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Arbejdet med den pædagogiske
læreplan

Hvilke dele af vores pædagogiske læringsmiljø har vi særligt haft fokus på over de sidste
2 år?
I Vemb børnehave har der været særlig fokus på at udarbejde en månedsplan hver måned, som tager udgangspunkt i de traditioner, der er og på forskellig vis har fokus på de forskellige lærerplanstemaer. Her
har der også været fokus på, hvilke aktiviteter der skal være den kommende måned, og hvad vi har fokus
på, at børnene skal lære.
I Vemb børnehave er der fokus på, at børnene trives og har en god hverdag. I den forbindelse har der været fokus på de forskellige rutiner i dagligdagen i børnehaven.

Hvordan har vi organiseret vores evalueringskultur?
I Vemb børnehave evaluerer vi samlet hele personalegruppen den forgående måned til vores personalemøder. Vi har fokus på, hvad der lykkes, og hvorfor det lykkes. Er der noget, der ikke lykkes, snakker vi
om grunden hertil. Og ud fra dette udarbejder vi månedsplanen for den kommende måned.

Hvordan har vi arbejdet med vores lokale skriftlige læreplan?
I Vemb børnehave har hele personalegruppen arbejdet sammen. Der er blevet læst og redigeret som forberedelse til vores møder, og så har vicelederen samlet op og sat det hele sammen, som hele personalegruppen herefter har godkendt.
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Evaluering og dokumentation
af elementer i det pædagogiske
læringsmiljø

Udvælg en eller flere evalueringer, som I har gennemført i de seneste to år, og saml op på
erfaringerne ved at svare på nedenstående fire spørgsmål for hver evaluering. De fire spørgsmål
knytter an til trinene i en evalueringsproces. Vælg gerne evalueringer, som betød, at I efterfølgende ændrede jeres pædagogiske praksis.

Hvad var formålet med den evaluering, vi gennemførte?
I Vemb børnehave har vi haft fokus på at skabe mere ro op til spisesituationen. Samtidig er samlingerne
blevet brugt til at få øvet månedens rim og månedens sang.

Hvilken pædagogisk dokumentation har vi indsamlet i arbejdet med den gennemførte
evaluering?
I Vemb børnehave er der blevet afholdt samlinger, hvor børnene tydeligt bliver bedre og bedre til månedens rim og månedens sang.
Samlingerne er børnene hurtigt blevet gode til og kender rutinerne.
Der er blevet taget billeder af samlingerne, hvor man kan se, at børnene sidder på små skamler i rundkredsen og følger med.

Hvad lærte vi om sammenhængen mellem vores pædagogiske læringsmiljø og børnenes
trivsel, læring, udvikling og dannelse?
I Vemb børnehave har personalet løbende snakket sammen og rettet til, hvis noget af det der har været
sat i gang, ikke fungerede optimalt.
Det har under forløbet været tydeligt, at når børn og voksne kender rutinerne, så giver det et overskud og
en ro, som der har været brug for.

Hvilke ændringer og/eller justeringer af praksis gav evalueringen anledning til?
Det blev tydeligt, at en del af vores udfordring var mange børn på badeværelset, der brugte for lang tid på
at stå i kø. Derfor fik vi lavet en rutine, hvor børnene kan vaske hænder på stuerne.
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Inddragelse af
forældrebestyrelsen

Hvordan har vi inddraget forældrebestyrelsen i evalueringen af den pædagogiske
læreplan?
Forældrebestyrelsen er løbende blevet orienteret om arbejdet med den pædagogiske arbejdsplan og har
haft mulighed for at komme med kommentarer, inden den blevet lagt på hjemmesiden.
Både forældrebestyrelsen og forældrene kan hver måned se månedsplanen (hvad vi har fokus på), der
hænger synligt i børnehaven. Den bliver derudover sendt på AULA til alle forældre.
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Det fremadrettede arbejde

Hvilke områder af vores pædagogiske læringsmiljø vil vi fremadrettet sætte mere fokus
på?
I Vemb børnehave vil vi fortsætte med at udarbejde månedsplaner ud fra de behov, børnegruppen har.
Vi vil fortsætte med at have fokus på rutinerne i dagligdagen, så der bliver mere tid til det, vi gerne vil,
nemlig at lave aktiviteter sammen med børnene.

Hvordan vil vi justere organiseringen af vores evalueringskultur?
I Vemb børnehave vil vi arbejde på at få en endnu bedre evalueringskultur og få inddraget forældrebestyrelsen endnu mere.
Vi har allerede nu erfaret, at vi også kan evaluere online, når vi ikke har mulighed for at mødes fysisk.

Hvordan har eller vil vi på baggrund af denne evaluering ændre og/eller justere vores
skriftlige pædagogiske læreplan?
Vemb børnehave vil i første omgang ikke ændre i vores skriftlige pædagogiske læreplan. Siden den er
blevet udarbejdet, har der været lidt udskiftning i personalegruppen, og vi står overfor at skulle have en ny
viceleder. Vi vil derfor lave plads til, at de ”nye” medarbejdere kan få lov at komme med deres input, så de
også kan få ejerskab i den pædagogiske læreplan i Vemb.
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