EVALUERING
AF ARBEJDET
2021

Børnehuset Bakkebo er en kommunal aldersintegreret daginstitution.
Vi bor i et dejligt træhus der er centralt beliggende i naturskønne omgivelser
i Aabenraa by, tæt på skoven og i gåafstand fra vores kolonihavehus.

EVALUERING AF ARBEJDET
MED DEN PÆDAGOGISKE LÆREPLAN
I BØRNEHUSET BAKKEBO
I Børnehuset Bakkebo har vi de seneste 2,5 år 2018-2021, arbejdet med udvikling og
kvalificering af det pædagogiske læringsmiljø og tilpasset vores struktur og ramme,
så der blev skabt rum til refleksion og analyse af vores praksis.
Vi har struktureret os således:
• I 2018-2019 afholdt vi pædagogmøder hver 14. dag hvor udvalgte pædagogiske
		 temaer blev analyseret og beskrevet.
•		Vi afholder personalemøder med oplæg om temaer fra de nye styrkede
		 læreplaner, kombineret med efterfølgende gruppearbejde.
• Afholder faglig-fyrtårnemøde hver måned hvor relevante temaer drøftes
		 og planlægning af pædagogiske temaer til personalemøder planlægges og
		 hjemmeopgaver til personalet besluttes.
•		vi pædagogmøder hver 14. dag hvor udvalgte pædagogiske temaer
		 blev g beskrevet.
• Væg om temaer fra de nye styrkede læreplaner, kombineret med
		 efterfølgende gruppearbejde.
• måned hvor relevante temaer drøftes og planlægning af pædagogiske temaer
		 til personalemøder planlægges og hjemmeopgaver til personalet besluttes.
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De seneste 2 år har vi i Børnehuset Bakkebo haft særligt fokus på følgende områder,
som del af arbejdet med læreplanen:
•		Mad og måltider – Vi værner om den gode stemning omkring måltidet der giver
		 plads til at tale og lytte til hinanden og hvor der tages vare på fællesskabet.
		 Vi har i forlængelse heraf revideret vores Kostpolitik, som nu hedder
		 ”Mad og måltidspolitik”, hvor måltidspædagogikken også er beskrevet.
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•		Børnesyn
• Børneperspektiver

• Leg
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I maj 2021 - oplæg ved forsker fra Århus Universitet om ”Natur, udeliv og science”.
•		Overgange og sammenhænge

