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Ramme for udarbejdelse af den pædagogiske læreplan  

 

 

 

 

Den pædagogiske læreplan udarbejdes med udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag samt de 

seks læreplanstemaer og de tilhørende pædagogiske mål for sammenhængen mellem det pæda-

gogiske læringsmiljø og børns læring.  

Rammen for at udarbejde den pædagogiske læreplan er dagtilbudsloven og dens overordnede 

formålsbestemmelse, den tilhørende bekendtgørelse, samt Børne- og Ungepolitik for Tårnby kommune. 

Loven og bekendtgørelsen er udfoldet i publikationen EMU. Publikationen samler og formidler alle 

relevante krav til arbejdet med den pædagogiske læreplan og er dermed en forudsætning for at 

udarbejde den pædagogiske læreplan. Derfor henvises der gennem skabelonen løbende til publikatio-

nen. På sidste side i skabelonen er der yderligere information om relevante inspirationsmaterialer.  

https://www.emu.dk/sites/default/files/7044%20EVA%20SPL%20Publikation_web.pdf
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Børne- og Ungepolitik for Tårnby kommune 

Politikken er gældende i årene 2019-2022 og gengives i uddrag og kan læses i sin helhed i ”Tårnby 

kommune, Sammenhængende Børne- og Ungepolitik 2019-2022.” 

Vision: 

”Børn og unge i Tårnby kommune skal udvikle sig personligt, fagligt og socialt, så de får mod på livet og 

på deltagelse i et demokratisk samfund, hvor centrale værdier er ligeværdighed, fællesskab og 

solidaritet. 

Alle børn og unge skal være en del af fællesskabet. 

Ethvert barn og ung har unikke egenskaber, interesse, evner og læringsbehov.” 

Værdigrundlag: 

”Vi ønsker, at vores børn udvikler sig til livsduelige og nysgerrige mennesker, der har mod på livet og 

har lyst til at lære. 

Tårnby kommune støtter, i samarbejde med forældrene, børnenes færdigheder og kompetencer til at 

møde verdenen og livet som stærke, sociale og robuste mennesker, der tror på sig selv og tager ansvar 

for eget liv og for fællesskabet. 

Vi vægter inddragelse af børnenes stemme højt med det formål, at de får mest mulig medbestemmelse 

over deres ønsker for fremtiden sammen med deres forældre.” 

 

I vores opgaveløsning, lægger vi vægt på: 

 

 At give børn og unge erfaringer med at være sammen med andre. 

 At børn og unge får indarbejdet de etiske og moralske værdier, der er grundlaget for vores 

samfund som et naturligt udgangspunkt for deres aktiviteter. 

 At børn og unge respekterer hinandens forskelligheder og grænser. 

 At børn og unge oplever tryghed og samhørighed i et miljø uden mobning. 

 At børn og unge omgives af nærværende, tillidsvækkende og omsorgsfulde voksne. 

 At medarbejdere og forældre har ansvar for at skabe respekt for sociale og kulturelle forskelle. 

 At børn og unge udvikler forståelse for levevilkårs og livsstils betydning for sundhed, trivsel og 

livskvalitet. 

 At skabe fysiske rammer, der indbyder og motiverer til aktiv leg, fysisk aktivitet og motorisk 

udvikling. 

 At børn gives mulighed for læring i alle kommunale institutioner og nærmiljøer. 

 At forældre inddrages og er de vigtigste medspillere i en succesfuld udvikling og læring hos den 

enkelte. 

 At alle børn og unge gives mulighed for at blive så dygtige de kan. 

 At familier med børn og unger, der har et særligt behov, tilbydes tidlig professionel 

forebyggende og koordineret indsats. 

 At alle kommunale institutioner skaber inkluderende fællesskaber. 

 At medarbejderne skaber sammenhænge og muligheder på tværs af alle overgange i børn og 

unges liv. 

 At ethvert skift i børns liv skal være præget af størst mulig tryghed. 

 

 

 

 



4 

 

 

Hvem er vi?  

Her beskrives kort stamoplysninger, pædagogiske profil og lokale forhold. Det kan for eksempel være 

børnegruppens sammensætning og forskellige forudsætninger, de fysiske rammer, geografisk placering 

og andre ting, der har betydning for det pædagogiske arbejde. 

 

Strandgården ligger i et villakvarter, tæt ved den inddæmmede del af Amager fælled. Institutionen blev 

bygget til formålet i 1975. 

Vi har 12 vuggestuebørn og 55 børnehavebørn 

Derudover har vi en SFO afdeling med 90 børn. 

 

Indendørs: 

 Et stort alrum. I alrummet er der en scene, brædder til at bygge med, stor ribbe med madras, 

mange puder. Skillevægge og tæpper til at bygge hule med. I alrummet er der indgang til både 

vuggestue og børnehavestuerne. 

 Et fælles køkken, hvor der er arbejdspladser til både børn og voksne. 

 En vuggestue gruppe med to grupperum. Et badeværelse. Tekøkken og udgang til separat 

legeplads. 

 Hver børnehavestue, har to grupperum, toilet, tekøkken og garderobe med udgang til 

legepladsen. 

 Kælder hvor der er mulighed for at spille bold, lave rytmik, dyrke yoga m.v. 

 På SFO’en er der forskellige funktions opdelte rum. Disse kan vuggestue og børnehave 

benyttet, når SFO børnene er i skole. 

 
Udendørs: 

 En legeplads som er på tre sider af huset. 

 Der er klatre stativ, gynger, bålplads, boldbane, sandkasser, små legehuse, cykelbane og gode 

klatre træer. 

 Et lille område af legepladsen er ”ukultiveret”. Her er vand, sort jord og en bålhytte. Denne del 

af legepladsen er børnene meget optaget af, da der findes mange kryb/smådyr. 

 En urtehave. Her planter, sår og høster børnene mange forskellige grøntsager. Ind imellem får 

vi buske eller planter, som vi henter hjemme hos børnene. Disse bliver plantet i urtehaven. 

 Rundt om huset er der blomsterkasser. Hvert år har børnene en plante med, som de passer 

hele sommeren. Det være sig såvel blomster som ærter eller andet. 
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Pædagogisk grundlag 

”Den pædagogiske læreplan skal udarbejdes med udgangspunkt i et fælles pædagogisk grundlag.”  

