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Hvordan har vi indtil nu arbejdet med indholdet i den skriftlige pædagogiske læreplan? 
(skriv i stikord og højst 5 linjer): 
 
I Vuggestuen Stjernestund arbejder vi løbende med den skriftlige pædagogiske læreplan. Vi har 
afholdt pædagogisk dag, hvor vi gennemgik den styrkede pædagogiske læreplan med fokus på 
måltidspædagogik og inddrog vores egen praksis heri. Derudover har vi et fast punkt på 
personalemøderne, hvor et læreplanstema gennemgås hver gang, ligeledes evalueres 
læreplanstemaerne på stuemøderne. 
 
 
 

Giv et eksempel på et formål med en evaluering af et pædagogiske læringsmiljø med 
henblik på at understøtte alle børns trivsel, udvikling, læring og dannelse (højst 5 linjer):  
 
Vi har haft særlig fokus på normer, skik og værdier under måltidet. Vi reflekterer og undersøger 
sammen vores egen praksis omkring måltidet, herunder også barnets perspektiv.  
Hvordan skaber vi en god ramme om måltidet uden at begrænse børnenes muligheder for at 
deltage og opleve glæde ved maden?  
Hvilke normer og værdier har vi fokus på at lære børnene under måltidet? 
 
 

Hvilken dokumentationsform anvendte I? (billeder af aktiviteten, praksisfortællinger, 
observationer eller andet):  
 
Vi har anvendt procesjournal. Vi har skrevet et inspirations-opslag til forældrene, hvor vi gør 
opmærksom på, hvad vi i personalegruppen har arbejdet med ift. måltidspædagogik, og hvilke 
ændringer det har medført under måltiderne her i vuggestuen, samt nogle refleksionsspørgsmål, 
som forældrene kan vælge at bruge ift. måltiderne i hjemmet. Vi er i gang med at dokumentere 
vores måltider i form af billeder til forældrene, hvor vi gerne vil sætte fokus på, hvor meget 
børnene selv kan hjælpe til under måltidet. 
 
 
 

Betød det ændringer og/eller justeringer af det pædagogiske læringsmiljø – ja/nej? 
 
Ja, vi har over tid præsenteret børnene for flere ændringer ifm. måltiderne. Bl.a. er der børn, der 
hjælper til med at dække bord inden måltiderne, frugt og grønt serveres i små skåle/fade til 
middag, så børnene selv kan tage og sende rundt, og vi har ændret vores rutine omkring 
oprydningen efter måltiderne, så alle kan deltage.   
 
 



 
Hvad er vores næste skridt i forhold til den skriftlige pædagogiske læreplan? 
 
Vi evaluerer løbende på vores pædagogiske læringsmiljø og justerer den skriftlige pædagogiske 
læreplan herudfra. Vi ser læreplanen som et dynamisk redskab, som vi evaluerer på vores 
personalemøder, stuemøder samt på pædagogisk dag, for at sikre os at den skriftlige 
pædagogiske læreplan afspejler vores praksis.  

 
Hvordan har I inddraget Forældrebestyrelsen i evalueringen af den pædagogiske 
læreplan? (højst 5 linjer):  
 
Forældrebestyrelsen har løbende været inddraget i arbejdet med og evalueringen af den 
skriftlige pædagogiske læreplan. Forældrebestyrelsen har kunnet komme med input og 
spørgsmål, som kunne bidrage til justering af vores pædagogiske praksis og evaluering af 
læreplanen.  

 


