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Arbejdet med den pædagogiske 

læreplan 

 
 

 
 

Hvilke dele af vores pædagogiske læringsmiljø har vi særligt haft fokus på over de sidste 

2 år? 

2020-2021, et år, hvor covid 19 kom til at fylde rigtig meget i den pædagogiske hverdag: 

- Et år, fyldt med dilemmaer, vi blev nødt til at forholde os til:  

  Hvordan løfter vi opgaven?   

  Hvad er vigtigst? – Sundhed, Sikkerhed, Trivsel, Udvikling, Retningslinjer? 

- Et år, hvor vi som fagpersoner i endnu større grad end tidligere, har måttet reflektere    

  over egen praksis – og i fællesskab fundet nye veje. En proces, der har krævet nysgerrig   

  hed på vores egen – og andres oplevelse af situationen. En proces, der har krævet omstil- 

  lingsparathed – og nytænkning – og hvor forældresamarbejdet har været altafgørende. 

- Et år, hvor næsten intet var som det plejer. 
 

Der er arbejdet med meget i årets løb: Den daglige struktur, rutinesituationerne, venskaber, relati-

oner, lovgivning, diverse kreative projekter mm. 

 

Men rammen omkring det hele, vores fælles fokuspunkt, har været vores nøgleord:  

Tryghed og nærvær.  

Det vigtigste for os – midt i det hele har været, hvordan vi midt i alt det udefrakommende kaos, 

har kunnet bevare trygheden og nærværet – ikke bare som nøgleord, men som essensen af vores 

kultur på stedet. 

 

Vi har i denne evaluering valgt at dykke ned i flg. 3 Punkter, som vi yderligere har haft fokus på: 

 

- Børneperspektiv – under covid 19. 

- Sciencforløb i børnehaven. – refleksion og undren 

- Æstetiske læreprocesser: Her har vi valgt Forløb med sommer og fisk. 

• Dannelse og Børneperspektiv 

Metode: Observationer, Interviews, Praksisfortællinger, Refleksion, billeddokumentation. 
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Hvordan har vi organiseret vores evalueringskultur? 

Som noget nyt – på baggrund af covid 19, er vi begyndt at arbejde i teams – med en fast 

børnegruppe. Dette gør det mere enkelt at observere og få øje på, hvad der er på spil med det 

enkelte barn – og i børnegruppen. 

Dagligt: Vi bruger dagligt kollegial sparring i teams. Vi gør det i forhold til det enkelte barn, men 

også hele børnegruppen. Den daglige evaluering omhandler mest det enkelte barns/børnegrup-

pens udvikling, trivsel og læring – og hvordan vi kan iværksætte nye handlestrategier, som frem-

mer dette. 

Vi arbejder ud fra flg: Hvad ser vi? Hvad vil vi gerne se? Hvordan kan vi tilrettelægge hverdagen 

bedre – så det sker? 

Observationer deles jævnligt med en el. flere kollegaer fra andre teams – for at få flere refleksio-

ner i spil. Vi ser dette som en vigtig del af vores evalueringskultur.  

En episode på legepladsen er eks. ikke entydig, men kan/skal ses fra flere sider – for at få så fuldt 

et billede som muligt. Her er vi inspirererede af KRAP-tænkningen, der netop arbejder med per-

spektivtagning.  

Refleksionerne bruges hovedsagligt til at ændre på praksis – og tilrettelægge nye handlestrategier. 

Det kan være alt – lige fra organisering af legegrupper: hvordan støtter vi bedst op omkring relati-

onerne? Bordplanen: hvordan sidder vi bedst ved bordet – så alle har det godt? Indretning: Hvor-

dan fungerer den bedst – så vi får skabt gode læringsmiljøer? 

Jævnligt: Vi samarbejder med børneindsatsen omkring enkelte børn. Her får vi gode råd – og 

vejledning til, hvordan vi kan ændre/forbedre den pædagogiske praksis. Referat af disse møder, 

samt indgåede aftaler står i referat, som medarbejderne læser.  

Vi udvælger enkelte pædagogiske forløb, som vi evaluerer skriftligt på. Her bruges billeddoku-

mentation, praksisfortællinger, observationer, interviews mm. Disse sættes i mappe – til gensidig 

inspiration for hele personalegruppen. 