•		Forældresamarbejde
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•		Forældrebestyrelsen - beskrivelse af bestyrelsens rolle og ansvar.
		 Udarbejdelse af folder til nye forældrebestyrelsesmedlemmer.
		 Folder findes på www.bornehusetbakkebo.dk
•		Børn i udsatte positioner, herunder formalisering af samarbejde med
		 sundhedsplejerske, evaluering af trivselsteam og forberedende aktiviteter
		 til opstart af familiegrupper i Bakkebo.
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•		Evaluerings- og feedback kultur – se nedenfor
		 Det gode samspil – relations-og ressourceorienteret pædagogik – se nedenfor
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HVORDAN HAR VI ORGANISERET
VORES EVALUERINGSKULTUR?
I Bakkebo har vi løbet af de seneste 2 år haft fokus på at skabe rammer
og systematik for vores evalueringskultur.
I efteråret 2018 gennemgik 4 pædagoger kursusforløb i UC Syd for Faglige Fyrtårne
og målet var at de faglige fyrtårne i samarbejde med institutionsleder skulle gå
i front og være formidlende til alle medarbejdere i Bakkebo omkring de nye
styrkede pædagogiske læreplaner og implementeringen af denne.
Der blev i foråret 2019 afholdt pædagogmøder en gang om ugen, hvor alle pædagoger
var samlet. Formålet var at analysere og reflektere over udvalgte temaer, som vi vurderede
der var behov for at se nærmere på mhp at kvalificere det pædagogiske arbejde og styrke
børnenes trivsel, udvikling og læring. Der var behov for at få skabt et bedre fælles afsæt
med udgangspunkt i forskningsbaseret viden. Temaerne er nævnt ovenfor. Metoden der
blev brugt til analysere ud fra var at finde vores fælles ”hvorfor”, ”hvordan” og ”hvornår”.
Redskabet ”situationsanalyse” til analyse og refleksion af konkrete pædagogiske situationer
blev introduceret for hele personalegruppen og bruges på de ugentlige stuemøder og
månedlige teammøder. Herudover bliver ”redskab til forankringsproces” og ”skema til
handling” taget i brug af nogle af stuerne som supplement til ”smttemodellen”
som vi er kendt med at bruge som analysemetode i Bakkebo.
I forbindelse med internt kompetenceudviklingsforløb for hele personalegruppen i Bakkebo i ”ressource- og relationsorienteret pædagogik” er vi blevet introduceret til metode
for videoanalyse. Se beskrivelse af kompetenceudviklingsforløb nedenfor. Videoanalyse har
vist sig at være et let tilgængelig og brugbar analyseredskab, der kan bruges af alle pædagogiske medarbejdere. Videoanalyse giver flere vinkler og perspektiver på den pædagogiske praksis og samspillet med børnene. En metode vi skal bruge fremadrettet.
Med brugen af videoanalyse og brugen af sløjfemodellen som refleksions og analyseredskab arbejder vi med vores professionelle relationskompetence. Vores evne til som fagproffessionel at vise omsorg ved at etablere og fastholde og udvikle en anerkendende og
udviklingsstøttende kontakt. Og ud fra denne at tage ansvaret for at skabe et lærende og
udviklende samspil. Vi får øje på det der lykkes og mentaliserer, sensitiverer og justerer i
samspillet med barnet. Metoden bygger på den nyeste udviklingspsykologiske viden samt
ICDP-programmet der er skabt af den norske psykolog Karsten Hunreide. Der arbejdes
således med selvobservation og evaluering af relationelle forhold til barnet.
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De 8 samspilstemaer:
Den følelsesmæssige dialog – vis glæde for barnet, se barnets initiativ – justér dig,
inviter til samtale – lyt og svar, giv barnet anerkendelse
Den meningsskabende dialog- fang barnets opmærksomhed, fasthold barnets opmærksomhed – vis følelser og entusiasme, forbind barnets opmærksomhed – uddyb og forklar
Den guidende/vejledende dialog – fortæl barnet, hvad det må og skal. Trin for trin

Kompetenceudvikling for pædagogerne i Børnehuset Bakkebo
Relations- og ressourceorienteret pædagogik.
Kompetenceudviklingsforløbet for pædagoger i Børnehuset Bakkebo har sit afsæt i personalets arbejde med Den styrkede pædagogiske læreplan. I forløbet fokuseres særligt på
barnets muligheder for at indgå i positive relationer til personale og andre børn.
Med afsæt i det pædagogiske grundlag og læreplanstemaer, knyttes bl.a.
an til personalets arbejde med:
•
•
•
•
•
•

børneperspektiver og mentalisering
den voksnes rolle ifm. børns trivsel, udvikling, leg og læring
barnets sociale samt alsidige personlig udvikling
børnefællesskaber
børn i udsatte positioner
perspektiver på forældresamarbejde

11

Formål
Formålet er at give personalet en fælles faglig forståelse for en relationel praksis, der
med afsæt i Den styrkede pædagogiske lærerplan, er med til at støtte alle børns sociale
og alsidige personlige udvikling – med et særligt fokus på børn i udsatte positioner.
Formålet er desuden at styrke den faglig feedback og evalueringskulturen i Bakkebo,
gennem brug af videoanalyse.
Indhold og form
Uddannelsen har en varighed af 30 timer og er tilrettelagt som fem enkeltdage
understøttet af aktionslæring i de mellemlæggende praksisperioder.
Grundlaget for alle UCN act2learns skræddersyede kompetenceudviklingsforløb er
Refleksiv praksislæring (RPL) og Aktionslæring. Udover ny viden fokuseres i vores
uddannelsestilrettelæggelse på en høj grad af praksisanvendelighed og overførbarhed
mellem undervisning og anvendelseskontekst. Fokus på implementering af indholdet
fra kompetenceforløbet til deltagernes praksis er centralt og gennemgående.
Deltagerne vil arbejde med aktionslæring, herunder planlægning af hvordan ny viden
fra uddannelsen omsættes i praksis, analyse af indsamlet dokumentation og video,
samt refleksion over og evaluering af egen praksis i læringsmiljøet
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HVORDAN HAR VI ARBEJDET MED
VORES LOKALE SKRIFTLIGE LÆREPLAN?
I 2018 startede vi indflyvningen til arbejdet med de nye styrkede læreplaner.
Alle medarbejdere har haft ”hjemmelæsning” op til vores personalemøder som
startede med gennemgang af ”Masterplanen……
På personalemøderne har vi udvalgt de temaer der har givet anledning til fornyet
refleksion og analyse. Temaerne er herefter blev sat på dagsordenen og der har
været afsat tid til at gennemgå teoretisk reference og efterfølgende gruppearbejde
på tvær af huset og med efterfølgende plenumdrøftelser.
I den forbindelse fik vi evalueret på afviklingen af vores personalemøde.
Var vi enige om hvad møder skulle indeholde og hvad skulle vi ændre på for
at vores møder kunne blive bedre og med et fælles afsæt?.

