
Arbejdet med den pædagogiske læreplan 
 
”Lederen af dagtilbuddet er ansvarlig for at etablere en evalueringskultur i dagtilbuddet, som 
skal udvikle og kvalificere det pædagogiske læringsmiljø.” 
”Med evalueringskultur i dagtilbuddet forstås, at lederen har ansvar for, at det pædagogiske 
personale og ledelsen løbende forholder sig refleksivt til, hvordan de pædagogiske 
læringsmiljøer understøtter børnegruppens trivsel, læring, udvikling og dannelse.”  
Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 50-51 
Hvilken del af det pædagogiske læringsmiljø har vi haft særlig fokus på i Dronninggård 
Børnehus? 
 

Arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan 
Dronninggård Børnehus er i gang med at udarbejde den styrkede pædagogisk læreplan. 
Grundet lederskift er processen først gået i gang i 20/21. 
Vi har en arbejdsgruppe bestående af pædagoger, der på workshops arbejder i mindre 
grupper med de forskellige emner. Disse samskrives af ledelsen. Den styrkede læreplan skal 
der arbejdes videre med på afdelingsmøder til august/september 2021, således at den 
samlede personalegruppe kan få ejerskab af den. Dernæst skal den videre til forældrerådet, 
således at forældreperspektivet kan medinddrages. Derfor forventes den pædagogiske 
læreplan at kunne offentliggøres til september 2021. 
 
Der er som sagt, tilgået ny ledelse – daglig leder og afdelingsleder - til Dronninggård 
Børnehus i løbet af 2020/2021. Evalueringen er i forhold til de tiltag, der er iværksat under 
den nye ledelse. Denne evaluering er udarbejdet i juli 2021 som en fortælling om tiltag på 
baggrund af evaluering af organisering i forhold til at skabe de bedst mulige betingelser for 
læringsmiljøer ligesom der har været særlige vilkår at tage hensyn til grundet corona.  
I børnehaveafdelingen:  
Corona satte i særlig grad dagsordenen for, hvordan vi kunne arbejde med fællesskaber i 
børnehaveafdelingen. Børnene var frem til maj 2021 inddelt i storegruppe og yngstegruppe, 
og yderligere mindre grupper. Evalueringen viste at aldersopdelte grupper kan skabe et godt 
læringsmiljø, men at vi også savnede stueinddelingen med blandet aldersgruppe 3-6 således 
at det kan skabe et læringsmiljø med kulturelle overleveringer. 
Da storegruppen stoppede for at starte i skole til maj 2021 var opgaven at fordele 
yngstegruppen ud på 3 stuer. Samtidig skulle vi finde vej i den ene dag at sige farvel til 32 
skolebørn for efter weekenden at modtage 13 nye børn og samtidig have fordelt 
yngstegruppen på 3 stuer samt de voksne ligeså. Alle børn skulle have nye garderobeplads, 
fordi vi havde været coronaopdelte i garderoberne også. 
 
Hvordan løser vi denne komplekse opgave og bevarer samtidig rammesætning og trygheden 
i overgangen for alle? 
 
Tidligere har der været tradition for at forældrene ønskede en specifik stue til deres barn. 
Problemet er blot at forældre ikke har samme indblik i de mulige relationer, som personalet 
har.  
Derfor: Hvordan kan vi få vores pædagogfaglige perspektiv i spil, når vi danner nye grupper? 
Vi anvendte en relationsmatrix og genbesøgte gruppedannelse i flere omgange. Desuden 
gav vi stuerne nye navne, ligesom personalet også blev sat sammen på ny måde. Vi sikrede 
dog at børnene havde en ”kendt” voksen med sig på hver stue. På den måde kunne vi også 
begynde et nyt narrativ omkring stuerne. 
Hvordan rammesatte vi i overgangen for børnene? 



Børnene blev samlet i de respektive grupper og med de respektive nye voksne i nogle 
omgange så de fysisk kunne se hinanden og rummet. 
De fik også stuenavnene af vide, og vi begyndte at tale om disse navne: Sol, måne og 
stjerne – stuerne og ”er du en sol-, måne- eller stjerne- pige/dreng?” 
Garderoberne blev gjort klar til selve dagen ved at der blev sat sol, - måne – og stjerne- 
billeder op med billede af barnets ansigt. Så hvis man ikke kunne huske hvor 
garderobepladsen var, så kunne man kigge efter billedet. 
De nye børn havde alle været til intromøde med deres forældre. Her havde de fået et særligt 
tidspunkt at møde ind på og der var lavet en plan for hvilken voksen, der tog imod dem på 
selve dagen og under indkøringen. Der var også udpeget hjælpevenner blandt børnene, som 
stod klar til at tage imod. Enkelte børn have såmænd også deltage under rundvisningen på 
intromøderne. 
 