Månedligt: ved det fælles p-møde reflekterer og evaluerer vi i fællesskab – og der sættes nye 

fælles mål. Her tages jævnligt pædagogiske dilemmaer og metoder op til fornyet overvejelse. I år 

har vi bl.a. drøftet børns seksuelle udvikling – ud fra en podcast nogle medarbejdere havde hørt. 

Derudover har vi været omkring: hvornår er det en irettesættelse – og hvornår er det skæld? Hvor 

meget skal vi som voksne gå ind og styre, hvem børnene leger med? Og Hvor meget skal vi 

presse et barn til at deltage i en planlagt aktivitet? – hvor går grænsen? Hvor skal barnet selv be-

stemme? – og er det altid godt for barnet selv at bestemme?  

Årligt: Ved vores p-dag gennemgås læreplanen – og bliver efterfølgende redigeret. Her udvælges 

nye fokuspunkter, der skal arbejdes med fremadrettet. 
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Hvordan har vi arbejdet med vores lokale skriftlige læreplan? 

Læreplanen blev færdiggjort – netop som Covid 19 holdt sit indtog.  

Læreplanen blev udarbejdet af personalegruppen – i samarbejde med forældrerådet – og der var 

enighed om, hvordan vi gerne så vores hus – og kulturen på stedet. 

Der er ikke på nuværende tidspunkt ændret i den skriftlige læreplan, men i løbet af de kommende 

måneder, bliver den revideret – med de ændringer, vi er kommet frem til i vores evaluering – og 

med det, der kommer frem på p-dagen. 
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Evaluering og dokumentation 

af elementer i det pædagogiske 

læringsmiljø 

 
 

 

Hvad var formålet med den evaluering, vi gennemførte?  

Børneperspektivet – under covid 19.  
Vi ville undersøge børnenes oplevelse af en pandemi – og se, hvad en pandemi gjorde i forhold til 

barnets trivsel, udvikling, læring og dannelse – og hvilken betydning vores nøgleord: Tryghed og 

nærvær har i en sådan situation. 

2020 blev et helt anderledes år end vi havde tænkt. Covid 19 satte en stopper for mange tanker og 

planer – og nytænkning måtte træde til.   

 

Da vi kom tilbage efter nedlukningen, stod det hurtigt klart, at hverdagen var blevet en helt anden. 

Forældrene, personalet og børnene havde ændret adfærd under nedlukningen, hvor vi hver især 

havde været isoleret. Nu skulle vi til at nærme os hinanden igen – og samtidig holde afstand. 

 

Vi kunne se og mærke, at børnene trak sig fysisk – både fra hinanden og fra personalet. Vi blev nys-

gerrige på, hvordan barnet oplevede at være midt i en pandemi. Hvad stod på spil? Hvad var godt? 

Og hvad var skidt? Hvordan kunne vi i en tid, der krævede afstand stadig have et miljø med tryghed 

og nærvær. 

 

Dette førte til et mini-feltarbejde bestående af observationer og interviews. 
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Hvilken pædagogisk dokumentation har vi indsamlet i arbejdet med den gennemførte evaluering? 

Observationer fra den første tid efter genåbningen: 

▪ Børnene blev delt op i små grupper med 3 i hver – og skulle sidde ved samme bord og spise 

frokost. En voksen satte sig ved bordet – så de nu sad 4 stk. (stadig med afstand) – hvorefter 

en lille dreng på 3 år rykker yderligere 30 cm. Væk – med ordene: ”vi skal holde afstand”. 

▪ En af de store drenge er lidt ked af det. En voksen kommer hen bagfra, lægger armen om ham 

og gir et lille klem, hvortil han hurtigt siger: åh, nej… vi må ikke røre hinanden”. 

 

Disse observationer gav anledning til refleksioner. Hvad er vigtigst – for at fremme barnets triv-

sel, udvikling, læring og dannelse? Sikkerhed? Tryghed? Nærvær? Et knus? Retningslinjer? 
 

Vi observerede børnenes reaktionsmønstre – og lavede små interviews/børnesamtaler – med fo-

kus på børns tanker og oplevelser af hele covid-situationen. Vi stillede flg. Spørgsmål: 

- Hvad er Corona? Hvilke regler gælder i børnehaven? Hvad må man/må man ikke? Hvad 

kan I godt li, nu når det er Corona? Hvad er ikke så godt? 

 

Dette gav anledning til gode snakke i løbet af dagen – og børnene fik sat ord på deres tanker. 