I foråret 2020 – under Corona-nedlukningen – har de faglige fyrtårne arbejdet med
beskrivelsen af Børnehuset Bakkebos læreplaner med udgangspunkt i opsamlingen fra
de pædagogiske drøftelser som pædagogmøderne og personalemøderne havde ført
med sig. Det øvrige pædagogiske personale har bidraget med eksempler og
billeddokumentation fra den daglige praksis der knytter an til de enkelte læreplanstemaer.
Vores ønske for Bakkebos læreplan var at den skulle fremstå som let læsbar og et
visuelt produkt, der giver smil på læben og lyst til at læse videre, mere end et
teksttungt materiale som ”ender i skrivebordsskuffen”. Et produkt som både
personale og forældre kan relatere til.
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HVILKEN PÆDAGOGISK DOKUMENTATION
HAR VI INDSAMLET I ARBEJDET
MED DEN GENNEMFØRTE EVALUERING?
1.
		
		
		
		
		
		
		

Vi har allerede en systematik i indkøringen af nye børn i vuggestuen, gode
dialoger med forældre, opstartssamtale mv ift. hvad der kan skabe tryghed
og en god opstart for barn og forældre. Ved overgangen til børnehave har vi
ikke samme systematik og der har tilbagevende vist sig at mangle forventningsafstemning og klare aftaler mellem vuggestue og børnehave, når et barn afslutter
vuggestuen og starter i børnehaven. Og hvis børn og forældre skal føle sig trygge
ifm. overgangen er det afgørende at vi ved hvad vi gør, hvorfor vi gør det og
hvornår vi gør det.

		
		
		
		
		
		
		

I forbindelse med opstart i vuggestue er vi blevet klar over at et tættere
samarbejde med familiens sundhedsplejerske meget tidligere, kan give os mere
indsigt og viden så vi endnu bedre kan understøtte barnets trivsel, udvikling og
læring. Vi har oplevet at vi lang tid efter barnets opstart i vuggestue er blevet
bekendt med viden om udfordringer i barnets tidlige liv eller ifm. fødsel, som
kunne have ført til en tidligere forebyggende indsats, hvis vi i sammen med
forældrene havde inddraget sundhedsplejersken ifm. opstart i vuggestue.

2. Der er brug for at se nærmere på udfordringerne i at fastholde den ønskede
		 systematik og hvorfor sprogvurderingerne viser generelt at udviklingen i de
		 to-sprogede børns sprogforståelse og ordforråd ikke viser bedre resultater.
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HVAD LÆRTE VI OM SAMMENHÆNGEN MELLEM
VORES PÆDAGOGISKE LÆRINGSMILJØ OG BØRNENES
TRIVSEL, LÆRING, UDVIKLING OG DANNELSE?
Her skriver I kort resultaterne af jeres analyse, fx hvordan den indsamlede dokumentation
gjorde jer klogere på det, I var blevet nysgerrige på? Hvad var jeres vurdering af det pædagogiske læringsmiljøs betydning for børnegruppens trivsel, læring, udvikling og dannelse?
Dette er første del af trin 3 i evalueringscirklen. Har I under evalueringen skrevet resultaterne på en planche eller lignende, kan I indsætte et billede.
1.		Ved at have et tættere samarbejde med sundhedsplejersken tidligt i barnet
		 vuggestuetid, har vi lært at vi hurtigere får etableret samarbejde med de
		 tværfaglige samarbejdsparter, såfremt der måtte være brug for at understøtte
		 barnets udvikling og trivsel endnu bedre.
2. Vores mål er at de 2-sprogede børns sprogudvikling skal vise bedre resultater og
		 ligge tættere på Aabenraa Kommunes generelle niveau for samme aldersgruppe.
		
