
VIDA+ i Villa Maj 

VIDA Konference 24. maj 2012 
© Anita Andreasen & Stine Vilstrup Sørensen 



VIDA+ i Villa Maj 

 Struktur: Planlægning og evaluering 

 Det enkelte barn i fællesskabet 

 Forældreinvolvering 

 

Fokuspunkter 



Eksperimenter 



Strukturen 
PÆDAGOGISK PLANLÆGNING 

DATO: 20/2-

2012 
TID (omfang af projektet): Marts måned TID TIL EVAL: ja ½ time bagefter 

BØRNEGRUPPE: Rødderne LOKALE: Hobittestuen 

VOKSNE: Helene og Anita TEMA: Krop og bevægelse 

PROBLEMSTILLING MÅL METODE 
INDHOLD og 

OPGAVEFORDELING 
DOKUMENTATION 

Hvad er det overordnede 

problem? 

Husk det skal være 

kvantitativt målbart? 

Hvordan når vi målet? 

Hvilke processer er der i projektet – 

Omfang?  

Hvem gør hvad? Hvilke 

materialer skal vi bruge? 

Hvordan inddrages 

forældrene? 

Hvilken form for 

dokumentation skal der 

bruges til aktiviteten? –  

Hvor meget skal det fylde? 

At børnene i forhold til 

læringsidentiteter 

scorer meget spredt 

(2/3-10) ca. 30% 

scorer 5 eller 

derunder i 

spørgsmålene 

omkring; at opleve sig 

som værende dygtig 

til at lære og 

identificerer sig med 

de læringsmål der er i 

fællesskaber de 

indgår i. 

Dette skal ses sammenholdt 

med at de voksne i 

ovennævnte 

spørgsmål scorer højt, 

74-87% scorer 6 eller 

derover 

At flere af børnene oplever 

sig som værende 

dygtige til at lære og 

identificerer sig med 

de fællesskaber de 

indgår i. 



2 eksperimenter 

 Ressourcesyn 

 Aktiv læring 

 Organisatorisk læring 

 

 

Ressourcesyn 

Aktiv læring 

Organisatorisk læring 

Ressourcesyn 

Aktiv læring 

Organisatorisk læring 



Evalueringsværktøj 1 

Udviklingsarbejde    Dato:  

Navn Fællesskab Aktivitet Individ 



Evalueringsværktøj 2 



Evalueringsværktøj 2 

Sanglegen 

1. gang 

N S F Tho L Z J Os Ol A S V Theo L 

Ser glad ud 
X X X X X X X X X X 

Laver fagter 
X X X X X X X X X X 

Synger med 

Iagttager 
X X X X X X 

Ser sur ud 
X 

Går væk 

Forsøger  

at forstyrre 



Forældreinvolvering 



Forældreinvolvering 
Børnenes oplevelser: 
 Snak med jeres barn om følgende spørgsmål, og skriv ned med deres ord 

hvad de svarer. Vi vil gerne have det så ordret som muligt. 
 Hvad har du lavet? 
 Hvad har du lært? 
 Hvem var du sammen med? 
 Hvad tror du de voksne gerne ville have du skulle lære?  
 Lav en tegning af det I har lavet sammen i gruppen: 
 
Forældreinvolvering: 
 Har I oplevet nogle forandringer med jeres barn i den periode hvor 

udviklingseksperimenterne har kørt? (Hvis ja hvilke?) 
 Hvordan har I som forældre oplevet det at blive inddraget i 

eksperimenterne?  
 Har I fulgt op på vores opfordringer/øvelser hjemme? (hvis nej, hvorfor 

ikke?) 
 Andre kommentarer: 



Personaleevaluering 
                                                                                      ENDELIG EVALUERING AF EKSPERIMENTET 

Aktiviteten 

 Nåede vi målet? 

 Holdt planlægningen? 

 Fik vi dokumenteret? 

Børn 

 Opblever børnene at de er blevet 

dygtige til at lære?  

 Kan de identificerer sig med et fælles 

mål? 

 Hvordan fik I de børn med, der ikke 

umiddelbart blev fanget af aktiviteten? 

Forældrene 

 Fik I forældrene indraget? 

 Fik forældrene afleveret evalueringen? 

Og hvad var essensen af svarene? 

 Fungerede kommunikationen med 

forældrene? 

Perspektivering 

 I forhold til børnene, forældrene og 

læringsidentiteter, hvilke erfaringer har 

I gjort jer som vi alle kan bruge 

fremover i nye projekter? 

 Hvad kan gøres bedre eller ændres? 

Og hvordan?  

 Skete der andre ting som ikke var en 

del af målet? 



Fokusområder:  

 Struktur: Planlægning og evaluering 

 Det enkelte barn i fællesskabet 

 Forældreinvolvering 

Har betydet:   

 Oplevet udvikling hos børnene af læringsidentiteter  

 Oplevet stort engagement i personalegruppen 

 Forældrene har ytret sig positivt ang. forældreinddragelse 

VIDA+ i Villa Maj 