 

Det blev hurtigt klart, at børnene vidste rigtig meget om Corona. Det var tydeligt, at de havde  

fulgt godt med i diverse pressemeddelelser og samtaler i hjemmene, men det stod også klart, at de 

havde en opfattelse af, at det her var alvorligt, hvilket bekræftede vores oplevelse i forb. med ob-

servationer, vi havde gjort:  

 

Det sagde børnene om Covid 19: 

- Det er en virus, der smitter andre – og man 

skal holde afstand 

- Man skal holde sig for munden – når man ho-

ster i ærmet. 

- Corona-virussen er kommet, fordi en kanin har 

spist en syg flagermus. Det har min far sagt. 

- Det er en sygdom, hvor man skal på hospitalet 

og få fjernet sygdommen. Man bruger lægeting, 

så bliver man rask igen. 

- Det er en virus, der smitter meget. Man skal 

huske at vaske hænder nogle gange. 

- Og man skal nyse i ærmet – eller gå helt væk. 

- Corona er en farlig sygdom, som smitter andre. 

Hvis en hoster på en anden, så bliver den an-

den syg. Det er jo ikke så heldigt. 
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For os var det vigtigt at skabe så sikre og trygge rammer som muligt– ud fra de retningslinjer, der 

blev givet ovenfra… men også rammer, som børnene kunne føle sig så trygge og frie i som mu-

ligt. Vi ville gerne fjerne frygten fra børnene – og give håb. For os er regnbuen et tegn på HÅB. 

Derfor samlede vi nogle af svarene på en planche med en regnbue:  

 

”Der er håb – det bliver godt igen”! 

 

  
 

Planchen fik lov at hænge fremme i lang tid – til inspiration for både personale og forældre. På 

denne måde blev vi bevidste om, hvad Covid 19 gjorde ved børnene – og kunne følge op på deres 

oplevelser – og samtidig holde fokus på lyspunkterne: det bliver godt igen. 

Det blev også hurtigt klart for os, at Covid 19 førte gode ting med sig. Vi blev delt op i mindre 

grupper – med få voksne som nære kontaktpersoner. Dette skabte en ro hos mange børn. Nye 

venskaber opstod – og vi så, at børnene knyttede sig mere til hinanden i gruppen og til de voksne 

omsorgspersoner. Nogle børn faldt til ro i, at det blev besluttet hvor – og med hvem de måtte 

lege.  

 

 

 

Her er nogle af børnenes egne udsagn: 

 

 

- Jeg kan godt lide at legepladsen er delt op, for 

så ved man, hvor man må lege henne. 

- Det er dejligt, at vi er ude, også fordi jeg er i 

gruppe med Kalle. 

- Det er godt, at man skal holde afstand, så pas-

ser vi på hinanden.  

- Og så er det dejligt, at vi må lege sammen igen. 
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Covid 19 - Set med vuggestueperspektiv 

Vi kunne af gode grunde ikke benytte os i vuggestuen af børneinterview, men observerede en del 

i denne periode. I denne periode var forældresamarbejdet ekstra vigtigt – og vi havde dagligt eks-

tra dialog med forældrene omkring børnenes trivsel og udvikling. 

Efter nedlukningen opdagede vi ret hurtigt, at der på forskellige måder var en ændret adfærd. De 

små var påvirket af at have været hjemme i familiens trygge rammer, hvor de ikke var blevet ud-

fordret i dét at skulle være social. Samtidig oplevede vi, at de små ikke kunne finde den samme 

tryghed udenfor på legepladsen - som de kunne finde indenfor i de vante og trygge rammer. 

Vi havde derfor meget fokus på nærværet. vi var hele tiden omkring børnene i deres område af 

legepladsen – og fulgte deres spor. Vi kunne tydeligt mærke på enkelte af børnene, at det var eks-

tra svært at komme tilbage i dagtilbuddet i denne periode. Derfor var vi ret hurtige til at gå inden-

for, så snart restriktionerne tillod det. Indenfor kunne vi lettere give børnene den daglige trygge 

struktur og derudfra gå ud, så meget vi kunne. Selve afleveringen blev mere tryg på denne måde. 