”Det pædagogiske grundlag består af en række fælles centrale elementer, som skal være kendetegnende 

for den forståelse og tilgang, hvormed der skal arbejdes med børns trivsel, læring, udvikling og dannelse i 

alle dagtilbud i Danmark.”  

”De centrale elementer er:   

 

 Børnesyn. Det at være barn har værdi i sig selv. 

 Dannelse og børneperspektiv. Børn på fx 2 og 4 år skal høres og tages alvorligt som led i starten 

på en dannelsesproces og demokratisk forståelse. 

 Leg. Legen har en værdi i sig selv og skal være en gennemgående del af et dagtilbud. 

 Læring. Læring skal forstås bredt, og læring sker fx gennem leg, relationer, planlagte aktiviteter og 

udforskning af naturen og ved at blive udfordret. 

 Børnefællesskaber. Leg, dannelse og læring sker i børnefællesskaber, som det pædagogiske 

personale sætter rammerne for. 

 Pædagogisk læringsmiljø. Et trygt og stimulerende pædagogisk læringsmiljø er udgangspunktet 

for arbejdet med børns læring. 

 Forældresamarbejde. Et godt forældresamarbejde har fokus på at styrke både barnets trivsel og 

barnets læring. 

 Børn i udsatte positioner. Alle børn skal udfordres og opleve mestring i lege og aktiviteter. 

 Sammenhæng til børnehaveklassen. Sammenhæng handler blandt andet om at understøtte 

børns sociale kompetencer, tro på egne evner, nysgerrighed mv.”  

 

”Loven fastsætter, at alle elementer i det fælles pædagogiske grundlag skal være udgangspunkt for 

arbejdet med den pædagogiske læreplan og dermed det pædagogiske arbejde med børns læring i 

dagtilbud.” 

 

”Nogle elementer i form af fx børnesynet skal altid være til stede i det pædagogiske læringsmiljø, mens 

andre elementer som fx arbejdet med at skabe en god overgang til børnehaveklassen kan være mere til 

stede i nogle sammenhænge end andre.”  

 

Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 14 
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Børnesyn, Dannelse og Børneperspektiv, Leg, Læring og Børnefælleskaber 

Først forholder I jer til de fem elementer:  

 

 Børnesyn  

 Dannelse og Børneperspektiv  

 Leg  

 Læring  

 Børnefællesskaber  

 

I kan beskrive elementerne samlet eller hver for sig.  

De øvrige elementer i det pædagogiske grundlag skal ifølge loven fremgå særskilt af den pædagogiske 

læreplan. Disse elementer forholder I jer til lidt senere.  

Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 15 

 

Hvordan kommer de fem centrale elementer fra det fælles pædagogiske grundlag til udtryk hos os og 

bliver omsat i vores hverdag sammen med børnene? 

 

Børnesyn:  Det enkelte barns særegenhed respekteres. 

Børn har høj grad af medbestemmelse under hensyntagen til 

fællesskabet. 

 

Børneperspektiv Barnets stemme. 

Verbalt og nonverbalt. 

Bestræbe sig på at sætte sig i barnets sted.   

 

Dannelse:  Hensyntagen til fællesskabet. 

                            At lære normer/regler, såvel skrevne som uskrevne.     

 

Leg:  Der er tid og rum til at lege. 

Legen støttes/ guides af de voksne. 
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Læring:  Foregår i hverdagens relationer. 

Dagligdagen er læringsrummet. 

Børn lærer i den sammenhæng, de er en aktiv del af. 

 

 

Børnefællesskaber:  Brug af pædagogisk bagdør, så alle børn har deltagelses 

                                muligheder. 

 

 

Pædagogisk læringsmiljø  

”Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan det enkelte dagtilbud hele dagen etablerer et 

pædagogisk læringsmiljø, der med leg, planlagte vokseninitierede aktiviteter, spontane aktiviteter, 

børneinitierede aktiviteter samt daglige rutiner giver børnene mulighed for at trives, lære, udvikle sig og 

dannes.  

Det pædagogiske læringsmiljø skal tilrettelægges, så det inddrager hensynet til børnenes perspektiv og 

deltagelse, børnefællesskabet, børnegruppens sammensætning og børnenes forskellige 

forudsætninger.” 

Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 22-23 

 

Hvordan skaber vi hele dagen et pædagogisk læringsmiljø, der giver alle børn mulighed for at trives, 

lære, udvikle sig og dannes? 

 

Eksempel på læringsmiljø hele dagen: 

Vi ser alle områder i institutionen og tidspunkter på dagen som potentielle læringsrum. 

Ved at arbejde i rutiner gør vi noget af dagligdagen forudsigelig for børnene. Når børnene deltager i 

dagligdagens gøremål, såsom at dække bord, skære frugt, hente madvogn, hælde op, tørre borde osv., 

fremmer det deres selvhjulpenhed. 

 

Når børnene kommer om morgenen, bliver de modtaget af en voksen. 

Med vuggestuebørnene er der fokus på nærhed og tryghed fra vi modtager dem bl.a. andet i dialogen 

med turtagning, hvor barnet bliver set og hørt.  
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Børnene deltager aktivt i at hænge deres tøj op og lægge nussedyr eller andet på plads. 

Det samme gælder for børnehavebørnene. 

Flere gange i løbet af dagen er børnene delt op i små grupper med en fast voksen. 

Vi skaber voksen initieret aktiviteter, eksempelvis en tur i skoven, hvor vi udforsker insekter og planter. 

 

 

Samarbejde med forældre om børns læring 

”Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan dagtilbuddet samarbejder med forældrene om 

børns læring.” 

Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 24-25 

 

Hvordan samarbejder vi med forældrene om barnets og børnegruppens trivsel og læring? 

Vi bestræber os på, at have et tillidsfuldt og tæt samarbejde med forældrene. 

Dette arbejdes der på såvel i de daglige dialoger som ved fastlagte samtaler. 

 

Inden barnet starter, kommer familien på besøg, her fortæller de om barnet. De får en rundvisning og vi 

beskriver dagligdagen i institutionen samt afstemmer forventninger til samarbejdet omkring barnet. 

 

Efter ca. tre mdr. har vi en samtale, hvor vi evaluerer barnets første tid. 

Sammen med forældrene aftaler vi nye mål for barnets læring og trivsel. Det kan f.eks. være, 

renlighedstræning, selvhjulpenhed eller andet. 

