
Gadevang Asyl: Forbedrinsmodel:   

Styrkede lærerplan 2022 – 2024  

”Evalueringskultur” 
Evaluering 2020 – 2022: 
Vi har været gennem et Coronaforløb hvor rigtigt meget er gået i stå. Vores forbedringsplan indeholder derfor en hel del elementer fra den plan der blev udviklet for årene 2020 - 2022 

Overskriften på den styrkede lærerplan er set med Asylets øjne ”Trivsel, dannelse og læring. Tre temaer der falder rigtigt godt i tråd med Asylets værdigrundlag som står meget stærkt.  

Asylets værdier og målsætning er stærkt beskrevet og lever hver eneste dag i pædagogikken. I Asylet har vi en pædagogisk retning som styres af og er dybt forankret i vores værdisæt og målsætning 

 

Vi har gennem arbejdet med implementering af forskellige metoderne i Hillerød kommune de sidste år, haft fokus på fortsat udvikling af den pædagogiske praksis. Vi har fundet ”vores ben” i brug af de forskellige 

metoder. Vi har gennem de sidste år stiftet bekendtskab med mange forskellige metoder, og ser dem nu som en vifte af muligheder, hvor de forskellige metoder kan noget forskelligt og derfor også passer til 

evalueringen af forskellige aktiviteter og hverdagens mangfoldighed. Vi vil have fokus på refleksion, feed back og evaluering, fordi det for os er der hvor ”guldet” ligger i forhold til at udvikle pædagogikken. Nogle 

tanter der er stærke og kloge i refleksion, samtale med hinanden og omsættelsen af denne individuelle og fælles viden i egen og fælles praksis. 

 

Vi har klart erfaret at det er godt og brugbart at beskrive og klargøre udvalgte aktiviteter og projekter gennem de strukturerede metoder som evalueringsredskaberne tilbyder. Dog ser vi nogle betydningsfulde 

ulemper ved evalueringerne af projekter og aktiviteter som er hæftet sammen med evalueringsdelen i metoderne.  

Det vi kan se sker er, at evaluering ikke nødvendigvis knytter sig til slutningen af en aktivitet/projekt, men at evalueringen foregår løbende undervejs i projektet. Pædagogerne justerer og tilpasser hele tiden, både 

organisering og pædagogisk tilgang, løbende undervejs i aktiviteten/projektet. Derfor kan en evaluering, der foretages når aktiviteten/projektet er forbi, blive oplevet som meningsløs fordi den faktisk/praktisk er 

fortaget undervejs og derfor kan opleves som en gentagelse. Det er derfor vigtigt at vi arbejder med evalueringsmodeller der både opsamler evalueringen der foregår undervejs og de elementer der kan trækkes 

op ved slutningen af et projekt/aktivitet. 

 
Intention ”oprigtighed”: 
Vi vil sætte fokus på hverdagens rutiner og praksis, da vi mener det faktisk er der ”guldet” ligger. Det er i hverdagen børnene dannes og læring og trivsel opstår. Vi reflekterer over og justerer vores pædagogiske 

praksis meget i hverdagen, men mangler en systematisk tilgang, der kan dokumentere en god løbende evaluering og dermed begrundelser for den pædagogiske udvikling.  

 

Således at vi skaber en hverdag hvor der er opmærksomhed og sammenhæng mellem læringsmål og børnenes trivsel, læring og dannelse, som omdrejningspunkt i vores daglige praksis. Evalueringen skal 

opleves som meningsfuld og passe ind i hverdagens rutiner og gøremål. Den skal ikke opleves som et ekstra projekt, men som en støtte til udvikling i hverdagen, med perspektiver for både børn og voksne. 

Således at vi kan sikre os at det ”VI GØR” er i overensstemmelse med det ”VI GERNE VIL”.  Det skal selvfølgelig være begrundet i læringsmiljøet, hvor omdrejningspunktet for alle børn er deltagelsesmuligheder. 

