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Den pædagogiske læreplan udgør rammen og den fælles retning for 

vores pædagogiske arbejde med børnenes trivsel, læring, udvikling og 

dannelse. Læreplanen er et levende dokument, som kort beskriver 

vores pædagogiske overvejelser og refleksioner med eksempler, der 

er retningsgivende for det daglige pædagogiske arbejde. 
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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. 
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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. 
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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, dannelse og børneperspektiv 
Vi mener, at hvert barn er unikt. Alle børn skal opleve, at de er unikke små personligheder, 
som behandles med respekt og ligeværdighed, uanset hudfarve, religion, sprog og sociale 
forhold. 
Vi arbejder med dette gennem vores værdier, hvor vi aktivt vælger at italesætte og lave 
konfliktløsning som beskrevet under anerkendelse og selvregulering. 
Omsorgen for- og opmærksomheden på det enkelte barns trivsel, læring, udvikling, dannelse 
er en vigtig del af vores arbejde. Fysisk omsorg fokuserer på den almindelige pleje, hvor 
psykisk omsorg er at blive set, hørt og forstået af de mennesker, som man omgiver sig med. 
Vi styrker børnenes tro på sig selv ved at tage dem alvorligt og lytte til dem som selvstændige 
individer. Dette er essentielt for at barnet oplever en god start i dannelsesprocessen, som skal 
gøre dem til selvstændige, robuste og demokratiske medborgere. Vi hjælper dem derfor også 
til at opleve sig selv som betydningsfulde og selvstændige personer ved eksempelvis at øve 
deres selvhjulpenhed. Det styrker deres selvværd, når vi samtidig giver dem alderssvarende 
udfordringer, hvor de oplever at de lykkedes selvstændigt såvel som en del af et fællesskab. 
Barnet udvikler sig hver dag hos os i samspillet med andre børn og voksne. Når man har sin 
daglige gang i vores vuggestue, er der ikke kun et fokus på individet men i stor grad også på 
fællesskabet. Det vil sige, at det er ikke kun mig det handler om i vuggestuen, det er også os i 
vores åbne hus. 
 
Vi er sammen i et fællesskab, hvor der er nogle sociale spilleregler, som barnet skal tilegne 
sig. Barnet skal lære at respektere og forstå andre, støttes i at danne venskaber, lære at vente 
på tur og at deles om legetøjet gennem selvregulering. Efterhånden udvikles en 
fællesskabsfølelse og glæde ved at være sammen om mange forskellige aktiviteter. Dette 
kræver gode rollemodeller. Børnene skal derfor møde nogle nærværende og engagerede 
voksne, der viser glæde ved deres arbejde, som giver plads til forskellighed, lytter til børnene, 
guider, kommunikerer og er gode til at aflæse deres signaler. Når det bliver uoverskueligt for 
barnet, arbejder vi med, at sætte sig i barnets sted ved at anerkende og lytte til barnets 
følelser og give dem handlemuligheder frem for nej eller skæld ud. Dette giver barnet en 
hverdag med valgmuligheder samt mulighed for medindflydelse. Vi støtter altså op om 
børnenes valg og perspektiv og skaber derved medbestemmelse ved at følge deres spor. Da 
børn kan have individuelle behov er det de voksnes ansvar at inddrage og inkludere alle børn 
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ved at skabe forskellige deltagelsesmuligheder i løbet af dagen. Dette gør vi ved at etablere 
og tilpasse læringsmiljøer hele dagen, som alle børn kan inviteres til at deltage- og fordybe sig 
i uanset behov.  
 

Børnefællesskab 
Vi støtter op om børnenes faste relationer, samtidig med vi er opmærksomme på, at man er 
meget sårbar, hvis man kun har en ven i vuggestuen. Vores spisninger, ture ud af huset, små 
samlinger og læreplansgrupper er som oftest planlagt ud fra de enkelte børns relationer. 
Børnene i vuggestuen begynder at lægge mærke til de andre børn, når de starter i 
vuggestuen. De skal så finde ud af, hvad de skal bruge de andre børn til. Her er det meget 
vigtigt, at vi som medarbejder støtter dem i at det er positive og rare oplevelser de oplever. Vi 
forsøger at gribe enhver mulighed for at få skabt en relation barn-barn imellem ved at lege 
lege, der opfordrer til øjenkontakt imellem børnene. Når noget driller, så opfordrer vi børnene 
til at hjælpe hinanden. Når de for eksempel skal have tøj af og på. Vi kan dog ikke forhindre 
alle de svære oplevelser, som de vil møde. Det kan for eksempel være svært; at vente på tur, 
at gyngen er optaget, at andre leger med noget legetøj, at der bliver sagt stop fra de andre 
børn eller at strømpen ikke vil af. Her arbejder vi med at italesætte den følelse de får, når de 
oplever, at noget svært og hjælper dem med at komme videre til en ny leg eller hjælper dem 
med at løse det, som driller. Et eksempel kan være, at et barn bliver meget ked af det, når en 
god ven ikke vil med i skoven og samle snegle. Så siger vi ”øv, du bliver ked af det når Gurli 
ikke vil med ind i skoven og samle snegle. Har du spurgt, om Kaj vil? Og hvis de ikke kan blive 
enige om, hvad de vil sammen med en voksen og dermed gå på kompromis, så giver vi en 
stor krammer og italesætter, at det er okay at blive ked af det. Herefter hjælper vi med at 
komme i gang med en ny leg. Dette gør vi, da vi mener, at er det vigtigt for barnet at føle, at 
barnet har ret til at være en del af et fællesskab med egne meninger og samtidig have 
erfaringer med at sætte grænser og gå på kompromis. 
I vuggestuens børnefællesskab er der 33 børn og hvert enkelt barn er helt unikt og de har alle 
deres egen mening og de er alle aktive deltagere.  
Vi skal derfor hele tiden arbejde med at den enkelte bliver hørt og forstået, men samtidig skal 
alle være med i vores fællesskab og det betyder, at der hele tiden bliver arbejdet med små 
kompromiser som eksempelvis; hvem må lege med den blå skovl, hvem skal bestemme 
hvilken vej motorcyklerne skal køre og hvor skal dukkerne spise. 
Forældrene er også her meget vigtige i vores børnefællesskab. Vi har løbende små dialoger 
med forældrene omkring barnets venner og sender billeder af barnets hverdag via Aula. Her 
er det vigtigt, at man som forældre støtter op om barnets hverdag. Dette kan blandt andet 
gøres ved at sætte ord på de aktiviteter barnet har lavet i vuggestuen og hvilke børn der var 
med. Vi opfordrer til, at man som forældre italesætter de positive følelser barnet har sammen 
med de andre børn. Det kunne være: ”du skal ned og lege i vuggestuen, måske Gurli er der, 
det bliver sjovt”.   
 