Eksempler fra praksis: 

En pige i gruppen kunne stene fuldstændigt, når hun blev sat fra sin stol efter spisning og ned på 

fliserne ved sandkassen. Hun skulle fysisk hjælpes fra fliserne og op i sandkassen, have fx en 

skovl og spand i hånden og derefter kunne hun begynde at lege. Denne adfærd sås ikke før ned-

lukning, da kunne hun selv gå fra stuen og ud i sandkassen. 

En dreng græd meget i afleveringssituationen, men efter vi kom ind igen, var det ikke svært at 

blive afleveret. 

 

 
 
 

 
 

 
 

Hvad lærte vi om sammenhængen mellem vores pædagogiske læringsmiljø og børnenes 

trivsel, læring, udvikling og dannelse? 

 

 

Nøgleordene er tryghed og nærvær 

I vores læreplan har vi skrevet: ”Nøgleordene er tryghed og nærvær. Der er fokus på det enkelte 

barns trivsel og udvikling. De voksne er nærværende og engagerede og tager ansvar for trivslen i 

huset. Vi tror på, at trygge og glade børn leger og lærer bedst”.  

Vi lærte, at værdigrundlaget står fast. tryghed og nærvær ER altafgørende – for, hvordan et barn – 

el. en børnegruppes trivsel, læring, udvikling og dannelse er.  
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Hvilke ændringer og/eller justeringer af praksis gav evalueringen anledning til? 

Nu er hverdagen blevet mere ”normaliseret”, men vi tager de gode ting med fra Covid 19: 

- I dag er legepladsen ikke delt op, men der stadig udebaser, som er gruppens egen – til eks. 

Gruppe-aktivitet, spisning el. lign. Dette vil vi fortsætte med. 

- De ældste årgange bliver delt op i legegrupper, som leger sammen 1 time efter frokost – 

og ofte fortsætter legen længere, end ”påbudt”. Dette har vist sig at være godt i forhold til 

relationsarbejdet. Nye venskaber opstår – og børn bliver lettere inkluderet i et legemiljø, 

når der er færre børn. Samtidig giver det et godt indblik i, hvordan legegrupperne fungerer 

– og det kan vi give videre til forældrene, når der skal laves legeaftaler.  

- I løbet af dagen opdeles børnene ofte i mindre grupper. Vi er meget ude – men ofte er der 

en lille gruppe, der leger inde, hvor legen ikke forstyrres af andre – også for at arbejde 

med relationerne. Dette vil vi arbejde videre med. 

- Huset er nu stueopdelt – i årgange – og ikke funktionsopdelt. Børnene har egen stue – 

med faste voksne, faste venner - og faste pladser. Det giver en anden ro og tryghed – især 

for de børn, der har særlige udfordringer. Det er dog vigtigt, at man kan være sammen – 

også på tværs – og lege med en ven eks. Fra en anden gruppe. 

- Vi har fået mere fokus på hygiejne. Hyppig håndvask og håndsprit – og har fået øje på 

vigtigheden i at skabe trygge rammer for både børn og voksne. Vi har også fået endnu 

mere øje på vigtigheden i at blive hjemme, ved sygdom – og ikke få den ind i huset – til 

yderligere smitte. 
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Inddragelse af 

forældrebestyrelsen 

 
 

”Forældrebestyrelsen i kommunale, selvejende og udliciterede daginstitutioner skal inddrages i 

udarbejdelsen og evalueringen af og opfølgningen på den pædagogiske læreplan. 

Forældrebestyrelsen for den kommunale dagpleje skal inddrages i udarbejdelsen og evalueringen 

af og opfølgningen på den pædagogiske læreplan.” 

 

 
 
 

Hvordan har vi inddraget forældrebestyrelsen i evalueringen af den pædagogiske 

læreplan? 

Forældrerådet har været med i udarbejdelsen af den pædagogiske læreplan. I forh. Evalueringen, 

var det vigtigt at få et forældreperspektiv på Covid 19. Drøftelse ud fra flg. spørgsmål: 

• Hvordan har det været at aflevere barn i børnehuset - under covid 19.? 

• Hvilke overvejelser har der været for jer omkring sikkerhed/trivsel? - har I følt jer trygge? 

• Hvad har været sværest? lettest? 

• Hvilke gode ting skal vi tage med os videre frem - som vi har været tvunget ud i pga covid 

19? 

• Hvilke ting skal vi have tilbage - så snart det er muligt? 

