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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. 

 

Børnehuset Syrefabriksvej 80 er en integreret institution med plads til 100 børn. Institutionen åbnede i 

2001 og på daværende tidspunkt rummede den2 børnehavegrupper, 2 vuggestuegrupper og en 

basisgruppe.                                                                                                                                                

I 2008 bliver huset udvidet med en pavillon, der forbindes med det faste hus med en ”gate”. I samme år 

flytter basisgruppen til Præstefælledvej. ”Gaten” gør det muligt at vi kan færdes frit i hele institutionen 

og i højere grad arbejde på tværs af afdelingerne.                                                                                                                                           

Børnehuset år 2020 rummer 3 børnehavegrupper og 3 vuggestuegrupper, hvor vuggestuen har sine 

stuer og et stort fællesrum i pavillonen. Børnehaven har sine 3 stuer i hovedhuset, samt grupperummet 

”Solsikkerne”, puderum og fælles køkken.                                                                                                

Vi har i huset en daglig leder, Pernille, samt en souschef i børnehaveafdelingen og en afdelingsleder i 

vuggestuen.                                                                                                                                                 

I hver af grupperne er der tilknyttet 2 pædagoger og en medhjælper. Ud over det pædagogiske 

personale er der ansat en økonoma, Anette, som laver mad til vuggestuen. Derudover sørger hun for 

eftermiddagsmad til børnehaven.                                                                                                              

Vi arbejder med storbørnsgrupper for de ældste børnehavebørn 2 gange om ugen, hvor børnene på 

tværs af stuerne tilbydes aktiviteter målrettet skoleparathed. Både børnehave og vuggestue har store 

legepladser, der inspirerer til leg, udfordringer og fysiske aktiviteter. Der er bl.a. cykelbaner, 

græsarealer, bakker, gynger, rutsjebaner, udfordrende legetårn mm.                                                                                                                                          

I vuggestuen har vi valgt at inddele den meget store legeplads i 4 mindre områder, der hver især 

danner ramme om forskellige udfordringer og sanselige oplevelser. Områderne er delt op med små 

hegn med låger i, som børnene kan se henover/igennem. Endvidere har vi i institutionen 6 

Christianiacykler hvoraf 2 er el-cykler, som både børnehave og vuggestue bruger meget for at komme 

rundt i nærmiljøet, til naturskolen, til stranden mm.  Vi har også klapvogne og ”børnebusser” med plads 

til 4-6 børn.      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Børnemiljø  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
I vores institution skaber vi rammer og rum, der har til hensigt at være motiverende og udviklende for 

leg og udfoldelse. Vi vægter, at børnene gennem deres hverdagsliv kan skabe overblik og ro til 

fordybelse, og vi bestræber os på i samarbejde med børnene at have en vis form for ryddelighed på 

stuerne og fællesarealerne. Vi ønsker at skabe fysiske rammer, der gør børnehave og vuggestue til et 

rart sted at være for børn og voksne.                                                                                             

Omgangstonen i huset er præget af respekt for den enkelte og for den enkeltes særegenhed og 

ressource. Vi har bl.a. science uge, sundhedsuge, olympiade, teater, så og spire-projekt mm.      

Børnene i vores hus bliver mødt af omsorgsfulde voksne der engagerer sig, udstråler ro, 

tilstedeværelse og ikke mindst har lyst til at indgå i nærværende relationer med det enkelte barn.                                                                                                                                       

Vi vægter de æstetiske rammer højt. Vi pryder huset med børnetegninger og andre udtryk der 

fremhæver og viser barnets hverdagsliv og aktivitet. I børnehaven er der hver dag ”afslapning” ca. 30 

min i middagsstunden inden vi går på legepladsen. Vi har erfaret at børnene profiterer af at få ro på 

kroppen i en travl hverdag. Vuggestuebørnene sover som udgangspunkt, når de har behov for det og 

når de har alderen til det, sover de mellem klokken 12 og 14, enten i barnevogne udenfor eller krybber 

indenfor. Vi har store udenoms arealer der udfordrer til leg, udforskning af naturen, fysisk aktivitet og 

udfoldelse og vi vægter udelivet højt. Vi fejrer traditioner, både de samfundsmæssige og de mere hus-

kulturelle aktiviteter og højtider, som er tilbagevende og genkendelige. 
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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    

                                                                                                                                                 
Her i Børnehuset har vi det barnesyn, at det at være barn har en værdi i sig selv. Børnene har ret til at 

være forskellige og udvikle sig i forskellige tempi. Alle børn har deres egne kompetencer og vi voksne 

skal hver dag forholde os til det enkeltes barns udgangspunkt og understøtte ud fra dette. Vi støtter 

barnet ud fra nærmeste udviklingszone og vi inddrager forældrene heri. Vi støtter bl.a. børnene i hvem 

de er og hvilke kvaliteter de har for at styrke selvværdet og selvtilliden. Selvværdet handler om, at man 

har en følelse af at man er noget værd som menneske, selvtillid handler om at have en tro på egne 

evner. Vi skaber rammerne for det enkelte barns udvikling og relation som grundlægger en positiv 

opmærksomhed, så barnet oplever at det lykkes. Vi italesætter barnets initiativer samt benævner 

handlingen verbalt. Dette for at understøtte barnets selvværd og selvtillid og mod på at forsøge igen. Vi 

tror på, at barnet har en medbestemmende rolle i hverdagslivet og vi justerer aktiviteten undervejs så 

alle kan deltage, eller anvender en pædagogisk bagdør. (se næste afsnit). 