I den daglige kontakt, er der ofte også snak omkring, hvad der skal fokus på i.f.t. læring. Dette kan være 

at binde sko, kende farver, selv tage tøj på eller at begå sig socialt.  

 

I efteråret inden børnene skal starte i skolen, holdes en skoleparatheds samtale. 

I mange tilfælde aftales der specifikke områder, som både familie og institution skal arbejde med. 

Eksempelvis at støtte barnet i at være vedholden når der stilles krav.  

  

 

 



9 

 

Børn i udsatte positioner 

”Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan det pædagogiske læringsmiljø tager højde for 

børn i udsatte positioner, så børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse fremmes.” 

Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 26 

Hvordan skaber vi et pædagogisk læringsmiljø, der tager højde for og involverer børn i udsatte 

positioner, så børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse fremmes? 

I den daglige pædagogiske praksis, arbejder vi meget i små grupper. Det er som regel fem børn og en 

voksen.  

Ved at være i et afgrænset miljø, har de fleste børn i udsatte positioner, deltagelsesmuligheder.  

De krav der stilles til børnegruppen er tydelige, både verbalt og visuelt. I det afgrænsede miljø, er der 

mulighed for at støtte barnets initiativ, til såvel interaktion med de andre, som fysisk eller kreativ 

udfoldelse. 

 

Hvis vi ser, at et barn er i en udsat position og vores tiltag ikke har hjulpet barnet, retter vi henvendelse 

til Vejleder korpset. Hermed kan vi få vejledning for nye handlemuligheder omkring 

barnet/børnegruppen. 

 

At være i en udsat position handler ikke blot om børn med specifikke udfordringer, eksempelvis sociale, 

sproglige eller motoriske. Børnene kan komme i akut udsat position, når samspillet i børnegruppen ikke 

er optimal; eller når interaktionen mellem barn og voksen er mangelfuld. 

 

Vi bestræber os på, at samværet i læringsmiljøet er så faglig velfunderet, at børnene ikke bringes i 

udsatte positioner. 
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Sammenhæng til børnehaveklassen 

”Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan der i børnenes sidste år i dagtilbuddet 

tilrettelægges et pædagogisk læringsmiljø, der skaber sammenhæng til børnehaveklassen.” 

Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 27 

Hvordan tilrettelægger vi vores pædagogiske læringsmiljø for de ældste børn, så det skaber 

sammenhæng til børnehaveklassen? (Dette spørgsmål gælder kun dagtilbud med børn i den relevante 

aldersgruppe.) 

I den sidste del af børnehavetiden, arbejder vi med, at børnene skal forsøge, at se tilværelsen fra flere 

forskellige vinker. Vi understøtter deres filosofiske undren, ved at vende spørgsmål og ting på hovedet.  

 

Vi arbejder med, tal og bogstaver på den måde, at børnenes nysgerrighed stimuleres således, at de får 

begyndende forståelse, for hvad de kan bruges til. 

 

Vi støtter børnene i at finde egne løsninger og at bruge tidligere erfaringer i nye sammenhænge. De får 

i stigende grad privilegier med frihed under ansvar.  

 

Børnene fra alle tre stuer er sammen i en stor børnegruppe en gang om ugen. Her er en voksen fra 

børnehaven og SFO’en. Der bliver tilrettelagt et forløb, der både kan styrke og opbygge relationer. 

Herved udvides deres sociale netværk. 

 

Da Strandgården er et ”helt hus” og har en fælles legeplads, kender børnene de voksne fra SFO’en. 

Overgangen er en lang løbende proces.  
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Øvrige krav til indholdet i den pædagogiske læreplan 

Inddragelse af lokalsamfundet 

”Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan dagtilbuddet inddrager lokalsamfundet i 

arbejdet med etablering af pædagogiske læringsmiljøer for børn.” 

Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 29  

Hvordan inddrager vi lokalsamfundet i arbejdet med at skabe pædagogiske læringsmiljøer for børn? 

Nærmiljø. 

I gå afstand ligger en lille skov. Vuggestuen går tit derned med en lille gruppe børn. Ved indgangen til 

fælleden ligger der bakker og en kanal. Børnene fodrer ofte ænder der. 

Vi bruger cykelstien på fælleden til små ture på løbecykler. 

På fælleden findes pinseskoven. Hver forår og efterår har børnehaven en skovuge, som foregår i 

pinseskoven. Alle børnehavebørn går derover og snitter, laver bål, balancerer på tov som er spændt 

over en grøft, bygger huler, samler smådyr, plukker blomster m.v. 

 

Biblioteket i Vestamager centret/ hovedbiblioteket. 

Vi bruger det lokale bibliotek. Vi låner bøger og er ofte inviteret derop, når de har særlige 

arrangementer. Det kan være teater eller syng sammen dage. 

Når vi tager på hovedbiblioteket, er det ofte for, at vise børnene hvilke muligheder, der er der, både for 

at lege rollelege og for at læse bøger sammen. 

 

Kulturzonen. 

På kulturzonens udeareal, er der rig mulighed for at bevæge sig. 

Der kan spilles bold, man kan være i en lille skov og lege på et stort legestativ. 

Her får børnene rig mulighed for at prøve nye motoriske udfordringer. 
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Arbejdet med det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø 

”Arbejdet med det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø i dagtilbuddet skal integreres i det 

pædagogiske arbejde med etablering af pædagogiske læringsmiljøer.  

Børnemiljøet skal vurderes i et børneperspektiv, og børns oplevelser af børnemiljøet skal inddrages 

under hensyntagen til børnenes alder og modenhed.” 

Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 30 

Hvordan integrerer vi det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø i det pædagogiske læringsmiljø? 

 

Vi ser det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø som en integreret del af vores praksis.  

Det fysiske børnemiljø giver mulighed for kropslig udfoldelse, såvel inde som ude. Stuerne er indrettet, 

så børnene både kan deltage i grov motoriske lege og sidde med finmotoriske aktiviteter.  

Alle stuer har en dukkekrog, hvor der er mulighed for at lege i små grupper og på den måde lade fantasi 

og fællesskab være i centrum.  

På legepladsen er der klatretræer, balance steder, sandkasse, boldbane m.v. 

Disse faciliteter lægger op til, at børnene øver sig i nye færdigheder såvel fysisk som psykisk.  

 

Det psykiske børnemiljø er platformen, alt andet hviler på. Vi arbejder for at det enkelte barn alene og 

sammen med andre trives og får erfaringer, så barnet kan bruge tidligere erfaringer i nye 

sammenhænge. Det gør vi bl.a. ved at møde barnet, der hvor det er. 