 

Vi vil gennem de næste to år arbejde os gennem en proces hvor vi sætter fokus på at forbedre, forenkle og dokumentere vores evalueringskultur, i vores hverdag. Det er vigtig i sådanne udviklingsprocesser at vi 

har alle med. Derfor er et vigtigt fokus at der bliver tilgang til ny viden for alle medarbejdergrupper. 

 

Evaluering: 

Evaluering ser vi som en kultur, hvor vi hele tiden er i gang med at justerer vores praksis. Derfor giver det god mening at vi over de næste 2 år arbejder med at kigge på vores hverdag og sammenhængen med 

værdier og målsætning. Det vil vi teste gennem arbejdet med refleksion og evaluering. 

 

Vi vil gerne have et tydeligere fagsprog for de ting vi taler om. Videreudvikle vores refleksionskultur, så vi får en systematik for hvordan vi er nysgerrige over det der popper op og evt. sætter en TPL, eller 

aktionslæring eller et andet redskab i gang på den baggrund, hvor det giver god mening. 

 

Vi vil gerne fremelske en kultur hvor den enkelte medarbejder er optaget af at tænke således:  ”Jeg har en antagelser om min praksis, jeg har nogle ønsker for min praksis og jeg er via refleksion og evaluering i 

gang med at forbedre mine faglige antagelser.” 

 

Arbejdet med de 6 læreplanstemaer: 
Vi vælger at arbejde med at lægge ansvaret for at komme rundt i temaerne i de 6 læreplanstemaer ud til den enkelte stue. Idet vi mener at en ægte forpligtigelse på at følge børnenes spor, betyder at vi 

nødvendigvis må give retten til forskellig udvikling tilbage til den enkelte stue. De skal have muligheden for at fremme de spor deres børn sætter. Derfor skal stuen selv være ansvarlig for at bruge de 6 

læreplanstemaer i den rækkefølge og den udstrækning det falder bedst for deres børn. Grundlægende har vi en antagelse om at samtlige temaer i den styrkede læreplan besøges flere gange gennem året, når 

man kigger på det på stueplan. Derfor skal den enkelte stue finde sit egen måde at dokumenterer dette. 

 

Personligt/professionelt feed back: 



Der har siden efteråret 2021 været arbejdet med at alle medarbejdere har en personlig intention i vores mødefora. Der gives løbende feed back på denne intention. På denne måde arbejdes der med at give god 

konstruktiv og fremadrettet feed back til hinanden i en professionel sammenhæng.  Dette arbejde fortsætter også i forbedringsplanen. Tanken er at medarbejdernes intention hen af vejen indfries og nye kan 

sættes, samt at vi gennem dette opnår en oprigtighed i vores kommunikation som vil styrke vores sociale kapital. Dette skal også omsættes i at vi fremover vil forsøge os med teamsamtaler hver halve år. Med 

start i foråret 2023. Dette som en delvis erstatning af medarbejderudviklingssamtalerne. MUS skal til gengæld være kortere og halvårligt og have et stærkt fokus på trivsel og faglighed.  

 

Pædagogisk selskab: 
Pædagogmøderne skifter navn til ”Pædagogisk selskab” 

Mødernes form ændres fra at være orienteret mod den styrkede læreplan til at være orienteret alene mod pædagogisk udvikling og nytænkning. 

Når vi kigger på hvad der giver vores tanter god energi, er det når de går hjem fra arbejde med en fornemmelse af at de har gjort et godt pædagogisk arbejde. Det giver energi, når noget lykkedes. Med 

udgangspunkt i at vi faktisk ser at der er en rigtig god løbende evaluering på mange niveauer i hverdagen, er opgaven altså at finde en enkel måde at dokumenterer det på. Samtidig med at der fastholdes et 

forum hvor der tænkes udfordres og provokeres med ny viden og etiske dilemmaer. Derfor oprettes pædagogiske selskab, som skal være et forum hvor der tages forskellige pædagogiske problemstillinger op af 

medarbejderne selv. Ledelsen står for organisering rundt om mødet. 

