Sådan kan I arbejde med
den styrkede pædagogiske læreplan
Den styrkede pædagogiske læreplan følges af en række grundlæggende og tematiske
materialer, som den pædagogiske leder kan vælge at bruge, når I dykker ned i
praksis.

GRUNDLÆGGENDE MATERIALER

Rammer og indhold
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Her får I inspiration
til fem processer til at
udvikle og forankre nye
perspektiver på jeres
pædagogiske praksis i
tråd med den styrkede
pædagogiske
læreplan

Her får I en ramme
til systematisk at
analysere jeres praksis
inden for centrale
elementer i den styrkede
pædagogiske
læreplan
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Læs mere om
det fælles pædagogiske
grundlag og de seks
læreplanstemaer

Redskab til forankringsproces
indeholder fem tilgange til,
hvordan man kan arbejde
med forandring og forankring
af et stærkt pædagogisk
læringsmiljø.

GODT I GANG MED DEN STYRKEDE PÆDAGOGISKE LÆREPLAN
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Den styrkede
pædagogiske
læreplan

Den styrkede
pædagogiske læreplan
giver indblik i, hvad
loven siger om det
fælles pædagogiske
grundlag og de seks
læreplanstemaer.

Redskab til selvevaluering
er en ramme tilsystematisk
at analysere jeres praksis
inden for centrale områder
i den styrkede pædagogiske
læreplan.

TEMATISKE MATERIALER
De tematiske materialer dykker ned i viden om et tema og giver inspiration til dialog og konkret handling.
Nedenfor ser I de første to temaer. Der offentliggøres løbende nye temaer. I vælger selv, hvilke materialer
I vil arbejde med, og i hvilken rækkefølge.
Tema om Evaluerende pædagogisk praksis
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Gør jeres formål med
evaluering tydeligt

Dokumentér med fokus
på læringsmiljø og fælles
refleksion

Analysér jeres dokumen
tation, og sæt en retning
for jeres fremtidige praksis

▪ Tag udgangspunkt i, hvordan
det pædagogiske læringsmiljø
hænger sammen med børnenes
trivsel, læring og udvikling.

▪ Dokumentér både det pædago
giske læringsmiljø og børnenes
læring systematisk og med
fokus på formålet med jeres
evaluering.

▪ Gå sammen med kolleger
om at analysere jeres nye
viden om læringsmiljøet.

▪ Inddrag børnenes perspektiver.

Spørgsmål, I kan stille hinanden
om jeres relationer til børnene

1

▪ Hvordan bruger vi vores viden om tilknytning i vores arbejde
med samspil og relationer i det pædagogiske læringsmiljø?
▪ Hvordan viser vi børnene, at vi kan lide dem?
▪ Hvordan organiserer vi læringsmiljøet, så vi er i stand til at opfange
og imødekomme alle børn, når de har brug for trøst og omsorg?
▪ Hvordan kan vi støtte børnene i at udforske deres omgivelser
og håndtere de udfordringer, de støder ind i?
▪ Hvordan kan vi understøtte det enkelte barns trygge tilknytning
gennem vores arbejde med hele børnegruppen?

▪ Hold fokus på jeres oprindelige
formål med evalueringen.
▪ Beskriv, hvad I vil gøre
anderledes, og evaluér
løbende jeres nye tiltag.
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▪ Skab rum for analyse og reflek
sion i tryg dialog med kolleger.

www.emu.dk/omraade/dagtilbud

Kort om er en grundlæg
gende indføring i forsk
ning og viden om temaet.

Samspil og
relationer i det
pædagogiske
læringsmiljø
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▪ Se både på børnenes lære
proces og på det, børnene
lærer.

VEJ

DIALOGKORT
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▪ Sæt evalueringsarbejdet i
system, og udvikl jeres egen
evalueringspraksis.
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▪ Undersøg det, som I undrer
jer over.
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I dybden med
giver jer dybere
indsigt i forskningen
bag temaet.
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Gør jeres
formål med
evaluering
tydeligt

Dokumentér med fokus
på læringsmiljø og fælles
refleksion
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Analysér jeres
dokumentation,
og sæt en retning
for jeres fremtidige praksis

Plakaten kan I
hænge op og bruge
som udgangspunkt
for samtale.
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Sådan kan I
evaluere jeres
pædagogiske
praksis

Evaluerende
pædagogisk
praksis
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Tema om Samspil og relationer i det pædagogiske læringsmiljø

Sæt fokus på tilknytning i jeres relation med barnet

Tryg tilknytning er afgørende for børns trivsel, læring, udvikling og dannelse. Forskning
peger på, at det er vigtigt for børns udvikling og evne til at knytte sig til andre, at de
har tæt kontakt til stabile voksne, der viser dem omsorg og interesse. Børn bruger de
trygge og stabile voksne som en sikker base, hvorfra de kan udforske verden.

Dialogkort
Kort om
Film illustrerer
temaets hovedpointer.

TRIN

DIALOGKORT

Evaluerende
pædagogisk
praksis
Formål

Hvad vil vi blive klogere på?
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Det første trin er at gøre jer klart, hvad det overordnede formål med jeres evaluering og
dokumentation af jeres praksis er, og hvilke spørgsmål I gerne vil have svar på. Jo mere
præcise og skarpe I kan blive på, hvad I søger at få viden om, des bedre valg af metode
– og des bedre svar får I. Husk, at jeres spørgsmål skal handle om, hvordan læringsmiljøet
hænger sammen med børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse – og at målet i sidste
ende er at finde ud af, om der er noget, I kan gøre anderledes for at styrke læringsmiljøet.

▪ Hvad undrer vi os over i vores dagtilbud, når det gælder sammenhængen
mellem det pædagogiske læringsmiljø og børnenes trivsel, læring,
udvikling og dannelse?

▪ Hvordan forventer vi at bruge vores nye viden?
▪ Hvem skal have gavn af evalueringen og hvordan?
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▪ Hvilke specifikke temaer eller situationer skal vi kigge nærmere på?
Er der noget specifikt, vi ønsker at ændre/opnå?
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Husk

Et godt undersøgelsesspørgsmål er et spørgsmål, man endnu ikke kender svaret på,
eller som udfordrer det, man tror, man ved.

Dialogkort giver jer
spørgsmål til refleksion.

Film

Inspiration til forløb er jeres guide til
et forløb, hvor I arbejder med temaet.