		
		
		

Vi ved fra forskningen at systematik og struktur i de pædagogiske indsatser med
de to-sprogede børn skaber gode vilkår for udvikling. Det ønsker vi at blive bedre
til ved at få skabt systematik og evaluere sprogindsatsen løbende samt have
tættere samarbejde med to-sprogskonsulenten
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HVILKE ÆNDRINGER OG/ELLER JUSTERINGER
AF PRAKSIS GAV EVALUERINGEN ANLEDNING TIL?
Vi har fortsat fokus på at skabe en god kontakt og dialog med forældrene. Vi forespørger
fremadrettet forældrene om samtykke ift. at tage kontakt til sundhedsplejersken omkring
evt. opmærksomhedsområder der kan komme barnet til gode i den gode opstart og den
tidlig forebyggende indsats.
1.		Analysen og refleksionen over vores praksis med ”den gode overgang”
		 fra vuggestue til børnehave har ført til ændringer som illustreret på plancherne:
2.		Evalueringen af to-sprogsindsatsen har givet anledning til at vi fremadrettet
		 foretager følgende ændringer:
		
		
		

Fælles planlægning af sprogindsatsen i samarbejde med to-sprogkonsulenten
med udgangspunkt i sprogvurdringsrapporterne – faste møder i løbet af året.
Pædagog i børnehaven får tovholderfunktion på to-sprogsindsatsen incl.
overgang fra vuggestue til børnehave.