 

 

Leg og læring  

Vi prioriterer legen højt og legen har værdi i sig selv. I legen er der rum for udfoldelse og 
udvikling. Det er den aktivitet, som har de største og mest oplagte udviklings- og 
læringspotentialer i 0-6 årsalderen. Vi mener, at legen har en afgørende betydning for barnets 
identitetsdannelse. De lærer, at tænke kreativt, bruge fantasien, give udtryk for deres følelser, 
ideer og tanker og at lytte til og bygge videre på andres ideer. De lærer at sige til og fra og 
markere eget standpunkt over for andre. De lærer at turde give sig i kast med noget nyt, at 
løse konflikter og at samarbejde om legens indhold og forløb. I legen udvikles børnenes måde 
at forholde sig socialt til hinanden. Legen giver børnene de bedste muligheder for at udvikle 
situationsfornemmelse, da der hele tiden lægges op til situationsbestemte konfliktløsninger. 
Legen kan få børn til at overvinde indbyrdes konflikter, som de i andre situationer ikke ville 
kunne magte, dette for at få legen til at fortsætte. 
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I legen har relationerne mellem børnene stor betydning for deres sociale fællesskab og 
udvikling af venskaber, men også for formidling af kultur og skabelse af ny kultur. Børn 
anstrenger sig ofte til det yderste i legen, dels på grund af den glæde, der ligger i at præstere 
noget og dels for at opnå større erkendelse af sig selv og sin egen omverden. I leg bruger 
børnene meget deres kroppe og det giver gode muligheder for at mestre den og få erfaringer 
med højde, dybde, mængde og størrelse. 
I legen udvikles børnenes intellektuelle måde at fungere på, deres symbolsprog og fantasi. 
Det er også i legen, at børnene bearbejder deres oplevelser og erfaringer. 
 
Som voksne veksler vi mellem forskellige positioner i legen. Nogle gange går vi foran og 
sætter legen i gang, andre gange går vi ved siden af og støtter op om legen. I en stor del af 
tiden går vi dog også bagved i børneinitieret leg, for at gå på opdagelse i det, som de synes er 
interessant at lege. Vi kalder det som tidligere nævnt, at gå i børnenes spor. Børnene får lov til 
at øve sig og forsøge selv og hvis to børn for eksempel går på opdagelse i skoven, så følger vi 
ikke nødvendigvis med, men lader børnene kalde på hjælp eller lytter til, om de får brug for 
hjælp. Børnene vil opleve at mestre legen og at kunne selv, det er en form for dannelse, som 
de kan bruge i deres videre institutionsliv og vejen mod at blive en god samfundsborger. De vil 
også opleve at det er svært, men at hjælpen er nær, når de får brug for en hånd. 
Som voksne forsøger vi at skabe en balance mellem børneinitierede lege, voksenplanlagte 
aktiviteter samt rutinesituationer. Samtidig arbejder vi med at etablere små pædagogiske 
læringsmiljøer som indbyder til leg gennem hele dagen. Herigennem fokuserer vi også på, at 
have det legende element i fokus. Dette er med til at skabe deltagelses- og handlemuligheder 
for alle børn i løbet af dagen. Et eksempel kunne være igangsættelse af en sangleg eller en 
historiefortælling, når børnene øver deres selvregulering ved at vente på mad inden et måltid.  
 
Den eksperimenterende, fantasifulde og legende tilgang i praksis er essentiel for at læring 
samt udvikling sker og giver mening for børnene. Vi arbejder især med hvert enkelt barns 
zone for nærmeste udvikling. Ved at aflæse børnenes kropssprog, guide, motivere samt 
tilpasse og justere rammerne i læringsmiljøet, så opnår barnet, at udfordringer bliver til 
successer. Vi stræber mod at barnet befinder sig i deres nærmeste udviklingszone, hvor de 
selv kan lære og udvikle sig med lidt hjælp fra en voksen. Et eksempel kan være, når vi øver 
barnets selvhjulpenhed. Det kan være svært selv at vaske hænderne, men den voksne sidder 
ved siden af og støtter, motiverer og guider barnet gennem rutinen. Samtidig synges der den 
kendte vaskehænder-sang for at gøre rutinen mere sjov og legende. Herved skabes et 
læringsmiljø, der ofte er meningsfyldt for barnet. Hvis læringsmiljøet er meningsfyldt for 
barnet, opstår der gennem selvhjulpenhed læring og udvikling, som styrker barnets kognitive 
og sociale kompetencer. 
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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? 

   Børnesyn, dannelse og børneperspektiv 

Vi mener, at hvert barn er unikt. Alle børn skal opleve, at de er unikke små personligheder, 
som behandles med respekt og ligeværdighed, uanset hudfarve, religion, sprog og sociale 
forhold. 
Vi arbejder med dette gennem vores værdier, hvor vi aktivt vælger at italesætte og lave 
konfliktløsning som beskrevet under anerkendelse og selvregulering. 
Omsorgen for- og opmærksomheden på det enkelte barns trivsel, læring, udvikling, dannelse 
er en vigtig del af vores arbejde. Fysisk omsorg fokuserer på den almindelige pleje, hvor 
psykisk omsorg er at blive set, hørt og forstået af de mennesker, som man omgiver sig med. 
Vi styrker børnenes tro på sig selv ved at tage dem alvorligt og lytte til dem som selvstændige 
individer. Dette er essentielt for at barnet oplever en god start i dannelsesprocessen, som skal 
gøre dem til selvstændige, robuste og demokratiske medborgere. Vi hjælper dem derfor også 
til at opleve sig selv som betydningsfulde og selvstændige personer ved eksempelvis at øve 
deres selvhjulpenhed. Det styrker deres selvværd, når vi samtidig giver dem alderssvarende 
udfordringer, hvor de oplever at de lykkedes selvstændigt såvel som en del af et fællesskab. 
Barnet udvikler sig hver dag hos os i samspillet med andre børn og voksne. Når man har sin 
daglige gang i vores vuggestue, er der ikke kun et fokus på individet men i stor grad også på 
fællesskabet. Det vil sige, at det er ikke kun mig det handler om i vuggestuen, det er også os i 
vores åbne hus. 
 
Vi er sammen i et fællesskab, hvor der er nogle sociale spilleregler, som barnet skal tilegne 
sig. Barnet skal lære at respektere og forstå andre, støttes i at danne venskaber, lære at vente 
på tur og at deles om legetøjet gennem selvregulering. Efterhånden udvikles en 
fællesskabsfølelse og glæde ved at være sammen om mange forskellige aktiviteter. Dette 
kræver gode rollemodeller. Børnene skal derfor møde nogle nærværende og engagerede 
voksne, der viser glæde ved deres arbejde, som giver plads til forskellighed, lytter til børnene, 
guider, kommunikerer og er gode til at aflæse deres signaler. Når det bliver uoverskueligt for 
barnet, arbejder vi med, at sætte sig i barnets sted ved at anerkende og lytte til barnets 
følelser og give dem handlemuligheder frem for nej eller skæld ud. Dette giver barnet en 
hverdag med valgmuligheder samt mulighed for medindflydelse. Vi støtter altså op om 
børnenes valg og perspektiv og skaber derved medbestemmelse ved at følge deres spor. Da 
børn kan have individuelle behov er det de voksnes ansvar at inddrage og inkludere alle børn 
ved at skabe forskellige deltagelsesmuligheder i løbet af dagen. Dette gør vi ved at etablere 
og tilpasse læringsmiljøer hele dagen, som alle børn kan inviteres til at deltage- og fordybe sig 
i uanset behov.  
 