 

Derfor vil vi arbejde med: 
Systematiserer vores refleksion som en løbende og forenklet proces i hverdagen 

Skabe en yderligere udvikling af en faglig refleksionskultur, der hviler på faglige antagelser, som holdes op mod ny viden. 

Turde sætte sine grudlæggende antagelser på spil i forhold til ny viden. 

Arbejde med selvansvaret for refleksion og efterfølgende handling, hos medarbejderne, via feed back processerne. 

Blive bedre til at kigge ind i vores hverdag, og opleve den med både fagligt voksenperspektiv og børneperspektiv. 

 

På denne baggrund er nedenstående forbedringsplan udviklet. Det skal siges at det er med omhu at det kaldes en forbedringsplan. Idet vi foretrækker at betragte os selv som en institution med et veletableret 

udviklingsperspektiv og optagethed af ny viden. Vi taler ofte om ting vi har læst i fagblade, bøger og artikler, og er ikke sene til at implementerer nye tiltag, hvis de giver god mening for os. Derfor ser vi dette 

arbejde som en forbedringsproces, hvor vi løbende justerer og forbedre vores eksisterende praksis. 

 

Evalueringsmetoder til rådighed: 

 

 Snaplog/video 
 Relationsmatrix med hanentilgang 
 Hanen tankegang 
 Tegn på læring 
 Smitte 
 Læringshistorier 
 ÆRP. Maturana 
 Læringsmiljøbeskrivelser, Pædagogik, organisering, fysik 
 Grundlæggende læringsbeskrivelser 
 Prøvehandlinger 
 Logbog 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORMÅL 
 

AKTIVITET 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEGN PÅ AT MÅLENE ER OPNÅET 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MÅL 
  

VIRKNINGER PÅ 
LÆNGERE SIGT 

  
Vi skal have kvalificeret vores 
arbejde med evaluering, så 
vores refleksion over praksis 
bliver løbende og 
dokumenteres, som en del af 
hverdagen. 
 
Stuerne har deres egen 
dokumentation for at de er 
rundt i de 6 læreplanstemaer. 
Dokumentationen tager 
udgangspunkt i hverdagen  
 
 
 
 

 
 

 

Teamsamtaler opleves af 
medarbejderne som 
udviklende og fyldt med 
god personlig feedback 
omkring samarbejdet 
 

 At alle oplever at 
det giver mening 
at evaluerer 
løbende i 
hverdagen, fordi 
vi kan se at 
vores 
pædagogiske 
praksis bliver 
bedre af det 

 
 At vi med en 

fokuseret og 
veltilrettelagt 
indsats får ro på 
processen, så 
forbedringerne 
bliver enkle, og 
tydelige, og har 
ens retning for 
alle. 

 
 Vi vil fremelske 

en kultur, hvor 
den enkelte 
medarbejder er 
optaget af at 
tænke således: 

 
”Jeg har en 
antagelse om 
min praksis, jeg 
har nogle 
ønsker om min 
praksis. Jeg er 
hele tiden via 
refleksion og 
evaluering i 
gang med at 
forbedre mine 
faglige 
antagelser” 

 

 

Personalemøder fra august 
2022 til juni 2024 skal fast 
beskæftige sig med ”Den 
styrkede lærerplan”  
Der skal løbende være 
fælles ”afrapportering” til 
hinanden mellem 
stuerene/husene om 
hvordan der arbejdes med 
løbende evaluering 
 

 
Vi køber Ida Bærentsen ind 
til at hjælpe os med at 
fastholde og kvalificerer 
processen for alle tanterne. 
Brugen af Maturanas 
evaluerings model ”ÆRP”  

 

