. nedsat smitterisiko. 

 

Øge graden af kommunikation ved endnu mere daglig dagbog – som 

kommunikationsform til forældre via AULA. Dokumenter via skrift og billeder, 

hvilket giver muligheder for at øge dialogen med børnene i hjemmet.  