 

Vi har indrettet stuerne så børnenes forskellige sanser stimuleres. Det giver mulighed for, at det 

æstetiske miljø kan medvirke til, at børnene er aktive i egen læreproces.  

På hver stue er der forskellige plakater m.v. hængt op. Der kan være bogstaver, børnerim, dyr eller 

andet, afhængig af hvad der optager børnegruppen. Plakater og anden udsmykning understøtter, at 

børnene kan lave indtryk om til udtryk. De kan tegne, male eller fortælle historier.  
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De seks læreplanstemaer 

”Den pædagogiske læreplan skal udarbejdes med udgangspunkt i seks læreplanstemaer samt mål for 

sammenhængen mellem læringsmiljøet og børns læring. 

Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan det pædagogiske læringsmiljø understøtter 

børns brede læring inden for og på tværs af de seks læreplanstemaer.” 

Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 32 

 

Alsidig personlig udvikling 

”Alsidig personlig udvikling drejer sig om den stadige udvidelse af barnets erfaringsverden og 

deltagelsesmuligheder. Det forudsætter engagement, livsduelighed, gåpåmod og kompetencer til 

deltagelse.” 

Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 36-37 

 

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø børnenes alsidige personlige 
udvikling? 

Herunder, hvordan vores pædagogiske læringsmiljø: 

 Understøtter de to pædagogiske mål for temaet Alsidig personlig udvikling  

 Tager udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag  

 Ses i samspil med de øvrige læreplanstemaer. 

 

På Strandgården arbejder vi med at skabe trygge rammer, som børnene over tid bliver fortrolige med. 

De bliver præsenteret for mange forskellige børnefællesskaber, som de skal forholde sig til. Børnene 

skal opleve sig selv i store fællesskaber, være en del af de mindre fællesskaber og på sigt kunne 

mærke sig selv og udvikle selvfølelse og empati i fællesskaberne.  

I dagligdagen bruger vi tid på at være nærværende og lyttende voksne, som går i dialog med børnene. 

Det gør vi for at hjælpe dem med at se og forstå sig selv i samspillet med de andre børn og 

omverdenen. I vores hverdag møder børnene nye udfordrende ting og oplevelser, som hjælper dem 

med at udvikle robusthed, selvhjulpenhed og selvværd. Vi inddrager børnene i alle dagligdagens 

gøremål, så de oplever at være aktive deltagere i vores hverdag. Vi arbejder som voksne ved at gå 

foran, bagved og ved siden af, for på den måde at støtte og anerkende børnene i processerne.  
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Praksisfortælling: 

To piger, en dreng og en voksen sidder omkring et bord og skræller æbler. Drengen skræller fint rundt 

om æblet. Den ene pige kæmper og synes det er rigtig svært. Hun siger:” Jeg kan ikke finde ud af det. 

Det er alt for svært.” Den voksne opfordrer drengen til at vise hvordan man gør. Han viser det og lidt 

efter lidt kan pigen selv. Pludselig siger den anden pige: ” Det driller og er svært” Den første pige siger: 

” Nu skal jeg vise dig hvordan man gør, jeg har lige lært det af Peter” Hun viser det og de skræller 

videre sammen 

 

Retningsgivende refleksioner: 

I eksemplet ser vi, at alle tre børn er engageret i opgaven. Den voksne er understøttende i sin tilgang, 

både ved først at opfordre drengen til at hjælpe den første pige, for derefter at være tilbageholden. 

Børnene får hver især en opgave på at mestre noget nyt. Drengen og den første pige, ved at lære fra 

sig og den sidste pige at kunne skrælle sit æble. Alle tre børn har deltagelses muligheder og indflydelse 

på samspil og aktiviteten. 
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Social udvikling 

”Social udvikling er udvikling af sociale handlemuligheder og deltagelsesformer og foregår i sociale 

fællesskaber, hvor børnene kan opleve at høre til, og hvor de kan gøre sig erfaringer med selv at øve 

indflydelse og med at værdsætte forskellighed.  

Gennem relationer til andre udvikler børn empati og sociale relationer, og læringsmiljøet skal derfor 

understøtte børns opbygning af relationer til andre børn, til det pædagogiske personale, til lokal- og 

nærmiljøet, til aktiviteter, ting, legetøj m.m.” 

Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 38-39 

 

 

 

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø børnenes sociale udvikling? 

Herunder, hvordan vores pædagogiske læringsmiljø: 

 Understøtter de to pædagogiske mål for temaet Social udvikling  

 Tager udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag  

 Ses i samspil med de øvrige læreplanstemaer. 

 

På Strandgården arbejder vi på at skabe et læringsmiljø, der understøtter børnenes muligheder for at 

indgå i fællesskaber. Dette gør vi for at styrke børnenes sociale færdigheder, som at overholde regler, 

udsætte egne behov, vente på tur og vise empati. Børnene skal opleve at blive hørt og anerkendt for 

deres ideer og behov, men de skal samtidig kunne få øje på hinandens behov og være lydhør over for 

andres meninger.  

Vi opfordrer børnene til at være en ”god ven”. Det indebærer bl.a. at hjælpe og trøste hinanden. 

Børnene eksperimenterer gennem legen og udvikler redskaber til at forstå sig selv og andre. Vi er 

opmærksomme på, at børnene får mulighed for at øve sig i konflikthåndtering og står på sidelinjen og 

hjælper hvis behovet opstår. 
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Planlagt aktivitet: 

En gruppe går ud i urtehaven for at lægge kartofler med en voksen 

 

Praksisfortælling: 

Børnene får skovle og skal grave en rende, hvor vi skal lægge kartoflerne. Bagefter skal børnene vande 

renden med vandekander. Børnene lægger kartoflerne i renden med passende afstand. Børnene 

dækker kartoflerne til med jord og vander igen. 

 

Faglig refleksion: 

Børnene oplever det sociale fællesskab, ved at være en del af gruppen som lægger kartofler. Vi skaber 

deltagelsesmulighed ved at være tydelige voksne, som organiserer forløbet. Vi øver empati i forløbet, 

hvor der opstår små konflikter børnene imellem.  

