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Dagsorden

• Hvad viser EVALUERINGEN kort 
fortalt

• UDFORDRINGER i realiseringen 
af den styrkede pædagogiske 
læreplan

• Hvad skal I have særlig 
OPMÆRKSOMHED på i det 
videre arbejde?



KVALITET



Dagtilbudschefer, daginstitutionsledere og dagplejepædagoger oplever, at den pædagogiske læreplan er 
rammesættende for dagtilbuddene, og at dagtilbuddene ledes med udgangspunkt i læreplanen
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Den styrkede pædagogiske læreplan er 
rammesættende
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Daginstitutionsledere

2021 (n = 555)

2018 (n = 751)

Dagplejepædagoger

2021 (n = 193)

2018 (n = 317)

Dagtilbudschefer

2021 (n = 70)

2018 (n = 81)

I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad I meget lav grad

Spørgeskemaundersøgelse blandt:
Dagtilbudschefer: 71 %
Daginstitutionsledere: 60 %
Dagplejepædagoger: 43 %
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Læreplanen er udgangspunkt for den faglige 
ledelse
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Daginstitutionsledere  (n = 555)

Dagplejepædagoger (n = 193)

I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad I meget lav grad

I hvilken grad oplever du, at den pædagogiske læreplan har været rammesættende for din ledelse i 
daginstitutionen/dagplejen de seneste tre år?



§
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Lederen som 
den ansvarlige

HVAD SIGER LOVEN?

Dagtilbudsloven §9, stk1

Lederen af dagtilbuddet er 
ansvarlig for, at den pædagogiske 
læreplan udarbejdes, og at det 
pædagogiske arbejde i 
dagtilbuddet tilrettelægges og 
udøves inden for rammerne af 
den pædagogiske læreplan. 
Lederen af dagtilbuddet er også 
ansvarlig for at offentliggøre den 
pædagogiske læreplan.



Status på de 8 fokusområder
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Faglig ledelse

Det brede læringssyn og læring hele dagen

Det sammenhængende børneliv

Børnesyn og børneperspektiver

Forældresamarbejde

Børnefællesskaber og børn i udsatte positioner

Evalueringskultur

Samarbejde med lokalmiljøet

Kilde: Stinestregen er i mål



Vi er ikke helt i mål…

Børnefællesskaber og børn i 
udsatte positionerEvalueringskultur



Evalueringskultur

HVAD SIGER LOVEN?

Dagtilbudsloven §9, stk 2 og 3

§
Lederen af dagtilbuddet er ansvarlig for at etablere en evalueringskultur i dagtilbuddet, som skal udvikle og 
kvalificere det pædagogiske læringsmiljø. 

Lederen er ansvarlig for, at arbejdet med den pædagogiske læreplan evalueres mindst hvert andet år med 
henblik på at udvikle arbejdet. Evalueringen skal tage udgangspunkt i de pædagogiske mål og herunder en 
vurdering af sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø i dagtilbuddet og børnenes trivsel, læring, 
udvikling og dannelse.

Evalueringen skal offentliggøres.

Lederen af dagtilbuddet er ansvarlig for at sikre en løbende pædagogisk dokumentation af sammenhængen 
mellem det pædagogiske læringsmiljø og børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. Den pædagogiske 
dokumentation skal indgå i evalueringen.



Evalueringskultur er motoren
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Børnefællesskaber og børn i udsatte positioner

HVAD SIGER LOVEN?

§
Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan det pædagogiske læringsmiljø tager højde for børn i 
udsatte positioner, så børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse fremmes

Dagtilbudslovens §8, stk 5

Forarbejder til dagtilbudslovens §8, stk 2

Al leg, dannelse og læring sker i børnefællesskaber, som det pædagogiske personale fastsætter rammerne for. 
Relationer og venskaber er afgørende, hvor alle børn skal opleve at være en del af fællesskabet og blive 
respekteret og lyttet til. I dagtilbuddenes hverdag skal der være plads til, at det enkelte barn både kan vise 
initiativ og kan være aktivt deltagende, samtidig med at fællesskabet skaber rum til alle, nye relationer og 
mulighed for at prøve forskellige positioner mv. Det er det pædagogiske personales og ledelsens opgave at 
skabe en balance mellem individ og fællesskab i dagtilbuddet.



Flere børn mellem 0-5 år mistrives



Behov for mere understøttelse
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Daginstitutionsledere (n = 555)

Dagplejepædagoger (n = 193)

I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad I meget lav grad

I hvilken grad oplever du, at forvaltningen understøtter dig i arbejdet med at realisere målene i den 
styrkede pædagogiske læreplan?



Hvad skal I have særlig 
opmærksomhed på?

• Fortsat eller genstart arbejdet

• Sæt fokus på 

• børn i udsatte positioner og

• evalueringskultur

• Hvordan? Centralt med 

• understøttelse af den 
fortsatte realisering af 
læreplanen og 

• kompetencer hos 
medarbejdere og ledere



Tak for opmærksomheden!