Flg. Kom frem: 

Det har været trygt og godt. Covid er ikke blevet ”farlig-gjort” – men har været et vilkår, vi 

har skullet leve under. Dejligt, at det ikke har været så ”firkantet” – men at børnene har fået 

lov at lege. Dejligt, at forældrene har måttet komme ind i garderoben – flere savner dog at 

komme ind på stuen – og se udstillinger mm. Der er skabt gode rammer, som børnene kunne 

trives i. – så naturlige som muligt. Det kan være svært for nogle børn at skulle afleveres ude 

hver dag.  

Den første start – lige da vi genåbnede var svær. Det var meget kunstigt med de små grupper 

– og forældrene oplevede, at børnene blev hæmmet. 

 

Derudover drøftede vi ændringer til den pædagogiske læreplan: 

• Kortere aflevering – fungerer godt – børnene forstår godt, at det er vilkårene. Flere er 

blevet mere selvhjulpne. Måske fastholde, at forældre ikke skal ind på stuerne og afle-

vere. 
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• Fortsat fokus på hygiejne. Håndvask og sprit. 

• Fortsat fokus på at minimere sygdom. Børn skal holdes hjemme. 

• Gruppeopdeling kan noget godt. Det må bare ikke blive for firkantet. Der skal være 

mulighed for at besøge hinanden – og lege på tværs. 

• Eftermiddagsmaden skal tilbage – måske ikke i den gamle form, hvor det er fælles… 

men evt. hvor grupperne selv sørger for det. 
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Science-forløb i børnehaven. 
I foråret 2020 skulle vi være meget ude pga. covid 19. Dette gav anledning til I personalegruppen 

reflekterede vi over egen praksis – og denne proces gav anledning til nye arbejdsgange og ar-

bejdsformer – og nye ideer kom på banen. 

Smørblomsterne gik i gang med et længere science-projekt, som forløb over hele maj måned.  

Målet var dels at lave en masse projekter og forsøg – og dels at få børnene til at være nysgerrige 

og undersøgende – og høre, hvad børnene troede, der ville ske under forsøgene.   

 

Udover selve science-delen, var børnene også med til at indkøbe remedier – og blev på denne 

måde inddraget i hele processen. 

 

Ideer til forsøgene fik vi fra nettet og bogen ”365 forsøg”. 

 

Eks. 

Gær, sukker og vand blev blandet i en flaske. En ballon blev sat på åbningen. Efter planen skulle 

den vokse, men der skete ingenting. Der blev snakket i børnegruppen om, hvad de så skulle gøre 

– og der var enighed om at lade den stå – for måske ville den vokse og blive større – ligesom en 

bolledej. 

I løbet af dagen står flasken på samme sted – og børnene går til og fra og ser på den. ”Den er vok-

set”, siger de, hver gang de afslutter en leg. Flasken får lov at stå til næste dag – og om eftermid-

dagen bliver der gættet på, hvad der vil ske med den. Nogle tror, at den vil springe i luften, andre, 

at den er faldet sammen. Der bliver diskuteret, om det er sikkert at lade den stå indenfor osv.  

 

Der blev lavet mange flere forsøg: 

- Sæbebobler… både små og store… og en god snak: mon de kan blive firkantede? 

- Slim – hvordan føles det? 

- Hvad sker der, når man blander olie, farve og vand? 

- Og hvad sker, hvis man putter Mentos i en fyldt cola-flaske? 

- Osv.  
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Æstetiske læreprocesser, Sommer - og fisketema: 
Under læreplanstemaerne: 

- Kultur, æstetik og fællesskab 

- Natur, udeliv og sanser 

- kommunikation og sprog – herunder musik 

Hele huset havde sommer som tema. Ud fra temaet har vi valgt at fokusere på fisk. Under-emne 

er farver, da vi oplever, at flere af børnene bytter om på farverne. Samtidig er der mulighed for at 

arbejde med nuancer af farver, som lysegrøn og mørkegrøn. 

 

Forløb, hvor vi arbejdede med æstetiske læreprocesser: 

• Optakt til emnet: Vi så en film om fisk. Her oplevede vi, at det især var de farvestrålende 

fisk og hajer, der var mest spændende. Efterfølgende fandt vi de fisk, som børnene havde 

bidt mærke i, og fandt ud af, hvad de hed.  

