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Årsplan for dokumentations- og 
evalueringsarbejde 

Plan for 2019/2020 

Børnehuset Babuska i Skanderborg har 100 børn fordelt på 2 vuggestuegruppe,3 
børnehavegrupper og 1 integreret gruppe. Der er 28 medarbejdere. 

Dokumentation og Evaluering 

Stuetjek hver dag (i perioder udvidet stuetjek med fokusområder) 

Børnebetragtning på alle børn mindst en gang om året (inden forældresamtale) Der laves evt. 
handleplan 

På stuemøderne en gang om ugen planlægges og evalueres; alle stuetjek, handleplaner 
årstidsforberedelser, fester m.m. i skemaer. I forbindelse med alt planlægning af dagsrytme, 
ugerytme årstidsforberedelser/fester m.m. ses der på stuens sammensætning af børn samt 
deres behov.  

Udsatte børn: Vi har en special- og sprogkoordinator i huset samt et specialteam. 
Specialteamet mødes en gang hver måned med en repræsentant fra en af stuerne.  Ca. hver 6. 
uge har vi TS-møde med PPR. Vi har i sammenarbejde med Skanderborg kommune (PPR) en 
helt fast procedure for indkaldelser, referater, handleplaner, observationer, PPV’er m.m. I 
perioder hvor et barns nære omgivelser/familie er i krise eller under anden følelsesmæssig 
påvirkning vil der være særlig opmærksomhed på barnets trivsel 

Skolebørn/Solsikkebørn: I sensommeren holdes der Solsikke planlægningsmøde for 
børnehavegrupperne. Der planlægges særlige Solsikke aktiviteter. Hvert år er der ca. 10 uger 
med Solsikke eurytmi. Der er en smedetur i september og en jordbærtur i juni. 
Børnehavegrupperne har i hele foråret fokus på kommende skolebørn. Der laves  
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udviklingstjek på alle børnene, der holdes samtaler med forældrene og de skoler der ønsker 
det får en overlevering.  

Husmøde: Den pædagogiske ledelse (gruppekoordinatorerne samt leder) mødes en gang om 
ugen. Her planlægges alle pædagogiske tiltag, fælles fokusområder, forældremøder, kalender, 
medarbejderkonferencer m.m. Her foregår pædagogisk sparring samt en overordnet 
evaluering af årstidsfesterne, udvidet stuetjek m.m. 

Medarbejder konference En gang om måneden mødes hele huset, her arbejdes der blandt 
andet med særlige pædagogiske områder. Børnemiljø, lærerplaner, pædagogiske mål m.m.  

Forældre møder: Der holdes forældremøder to gange om året samt et årsmøde. På 
forældremøderne, gennem bestyrelsens nyhedsbrev og Fællesflyver samt via breve fra 
stuerne informeres forældrene løbende om pædagogikken og årstidsfesterne. På de to 
arbejdsdage forenes børn, forældre, medarbejdere og bestyrelse i fælles socialt og praktisk 
arbejde 

Forældre samtaler: Der er årlige forældresamtaler med baggrund i børnebetragtningen, og i 
børnehaven en samtale med særlig fokus på skoleparathed for de ældste børn Til alle typer 
samtaler forefindes skema til referat. 

Bestyrelsen: Bestyrelsen mødes en gang om måneden. Der er lavet årshjul for 
bestyrelsesmøderne. På hvert møde er der et antroposofisk eller pædagogisk oplæg. Der 
berettes hver gang fra leder og medarbejder repræsentant om i gang værende 
arbejdsprocesser i huset. 
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Efterår 2019 frem til sommer 2020 

Medarbejder konferencen august: Vuggestuen overgang fra vuggestue til børnehaven. 
Børnehaven overgang fra børnehave til skole. 

Medarbejder konference september analyse af alle børnegrupperne. Evt. handleplaner 
udarbejdes. Samt planlægning af det næste halve år.  

Medarbejder konference i oktober: alle stuer laver lanterneforberedelsesskema (fokusområde 
læreplanstema 5) 

Alle stuer laver udvidet stuetjek i uge 43 - 47 med fokus på garderobe/børneperspektiv. 
Evalueres på stuemøde i uge 48 og der laves evt. handleplan. 

Medarbejder konference i november: Karen Margrethe inviteres til at komme med et 
jule/hellig tre konger oplæg.  

Medarbejder konference december: alle stuer evaluerer lanternetiden. 

Medarbejder konferencen i februar: forberedelse til læreplans forældremøde. 

Medarbejder konferencen marts: alle stuer laver påskeforberedelsesskema (fokusområde 
læreplans tema 6) 

Alle stuer laver udvidet stuetjek fra uge 17 frem til uge 20 med fokus på aflevering/afhentning 
ud fra et børneperspektiv. Evalueres på stuemøde i uge 21/22 og der laves evt. handleplan. 

Medarbejder konference maj: alle stuer evaluerer påsketiden. 

 

Dokumentation: Daglig trivselstjekskema, udvidet trivselstjekskemaer, børnebetragtninger, 
handleplaner, årstidsskemaer, referater fra alle møder, forældremøde punkt” hvad bringer 
børnene med hjem fra Babuska?” morgensamlings programmer og eventyr samles på stuen. 