Børnefællesskab 
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Vi støtter op om børnenes faste relationer, samtidig med vi er opmærksomme på, at man er 
meget sårbar, hvis man kun har en ven i vuggestuen. Vores spisninger, ture ud af huset, små 
samlinger og læreplansgrupper er som oftest planlagt ud fra de enkelte børns relationer. 
Børnene i vuggestuen begynder at lægge mærke til de andre børn, når de starter i 
vuggestuen. De skal så finde ud af, hvad de skal bruge de andre børn til. Her er det meget 
vigtigt, at vi som medarbejder støtter dem i at det er positive og rare oplevelser de oplever. Vi 
forsøger at gribe enhver mulighed for at få skabt en relation barn-barn imellem ved at lege 
lege, der opfordrer til øjenkontakt imellem børnene. Når noget driller, så opfordrer vi børnene 
til at hjælpe hinanden. Når de for eksempel skal have tøj af og på. Vi kan dog ikke forhindre 
alle de svære oplevelser, som de vil møde. Det kan for eksempel være svært; at vente på tur, 
at gyngen er optaget, at andre leger med noget legetøj, at der bliver sagt stop fra de andre 
børn eller at strømpen ikke vil af. Her arbejder vi med at italesætte den følelse de får, når de 
oplever, at noget svært og hjælper dem med at komme videre til en ny leg eller hjælper dem 
med at løse det, som driller. Et eksempel kan være, at et barn bliver meget ked af det, når en 
god ven ikke vil med i skoven og samle snegle. Så siger vi ”øv, du bliver ked af det når Gurli 
ikke vil med ind i skoven og samle snegle. Har du spurgt, om Kaj vil? Og hvis de ikke kan blive 
enige om, hvad de vil sammen med en voksen og dermed gå på kompromis, så giver vi en 
stor krammer og italesætter, at det er okay at blive ked af det. Herefter hjælper vi med at 
komme i gang med en ny leg. Dette gør vi, da vi mener, at er det vigtigt for barnet at føle, at 
barnet har ret til at være en del af et fællesskab med egne meninger og samtidig have 
erfaringer med at sætte grænser og gå på kompromis. 
I vuggestuens børnefællesskab er der 33 børn og hvert enkelt barn er helt unikt og de har alle 
deres egen mening og de er alle aktive deltagere.  
Vi skal derfor hele tiden arbejde med at den enkelte bliver hørt og forstået, men samtidig skal 
alle være med i vores fællesskab og det betyder, at der hele tiden bliver arbejdet med små 
kompromiser som eksempelvis; hvem må lege med den blå skovl, hvem skal bestemme 
hvilken vej motorcyklerne skal køre og hvor skal dukkerne spise. 
Forældrene er også her meget vigtige i vores børnefællesskab. Vi har løbende små dialoger 
med forældrene omkring barnets venner og sender billeder af barnets hverdag via Aula. Her 
er det vigtigt, at man som forældre støtter op om barnets hverdag. Dette kan blandt andet 
gøres ved at sætte ord på de aktiviteter barnet har lavet i vuggestuen og hvilke børn der var 
med. Vi opfordrer til, at man som forældre italesætter de positive følelser barnet har sammen 
med de andre børn. Det kunne være: ”du skal ned og lege i vuggestuen, måske Gurli er der, 
det bliver sjovt”.   
 
 

 

Leg og læring  

Vi prioriterer legen højt og legen har værdi i sig selv. I legen er der rum for udfoldelse og 
udvikling. Det er den aktivitet, som har de største og mest oplagte udviklings- og 
læringspotentialer i 0-6 årsalderen. Vi mener, at legen har en afgørende betydning for barnets 
identitetsdannelse. De lærer, at tænke kreativt, bruge fantasien, give udtryk for deres følelser, 
ideer og tanker og at lytte til og bygge videre på andres ideer. De lærer at sige til og fra og 
markere eget standpunkt over for andre. De lærer at turde give sig i kast med noget nyt, at 
løse konflikter og at samarbejde om legens indhold og forløb. I legen udvikles børnenes måde 
at forholde sig socialt til hinanden. Legen giver børnene de bedste muligheder for at udvikle 
situationsfornemmelse, da der hele tiden lægges op til situationsbestemte konfliktløsninger. 
Legen kan få børn til at overvinde indbyrdes konflikter, som de i andre situationer ikke ville 
kunne magte, dette for at få legen til at fortsætte. 
 
I legen har relationerne mellem børnene stor betydning for deres sociale fællesskab og 
udvikling af venskaber, men også for formidling af kultur og skabelse af ny kultur. Børn 
anstrenger sig ofte til det yderste i legen, dels på grund af den glæde, der ligger i at præstere 
noget og dels for at opnå større erkendelse af sig selv og sin egen omverden. I leg bruger 
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børnene meget deres kroppe og det giver gode muligheder for at mestre den og få erfaringer 
med højde, dybde, mængde og størrelse. 
I legen udvikles børnenes intellektuelle måde at fungere på, deres symbolsprog og fantasi. 
Det er også i legen, at børnene bearbejder deres oplevelser og erfaringer. 
 
Som voksne veksler vi mellem forskellige positioner i legen. Nogle gange går vi foran og 
sætter legen i gang, andre gange går vi ved siden af og støtter op om legen. I en stor del af 
tiden går vi dog også bagved i børneinitieret leg, for at gå på opdagelse i det, som de synes er 
interessant at lege. Vi kalder det som tidligere nævnt, at gå i børnenes spor. Børnene får lov til 
at øve sig og forsøge selv og hvis to børn for eksempel går på opdagelse i skoven, så følger vi 
ikke nødvendigvis med, men lader børnene kalde på hjælp eller lytter til, om de får brug for 
hjælp. Børnene vil opleve at mestre legen og at kunne selv, det er en form for dannelse, som 
de kan bruge i deres videre institutionsliv og vejen mod at blive en god samfundsborger. De vil 
også opleve at det er svært, men at hjælpen er nær, når de får brug for en hånd. 
Som voksne forsøger vi at skabe en balance mellem børneinitierede lege, voksenplanlagte 
aktiviteter samt rutinesituationer. Samtidig arbejder vi med at etablere små pædagogiske 
læringsmiljøer som indbyder til leg gennem hele dagen. Herigennem fokuserer vi også på, at 
have det legende element i fokus. Dette er med til at skabe deltagelses- og handlemuligheder 
for alle børn i løbet af dagen. Et eksempel kunne være igangsættelse af en sangleg eller en 
historiefortælling, når børnene øver deres selvregulering ved at vente på mad inden et måltid.  
 
Den eksperimenterende, fantasifulde og legende tilgang i praksis er essentiel for at læring 
samt udvikling sker og giver mening for børnene. Vi arbejder især med hvert enkelt barns 
zone for nærmeste udvikling. Ved at aflæse børnenes kropssprog, guide, motivere samt 
tilpasse og justere rammerne i læringsmiljøet, så opnår barnet, at udfordringer bliver til 
successer. Vi stræber mod at barnet befinder sig i deres nærmeste udviklingszone, hvor de 
selv kan lære og udvikle sig med lidt hjælp fra en voksen. Et eksempel kan være, når vi øver 
barnets selvhjulpenhed. Det kan være svært selv at vaske hænderne, men den voksne sidder 
ved siden af og støtter, motiverer og guider barnet gennem rutinen. Samtidig synges der den 
kendte vaskehænder-sang for at gøre rutinen mere sjov og legende. Herved skabes et 
læringsmiljø, der ofte er meningsfyldt for barnet. Hvis læringsmiljøet er meningsfyldt for 
barnet, opstår der gennem selvhjulpenhed læring og udvikling, som styrker barnets kognitive 
og sociale kompetencer. 
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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? 