• Børnene lavede deres egne fisk. Vi klippede nogle store fisk ud, fyldte dem op med skum, 

gav dem papmache om - og efter tørring, kunne børnene vælge mellem 4 fisk fra filmen, 

som de kunne lave: Klovnefisk, doktorfisk, blå tang fisk eller gråhaj. 

• Børnene blev inspirerede af hinanden – og af billeder, der blev hængt op på skabene. 

• Forløbet blev afsluttet med en koncert, hvor vi inviterede de andre grupper til at høre vo-

res fiskesang. 

 

Billederne og navnene på fiskene hang vi op, så børnene havde det som skabelon. Børnene blan-

dede selv farver, da farven orange var en farve vi selv skulle blande. Ligeledes en mørkere grå til 

hajen. 

 

Maleprocessen tog 2-3 dage, da de skulle males på begge sider og til sidst detajler som fx den 

sorte farve i klovnefisken. 

 

Børnene var meget koncentreret om deres egne fisk, og de farver de havde. Vi oplevede en større 

gåpå mod, da de skulle male 2. gang, da de første gang kunne have svært ved at se mønstret og 

hvor de skulle male henne. 

 

Undervejs var børnene i gang med historiefortælling om deres fisk. Hvem spiser hvem, og hvor 

skal de hænges op så hajerne ikke spiser doktorfiskene. Det blev til en snak om at lave vores køk-

ken om til et stort akvarium, hvilket børnene synes var skægt. 

 

Børnene ville rigtig gerne lege med deres fisk, og da vi skulle sætte øjne på, havde de lige så 

travlt med at spise sidemandens fisk. 

 

Imens vi lavede disse fisk, øvede vi også sangen ”De tre små fisk”. Vi lavede selv fagter til, og 

børnene optrådte med deres sang for resten af huset.  

 

Til oplæsning læste vi historier om fisk, fakta om fisk og historier om fisketure. 

 

Hvad lærte vi? 

• Vi opdagede, hvor meget det giver børnene at lave et forløb med så meget fokus på en 

ting. 

• VI læste om de forskellige fisk, da børnene begyndte at spørge til, hvad de spiser og hvor 

lever de henne. 
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• Vi lærte om blanding af farver og 3 dimensional formgivning – at male på flere sider her-

under spejlvendt.  

Valg af fisk var meget forskelligt og kønsneutral. Der var derfor også piger der valgte hajer og 

drenge der valgte klovnefisk. 

 

 

Her er lidt billeder af maleprocessen.: 
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Det fremadrettede arbejde 

 
 

”En systematisk og udviklende evalueringskultur er central for den løbende udvikling af den 

pædagogiske praksis, og målet er bedre pædagogiske læringsmiljøer for børnene gennem en 

systematisk evalueringskultur og en meningsfuld og udviklende feedback til det pædagogiske 

personale.” 

 

 
 

Hvilke områder af vores pædagogiske læringsmiljø vil vi fremadrettet sætte mere fokus 

på?  

Ønske for arbejdet fremadrettet: 

- Vi vil gerne blive dygtigere og fokusere mere på relationsarbejdet. 

- Vi vil gerne undgå skæld ud – og have en anerkendende kultur.          

- Ved p-dagen vil vi sammen se oplæg om at styrke Børns 4 s-er (selvværd, selvtillid, selv-

registrering, selvregulering) Oplægget er tænkt som en fælles platform, som vi kan ar-

bejde og reflektere videre ud fra fremadrettet. Vi sætter i fælles 

- Vi vil gerne arbejde med det udendørs læringsmiljø.  

- Hvordan skaber vi gode rammer? Hvor? – og hvordan. Her vil vi hente inspiration fra le-

gepladskonsulent, besøge andre institutioner, bøger mm.  
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Hvordan vil vi justere organiseringen af vores evalueringskultur? 

Fremadrettet vil vi ca. 3-4 gange om året have et udvidet p-møde, hvor der er særligt fokus på et 

af de fokusområder, vi har valgt at arbejde med. På denne måde vil vi sikre, at vi kommer videre i 

processen. 

 
 

 
 

Hvordan har eller vil vi på baggrund af denne evaluering ændre og/eller justere vores 

skriftlige pædagogiske læreplan? 

Den skriftlige læreplan gennemgås på p-dagen i juni – og bliver efterfølgende justeret – ud fra de 

drøftelser, der har været med forældrebestyrelsen og personalegruppen. 

 

 
 

 