I forløbet opstår der spontane ting, f.eks. graver børnene rengorme frem, som vi sammen må 

undersøge og snakke om. Vi er opmærksomme på, at børneperspektivet får plads i denne 

sammenhæng. Alle børnene deler ud af erfaringer med rengorme og der opstår sociale fællesskaber, 

som der bygges videre på.  

Vores fælles mål med at lægge kartofler er, at vi skal lave bål og spise kartoflerne. Vi opbygger et 

forløb, som vi arbejder med hele sommeren, og børnene oplever genkendelighed og fortrolighed med 

projektet. Dette giver børnene en fællesskabsfølelse, som de bygger videre på i deres lege med 

hinanden.  

 

Praksisfortælling: 

 

En gruppe børnehave drenge kører på løbecykler på legepladsen. De kommer og spørger, om de må få 

kridt til at lave en kørebane. Det får de. Legen udvikler sig og de laver et værksted, hvor cyklerne kan 

blive repareret. 

En anden gruppe børn, tager noget kridt og går et andet sted hen for at lege skole.                                        

Med naturmaterialer laver de et skolebord til deres lærer. Børnene sidder på græsset med hver deres 

træklods og skriver deres navne med kridt. De hjælper hinanden med bogstaverne. Når de er i tvivl om 

et bogstav, løber de sammen ind i garderoben og kigger på deres navneskilte. 

Legen foregår over længere tid. Der kommer andre børn hen, som er interesseret i hvad der foregår. 

De bliver inviteret ind i skolen og samspillet udvikler sig, så de store hjælper de små.  
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Retningsgivende refleksioner 

Denne leg er udsprunget af, at nogen kører på cykler skal bruge kridt. En voksen finder kridt. Kridtet 

inspirerer nogle andre børn til at lege skole. I skolelegen inddrages, hvad der lige er ved hånden, 

nemlig træstykker som børnene bruger som bord. Forskelligheden i at være lille eller stor udnyttes, da 

de store har deltagelsesmuligheder ved at vise de små, hvor de kan finde bogstaverne i deres navn, 

som hænger i garderoben. De små får her mulighed for at indgå i fællesskabet og opleve en form for 

dannelse, nemlig hjælpsomhed. 
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Kommunikation og sprog 

”Børns kommunikation og sprog tilegnes og udvikles i nære relationer med barnets forældre, i 

fællesskaber med andre børn og sammen med det pædagogiske personale.  

Det centrale for børns sprogtilegnelse er, at læringsmiljøet understøtter børns kommunikative og 

sproglige interaktioner med det pædagogiske personale. Det er ligeledes centralt, at det pædagogiske 

personale er bevidst om, at de fungerer som sproglige rollemodeller for børnene, og at børnene guides 

til at indgå i fællesskaber med andre børn.” 

Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 40-41 

 

  

 

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø børnenes kommunikation og sprog? 

Herunder, hvordan vores pædagogiske læringsmiljø: 

 Understøtter de to pædagogiske mål for temaet Kommunikation og sprog  

 Tager udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag  

 Ses i samspil med de øvrige læreplanstemaer. 

 

Vi bestræber os på at være gode sproglige rollemodeller.  

Sprog og kommunikation er grundlæggende for at indgå i fællesskaber. Både når vi er på Strandgården 

og ude af huset, beskriver vi omverdenen. Vi sætter ord på handlinger og stiller åbne spørgsmål, for at 

få den verbale og nonverbale kommunikation i spil.  

Vi har dialogisk læsning, hvor vi går i dybden med den samme bog mange gange. Emner uddybes af 

både børn og voksne. Genkendelighed og gentagelse styrker barnets lyst til at kommunikere.  

Med sanglege øver børnene sig i at kommunikere. Børnene kan lære noget om hinanden ved at spejle 

sig i hinandens kropssprog og mimik.  

I perioder har vi ugens fokusord og fokussang.  

 

 

Planlagt aktivitet: 

Rytmik på tværs af stuerne (børnehave / vuggestue) 
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Praksisfortælling: 

Vi samler en fast børnegruppe på 12 børn og 3 voksne til et rytmikforløb over 4 uger. Selve forløbet er 

bygget op med et fast program, som starter med samling i rundkreds. Vi synger en goddag sang og 

snakker sammen med børnene om, hvorvidt vi mangler nogen på den pågældende dag. Goddag-

sangen er en lille sang, hvor vi synger alle børnenes navne. Vi bruger tid på at sige hej til dem der er 

kommet og lytter til de børn, der vil fortælle noget til os alle sammen. 

 

Faglig refleksion: 

Rytmikforløbet er opbygget med henblik på at skabe et læringsmiljø, hvor børnene møder 

genkendelighed og tryghed. De bliver i forløbet mere deltagende og vil gerne bidrage med at fortælle 

noget til fællesskabet. Vi opmuntrer børnene til at være lyttende over for hinanden, og vægter at alle 

børnene bliver set og hørt.  

Sproget er børnenes indgang til børnefællesskabet, som vi derfor i forløbet prioriterer højt. 

I rytmikforløbet synger og rimer vi også sammen med børnene, og det styrker børnenes koncentration 

og motivation til at bruge og udvikle deres sprog. Vi opbygger et læringsmiljø, hvor vi sætter fokus på at 

være nærværende voksne, som opmuntrer og udfordrer børnene sprogligt på flere niveauer.  

 

Planlagt aktivitet: 

En lille gruppe børn og en voksen holder samling om en bog.  

 

Praksisfortælling: 

Vi læser ”Bamse og Kylling”. Den voksne har Bamse med ved siden af. Børnene får hilst på Bamse før 

historien starter. 

Det handler om Kylling og Bamse. Bamse kommer til skade med sit ben, som bløder. Børnene lytter og 

får tydelig bekymring for Bamse. Den voksne spørger dem, om vi skal give Bamse plaster på. Alle vil 

gerne, og hvert barn sætter plaster på tøjbamsen. Børnene begynder at vise deres egne sår og der er 

en lang dialog om at falde, slå sig og bløde. Nogen børn vil gerne sætte plaster på hinanden. Aktiviteten 

fortsætter en tid og dagen efter tages den op igen med nye ideer. 

 

Retningsgivende refleksion: 

I aktiviteten er der en god og tryg stemning. Børnene er aktivt deltagende og de får mulighed for at 

mærke på Bamse, som har betydning for historien. Derefter tager den voksne børnenes erfaringer og 

oplevelser med ind i fortællingen. 



