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INDHOLD 
Udviklingspunkt fra tilsynet: Vuggestuens pædagogiske praksis – den røde tråd ind. 
Vi har efter indkøring af flere nye personaler i vuggestuen netop i igangsat et Marte Meo 
forløb. Målet er herigennem at få opgraderet alle vuggestuens personaler og derved skulle 
det gerne blive synligt, at den røde som vi har i hele huset, starter i vuggestuen. 
 
Den styrkede pædagogiske læreplan, herunder afklaring af hvilken evalueringsform der 
allerede er i huset og hvordan kan der fremover evalueres systematisk. 
I Dalmose Daginstitution har vi gennem alle årende systematisk evaluerede på vores 
praksis en gang om måneden på vores stuemøder. Dette vil vi fortsat gøre fremover – et nyt 
tiltag (eller et vi igen starter på) er, at der altid skal skrives referat fra de forskellige 
stuemøder. Ligesom der altid er en dagsorden.  
Stuemøder holdes i vores hus en aften hver måned, hele huset er der samtidigt. Dette gør 
det muligt for leder at cirkulere rundt til de forskellige stuer og derved få et godt kendskab 
til arbejds gange samt de børn og familier vi har i huset. 
 
 
 
 
 
 
 
MÅL 
Hvad vil vi gerne opnå? At hele huset har en rød tråd som er genkendelig for alle børn og 
forældre. Dette gør overgangene langt nemmere og børnene står ikke stille i deres udvikling 
ved stueskift.  
 
Målet med en systematisk evaluering er hele tiden at kunne være på forkant med de børn 
og familier der måtte have brug for en ekstra indsats, og tilpasse hvis vi er på gale vej. 
 
 
 
 
 
 
 
TILTAG 
Hvad vil vi gøre for at opnå målet - tidsplan? 
I vuggestuen er vi i gang og regner med, at vi hurtig vil 
kunne se resultatet. Vi afslutter forløbet 31/6.2019 og tager 
så stilling til om der skal samles op senere på året. 

ANSVARLIG 
Hvem gør hvad? 
Leder Jeanette Scharboe er 
tovholder på Marte Meo og i 
tæt dialog med PUI’s Anette 
Hedegaard samt 
vuggestuepersonalet. 



Evalueringskulturen er en del af vores hus, men fra 
1/8.2019 skal der ligge referater på hver stue efter 
afholdelse af de månedlige stuemøder. 
 
 
 
 
 
 
 

Referater fra stuemøder 
sendes til Leder Jeanette 
Scharboe.  

TEGN 
Hvad skal vi se efter om vi er på vej til målet? At vuggestue børnene viser genkendelig hed 
ved opstart i BH, at de trykke og trives i vores læringsmiljøer. Og derved opnår en bedre 
læring. 
 
Evaluering: 
At alle børn er en del af fællesskabet. Og fortsat er læringsparate, ud fra de forudsætninger 
de har. 
 
 
 
 
 
 
OPFØLGNING 
Hvordan og hvornår vil vurdere om vi har nået målet? 
I slutning af 2019. Skulle vi gerne se den røde tråd også i 
vuggestuen. 
 
Evalueringen er en indgroet kultur i vores hus.  
 
 
 
 
 
 
 

ANSVARLIG 
Hvem gør hvad? 
Vuggestuen arbejder 
målrette frem mod dette. 
Jeanette Scharboe følger op. 
Jeanette Scharboe følger op 
på evalueringerne. 

 


