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Praksis under lup John Andersen Hent PDF Forlaget skriver: • Praksis under lup indeholder skemaer og
manualer, en børneinstitution kan bruge til at vurdere, om udvalgte indsatsområder er opfyldt, og på hvilket

kvalitetsniveau dette er sket. Desuden ideer til hvad der kan menes med god kvalitet på området

• Man kan ønske at evaluere kvaliteten i institutionen – enten fordi man selv har brug for det, eller fordi man
skal kunne dokumentere kvaliteten overfor andre

• »Med de betingelser vi nu engang har – hvor godt gør vi det så? Og hvor kan vi blive bedre?«

• Materialet er udformet af UdviklingsForum i et samarbejde med Frie Børnehaver og Fritidshjem – og tre
daginstitutioner

• Der er udarbejdet manualer inden for følgende områder:
1. Barnets alsidige udvikling
2. Den årlige forældresamtale
3. Forventningssamtalen
4. 3 måneders samtalen

5. Barnets trivsel
6. Modtagelsen om morgenen
7. Dokumentation af kvaliteten

• En institution kan vælge et eller flere af disse områder, som man ønsker at fokusere på. Dette arbejdshefte
indeholder skemaer/manualer, man kan bruge i denne proces. Skemaerne kan frit kopieres
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