  En af vores værdier er som tidligere nævnt modtagelse af nye børn og familie samt det 
videre forældresamarbejde. Dette har vi beskrevet under afsnittet: ”Hvem er vi?”, hvor vi har 
uddybet denne værdi. For at kunne sikre et stærkt forældresamarbejde prioriterer vi en daglig 
men kort og præcis kommunikation med forældrene om barnets hverdag. Vi lægger vægt på, 
at vi i vores hverdag videregiver beskeder om det enkelte barn via beskeder. Vi fortæller også 
forældrene, at de altid er velkomne til at ringe og høre, hvordan det går, især i starten af 
barnets tid i vuggestuen. Det er bedre at ringe, end at sidde på sit arbejde og være bekymret. 
Hvis de har brug for en længere snak om barnets trivsel, kan forældrene også altid ringe til os 
og eventuelt bede om en ekstra forældresamtale.  

Vi bruger ydermere dialogskemaer, som både forældre og primærpædagogen udfylder to 
gange i løbet af barnets vuggestuetid. Dialogskemaerne drøfter vi sammen ved to 
obligatoriske forældresamtaler, når barnet er mellem 9-14 måneder og igen, når barnet er 
omkring 2 år og 3 måneder. Ved forældresamtalerne kan vi tilbyde vejledning og indgå i en 
dialog om, hvordan vi i fællesskab kan fremme barnets trivsel, læring, udvikling og dannelse. 
 
Beskedsedler:  
I den daglige kommunikation bruger vi beskedsedler som redskab. Hvis der er sket noget 
ekstraordinært i løbet af barnets dag, så skrives der af medarbejderme en besked i den fælles 
beskedbog. Dernæst sættes der en beskedseddel op på barnets plads. Det kan også være 
sedler som ’mangler overtøj’ eller ’mangler ekstra tøj’.  
Når forældrene kommer for at hente deres barn, er det vigtigt, at forældrene kontakter en 
voksen, hvis der hænger en beskedseddel på barnets plads, så de kan få beskeden 
omhandlende deres barn.  Når forældrene har fået beskeden, hænger de selv beskedsedlen 
på plads igen. På denne måde kan vi sikre, at alle ekstraordinære beskeder, som kan være 
sket i løbet af barnets dag, bliver videregivet til forældrene. 
 
Aula: 
Vi bruger redskabet Aula, som kommunikationsplatform her i vuggestuen.  
Aula er et godt digitalt redskab til at skabe en god, smidig og afklaret hverdag for både 
forældre, personale og ledelse. 
 
Aula giver mulighed for: 

 Styrke samarbejdet mellem barnets dagtilbud og hjemmet. 

 Relevante oplysninger om det enkelte barn: Stamkort, særlige tilladelser mv. 

 Informationer om dagtilbuddets pædagogik, aktiviteter og sociale liv. 

 At sende beskeder, referater, dagsordener, nyhedsbrev m.v. 

 Andre relevante ting, som dagtilbuddet ønsker at informere om for eksempel årsplaner, 
kostplaner mv. 

 Institutions og aktivitetsrelevante billeder kan vises her, så forældrene får indblik i lege 
og aktiviteter herigennem.  

 Opslagstavle til korte informationer fra dagtilbud, pædagoger eller forældre. 
 
Den skriftlige kommunikation er en temmelig begrænset form for kommunikation, da nogle 
væsentlige dele kan mangle i dialogen, som for eksempel mimik, gestik, betoning ligesom 
konteksten kan være uklar. For at undgå unødige konflikter er der vigtigt, at kommunikationen 
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er tydelig og at alle viser respekt gennem al skriftlig kommunikation. Det er samtidig vigtigt at 
pointere, at denne digitale platform ikke i alle tilfælde skal erstatte den personlige samtale, 
men i stedet bidrage til, at alle kan finde generelle informationer ét sted. Samtidig bruges den 
til at skabe overblik og kan afhjælpe, at vi som voksne har mere fokuseret tid til børnene uden 
for mange afbrydelser ved aflevering- og afhentningssituationer. Vi vil dog gerne bevare den 
korte, gode og vigtige forældrekontakt som vi har dagligt. Aula-platformen kan derfor bruges til 
at skrive ikke akutte beskeder, melde fri, melde ferieplaner og sygdom, checke ind og ud samt 
til at følge børnenes hverdag og de vigtige beskeder/dokumenter under fanen nyheder. De 
billeder der uploades på Aula, må ikke videregives eller bruges på anden måde for eksempel 
på andre sociale medier som Facebook. 
 
 
En engageret forældrebestyrelse: 
Vi har en engageret og nærværende forældrebestyrelse, som holder møder cirka fire gange 
om året. Hertil kommer de hurtige beslutninger som nogle gange tages i samarbejde med 
forældrebestyrelsen såsom at vi må få saftevand om eftermiddagen, hvis det er meget varmt 
om sommeren.  
Forældrebestyrelsens navne og hvilket barn de har i institutionen samt et billede af dem, 
hænger på en tavle i vores mellemgang, når man kommer ind i vuggestuen. Alle kan tage fat i 
forældrebestyrelsen med små såvel som store problematikker, som så tages op til møderne. 
Det samme gælder medarbejdergruppen, som også har en medarbejderrepræsentant 
pædagogen Tina, som er med til møderne. Merete vores leder samt Jane vores souschef er 
også med til møderne og bidrager med lederens beretning samt aktuelt. Der føres referat og 
der afholdes årligt valg til bestyrelsen på forældremødet. 
 
 
 
Forældrebestyrelsens svar til, hvad de lægger vægt på i forhold til vores 
forældresamarbejde: 

- Daglig dialog er vigtig. 
- Aula med billeder af aktiviteter. Vi ved godt, at I bruger tid på det, så bare når I kan 

nå det, men det lægger op til en god dialog med børnene hjemme. 

- Det er godt med nyhedsbreve. 
- Ønske om Karinas madplan for ugen på Aula, så man tager hensyn til denne i 

forhold til aftenmåltidet hjemme. 
- Forældresamtalerne: Her er det godt med dialogen om, hvor ens barn er og at man 

som forældre har dialogen indbyrdes. 

- Indkøring/overgange: Det er godt at være her og se hvordan man spiser og bliver 
lagt til at sove og det gav rigtig meget, at være i vuggestuen i tre dage og se 
hverdagen. Det var dejligt, at få info om indkøring på Aula i den første tid. 

- Vores værdier er synlige, ses og mærkes også derhjemme.  Så vigtigt som forældre 
at få viden om rutinerne og værdierne, så de kan forstå og støtte op om dem 

- Selvhjulpenhed: Det giver børnene en ansvarsfølelse, de vil og kan selv i forhold til 
tøj og sko, her kan forældre se, at børnene tager rutiner som måltidet med hjem, for 
eksempel skraber tallerkenerne af og bærer den ud i køkkenet. Børnene tager det 
også med videre i børnehaven. 

- Selvregulering: Vores børn er gode til at vente på tur, når de er sammen med andre 
børn og de er opmærksomme på, hvad andre gør og hjælper, selvregulering er godt. 

