
LÆRINGSMILJØVURDERING



EVA’S KVALITETSDIMENSIONER
Grundlag 

Proceskvalitet

Strukturel 
kvalitet

Resultat

kvalitet

• Vurdering af miljøet (proceskvalitet)

• Børnerettede resultater (Resultatkvalitet)

• Rammevilkår (Strukturel kvalitet)



INDDRAGELSE AF DELTAGERE 

OBSERVATØRER

INSTITUTIONSLEDELSE

ÆLDSTE BØRN

FORÆLDRE
MEDARBEJDERE

o Overordnede trivsel og tilfredshed (Alle)

o Det pædagogiske grundlag 
(Fagpersoner)

o Læreplanstemaerne (Fagpersoner)

o Pædagogisk ledelse (Fagpersoner)

o Oplevet kvalitet (Forældre)

o Trivsel og relationer (Børn)

DAGTILBUD



PÆDAGOGISK LÆRINGSMILJØVURDERING
FOR LEDELSE, MEDARBEJDERE OG OBSERVATØR



PÆDAGOGISK LÆRINGSMILJØVURDERING - PLV
Formål

• Et fagligt refleksionsværktøj til at afdække det pædagogiske læringsmiljø

• Mulighed for at indhente og inddrage flere perspektiver og fra forskellige interessenter

• Giver et stærkt grundlag for refleksion over praksis og danner konkret afsæt for, 
hvor dagtilbuddene har sine styrker, og hvor der kan være behov for ekstra fokus.

• Besvarelserne fra PLV’en medtages i det forstående tilsyn  



PÆDAGOGISK LÆRINGSMILJØVURDERING - PLV
Grundlag for spørgeramme og indhold

Består af nogle overordnede trivsel og tilfredshedsspørgsmål og 
herefter følgende 3 hovedtematikker:

• Pædagogisk grundlag (EVA)

• Læreplanstemaer (ministeriet)

• Faglig ledelse (VIVE)



LÆRINGSMILJØVURDERINGER

Rammerne udvælges af 
forvaltningen herunder:

1) Spørgerammen og 
deltagere:

• Tilsyn                                    
PLV         
Forældretilfredshed 
Spørge Børge

Rambøll opsætter 
målingen og udsender.

Besvarelser indsamles.

Svarprocentsrapport kan 
følges løbende.

Rapporter kan trækkes for 
den enkelte institution, for 
et område eller for 
kommunen.

Analyse af data. 

Arbejde i udviklingsplaner 
for det enkelte dagtilbud 
om udviklingstiltag på 
baggrund af PLV. 

FØR UNDER EFTER

DATA TRÆKKES DIREKTE IND I TILSYNET



SPØRGERAMMERNES GRUNDLAG OG INDHOLD 

UDGANGSPUNKT I: EVAs «Redskab til selvevaluering», ministeriets indhold fra den styrkede læreplan, VIVEs rapport «Videns opsamling om 
faglig ledelse på dagtilbudsområdet».

SPØRGSMÅL

Overordnet trivsel/tilfredshed

Det pædagogiske grundlag (EVA)

o Børnesyn

o Dannelse og børneperspektiv 

o Leg 

o Læring

o Børnefællesskaber 

o Et pædagogisk læringsmiljø hele dagen 

o Forældresamarbejde 

o Børn i udsatte positioner 

o Sammenhæng til børnehaveklassen 

Fokusområder (EVA )

o Samspil og relationer 

o Evaluerende pædagogisk praksis 

o Inddragelse af lokalsamfundet 

o Det fysiske, psykiske og æstetiske 

børnemiljø 

De seks læreplanstemaer (ministeriet)

Faglig ledelse (VIVE)

o Fastsætte en faglig retning

o Indhente faglig viden

o Aktivere faglig viden 

SVARMULIGHEDER

I hvor høj grad er du enig i udsagnene ved 
brug af skalaen:

o I meget høj grad
o I høj grad
o I nogen grad
o I mindre grad
o Slet ikke
o Ved ikke / Ikke relevant



EKSEMPLER PÅ SPØRGSMÅL 



GENNEMFØRSEL I SYSTEMET
… 



GENNEMFØRSEL I SYSTEMET
… 



VEJLEDNING UNDER HJÆLP



FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE



SPØRGERAMMERNES GRUNDLAG OG INDHOLD 

UDGANGSPUNKT I: i KL’s spørgeramme til forældre med børn i dagtilbud

SPØRGSMÅL

Overordnet trivsel/tilfredshed

Den pædagogiske indsats

Samarbejde med personalet

Børnene imellem

De fysiske rammer

Frokostmåltid

Fleksibilitet og valgmuligheder samt valg 

af institutionsplads

o PLV’en kan besvares på dansk og 

engelsk. 

o Vi aftaler med forvaltningen hvor ofte 

der udsendes påmindelser til 

forældrene om at besvare PLV’en. 

SVARMULIGHEDER

Hvor tilfreds, er du med de forskellige 
områder ved brug af skalaen:

o Meget tilfreds 
o Tilfreds
o Hverken tilfreds eller utilfreds
o Utilfreds
o Meget utilfreds
o Ved ikke/ikke relevant



EKSEMPLER PÅ SPØRGSMÅL



GENNEMFØRSEL I SYSTEMET



GENNEMFØRSEL I SYSTEMET



BØRNEPERSPEKTIVET
SPØRGE BØRGE FOR BØRN I ALDEREN 4-6ÅR



SPØRGERAMMERNES GRUNDLAG OG INDHOLD 

SPØRGSMÅL

Overordnet trivsel

Venskab og leg

Medbestemmelse

Omsorg og støtte fra de voksne

SVARMULIGHEDER

I hvor høj grad er du enig i udsagnene ved 
brug af skalaen

o Ja
o Nogle gange
o Nej
o Ved ikke



EKSEMPLER PÅ SPØRGSMÅL



GENNEMFØRSEL I SYSTEMET

o

o

o



GENNEMFØRSEL I SYSTEMET



GENNEMFØRSEL I SYSTEMET



LÆRINGSMILJØVURDERINGER

Rammerne udvælges af 
forvaltningen herunder:

1) Spørgerammen og 
deltagere:

• Tilsyn                                    
PLV         
Forældretilfredshed 
Spørge Børge

Rambøll opsætter 
målingen og udsender.

Besvarelser indsamles.

Svarprocentsrapport kan 
følges løbende.

Rapporter kan trækkes for 
den enkelte institution, for 
et område eller for 
kommunen.

Analyse af data. 

Arbejde i udviklingsplaner 
for det enkelte dagtilbud 
om udviklingstiltag på 
baggrund af PLV. 

FØR UNDER EFTER

DATA TRÆKKES DIREKTE IND I TILSYNET