Hvordan fik vi forældrene involveret?  
Vi havde orienteret forældrene grundigt omkring denne organisering og omkring 
gruppedannelserne. Vi har haft nogle enkelte opfølgende samtaler med forældre som havde 
brug for uddybende samtaler. Disse samtaler er vigtige, fordi her i Dronninggård Børnehus vil 
vi gerne være kendte for at ville dialogen, og at vi lytter til hinandens perspektiver. 
Hvordan kombinerer vi fremadrettet de aldersopdelte grupper og arbejder med 
kulturoverleveringer? 
Frem til september 2021 arbejder vi med at finde os tilrette på stuerne. Vi skruer op for ture – 
som udgangspunkt 2 gange om ugen. Vi finder fælles temaer at arbejde med. Når vi går ture 
er det sædvanligvis et stort barn, der holder et mindre barn i hånden. Det er blot en af 
måderne at arbejde med kulturoverleveringen. Men også i andre aktiviteter at børnene får 
mulighed for at spejle sig i større børn, og de større børn har mulighed for også at lære fra 
sig i forskellige sammenhænge.  
Fra september til december samler vi de kommende skolebørn 2 gange om ugen. Fra 
december og frem til skolestart vil det være 3 gange om ugen. Der deltager en voksen fra 
hver stue i storegruppen. Dermed har vi mulighed for at arbejde stuevis med de yngste. 
  
 
I vuggestueafdelingen:  
Evaluering af organiseringen af vuggestuens tre stuer:  
I vuggestuen har der de sidste par år været en opdeling af børnene: 0-2 år på 2 stuer og stue 
med 2-3årige. Denne storegruppestue lå fysisk væk fra de 2 øvrige. Den gode hensigt var at 
have mulighed for at lave nogle flere aktiviteter for børnene i 2-3 årsalderen. Som tiden gik, 
viste det sig, at det ikke var alle børn, der fik mulighed for et helt år på storegruppestuen. 
Simpelthen fordi der ikke var plads. Det havde også sine udfordringer at en stue fysisk lå 
længere væk fra de 2 øvrige.  
For børnene har vi savnet kulturoverleveringen som læringsmiljø: at de mindre børn kan 
inspireres af de store, også i forhold til det sproglige miljø som naturligt vil være anderledes. 
De større børn får igen mulighed for at lære noget om at være større end de mindre med alt 
hvad det indebærer af glæder, men også læring om hensyntagen og omsorg blandt andet.  
Vi har også lyttet til forældrene: Nogle glædede sig over ordningen med storegruppestuen. 
Andre havde betænkeligheder: ”hvorfor skal mit barn have et skifte midt i sin vuggestuetid”. 
Andre skulle som forældre blot lige igennem overgangen, indtil de blev trygge i skiftet. Andre 
undrede sig over hvorfor deres barn kun fik kort tid og andre længere tid på 
storegruppestuen, og kort efter skulle have et skifte igen til børnehaven.   
Der opstod også et organisatorisk problem: Hvad gør vi når vi kan se, at om et halvt år har vi 
så mange 2-årige, at der ikke er plads på storegruppestuen? 
 
 



Evalueringen af tiltaget med at have haft en storegruppestue kaldte derfor på at vi måtte 
gøre noget andet. Opgaven blev: Hvordan kan vi skabe en organisering, hvor vi får det 
bedste fra begge verdener: aldersopdelte gruppe og blandede grupper samtidig med at vi 
bevarer trygheden for børnene? 
Derfor har vi valgt: 
Troldestuen flytter i løbet af juli måned fysisk til den tidligere Bjørnestue, således at de 3 
stuer ligger som ”3 perler på snor”. Den tidligere troldestue bliver nu til en stue hvor vi: 
2 gange om ugen samler vi alle store børn fra hver stue. 1 voksen fra hver stue går med. 
Hver stue har stuen til 1 gang om ugen at kan anvende stuen til egen stues store børn eller 
dele af gruppen til motorik eller andre aktiviteter.  
Vi bevarer de voksne og børnene på stuerne.  
 

Hvordan har vi involveret forældrene? 
Forældrene er blevet involveret i ovenstående både vores evaluering, og hvad vi kunne se vil 
komme til at udfordre fortsat samt hvordan organiseringen ville blive og de læringsmiljøer vi 
ønsker at etablere. Det var også vigtigt for os at de børn, vi overvejede kunne flytte stue, at 
forældrene fik et valg, og at vi ønskede at lytte til deres ønske i så specifik og anderledes 
situation. 
 
Vi skal løbende evaluere, hvorvidt vi ser de ønskede effekter at den organisatoriske ændring 
såvel i børnehaven som i vuggestuen til de skemalagte ugentlige stuemøder samt til vores 
respektive afdelingsmøder. 
 
 
 
 
 
 