20 

 

  

Praksisfortælling: 

Alle børnene er i gang på vuggestuens legeplads. En voksen kommer ud, sætter sig på trappen uden at 

kontakte nogen. 

Kort tid efter kommer en dreng på to år hen, rækker den voksne en flyver og siger. ”Flyve” 

”Ja, det er en flyver med vinger” siger den voksne. Drengen kigger på den voksne, undersøger vingerne 

på flyveren, smiler og siger: ”Vinger” 

Den voksne: ”En flyvemaskine der flyver oppe i luften med sine vinger” 

Drengen kigger op og smiler, han begynder at løbe rundt med flyveren oppe i luften (smiler stort). Den 

voksne begynder at løbe rundt på legepladsen, svinger med armene og siger: ”Jeg er en flyvemaskine 

med vinger”. Flere børn kommer hen, griner og løber med rundt. 

 

Retningsgivende refleksion. 

Barnet kommunikerer med sit kropssprog / sin mimik og ganske få ord. Han har mulighed for at vise sin 

interesse til en voksen, som er til rådighed, lyttende og afventende. En voksen som griber situationen 

og deler barnets interesse, for den viste genstand. (flyveren) 

Ved turtagning giver den voksne nye ord og sætninger, som efterfølgende kan udvide barnets sprog og 

sprogforståelse. 

Både for drengen som starter interaktionen og de andre børn, som kommer til, er der deltagelses 

muligheder 
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Krop, sanser og bevægelse 

”Børn er i verden gennem kroppen, og når de støttes i at bruge, udfordre, eksperimentere, mærke og 

passe på kroppen – gennem ro og bevægelse – lægges grundlaget for fysisk og psykisk trivsel.  

Kroppen er et stort og sammensat sansesystem, som udgør fundamentet for erfaring, viden, 

følelsesmæssige og sociale processer, ligesom al kommunikation og relationsdannelse udgår fra 

kroppen”. 

Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 42-43 

 

 

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø udviklingen af børnenes krop, sanser og 
bevægelse? 

Herunder, hvordan vores pædagogiske læringsmiljø: 

 Understøtter de to pædagogiske mål for temaet Krop, sanser og bevægelse  

 Tager udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag  

 Ses i samspil med de øvrige læreplanstemaer. 

 

Vores læringsrum, inde som ude, giver barnet mulighed for at udforske og eksperimentere med egen 

krop og formåen. I uderummet kan barnet bevæge sig og sanse omverdenen. Ved brug af legepladsen 

og naturen omkring institutionen, skabes der mangfoldige muligheder for bevægelse.  

I legen og planlagte aktiviteter er der fokus på, at barnet bruger og udforsker egen krop. Krop, sanser 

og bevægelse er derfor tænkt ind i alle de aktiviteter, som vi tilbyder børnene at deltage i, samtidig med 

at der lægges vægt på vekslen mellem ro og aktivitet. De planlagte aktiviteter skal samtidig understøtte, 

et alsidigt bevægelsesmønster hos det enkelte barn. Vores mantra er ”den der udfører handlingen lærer 

af den”, derfor er børn med i alle hverdagens aktiviteter for derigennem at mestre. 

 

Praksisfortælling: 

En voksen tager på tur til bakkerne, med tre motorisk stærke drenge og tre lidt forsigtige piger.  

Målet med turen er, at alle skal udfordres motorisk. Turen er tilpas udfordrende. På et tidspunkt skrider 

en af pigerne og en anden er blevet usikker. Den voksne hjælper en af pigerne og opfordrer derfor den 

anden pige, til at bede om hjælp fra drengene. 
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De tre drenge står på toppen af bakken og har hørt opfordringen. De spørger, om de skal komme ned 

og hjælpe. Det vil pigerne gerne have og drengene kommer og hjælper dem op. På den næste bakke 

hjælper alle hinanden. Der opstår et fællesskab hvor børnene samarbejder og guider hinanden. Turen 

var lærerig og sjov. 

 

Retningsgivende refleksion: 

Udgangspunktet for turen var, at børnene skulle bruge kroppen på en ny måde. At øve sig med noget 

der er svært, gør at børnene, får nye erfaringer med hvad kroppen kan. Pigerne oplevede udfordringer 

og succes ved at gennemføre. Drengene havde succes ved at hjælpe og fik styrket deres selvtillid.  

Når vi tilrettelægger motoriske aktiviteter, planlægger vi læring på flere niveauer. I dette tilfælde både 

motorisk og socialt.  

At øve sig i at lære noget, er en erfaring som kan bruges fremadrettet. 
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Natur, udeliv og science 

”Naturoplevelser i barndommen har både en følelsesmæssig, en kropslig, en social og en kognitiv 

dimension.  

Naturen er et rum, hvor børn kan eksperimentere og gøre sig de første erfaringer med 

naturvidenskabelige tænke- og analysemåder. Men naturen er også grundlag for arbejdet med 

bæredygtighed og samspillet mellem menneske, samfund og natur.” 

Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 44-45 

 

 

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø, at børnene gør sig erfaringer med natur, 
udeliv og science? 

Herunder, hvordan vores pædagogiske læringsmiljø: 

 Understøtter de to pædagogiske mål for temaet Natur, udeliv og science  

 Tager udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag  

 Ses i samspil med de øvrige læreplanstemaer. 

 

Vi ser naturen som et fantasisted, hvor man kan bruge og udfordre sin krop. Der skal være plads til 

både den risikoorienterede og den sansemotoriske oplevelse. Vi følger børnenes spor, og understøtter 

deres naturlige nysgerrighed. Vi undersøger biodiversiteten i vores nærmiljø, både udenfor og indenfor 

hegnet. Biodiversiteten kan ses i søen vi går forbi eller opleves i skoven, når vi er på tur. Biodiversiteten 

er alle de arter som lever side om side, som eksempelvis planktondyr, vandplanter, insekter og 

vandfugle. Sammen indgår de i et økosystem, hvor de forskellige arter, som lever sammen, udnytter de 

forhold der findes på stedet. Vi understøtter en grundlæggende naturvidenskabelig dannelse af 

børnene indenfor både natur, udeliv og science. Vi planter og passer blomster, dyrker grøntsager, har 

båldage og har dage og uger i skoven. Naturoplevelser i barndommen dækker alle læreplanstemaerne, 

her indgår både den følelsesmæssige, den kropslige, den sociale, den kulturelle, den sproglige og den 

kognitive.  
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Praksisfortælling: 

En dreng sætter sig på hug og siger: ”Kom og se!”. Han har fundet nogle spidse og skarpe sten. De 

taler om, at man kan skære sig på dem. Nogle børn vil ikke mærke på dem og andre skær i jorden med 

dem. Alle går og kigger efter flere sten. De finder runde, bløde og ru sten. Der bliver mærket og følt på 

stenene. Den voksne tager en blød sten op til sin kind og siger: ”Den er meget glat, blød og kold. Prøv 

at mærk”. Stenen bliver sendt rundt til de børn, som vil prøve. Med lommerne fyldt med forskellige sten 

går de hjem til institutionen. Her fyldes et stort kar med vand og alle kaster stenene i vandet. Derefter 

bliver der talt om, at stenene har skiftet farve og virker meget mere glatte at røre på. 

