
Vi har evalueret årshjulet for 2019 / 20 på p - møde d. 22 juni 2020. 
 
Vi havde opsat følgende mål / tiltag for hjulet 2019 / 2020. De var som følger. 
 
Fredags udeliv / fordybelse. 

● Ændring af forældre kaffe til 4 gange årligt og med forskellige temaer, - og ude / inde 
- morgen / eftermiddag. 

● Bedre fokus at opsætte mål for vores torsdagsture. 
● Implementering og synliggørelse af at vores nye fælles værdier er i spil i vores 

hverdag og pædagogiske arbejde. 
 

Vi har evalueret årshjulet for 2019 / 20 på p - møde d. 22 juni 2020. 
 
Vi havde opsat nye mål / tiltag for hjulet 2019 / 2020. De var som følger. 
 
Fredags udeliv / fordybelse. 

● Ændring af forældre kaffe til 4 gange årligt og med forskellige temaer, - og ude / inde 
- morgen / eftermiddag. 

● Bedre fokus at opsætte mål for vores torsdagsture. 
● Implementering og synliggørelse af at vores nye fælles værdier er i spil i vores 

hverdag og pædagogiske arbejde. 
 
 

Andre tiltag, som ikke direkte har med hjulet at gøre, - men handler om, at vi har en stor 
gruppe drenge, der fylder meget og kræver massiv guidning og det gør, at vi i større grad 
skal kan være der, hvor vi skal være og er til stede med børnene. 
 
Derfor prøver vi følgende: 
 
At afslutte morgenmad-tilbuddet kl. 8.00 fremfor kl.8.30, - i stedet indføres en formiddags 
hapser. 
At forældrene tildeles et større ansvar i forhold til oprydning, orden på garderoberne og at 
der er det tøj / overtøj med, så barnet kan deltage i vores hverdag. 
At ændre tidsrammen for hvor lang tid vi er med en bestemt aldersgruppe på de 
aldersopdelte dage til et ½ år. 
At ændre tidspunktet for afholdelse af middagsmøder fra tirsdage formiddage til et rul over 
mandage til / torsdage og eftermiddage, for at være mere tilstede med børnene. 
At minimere vores fælles personalemøder med BB til 2 - 3 gange årligt. 
 
De opsatte mål er ikke nået og hjulet har været ophævet siden Corona udbruddet.  
 
Faktorer der har haft stor indflydelse på, at vi ikke nåede i mål har været. 
 

● Vi har været ramt af langtidssygemelding fra slut august 2019. 
● En medarbejder gik hjem på orlov. 
● Ombygning og renovering starter i september 2019, - og afsluttets først juli 2020, - og 

vi har ikke haft adgang til alt vores pædagogiske materialer, - og vi har haft 
væsentlige mindre indendørs fysiske rammer at være på. 



● Skullet tilpasse og ændre vores struktur da en større gruppe børn, har udfordret 
vores pædagogiske praksis og ikke mindst børnemiljøet 

● Vi har måttet bruge forskellige vikarer, som ikke i høj nok grad har været i stand til at 
støtte op om pæd. anvisninger omkring gruppen af børn. 

● Corona epidemien og de foranstaltninger, der har skullet iværksættes. 
 
Hvad tages med ind i Den ny Styrkede Læreplan 2020 / 21. 
Vi har på et fyraftensmøde aftalt, - at de positive observationer og oplevelser fra Corona 
perioden medtages i så stort omfang som muligt. 
Se forældreinfo á juni 2020 - efter ferien. LINK HER 
Se SMTTE á juni 2020. LINK HER 
Vi fortsætter med eftermiddags personalemøder i rul, - og ca. hver 3 uge. Og 2 - 3 fælles p - 
møder med BB. 
 
Vi mødes d.29.august 2020 ( pæd. dag ) hvor vi skal rammesætte og visualisere, hvordan vi 
i hjulet for 2020 / 21 ønsker at  arbejde efter den ny styrkede læreplans krav. 
Udsat til efter tilsynet d.23.september 20, - ny dato er aftalt til fredag d.2.10.20 
 
 
Ref. afdelingsleder Yrsa Poulsen 
 
  
 
 
  
 