- Løbende evaluering af indsatsen med udgangspunkt i sprogvurderingerne
- Udarbejdelse af handleplaner for de enkelte børn
- Vuggestuepersonalet får bedre kendskab til sprogvurderinger, tolkning
		 og vurdering af disse. To-sprogskonsulent har givet ”undervisning”
		 i sprogvurderinger på personalemøde.
- Faste ugentlige aktiviteter i små grupper, med fokus på sprogunderstøttelse.
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HVORDAN HAR VI INDDRAGET
FORÆLDREBESTYRELSEN I EVALUERINGEN
AF DEN PÆDAGOGISKE LÆREPLAN?
Arbejdet med de styrkede pædagogiske læreplaner har været på som fast punkt på
forældrebestyrelsesmøderne gennem de seneste 2 år. Forældrebestyrelsen har læst
”Masterplanen” og ”Rammer og sammenhænge for ……..
Bestyrelsen er blevet introduceret til indholdet, formålet med og målet for den proces
vi har været i gang med i Bakkebo. Og for at give et billede vores praksis har medarbejder
repræsentanterne i bestyrelsen fremlagt eksempler illustreret på plancher fra
pædagogmøderne for hvordan vi arbejder med refleksion og analyse af vores praksis
ud fra udvalgte pædagogiske temaer. Det viste sig at være en rigtig god og praksisnær
måde at dokumentere vores arbejde for forældrebestyrelsen, som var en øjenåbner
for forældre og som affødte stor respekt for det arbejde vi udføre.
Et godt forældresamarbejde er alt afgørende for at vi lykkes med vores arbejde og vi
lægger derfor vægt på inddragelse og samarbejde med forældrene i Bakkebo samt styrke
forældresamarbejdet i Bakkebo. Særligt hvordan vi i en Covid-19 tid får den bedst mulige
kommunikation med forældrene, drøftes løbende på vores forældrebestyrelsesmøder.
Det har ført til nye tiltag og justeringer i den daglige praksis, til glæde for vores forældre
og børn.
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HVILKE OMRÅDER AF VORES PÆDAGOGISKE
LÆRINGSMILJØ VIL VI FREMADRETTET
SÆTTE MERE FOKUS PÅ?
I forbindelse med vores deltagelse i projekt ”en bedre chance i livet” og ”1000-dages
projektet” har vi over de seneste 2,5 år arbejdet med fokuseret med at kvalificere
vores arbejde med børn i udsatte positioner. Og det fortsætter vi med.
Vi vil arbejde videre med at kvalificere og få skabt systematik i overgangen fra vuggestue
til børnehave som fortsættelse af det vi allerede har sat i gang ift. at vuggestuen
udarbejder overgangsskemaer og sprogvurderinger ved overgangen til børnehaven
og at der også afholdes forældremøder.
Vi har behov for at genbesøge vores fokus på de pædagogiske læringsmiljø på legepladsen. Kan vi skabe flere rum i rummet eks. områder børnene kan gemme sig i, udkigstårn
børnene kan kravle op i, udskiftning af legeredskaber så slidte/gamle redskaber udskiftes
- processen er sat i gang i samarbejde med forældrebestyrelsen. Skal vi have tænkt opdeling af legepladsen ind, så der er bedre mulighed for at lege i mindre grupper uden at blive
forstyrret. Og den voksnes rolle på legepladsen skal drøftes igen. Er vi tilstrækkelig gode
til at støtte de børn der har det svært i legefællesskaber på legepladsen? Og hvordan kan
organiseringen på legepladsen evt. imødekomme dette behov. Skal der ses på organisering af flere vokseninitierede lege på legepladsen der skal være med til at støtte børnenes
regulering, udvikle deres sociale færdigheder, afstemme i samspillet, lære turtagning, tage
hensyn mv.
Vi har ansøgt kr. 250.000,- i More Play puljen til at nytænke vores udendørs lege- og aktivitetsområde, så der skabes sammenhæng op gennem skoven til vores kolonihavehus.
Herudover skal fokus rettes på områderne beskrevet i virksomhedsaftalen – LEG og IT – og
digitalisering. De faglige fyrtårne har udarbejdet en plan for hvilke efteråret 2021 hvor ovennævnte emner er sat på dagsordenen på personalemøder og hvor indsamling af viden,
evt. yderligere kompetenceudvikling samt implementering drøftes og besluttes.
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HVORDAN VIL VI JUSTERE ORGANISERINGEN
AF VORES EVALUERINGSKULTUR?
Her kan I kort beskrive, om I oplever, at organiseringen af jeres evalueringskultur har
understøttet meningsfulde drøftelser, refleksioner, analyser og vurderinger af jeres pædagogisk praksis i hverdagen? Eller om jeres erfaringer giver anledning til at justere organiseringen af jeres evalueringskultur, fx om der er brug for at afprøve andre måder at mødes og
måder at reflektere sammen, justere hyppigheden af møder eller fastholde god evalueringspraksis.
Efter at have afprøvet forskellige refleksions- og analyseformer i løbet af de seneste 2 år,
nedtoner vi bruger af ”skema til handling” og vil i forlængelse af vores fælles uddannelsesforløb i ressource- og relationsorienteret pædagogik fokusere på brugen af videoanalyse
som værktøj til analyse af vores pædagogiske praksis. Alle skal således fortsat øve sig og
blive fortrolig med metoden. Det pædagogiske personale skal kontinuerligt bruge metoden
på stuemøder og teammøder. Erfaringerne med brugen af videoanalyse har forstørret
vores fokus på pædagogens rolle i samspillet med barnet og skabt større bevidsthed om at
vi skal arbejde med vores mentalisering og sensitiveringsevne i forhold til barnet.
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HVORDAN HAR ELLER VIL VI PÅ BAGGRUND
AF DENNE EVALUERING ÆNDRE OG/ELLER
JUSTERE VORES SKRIFTLIGE PÆDAGOGISKE LÆREPLAN?
Med baggrund i den evaluering vi har været i gang med de seneste 2 år har vi i den skriftlige pædagogiske læreplan haft fokus på at skabe medejerskab af beskrivelserne så det
pædagogiske personale kan se sig selv i det og giver et praksisnær billede. Læreplanen skal
også være let læsbar for forældrene både gennem tekst og billeder, så de får et billede af
hvad vi står for og hvordan vi arbejder. Herudover skal den skriftelige pædagogiske læreplan også kunne give nye medarbejdere en introduktion til vores pædagogiske tilgang og
praksis.
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