
Evaluering af arbejdet med den skriftlige pædagogiske læreplan: 

Institutionens navn:  
Skørbæk-Ejdrup naturbørnehave 
 
 
Dato for evaluering: 
16.6.2021 

 
Hvordan har vi indtil nu arbejdet med indholdet i den skriftlige pædagogiske læreplan?  
 
Vi har i Naturbørnehaven sikret at alle læreplanstemaer inddrages i planlagte projekter/temaer. Vi 
har haft et særligt fokus på skiftende og inspirerende læringsmiljøerne. Vi har været optaget af, at 
sikre at alle børn var i trivsel og havde gode muligheder for fordybelse i leg med venner.  
Vi evaluerer praksis – både rutinesituationer, børnenes lege og vokseninitierede aktiviteter - på 
personalemøder. 
 

Giv et eksempel på et formål med en evaluering af et pædagogisk læringsmiljø med henblik 
på at understøtte alle børns trivsel, udvikling, læring og dannelse:  
 
Vi har haft et særligt fokus på udeliv hele dagen. Hvordan kan vi tilgodese alle børns trivsel, læring, 
udvikling og dannelse i udelivet året rundt? Kan alle aktiviteter flyttes ud? Og hvordan sikrer vi alle 
børns deltagelse og glæde ved udelivet? 
 

Hvilken dokumentationsform anvendte I? (billeder af aktiviteten, praksisfortællinger, 
observationer eller andet):  
 
Vi har anvendt billeder af aktiviteter samt snakket med børnenes og lyttet til deres forslag til evt. 
ændringer. 
 

Betød det ændringer og/eller justeringer af det pædagogiske læringsmiljø – ja/nej? 
 
Ja, vi justerede på nogle aktiviteter, som blev flyttet indenfor (primært i vinterhalvåret) 
 

Hvad er vores næste skridt i forhold til den skriftlige pædagogiske læreplan? 
 
Vi vil på en pædagogisk dag i efteråret 2021 gennemgå Den Styrkede Læreplan for 
Naturbørnehaven. Planen vil blive rettet til ud fra de evalueringer, vi på tidligere personalemøder 
har lavet. 
 

Hvordan har I inddraget Forældrebestyrelsen i evalueringen af den pædagogiske læreplan?  
 
Vi har i Naturbørnehaven et forældreråd (og en bestyrelsen på friskolen). Der er løbende 
drøftelser/orienteringer til forældrerådet om projekter/tema, evalueringer og evt. nye tiltag.  
Forældrerådet har altid mulighed for at komme med forslag til justeringer af vores pædagogiske 
praksis. 
 

 

 