- Det åbne hus: forældrene ønsker, at det var sådan her alle steder. 
- Det er vigtigt, at alle voksne og børn kender hinanden og der er mulighed for 

venskaber på tværs. 
- Værdien viste sin værd, da mange faste voksne var væk i efteråret og vuggestuen 

stadig var tryg for børn og forældre. 
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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? 

Først vil vi henvise til at se, hvordan vi har beskrevet vores arbejde med børn i udsatte 
positioner under afsnittet ”Pædagogisk læringsmiljø”. 

Alle børn er forskellige og det er ikke altid, at alle børn har lyst til store aktiviteter, til 
voksenstyrede aktiviteter eller til at være sammen med andre børn. Derfor arbejder vi med 
det, som vi kalder ”den pædagogiske bagdør”, hvilket kan give børnene mulighed for at 
deltage på deres egne præmisser. Det er helt normalt og kan skyldes mange ting at børnene 
vælger at trække sig. Her er det dog vigtigt for os at vide, om der er sket noget anderledes i 
barnets hverdag på hjemmefronten. Har barnet sovet dårligt, har en forældre natarbejde, 
skilsmisse, flytning og lignende. Vi vil i samarbejde med forældrene være opmærksomme på, 
om det er noget der varer mere end en dag og vi vil her være mere nysgerrige på, hvilken 
position barnet har i børnefællesskabet og give barnet lidt ekstra opmærksomhed i en periode 
indtil barnet har fundet plads i børnefællesskabet igen. 
 

I løbet af en dag tilbyder vi planlagte pædagogiske læringsmiljøer, hvor vi tager udgangspunkt 
i vores værdier, det enkelte barn og børnefællesskabet. Som oftest laver vi en rolig og en 
fysisk aktivitet om formiddagen og igen om eftermiddagen. Vi anser vores rutiner, som meget 
vigtige læringsrum og i rutinerne arbejder vi med fællesskabet, selvhjulpenhed og 
selvregulering. Vi er samtidig opmærksomme på, at vi med vores værdi det åbne hus skal vi 
være opmærksomme på, at vi ikke overser børn i udsatte positioner. Vi har overblik over, 
hvilke børn vi skal være opmærksomme på, ved at have forskellige positioner til de voksne i 
løbet af en dag og hermed også forskellige ansvar. Når et barn kommer i en udsat position, er 
det som sagt forældresamarbejdet omkring barnets trivsel, som kommer ekstra i fokus. Vi vil 
have mere fokus på vores daglige sparringer med hinanden og forældrene samt holde et 
møde, hvis det er nødvendigt eller inddrage sparringspartnere som pædagogiske vejledere i 
dialog og samarbejde med forældrene. 

På denne måde oplever vi, at kunne tilbyde alle vores børn udvikling, trivsel og læring, der 
stemmer overens med vores værdier. 
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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.) 

Vi ønsker her, at opsummere, hvordan vi og forældrene bedst kan forberede børnene til en 
god børnehavestart. 

Når børnene er ca. 2 år og 3 måneder indkalder vi til forældresamtale. Her vil vi tale om, 
hvilken børnehave forældrene har valgt til deres barn og hvordan vi arbejder med at gøre 
barnet klar til børnehave. Et eksempel kan være, at der skal være ekstra fokus på 
selvhjulpenhed, på behovsudsættelse eller lignende i vuggestuen og derhjemme i et 
samarbejde. Så vi i den sidste tid, kan nå at klargøre barnet bedst muligt til sin 
børnehavestart. Vi taler ud fra vores dialogskema omhandlende udvikling, som forældrene 
også får inden samtalen. Vi udfylder et overleveringsskema, hvor vi videregiver eventuelle 
handleplaner og specielle hensyn til børnehaven. Alt dette sker i samarbejde med forældrene. 
Når vi nærmer os børnehavetiden tager vi på børnehavebesøg med børnenes venner og 
spiser madpakker i børnehaven.  

Vi arbejder, som tidligere nævnt, med at etablere læringsmiljøer, der bygger bro til 
børnehavemiljøet. Barnet lærer og opnår positive erfaringer med at være en del af et større 
fællesskab. Vi arbejder med barnets sprog, selvhjulpenhed, selvregulering, selvværd samt 
deres empatiske evne for at kunne være en god ven. Vi italesætter, når børnene er gode 
venner og taler om, hvordan man er en god ven. Hvad kan vennerne lide og hvornår siger 
vennerne stop? Hele vores praksis klæder dem på til verdenen, ikke kun børnehaven. Men 
fremadrettet til resten af deres liv. De får kompetencer som at vente på tur og modtage 
beskeder – kompetencer man skal have når man går i børnehave og videre ud i verdenen.  
 
Når vi når barnets sidste dag i vuggestuen holder vi vuggestuefest med forældrene til barnet 
og vennerne, hvor vi synger farvel mens barnet står på bordet, barnet deler noget ud de har 
med hjemmefra og får en gave, som er deres bog fra vuggestuen. Vi snakker om at skulle i 
børnehave og børnene glæder sig og vil alle i børnehave, når vi holder vuggestueafslutning. 
På den måde sætter vi et positivt punktum for barnet og sender det bedst muligt videre 
sammen med forældrene, som får en afslutning sammen med deres barn.  

 
Forældrebestyrelsens svar til hvad de lægger vægt på i forhold til vores overlevering til 
børnehaven: 

- Det er godt med hjælp til børnehavebesøg og oplysningerne med samtykke, så ens 
barn kommer godt videre. 
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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? 

   Vi benytter vores lokalområde til at skabe små læringsrum. Vi har tre elladcykler, som gør 
at vi nemt kan tage på ture ud i vores nærmiljø. Vi benytter os især af den Blå Base i Kastrup 
havn og naturskolen. Men vi tager også gerne imod invitationer fra forældre. Disse små ture er 
med til at styrke børnefællesskabet, hvor de fire børn, som eksempelvis sidder sammen i 
ladcyklen, får en masse positive oplevelser sammen. 

 
Vi bruger også lokalsamfundet når vi tager til: 

- Den blå planet. 
- Indkøbsture til diverse butikker (urtehaven, akvariet, køkkenet). 
- Tur rundt i Tårnby på el-cyklerne.  
- Besøg til legepladser i lokalområdet. 
- Leg på bakken ved siden af vuggestuen. 
- Børnehavebesøg. 
- Hjemmebesøg hos hinandens venner fra vuggestuen.  
- Bussture. 
- Deltage i lokale aktiviteter (Kirkebesøg, legepatruljearrangementer, sundhedsugen, 

juletræstur og så videre). 
- Erfaringsudveksling- og rejsen: Besøg af/i andre dagtilbud i kommunen. Hvordan kan 

vi lære af hinandens praksisser? 
- Den blå base. 
- Naturskolen – herunder lån af diverse dyr i vuggestuen fra Naturskolen.  
- Årlig tur med forældre til Naturskolen.  
- Besøg i vuggestuen af Rytmik Grete, Legepatruljen, klovne og så videre  