 

Retningsgivende refleksion: 

Her bruger børnene og den voksne naturen som læringsrum. Den voksne udviser nysgerrighed og 

undren, og der igennem bliver børnene draget ind i at udforske og undersøge stenenes beskaffenhed, 

form og farve. De prøver at eksperimentere med stenenes anvendelses muligheder og undres over, at 

sten kan ændre udseende og overflade ved hjælp af vand.  

 

Praksisfortælling 

Den voksne kommer, efter flere irritations udbrud blandt børnene i garderoben over vintertøjet, ind med 

en stak farvet karton, limstifter og sakse. Børnene bliver spurgt om, hvad de savner mest lige nu, midt 

om vinteren, og de siger alle at få sko og jakker på, på legepladsen. Den voksne vil gerne vide, hvornår 

de tror, det kan lade sig gøre og de svarer alle som en ”til sommer”. Hvordan ser det ud om sommeren 

vil den voksne vide, og børnene begynder at forklare om blade, sommerfugle, blomster, sol og skyer.  

Den voksne foreslår, at de klipper alle de ting, som viser, det er sommer i naturen af karton, uden at 

bruge skabeloner. Børnene snakker om, hvad de forbinder med sommer og de begynder at klippe træer 

med æbler, forskellige slags fantasiblomster, vandmeloner, sommerfugle, kaniner, skyer, regnbuer mm.  

Alle de udklippede genstande bliver sat op på en opslagstavle, i det tempo de bliver færdige. I 

fællesskab besluttes det, at overskriften på opslagstavlen skal være SOMMER. Aktiviteten løber over 

en længere periode og den tages frem, når børnene efterspørger den, fordi de er kommet på nye 

motiver. 

 

Retningsgivende refleksion 

Udgangspunktet for aktiviteten var, at børnene skulle bruge deres hukommelse og genskabe 

fornemmelsen af sommer ud fra et naturperspektiv. Hvordan ser naturen ud, når vejret er anderledes 

end vinter og årstiden hedder sommer? Aktiviteten fik børnene til at reflektere over årstidernes 

forskellighed.  
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Praksisfortælling: 

En børnegruppe skal lave science forsøg på legepladsen. Som start til aktiviteten fyldes en hvid balje 

med vand, da det er en vigtig del af forsøget at kunne følge genstandens vej. Børnene får den opgave, 

at de skal finde to naturting – en stor og en lille. På legepladsen findes meget natur og børnene 

kommer med mange forskellige genstande, såsom grankogler, bær, jord, grene, biller og regnorme. 

Derefter kommes genstandende op i balje – en ad gangen – og der gættes på om den kan flyde eller vil 

synke. Forsøget gentages over flere gange og hver gang er begejstringen stor, når der gættes rigtigt og 

stor undren, når det ikke lykkes at gætte udfaldet. Forsøget sluttes med, at alle de synkende ting 

lægges for sig og alle de flydende ting lægges for sig selv. 

 

Retningsgivende refleksion: 

Udgangspunktet for aktiviteten var at børnegruppen skulle eksperimentere med vægtfylden på 

udvalgte, kendte naturmateriale og derigennem undres. De oplevede at alting ikke er så lige til og at 

udfaldet ikke er givet på forhånd – små ting kan også synke – store ting kan også flyde. Forsøget skulle 

give børnene en begyndende bevidsthed omkring tyngde, vægt og fylde og give grobund for videre 

nysgerrighed, og undren over fysikken og biologien i det nære   
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Kultur, æstetik og fællesskab 

”Kultur er en kunstnerisk, skabende kraft, der aktiverer børns sanser og følelser, ligesom det er 

kulturelle værdier, som børn tilegner sig i hverdagslivet.  

Gennem læringsmiljøer med fokus på kultur kan børn møde nye sider af sig selv, få mulighed for at 

udtrykke sig på mange forskellige måder og forstå deres omverden.” 

Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 46-47 

 

 

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø, at børnene gør sig erfaringer med 
kultur, æstetik og fællesskab? 

Herunder, hvordan vores pædagogiske læringsmiljø: 

 Understøtter de to pædagogiske mål for temaet Kultur, æstetik og fællesskab 

 Tager udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag  

 Ses i samspil med de øvrige læreplanstemaer. 

 

De traditioner vi har på Strandgården, giver børnene mulighed for at opleve sig som en del af 

fællesskabet.  

 

Vi har de traditionsbundne og årstidsbestemte begivenheder.  

Fastelavn: 

Der er bl.a. fastelavn, hvor der slås katten af tønden på legepladsen. Børnene er klædt ud og de har 

mulighed for at være en anden for en dag. Flere børn er naturligvis udklædt som det samme. Det kan 

give en særlig form for fællesskabsfølelse. Der bliver lavet en forhindringsbane, så børnene er aktive, 

mens de venter på, at det er deres tur til at slå til tønden. At blive kattekonge / dronning medfører, at 

man bliver hædret og råbt hurra for af de andre børn. Man er en del af fællesskabet og en kulturbærer 

for hvordan vi fejrer fastelavn. 

Påske: 

Der bliver gemt æg på legepladsen og børnene skal i fællesskab finde æggene. De kan være en og en, 

eller flere sammen, hvis det giver mere gå på mod for det enkelte barn.  
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Sommerfest: 

Strandgårdens fødselsdag. Her deltager børnene med deres familier. Der foregår aktiviteter ude og 

inde. Forældre og søskende er med til at lege og lave nogle af de aktiviteter børnene kender fra deres 

hverdag i institutionen. 

