
Planlægning 
De to første arbejdspapirer hænger tæt sam-
men selv om de er knyttet til hver sin del af en 
arbejdsproces – 1) At sætte ord på læring og 
2) At evaluere læring – de to første faser. I kan 
bruge de to arbejdspapirer når I planlægger et 
forløb. Det sikrer at I også får tænkt evaluerin-
gen med allerede fra start.

Øverst på papirerne vælger I det tema som I 
vil arbejde med. Hvis jeres forløb tager direkte 
udgangspunkt i et læreplanstema, er der selv-
følgelig sammenfald mellem det og afkrydsnin-
gen i boksen. Ved at krydse læreplanstemaerne 
af kan I hurtigt overskue hvilke læreplanstema-
er I kommer omkring – både i dagligdagen og 
når I skal lave den årlige evaluering af den pæ-
dagogiske læreplan. Det er væsentligt kun at 
afkrydse de læreplanstemaer som I også har 
fokus på i læringsmålene så I ikke skal arbejde 
med ”alt” på en gang.

Arbejdspapirerne er lidt anderledes bygget op 
end faserne i arbejdsprocesserne. Eksempel-
vis står læringsmål og tegn på læring over for 

hinanden i arbejdspapirerne for at I bedre kan 
skabe sammenhæng mellem dem. Pilen på pa-
pirerne indikerer denne sammenhæng, og det 
samme gør pilen mellem evalueringsspørgsmål 
og dokumentation.
 
Vurdering og opfølgning
De to sidste arbejdspapirer knytter sig til eva-
lueringens vurdering og opfølgning. Dem får I 
brug for når I har indsamlet dokumentationen 
til evalueringen. De to arbejdspapirer er forskel-
lige, men kan bruges som supplement til hin-
anden.

Det ene arbejdspapir kan I bruge til jeres skrift-
lige vurdering og beslutninger om opfølgning. 
Det andet – læringshjulet – kan I bruge til en 
visuel vurdering af jeres arbejde med lærings-
målene. Læringshjulet er en måde at tydelig-
gøre og fastholde læring i en enkel og visuel 
form. Vurderingen er ikke objektiv, men bygger 
på dokumentationen og jeres faglige vurderin-
ger. Med arbejdspapirerne kan I fastholde jeres 
vurderinger og udviklingsmuligheder i det pæ-
dagogiske arbejde.

Redskaberne kan også downloades på www.eva.dk.

Redskaber
Redskaberne består af fi re arbejdspapirer. I kan bruge dem til at udvikle og fastholde 
jeres fokus når I arbejder med børnenes læring. Brug papirerne på en måde der 
giver mening for jer: Måske udarbejder en dagplejegruppe dem i fællesskab, eller 
en gruppe pædagoger udarbejder dem på et stuemøde. I kan bruge redskaberne 
både til større og mindre forløb.

Redskaberne kan også downloades på www.eva.dk.Redskaberne kan også downloades på www.eva.dk.
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Metoder og aktiviteter

Hvad gør vi? Hvem gør hvad?

Børnegruppe: Tidsperiode:

Tema:  Alsidig personlig udvikling

 Sociale kompetencer

 Sproglig udvikling

 Krop og bevægelse

 Naturen og naturfænomener

 Kulturelle udtryksformer og værdier

Læringsmål Tegn på læring
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Børnegruppe: Tidsperiode:

Tema:  Alsidig personlig udvikling

 Sociale kompetencer

 Sproglig udvikling

 Krop og bevægelse

 Naturen og naturfænomener

 Kulturelle udtryksformer og værdier

Evalueringsspørgsmål Dokumentation – metode

Dokumentation – indsamling

Hvem gør hvad?
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Børnegruppe: Tidsperiode:

Tema:

Hvad viser dokumentationen om vores evalueringsspørgsmål?

Hvad har vi lært af forløbet?

Hvad tager vi med os fremover?

Vurdering og opfølgning

 Alsidig personlig udvikling

 Sociale kompetencer

 Sproglig udvikling

 Krop og bevægelse

 Naturen og naturfænomener

 Kulturelle udtryksformer og værdier
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Børnegruppe: Tidsperiode:

Tema:

Læringshjul – visuel vurdering

 Alsidig personlig udvikling

 Sociale kompetencer

 Sproglig udvikling

 Krop og bevægelse

 Naturen og naturfænomener

 Kulturelle udtryksformer og værdier

Vi har vurderet læringsmål ud fra disse tegn:

Læringshjulet:

 Viser i hvilken grad læring kommer til udtryk

 Bygger på dokumentation og en faglig vurdering

 Er inddelt i ringe der viser fra mindre grad (inderst) til høj grad (yderst)

  Udfyldes ved at indtegne læringsmål som lige store ”lagkagestykker” og markere ud fra ringene i hvilken grad læring kommer til udtryk.

Succeskriteriet er ikke nødvendigvis at få indtegnet en høj grad af læring for alle læringsmål, men at skabe viden om børns læring 