 
Vi benytter lokalområdet som en udvidelse af vores læringsmiljøer. 
Turene tager udgangspunkt i vores værdier og hvad børnene er optagede af. Et eksempel kan 
være, at børnene for tiden er meget optagede af udrykningskøretøjer og herunder brandbiler, 
så besøger vi brandstationen. Vi tager også gerne på tur ud for at opdage og opleve. En tur i 
ladcyklen har ikke nødvendigvis andre mål end relationsdannelser børnene imellem og at der 
bliver arbejdet med sproget, fordi den voksne kan have fokus på de få børn i cyklen, fange 
deres interesser og dermed gøre det meningsfuldt for børnene. Vi tager altså gerne på ture, 
hvor vi ikke har andet formål end at følge børnenes spor og lade dem opdage hinanden og 
vores dejlige lokalsamfund.       
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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 har under de tidligere afsnit som blandt andet; ”Hvem er vi”, ”Udeliv”, ”Anerkendelse”, 

”Selvregulering”, ”Det åbne hus” og ”Pædagogiske læringsmiljøer” allerede beskrevet en del om vores 

fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø, 

Når vi laver om på rummene i vores vuggestue, så indretter og dekorerer vi alt efter børnegruppens 

interesser, aldersgrupper osv. Vi har altid legetøj tilgængeligt i børnehøjde, så børnene selv kan tage 

aktive valg – de kan vælge til og fra. I vores hus er der billeder til og af børnene i børnehøjde. Stuerne 

er med plads til udfoldelse, hvor der er rum til at danse, lave motorikbaner, bygge hule osv. Vi går ofte 

på opdagelse i børnegruppen og nytænker vores indretning. Foran flere af vinduerne står der bænke, 

så børnene kan se ud og vi kan dermed snakke om det vi ser. For eksempel kan der komme en fugl 

flyvende forbi når vi spiser frokost eller det begynder og hagle, så møder vi børnene i deres oplevelse 

og taler om det, sammen med vennerne. Vores døre er med kig ind til hinanden. Vi har plads til at boltre 

sig, men også plads til ro og fordybelse, hvilket betyder, at alle kan blive en del af et fællesskab. Et 

eksempel her er legepladsen. Vores åbne hus og udeliv giver uendelige muligheder – vi kan altid gå på 

eventyr. Hvis støjniveauet stiger, så løber vi bare ud eller starter en leg, hvor man for eksempel skal 

brøle som en tiger – det er okay at have brug for at råbe. 

Vi har taget bevidste valg omkring, hvad der er i børnehøjde og hvad der ikke er. For eksempel bøger til 

børnene som er robuste i børnehøjde og de mere skrøbelige tynde bøger som nemmere går i stykker i 

voksenhøjde. Vi snakker om, at passe på vores bøger og legetøj, for ellers går det i stykker.  

Vi har som tidligere nævnt, en anerkendende tilgang i vores praksis, hvilket betyder, at vi ser begge 

børn i en konflikthåndtering, børnenes stemme og mening har en betydning og vi bestræber os på, at 

alle børn skal føle sig set, hørt og forstået. Vi har plads til forskelligheder og arbejder med at lære 

børnene at give plads til hinanden samtidig med, at det er vigtigt at børnene både føler at de kan sige til 

og fra.  

Vores vuggestue er et hus, som er tiltænkt de 0 - 3 årige – alt er tilpasset denne aldersgruppe, vi tager 

højde for børnenes perspektiv og møder dem i børnehøjde. Vuggestuen er børnenes hus.   
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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. 

Vi mener, at for at give børnene mulighed for at være nysgerrig på verden og sig selv, så skal barnet 

være trygt. Derfor mener vi, at en god indkøring af barnet er vigtig, da barnet skal kunne gå på 

opdagelse og forvente at blive set og hjulpet, lige meget hvor i institutionen barnet befinder sig. Det vil 

sige, at barnet for eksempel kan bevæge sig ud i skoven på opdagelse og når barnet oplever, at det er 

kommet langt væk og kigger sig tilbage eller siger en lyd, så er der en voksen inden for synsfeltet eller 

som kommer og hjælper, hvis det er en for stor oplevelse. På denne måde erfarer børnene, at det er 

trygt at gå på opdagelse og eventyr, for hjælpen er nær, når der bliver behov for den.  

Børnene har for det meste selv mulighed for at vælge, hvilke aktiviteter de vil deltage i og hvilke børn de 

vil være sammen med. Vi hjælper igennem italesættelse børnene med at mærke på deres egen krop, 

hvor de har lyst til at være. Og vi guider de børn der syntes det kan være svært at vælge. Dette mener 

vi er med til at give dem erfaringer med at mærke deres egne grænser og behov. 

Vi tror på, at alle vil det bedste og at alle børn har en hensigt med deres handlinger. Dette betyder 

blandt andet, at vi i konflikter altid prøver at være to, da vi mener, at alle de involverede havde en 

hensigt.  

Et eksempel er Kaj som græder, fordi Gurli ramte ham i hovedet med en bil. Den voksne kan italesætte: 

”Gurli du ramte Kaj med bilen, da du kastede den. Ville du gerne have at Kaj leger med bilen sammen 

med dig? Barnet nikker. ”Skal jeg hjælpe dig med at spørge?”, hvorefter den voksne hjælper børnene til 
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at mødes, måske der hentes en bil mere eller de guides til at skiftes til. Intentionen er altså at komme i 

kontakt med hinanden og de voksne arbejder hele tiden på at italesætte motivet frem for at rette på 

opførslen, for barnet skal blot have hjælp og vejledning til, hvordan man hensigtsmæssigt kommer i 

kontakt med de andre børn. 

 

 

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. 

Læringsmiljøerne tager som tidligere nævnt udgangspunkt i, hvor børnene er og følger som oftest 

børnenes spor. Et eksempel er Gurli, som kommer løbende og råber højt. Den voksne italesætter: ”Du 

har brug for at bruge stemmen Gurli, det kan være, at vi skal prøve at lege brandbiler”. Den voksne 

rækker armene i vejret og siger: ”Bahbuh, bahbuh, kom vi må efter Gurli og slukke ildebranden”. Kaj 

står ved siden af og smiler, den voksne siger: ”Kom med Kaj, kom og hjælp Gurli med at finde 

ildebranden”. Læringsmiljøet opstår ud fra barnets initiativ og behov for at råbe og det rummer et 

samspil, hvor den voksne hjælper med at invitere børnene ind i legen og støtter op om deres initiativer. 

Pludselig er halvdelen af børnene på jagt efter en ildebrand og griner og oplever at være en del af 

fællesskabet. 

I situationer hvor vi skal vente, er det samspillet mellem børnene, der er i spil. Hvis det for eksempel 

ikke er vores tur endnu til at komme ind fra legepladsen, men vi skal sidde uden for døren og vente, så 

lader vi børnene vælge en sang, som vi kan synge, mens vi venter. Børnene vælger ofte sangen 

”Navne-ekko” hvor der skiftevis bliver sunget om hver enkelte barn og hvor man afslutningsvis skal 

finde hinanden. Det vil sige, at vi arbejder med selvregulering i form af at skulle vente i læringsmiljøet 

”ind fra legepladsen”, men det kommer til udtryk ved at styrke børnenes sociale udvikling. 
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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. 

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. 