Pædagogmøderne bruges i 
begge huse til at være 
samtaleplatforme som kan 
inspirere og udvikle og 
provokerer pædagogik og 
udvikling. Pædagogerne skal 
selv bringe etiske dilemmaer, 
pædagogiske ideer, og 
udviklingstanker på bane. De 
skal skiftevis tage ansvar for 
møderne 

 

Det fylder på  
 Teamsamtaler stuevis 
 Personalemøde 
 Pædagogmøder 
 Husmøder 

 

 

Ida’s viden diskuteres og flytter perspektiver. 
Der arbejdes systematisk med Maturanas model for refleksion(ÆRP). Hver stue finder 
sin egen rytme. Der arbejdes med blik på forbedringer af hverdagens praksis. 

Der tages hen over året 
løbende billeder, af hverdag, 
aktiviteter og begivenheder, 
til dokumentation. Disse 
lægges op på Aula 

 

Fremdriften i udvikling af feed back som sker via arbejdet med de personlige 
intentioner, skal danne baggrund og være i drev i teamsamtaler mellem personalet om 
samarbejdet på stuen/huset, som lederen initierer og deltager i. 
Arbejdet med den personlige intention vil være med til at skabe yderligere social kapital 
og psykologisk tryghed i huset og i temaet. Det vil være med til at skabe robuste 
løsninger i en fremadrettet foranderlighed, som uundgåeligt er tilstede. 
Det betyder også at vi ind i mellem må og være bevidste om at accepterer at de 
løsninger vi skaber ”er gode nok lige nu”, idet mål ofte skaber en selvopfyldende 
profeti, som kan opleves som noget afsluttende. Som vi ved er livet i pædagogikken en 
levende proces der er løbende livgivende og motiverende. 
 

 

Arbejdet med personlige 
intentioner i 
mødesammenhæng 
fortsætter. De personlige 
intentioner skal fastholde 
den enkelte medarbejder i 
en personlig udfordring, de 
selv har formuleret, så 
arbejdet med god feed back 
fastholdes 

 

Optagelser af ”gyldne øjeblikke” i hverdagen skal systematiseres så det kan bruges som 

dokumentation og i forbindelse med storforældremøde. Med ”gyldne øjeblikke menes det 

daglige pædagogiske arbejde. 

Fra oktober/november 2022 arbejdes der fremadrettet med at evaluere de 6 

læreplanstemaer gennem hverdagens ”briller”.  Således at vi over ca. 1 år når alle 6 

temaer igennem i et hverdagsperspektiv. Dette sker via en stuevis evaluering, som 

stuen selv er ansvarlig for, at afvikle og vælge dokumentations metode til. 

At alle 
medarbejdere 
i Gadevang 
asyl får 
redskaber til 
at arbejde 
med 
refleksion 
over 
hverdagens 
praksis, så 
den udvikler 
sig og bliver 
bedre, mere 
meningsfyldt 
og mulig at 
arbejde 
løbende med 
i hverdagen. 

Der er fokus på evaluering og 
opsamling af evaluering på 
alle niveauer og i alle 
sammenhænge. 
Evalueringskulturen er bevidst 
og tillægges betydning 

 

Der er en løbende god, spændende og sjov snak i gang om forskellige faglige 

tilgange. Dette høres ved kaffemaskinen og i løsslupne samtaler, på møder og i 

evalueringsregi. De betragtes alle som en del af en evalueringskultur. 

Netværkspædagogerne skal 
trække den viden de får via 
netværket ind i 
personalegruppen. 
Dette sker via 
husmøderne/personalemøder  

 

Der skal i foråret 23 afholdes en teamsamtale på hver stue/hus. 

I august 23 – juni 24 skal der afholdes to teamsamtaler 

 

At dokumentationen af 
hverdagen, aktiviteter, og 
begivenheder faktisk 
frembringes i løbet af året.  
Er lettilgængeligt, 
systematisk og let at gå 
tilbage til, når den skal 
fremlægges i forskellige 
sammenhænge. 



 