og videreudvikling af egen praksis.
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	Tegn på læring: Børnene ser og accepterer hinandens forskelligheder og behandler hinanden som ligeværdige (TOLERANCE).Børnene accepterer og tager hensyn til alle børn i gruppen (RESPEKT).Børnene udviser interesse, medfølelse, bekymring og hjælpsomhed overfor alle børn (OMSORG).Børnene siger fra og markerer egne grænser og siger til, når de ser børn, der overskrider andres grænser (MOD).Børnene har en større forståelse for følelser som glad, ked af det, vred, stolt, flov mm.
	Hvad gør vi?: Vi afprøver materialet fra fri for mobberi´s kuffert på Stjernen og på blå stue til at starte med.Vi præsenterer børnene for Bamseven (fri for mobberi´s maskot). Han får sin plads på kontoret.På blå stue får hvert barn sin egen lille Bamseven,  som skal bo på stuen (må ikke tages med hjem) og der laves et specielt "hjem" til dem på stuen.På stjernen bruger vi den store Bamseven, som fortællerven og trøstebamse.Ved samlinger tages der udgangspunkt i samtaletavler og CD med sange (fra kufferten).På stjernen har vi derudover udvalgt to samtalekort, som vi har arbejdet med i længere tid  - omsorg og mod - tolerance og respektEgne sange med mere inddrages i dialogerne med børnene omkring forskellige følelser. Massagematerialet afprøves - sangene på blå stue og historier samt sange på stjernen.Dette med udgangspunkt i at den man rører mobber man ikke.Ved evt. konflikter sættes der ord på følelser samt det der sker i situationen.På længere sigt skal alle grupper arbejde med materialet samt værdier og alle børn i børnehaven får sin egen lille bamseven.På et personalemøde gives et kort oplæg om Fri for mobberi og erfaringer indtil da.Forældrene inddrages i det daglige via tavlerne og et oplæg på et forældremøde.
	Læringsmål: At skabe en vedvarende, inkluderende kultur børnene imellem.At udvikle gode børnefællesskaber med tolerence og respekt for hinmanden.At udvikle børnenes evne til at vise omsorg for hinanden og mod til at forsvare den kammerat, der har svært ved at forsvare sig selv.At Fri for mobberi´s indhold og værdier bliver til en permenent og naturlig del af hverdagens praksis.At børnene udvikler en større forståelse for forskellige følelser, mimik og kropssprog.
	Hvem gør hvad?: Greta er ansvarlig for Stjernen.Dorte er ansvarlig for Blå stue.Dorte laver oplæg ved forældremødet.Greta og Dorte er sammen ansvarlige for et oplæg på personalemødet samt inddragelse af personalegruppen.
	Tema 1: Fri for mobberiFri for mobberi
	Børnegruppe 1: Hele børnehaven
	Tidsperiode 1: Efter kursus og frem
	Hvem gør hvad? 2: Primært Greta og Dorte
	Tema 2: 
	Børnegruppe 2: 
	Tidsperiode 2: 
	Evalueringsspørgsmål: Ser og accepterer børnene hinandens forskelligheder - udviser de tolerance overfor hinanden i børnegruppen.Er børnene omsorgsfulde overfor hinanden. Udviser børnene interesse, medfølelse, bekymring og hjælpsomhed overfor hinanden i hverdagen.Kan børnene sige fra overfor hinanden på en hensigtsmæssig måde fx at slå og kan børnene respektere hinandens grænser.Er børnene i stand til at hjælpe hvis de ser andre børn der overskrider andres grænser.Kan børnene genkende og sætte ord på følelser som glad, ked af det, vred flov, stolt mm
	Dokumentation – metode: Samtaletavler hænges op på tavlerne når de bruges.Der tages billeder som inddrages i oplæg til forældremødet.Erfaringer fra brug af materialet diskuteres i personalegruppen.Opslag med info til forældrene  om Fri for mobberi  samt reklame for deres hjemmeside hænges op så de er synlige.
	Hvad viser dokumentationen om vores evalueringsspørgsmål?: Vi oplever en børnegruppe hvor alle børn er inkluderet.Børnene er gode til at se og forstå forskellighederne i børnegruppen. De accepterer evt. "privilegier" eller bøjninger af regler og rutiner for at kunne tilgodese andre børns individuelle behov.Børnene er hensynsfulde og omsorgsfulde overfor hinanden. De hjælper hinanden og udviser medfølelse og bekymring overfor hinanden ved fx fravær/sygdom i børnegruppen.Vi oplever at børnene har en større forståelse for fx følelserne glad, ked af det, vred ol. Dette bruges i større omfang i konflikter hver børnene generelt er blevet bedre til at sige fra overfor hinanden og respekterer hinandens grænser. De er blevet til at sætte ord på i konfliktsituationer. Vi oplever, at de ældste børn på stjernen, kommer og fortæller f.eks i dag har de været modig.Forældrene viser interesse i arbejdet med Fri for mobberi - de giver udtryk for at de syntes det er spændende, stiller spørgsmål.Alle børn deltager generelt gerne i aktiviteterne  med massage.
	Hvad tager vi med os fremover?: Børnefællesskaber som alle kan være en del af er vigtige at fokusere på i den daglige pædagogiske praksis.Det er måden man er sammen på der er grundlæggende for det psykiske arbejdsmiljø i børnegrupper.Fri for mobberi kan med fordel implementeres i vuggestuen for dermed at forstærke relationerne i børnegrupperne og implementeringen af de fire værdier TOLERENCE, RESPEKT, OMSORG OG MOD.Mobning er de voksnes ansvar.
	SEND: 
	Slet: 
	Hvad har vi lært af forløbet?: Fri for mobberi kurset lægger op til at starte "stort" op lige fra start. Dette syntes vi var overvældende. Vi valgte at afprøve, gøre erfaringer med forskelligt materiale fra kufferten samt inddrage egne relevante materialer. Herved har vi tilpasset metoden så den kan blive en integreret del af vores pædagogiske praksis.Vi har erfaret at kufferten fra Fri for mobberi indeholder gode arbejdsredskaber til det daglige pædagogiske arbejde med børnegruppens fællesskaber og inklusion.Vi har lært at det er børnefællesskaber der er vigtige at arbejde med for at forebygge og stoppe evt. mobberi.Forløbet vil fortsætte i fremtiden hvor vi vil vidreudvikle og udbrede Fri for mobberi til alle børnegrupper i hele børnehaven.
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