Sundhedsuge: 

I sundhedsugen foregår der forskellige fysiske aktiviteter, der laves sund mad, plukkes æbler, laves 

æblegrød m.v. 

Vi har et Strandgårdsløb, som alle deltager i. Løbet foregår både ude og inde. 

Juletamtam med forældre:  

Samme koncept som sommerfesten. 

 

Gennem de forskellige traditioner videreføres og udvikles de normer og værdier vi har på Strandgården. 

I forbindelse med så vel hverdag som traditioner, er der mange kreative aktiviteter. Begivenheden bliver 

understøttet med pynt, udsmykning alt efter aktuelt tema. Børnene bidrager hver især med deres del.  

Udover institutions kulturen beskrevet her med bl.a. traditioner, arbejder vi for at børnene i samspil med 

de andre børn og voksne møder forskellige udtryksformer. Dette sker bl.a. når børnene maler, tegner, 

hører forskellig musik, danser, laver yoga, eller kommer på ture i teatret og på biblioteket.  

 

Praksisfortælling: 

En lille gruppe børn fra vuggestuen går tur i en tæt beplantet skov med meget lidt lys. Efter et stykke tid, 

går de mod en lysning og en stor sti. Da de er kommet derhen, bryder solen frem og rammer alles krop 

og ansigt. Et af børene udbryder: ”Lyset er kommet!”. Han begynder at hoppe og samtidigt kommer der 

flere børn til, der gør det samme. Alle råber nu højt: ”Solen er kommet igen!”. Pædagogen hopper med 

og siger: ”Det varmer i mit ansigt”. Børnene griner og kigger rundt på hinanden. Alle tager sig til deres 

kinder.  

Retningsgivende refleksion: 

Her får børnene en æstetisk og sanselig oplevelse. De kan mærke varmen fra solens stråler, samt 

hinandens og deres egen begejstring og følelser, som de spejler sig i. De får mulighed for at føle empati 

for hinanden. Dette giver et fællesskab, som styrker deres sociale udvikling.  

 

 

 

 



28 

 

Evalueringskultur 

”Lederen af dagtilbuddet er ansvarlig for at etablere en evalueringskultur i dagtilbuddet, som skal 

udvikle og kvalificere det pædagogiske læringsmiljø. 

Lederen er ansvarlig for, at arbejdet med den pædagogiske læreplan evalueres mindst hvert andet år 

med henblik på at udvikle arbejdet. Evalueringen skal tage udgangspunkt i de pædagogiske mål og 

herunder en vurdering af sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø i dagtilbuddet og 

børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse.  

Evalueringen skal offentliggøres. 

Lederen af dagtilbuddet er ansvarlig for at sikre en løbende pædagogisk dokumentation af sam-

menhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. 

Den pædagogiske dokumentation skal indgå i evalueringen.” 

Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 50-51 

 

 

 

Hvordan skaber vi en evalueringskultur, som udvikler og kvalificerer vores 
pædagogiske læringsmiljø?  

Det vil sige, hvordan dokumenterer og evaluerer vi løbende vores pædagogiske arbejde, 
herunder sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og de tolv pædagogiske mål? 

 

Her kan I kort beskrive jeres arbejde med at etablere en evalueringskultur som en del af det daglige 

pædagogiske arbejde. I kan fx beskrive, hvordan I arbejder systematisk med evaluering, om I arbejder 

med særlige metoder, om I arbejder eksperimenterende eller undersøgende med et særligt fokus, samt 

hvordan, hvor ofte og i hvilke fora I drøfter og reflekterer over jeres pædagogiske praksis mv. 

 

I forbindelse med de nye styrkede læreplaner arbejder vi med at skabe en evalueringskultur, som 

hjælper os alle til at blive klogere på vores praksis og højne vores faglighed. 

I vores dokumentations proces bruger vi praksisfortællinger. Fortællingerne er vores virkelighed, og vi 

kan med udgangspunkt i dem reflektere over, hvordan vi arbejder som enkeltpersoner og i fællesskaber 

og dermed give ny indsigt i, hvordan vi udvikler på læringsmiljøet. 

Vi benytter Tras og Pallepost, som er vores redskab til at vurdere børnenes sproglige udvikling.  

Vi benytter Skema til handling, som er vores redskab til systematisk at reflektere, vurdere og justere 

over vores praksis.  
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Hvordan evaluerer vi arbejdet med den pædagogiske læreplan, som skal foretages mindst hvert 
andet år? 

 

Her kan I fx kort beskrive, hvordan evaluering af læreplanen kan ses i forhold til jeres evalueringskultur i 

hverdagen.  

 

For at forbedre evalueringskulturen på Strandgården, har vi arbejdet med følgende: 

 Et fælles udgangspunkt, dvs. en fælles forståelse for de processer og principper vi har valgt. 

 En fælles forståelse for de evalueringsmæssige principper vi har valgt at benytte, med henblik 

på løbende forbedring af det pædagogiske arbejde og øget faglighed og selvudvikling.  

 Det er vigtigt for os, at alle har mulighed for at deltage i evalueringsprocesserne og bidrage til at 

synliggøre områder der kan forbedres.  

 Vi vil i vores evalueringsarbejde, ikke blot have fokus på områder der kan udvikles, men også 

på områder som vi mener fungerer godt og som skal bevares og udvikles på. 

 

Vi startede med at inddrage vores kollegaer i at finde en fælles forståelse af det pædagogiske grundlag i 

de nye styrkede læreplaner: 

 Børnesyn 

 Dannelse og børneperspektiv 

 Legen 

 Læring 

 Børnefællesskaber 

 Pædagogiske læringsmiljøer 

 

Det har været en vigtig proces, at alle i personalegruppen har bridraget og hermed fået ejerskab til 

evalueringskulturen. På Strandgården har vi flere personalemøder årligt, hvor hele personalet deltager. 

Der holdes stuemøder en gang om ugen, og derudover holder vi fællesmøder en gang om ugen. På 

personalemøderne, arbejder vi med udvikling af vores pædagogiske praksis. Vi arbejder i mindre grupper 

med læreplanstemaer.  

I forbindelse med de nye styrkede læreplaner, og arbejdet omkring trivsel, udvikling, læring og dannelse, 

sætter vi i 2021, fokus på børneperspektivet.  

I lige uger arbejdes der med børneperspektivet og læreplaner (Refleksionsskema) 

I ulige uger er fokus på barnet og børnegrupper.  

 