Kaj og Gurli er i gang med en rigtig god leg, en voksen kommer ind i rummet og ”lugten” i rummet 

indikerer, at en skal have en ren ble. Den voksne tjekker bleerne og det er Gurli, som skal have skiftet 

sin ble. Den voksne italesætter: ”Kom med mig Gurli, du skal lige have en ren ble, så kan du lege med 

Kaj igen bagefter”. Gurli bliver ked af det og vil ikke med. ”Jeg kan godt se at du bliver ked af det og 

gerne vil lege med Kaj, men man bliver nød til at få en ren ble, når man har lavet lort, for ellers får man 

en rød numse”. Gurli krydser sine arme og stamper i gulvet og siger ”vil ikke!”. ”Du bliver vred kan jeg 

se, vi kan spørge Kaj om han vil med ud på badeværelset?” Gurli smiler og kigger på Kaj, den voksne 

venter lidt, men da Gurli så kigger på den voksne siger han: ”Gurli vil gerne have dig med ud og få 

skiftet sin ble Kaj, vil du med?” Gurli smiler endnu mere og ser afventende på Kaj. Nogle gange vil en 

situation som denne endnu ud i, at Kaj går med og at Gurli glædeligt får skiftet sin ble og andre gange 

er det desværre bare den voksne der bestemmer og ved, hvad der er det bedste for barnet, selvom 

barnet ikke har lyst. I disse situationer italesætter vi børnenes følelser og fortæller at det for eksempel 

er okay at blive vred eller ked af, men at nu ”hjælper jeg dig”.  

Vi italesætter alt i vores dagligdag og vi forsøger at stille åbne og undrende spørgsmål til børnene.  
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Et eksempel på dette: 

Kaj står ved gyngen på legepladsen og skriger. Den voksne siger: ”Du skriger meget højt, er du sur 

over at Gurli og Yrsa gynger?” Kaj nikker. ”Det kan jeg godt forstå, at du bliver sur over, skal jeg vente 

sammen med dig? Kaj nikker igen. ”Vi kunne synge en sang, hvilken sang har du lyst til at synge?” Kaj 

klapper sig på sine lår, og den voksne siger ”du vil gerne synge navne-ekko”. Kaj smiler og siger ja og 

de synger sammen, Gurli og Yrsa synger også med fra gyngerne.  

Her italesætter vi følelsen over for barnet og siger, at det er okay at have den følelse, men vi giver også 

et redskab til, hvordan man takler den følelse og hjælper barnet med at vente. 

 

 

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. 

Vi arbejder med at børn lærer gennem kroppen og deres sanser, vi forsøger, at følge de enkelte børns 

spor. Uden for er vores legeplads indrettet ud fra ideen om, at der skal være motoriske udfordringer for 

alle. Dette ses ved at vi blandt andet har et lille klatretræ, en stor rutsjebane, et træ hvor man kan 

ballancere på og meget mere.  

Børnene bruger deres kroppe, når vi arbejder med vores værdi selvhjulpenhed. Selvhjulpenhed er en 

stor del af vores hverdag i vores rutiner, hvor vi for eksempel støtter børnene i at tage tøj af og på, at 

kravle op og ned af stole, krybber, puslebord og lignende. 

Indenfor har vi som oftest en aktiv kropslig aktivitet i gang, som opfordrer børnene til grovmotorisk leg, 

Det kunne eksempelvis være stopdans. Og så en lidt mere stille leg der opfordre til fin motorisk leg, 

som eksempelvis at bygge med legoklodser.  
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Derudover planlægger vi ofte de voksenstyrede aktiviteter med tanke på pædagogisk idræt. Det vil hos 

os sige, at vi har et pædagogisk formål som eksempelvis, at relationen mellem nogle børn skal blive 

bedre, så undersøger vi, hvad de alle kunne interessere sig for, og så bliver der planlagt en aktivitet der 

udfordrer dem motorisk. For eksempel kan det være at trille bolde til hinanden, hvis det er en gruppe af 

de lidt mindre børn eller det kan være at hoppe ned fra bordet for en gruppe af de lidt større børn. 

Børnene elsker at undersøge med alle deres sanser og vi arbejder ud fra den overbevisning, at ingen 

børn har en ond hensigt med deres handlinger: så når børnene tager sko og strømper af for at hoppe i 

en vandpyt i sommerhalvåret, betyder det at som voksne skal hjælpe med at lave et trygt læringsmiljø, 

så det kan lade sig gøre. Det vil sige, at sko og strømper skal stilles, så de ikke bliver våde, bukserne 

skal rulles op og de skal kunne tørres bagefter. Ligeledes skal sandet mærkes og når sandkagen er så 

lækker at børnene kommer til at tage en bid, siger de voksne: ”sandet knaser vist lidt ” og tilbyder et 

glas vand. 

 

 

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 er meget udenfor og vi oplever, at børnene elsker at være ude på legepladsen og især i vores skov. I 

skoven er vi ofte på dyrejagt. Det er forbudt for os voksne at italesætte, hvis vi er bange for dyr, da vi 

ikke vil lægge vores følelser over på børnene. Tvært imod vil vi gerne gå undersøgende og 

eksperimenterende til værks, når vi for eksempel finder en bænkebidder. Den ruller sig sammen når 

den bliver bange, se lige de mange små ben, hvad tror I den spiser? Vi har mange dyr og insekter 

under vores træstammer, vi har et væld at bænkebidder, regnorme, edderkopper, tusindben, 

skolopendere, myrer, larver og lignende. 
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Vi følger børnenes spor og dermed initiativ udenfor såvel som indenfor. Indenfor vil det for eksempel 

sige, at når børnene forgæves forsøger at fange den lækre sovs med gaflen, opfordrer vi til, at gå ud til 

Karina i køkkenet og hente en ske.  

Vi eksperimenterer ofte, hvad sker der mon: 

- hvis vi tager sne med inden for i en spand?  

- hvis vi går i bare tær i resten af sovsen fra dagen før? 

- hvis vores tær er sure, hvordan får vi dem så glade igen? Hermed leger vi med ordsproget sure tæer i 

saftevand og glade tæer i kartoffelmel. 

- hvis man maler med rødbeder? 

- hvis man presser æbler? Eller skærer i æblet, der hvor der er et hul? 

 

 

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. 

Vi har selvregulering som en af vores værdier og det øver vi meget. Dette gør vi blandt andet fordi, børn 

har brug for at lære ”turtagning”, for at kunne udvikle sig socialt i relationen med de andre børn. Det vil 

sige at vi øver at lytte til hinanden og at forhandle med andet end gråd og skrig, men give dem 

eksempler på hvad de kan gøre eller sige, når situationerne opstår. For eksempel vise dem, hvor man 

kan hente en skovl mere i stedet for at tage den ens ven sidder med, når man gerne vil være med i 

legen. Og tilsvarende at sige stop, når skovlen er ved at blive taget fra en, så vennen forstår, at barnet 

ikke vil have det.  
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Et andet eksempel er Gurli, som kører Kaj på Taxi-cyklen. Deres gode ven Yrsa kommer over og vil 

være med, Kaj skriger. Den voksne kommer og skal nu hjælpe med at indgå et kompromis igennem 

italesættelse af deres konflikt. Det ender med, at Yrsa får handlemuligheden, at skubbe bag på cyklen, 

for at kunne deltage. Alle tre er glade og de kører videre. Pludselig skriger Gurli. Den voksne kommer 

og trøster en ulykkelig pige og spørger, hvad der skete? Gurli fortæller, at hun ville den vej og peger til 

højre, men Kaj ville til venstre, for der var Zoologisk have jo.  

