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Invitation og program 

MOTIVATION, VIDENSFORMER OG METODER: WEBINAR OM DE FORELØBIGE KONKLUSIONER FRA 

PROJEKTET OM STÆRKERE EVALUERINGSKULTUR I DAGTILBUD 

Webinar den 11. maj 2021 fra kl. 15.30 til 17.30 

Mødet afholdes via TEAMS. Deltagerne modtager kalenderinvitation med link.  

BUPL og KL afholder fyraftensmøde for alle pædagoger og ledere samt forvaltningsmedarbejdere og chefer, 

som har bidraget til projektet om stærkere evalueringskultur i dagtilbud.  

Vi inviterer til et møde, hvor vi vil dele viden fra projektet og bede om jeres respons på de foreløbige 

konklusioner. Projektets to forskere holder oplæg om, hvad der skal til for at understøtte udviklingen af en 

stærk evalueringskultur. Da mødet henvender sig til en mindre deltagerkreds, lægger vi også op til dialog 

om egne erfaringer mellem deltagere og de to forskere, som er tilknyttet projektet.  

Projektet står på de 12 interviews med pædagoger, ledere og forvaltningens konsulenter fra de fire 

kommuner samt viden fra projektets tilknyttede forskere.  

PROGRAM 

15.30 Præsentation af de foreløbige konklusioner fra projektet ved BUPL og KL  
 

15.40 Videndeling: Deltagernes egne perspektiver på evalueringskultur 
 

15.55 Evalueringsfaglighed som en del af kulturen 
Line Skov Hansens oplæg handler om en række centrale elementer i den 
evalueringsfaglighed, som er en forudsætning i dagtilbuddets evalueringskultur. Denne 
faglighed rummer både spontan og planlagt evaluering. Den handler om at kunne arbejde 
systematisk med faserne i en evaluering, herunder at opstille mål - at indsamle og 
analysere data - at inddrage erfaringsbaseret viden såvel som viden fra forskning – og om 
at komme fra analyse og refleksion til arbejdet med forbedring af egen og fælles praksis.  

16.15 Evalueringskultur med mening, motivation & forståelse 
No Emil Kampmann vil i sit oplæg tale om de tre begreber mening, motivation og 
forståelse, som tre hjørnesten i skabelsen af en bæredygtig evalueringskultur. For at 
evaluering bliver til det, der kendetegner kulturen i daginstitutionen, er det vigtigt at 
pædagogerne eller alle er motiverede for opgaven. Det sker bl.a. når evaluering opleves 
som meningsfuldt, og som det der kvalificerer de pædagogiske valg og indsatser, og når 
man kan se, at det kommer børnene til gode. Nogle gange kan evalueringsarbejdet også 
tjene formål, der ligger udenfor institutionen. Det er derfor også vigtigt at skabe forståelse 
for, hvem der skal bruge evalueringerne og til hvad.  
 

16.35 Pause 
 

16.45 Præsentation af refleksionsspørgsmål ved KL og BUPL og introduktion til gruppearbejde 
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16.50 Gruppearbejde ved deltagerne 
 

17.15 Dialog og opsamling ved Line Skov Hansen og No Emil Kampmann 
 

17.25 Opsummering ved KL og BUPL 
 

17.30 Tak for i dag 

 

 

Er du endnu ikke tilmeldt, så send en mail til hso@kl.dk med oplysning om dit navn, din kommune og 

hvilken mailadresse vi skal benytte til TEAMS. Hvis du har spørgsmål til arrangementet eller projektet, er du 

velkommen til at kontakte os.  

Vi glæder os til at se jer. 

Med venlig hilsen  

Lise Ringgaard Have, BUPL (lrh@bupl.dk) 

Jette Kyhl, KL (jeky@kl.dk) 

 

 

Projektet er et samarbejde mellem KL og BUPL. Pædagoger, ledere og forvaltningens konsulenter har i 

fire kommuner bidraget med cases, erfaringer og data. Det er Horsens, Randers, Frederiksberg og 

Faaborg-Midtfyn Kommune.  

Se evt. mere her:   https://vpt.dk/dagtilbud/erfaringer-fra-fire-kommuner-skal-give-viden-om-hvordan-

i-skaber-en-god-evalueringskultur 

Når du modtager dette program, er fordi du bidrog ved interview i september 2020. Det er helt 

frivilligt, om du vil deltage i webinaret, det er et tilbud.  

 

 

No Emil Kampmann er lektor i velfærdsledelse og forskningsprojektleder, Ph.d.,  

ved videreuddannelsen på Københavns Professionshøjskole. Han har arbejdet med 

forsknings- og udviklingsprojekter i relation til 

daginstitutionsområdet de sidste 10 år. 

Line Skov Hansen er studielektor på Institut for Kultur og 

Læring, Aalborg Universitet, hvor hun er tilknyttet LSP - Laboratorium for 

praksisrettet dagtilbuds- og skoleforskning. Line har en baggrund som 

folkeskolelærer, en Master i IKT og Læring og en Cand. Mag. i Læring og Forandringsprocesser. De sidste  

10 år har Line arbejdet med forsknings- og udviklingsprojekter på dagtilbuds- og skoleområdet. 
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