Disse små udfordringer møder børnene hele dagen og vi voksne forsøger at støtte op om alle børnenes 

relationer, så de derved ser hinanden som ligeværdige i vores fællesskab. 

Det kunne være at Gurli sidder og er lidt trist, en voksen kommer og spørger, hvorfor Gurli er ked af det.  

Gurli svarer: ”jeg vil ind i skoven, men det vil kaj ikke”. Den voksne siger: ”sikke en god ide, det vil jeg 

meget gerne”. Gurli ser på den voksne og smiler. Den voksne siger højt: ”Gurli vil gerne ind i skoven, 

jeg vil gerne med. Så er der nogen andre børn der vil med?”. På den måde får de andre af vide, at Gurli 

er god til at gå i skoven og Gurli bliver bekræftet i, at hendes lyst til at gå i skoven er god og at hun er 

en del af et stort fællesskab. 

En stor gruppe er i gang med at lege ”Alle mine kyllinger”. Det kræver tre voksne at lege denne leg og 

”Alle mine kyllinger” er en af de lege, som børnene synes, er meget sjov. Der er dog ofte nogle børn, 

der ikke deltager. De børn som ikke deltager går de andre voksne så på opdagelse i. Hvorfor deltager 

barnet ikke i denne leg? Er barnet glad? Leger barnet med nogen andre? Er barnet i gang med at 

regne den store aktivitet ud? Har barnet brug for hjælp til at komme ind i legen og så videre. På denne 

måde sikrer vi, at alle børn bliver mødt og hjulpet til finde vej ind i vores fællesskab i barnets eget tempo 

og på barnets egne præmisser. 

Når vi tegner og leger med forskellige materialer er selve processen den vigtige. Så man vil ikke opleve 

at få ting med hjem, der er helt korrekte. Børnenes ting er med et ulige antal øjne og forskellige slags 

streger. Til gengæld har det krævet rigtig meget koncentration at få øjet sat ned i lim klatten eller at 

have regnet ud, hvordan en saks virker.    

Vi ønsker at vores børnekultur afspejler vores værdier, altså at børnene føler at de ejer vuggestuen og 

at de kar krav på deres plads og at være en del af fællesskabet. Børnene hjælper hinanden og de store 

prøver at trøste de små, når de bliver kede af det. Vi passer på hinanden og lytter til hinanden, i vores 

vuggestue har børnenes stemme en betydning, de bliver hørt og forsøgt forstået. 
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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 vores hverdag har vi forskellige møder. 

- Morgenmøder hver dag, hvor vi skriver, hvis der er tiltag for enkelte børn eller børnegrupper 

vi skal være ekstra opmærksomme på den enkelte dag. Hvilke strukturerede lærings-miljøer 

er planlagt og hvor er de voksne placeret f.eks. i forhold til måltidet som er et af vores største 

læringsmiljøer i dagligdagen fra kl. 10.45-12, hver dag. 

 

- Pædagogmøder hver 14. dag og medhjælpermøder 1x mdr. Her tager vi de enkelte børn op 

løbende, primærpædagoger får sparring og fortæller om tiltag for de enkelte børn og 

forældresamarbejdet, planlægning af tiltag og aktiviteter for hele børnegruppen, evaluering af 

det som har fungeret eller ændret. 

 

- Personalemøder 8 x årligt og 2 x aften pædagogmøder. Her er der altid en dagsorden som 

indeholder planlægning eller evaluering af tiltag og aktiviteter for børnegruppen, her arbejder 

vi de forskellige metoder som bliver beskrevet neden for. 
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- Kompetencedage 1 x årligt. Her går vi i dybden med vores værdier, det pædagogiske 

grundlag og temaerne, som alt sammen er i tråd med den styrkede læreplan. Vi har arbejdet 

med emner inden for den styrkede læreplan de sidste 5 år og afprøver her mange metoder. 

 

- Alle pædagoger har 0,5 time om ugen til dokumentation/refleksion indlagt i deres arbejdstid. 

 

- Vi arbejder med forskellige metoder/teorier i vores pædagogiske arbejde. 

 

De fleste metoder og teorier bruger vi ud fra den anderkendende tilgang, som beskrevet under vores 

værdier. Her er de nævnt i vilkårlig række følge: 

  

- 5D. Her prøver vi at finde barnets positive ressourcer og synliggøre dem for hinanden og 

bruge dette til at planlægge rammer og tiltag for de enkelte børn, hvis de har udfordringer, 

som kræver støtte og hjælp f.eks. til at komme ind i fællesskabet. 

-  

- Feedforward/feedbackward bruger vi til at beskrive mål, tiltag, rammer og metoder i det 

daglige pædagogiske arbejde. Her har vi udvidet vores skema ved at integrere smitte 

modellen og samle spørgsmålene i en model.  

 

- Vi bruger også smittemodellen til at lave handleplaner for de enkelte børn. 

 

- Spiralsamtaler er en metode vi bruger til at høre alle medarbejders ideer og input til vores 

pædagogiske arbejde. 

 

- Reflekterende teams, hvor vi bruge Karl Tomms spørgsmål til at reflektere planlægning og 

evaluering af tiltag og aktiviteter for både de enkelte børn og børnegruppen. 

 

- Domæneteori og læringstrekant (Maturana) til at forstå meningen bag de ovennævnte 

teorier. 

 

 

- Vi laver også rød/ gul/ grøn skemaer for alle vores børn flere gange om året, for at sikre os at 

alle børn bliver set/ hørt og forstået. Samt hvor vi ser de enkelte børn har deres nærmeste 

udviklingszone. 

Et eksempel kunne være at vi før et personalemøde alle skal lave et rød/ gul/ grøn skema ud fra den 

aktuelle børnegruppe- ressourcer/udvikling/læring.  Vi har så fælles refleksion ud fra skemaet og giver 

inspiration til hinanden. 

Ud fra dette laver vi planlægning af læringsmiljøer og vidensdeling. 

Næste personalemøde bearbejder vi dokumentationen, det kan være billeder, fortællinger eller videoer 

og giver hinanden vidensdeling. Dette gør vi ved fremlæggelse, refleksion og faglig sparring med brug 

af ovennævnte metoder. Her efter aftaler vi, hvordan kan vi bruge denne viden i vores hverdag. 

Når vi er i gang, aftaler vi, hvordan vi kan huske hinanden på de nye tiltag. Holder fast i de positive 

billeder af børnene. Gør hinanden opmærksomme på de succeshistorier vi ser. Vi er opmærksomme på 

at vi lærer hele tiden - også af det vi ikke har planlagt. Vi har hele tiden en undrende og 

eksperimenterende tilgang, hvor vi følger børnenes spor. 

Vi informerer også forældrene på Aula om vores tiltag, så de kan støtte op om dette eller forstå, når 

deres børn prøver at fortælle, hvad der er sket eller prøver nye ting af derhjemme. 
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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.  

 

Vores pædagogiske læreplan er jo levende og vores tiltag vil hele tiden være afhængig af vores 

børnegruppe. Så med den evalueringskultur vi har nu, skal vi bare være opmærksomme på at den 

bliver opdateret løbende.   

 

 