I vores hverdag har vi en struktur som børnene deltager aktivt i. Vi oplever, at børnene trives med en 

vis struktur, da det skaber forudsigelighed og tryghed for det enkelte barn, men undervejs har barnet 

mulighed for at være medskabende af noget af dagen. Det pædagogiske personale hos os er 

nærværende, aktive, ansvarlige og engagerede i hverdagen med barnet. Vi er opmærksomme på 

barnet og taler sammen om børnene, for at skabe de bedste betingelser for barnet og dets udvikling, 

dannelse, læring og trivsel. De voksne er bevidste om spejling og vigtigheden heri. Dermed har 

personalet en forståelse for at barnet har sit eget udgangspunkt og vi skal derfor udvise tålmodighed og 

følge barnets initiativ/spor.    

                                                                                                                                                             

Pædagogisk bagdør 

Når personalet planlægger aktiviteter, skal der være plads til alle, så det enkelte barn bliver en del af 

aktiviteten. Her er det vigtigt, at personalet er bevidste om på hvilket niveau det enkelte barn er og at 

barnet kan være med. Dette gøres ved at skabe flere deltagelsesmuligheder i selve aktiviteten. Barnet 

skal have mulighed for ro og tid for at blive motiveret til at deltage i denne aktivitet. 
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Det betyder, at barnet ikke skal være alene eller stå alene og barnet altid vil kunne bakke ud af en 

aktivitet uden at det ødelægger noget for selve legen. Ved at justere rammer og regler sikrer personalet 

alles mulighed for at deltage, så både de voldsomme og forsigtige børn oplever glæde og udfordringer 

samt at høre til i gruppen. 

 

Utilstrækkelig kvalitet God kvalitet Fremragende kvalitet 
Personalet samler alle børn på 

madrassen, personalet tager 

uden en snak med barnet, barnet 

med over på madrassen og 

holder på barnet, fordi barnet 

skal deltage i samling 

Personalet fortæller at de skal 

holde samling, de sætter sig 

ned på madrassen og tager 

materialer frem som fortæller 

børnene at der skal synges. De 

opfordrer til at børnene skal 

komme hen og sætte sig, så 

der kan synges sammen. 

Personalet fortæller at de skal 

holde samling, de sætter sig 

ned på madrassen og tager 

materialer frem som fortæller at 

der skal synges, de opfordrer til 

at børnene skal komme hen og 

sætte sig, så der kan synges 

sammen. 

Den ene personale er 

opmærksom på det barn, der 

ikke kommer over til dem. Hun 

giver barnet som ikke har lyst til 

at deltage, en ting fra 

sangkufferten og ved hjælp af 

ord og fagter opfordrer hun 

barnet til at deltage. Den 

voksne vil respektere at barnet 

ikke vil deltage, men fastholde 

en positiv opmærksomhed på 

barnet. 
 

 

Dannelse og børneperspektiv     

  

Vi er i Børnehuset i mange timer hver dag og hverdagen, rammerne, pædagogikken og de relationer vi 

indgår i former og præger børnene. De læringsmiljøer, strukturerede og ikke strukturerede, danner 

grundlag for den måde børn socialiserer og udvikler sig på. De erfaringer de drager sig gennem deres 

eget valgte læringsmiljø, legen, har stor præcedens for deres selvtillid og selvværd. Som den voksne 

har vi ansvar og øje for den enkelte, samt for hvilke ressourcer barnet har, for at kunne få positivt 

udbytte af en positiv dannelsesproces. Børn kan det ikke alene og her skal vi kunne se det gennem 

barnets øjne og perspektiv. Hvad er det der er svært? Hvor kan/skal vi guide og vejlede? Hvor skal der 

styrkes? Hvor skal der skrues lidt ned? 

Børn skal fra de er meget små kunne begå sig på flere arenaer. De skal udvikle sig ud fra de 

læringsmiljøer de indgår i og det er vigtigt at vi som voksne anerkender og viser respekt for 

forskelligheder. Det er ligeledes vigtigt, at vi ser barnet hvor det er og tilbyder/danner rammen for den 

enkelte, så alle har lige mulighed for udvikling. 
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Utilstrækkelig kvalitet God kvalitet Fremragende kvalitet 
Når hun bare er stille giver det 

mere taletid til de andre børn. 

Hun siger ikke så meget, så har 

hun nok ikke noget at 

sige/fortælle…. 

Hun er så nem og stiller og 

fylder ikke i fællesskabet. 

Den voksne anerkender at hun 

er stille, men den voksne er 

endnu mere obs. på hendes 

kropssprog og den nonverbale 

kommunikation. 

Den voksne er bevidst om at 

inddrage barnet i dialog og i 

fællesskabet. 

Den voksne inddrager aktivt 

barnet i dialog ved at have 

været observant på dets 

hverdag, gøren og aktiviteter 

med de andre. Barnet får tid til 

at formulere sig og den voksne 

bruger fokuseret de sproglige 

strategier. De andre børn 

hjælpes/guides til at være 

lyttende og afventende. Der 

skabes fokus på barnet i det 

omfang hun magter og hjælper 

hende til for en stund at have 

hovedrollen. 

Den voksne ”går ved siden af 

og foran” så barnet ikke føler 

sig i en udsat position.  

    

                                                                                                                                                                                               
Leg   

Vi vægter legen meget højt, legen er barnets første sprog og det er legen der er børnenes tilgang til 

livet og til læringen. 

Leg foregår dagen igennem, det kan være på stuen eller på legepladsen, det kan være med andre 

børn, eller det kan være med en voksen. Børn danner relationer til andre gennem leg, det er igennem 

leg at venskaber opstår. 

Leg kan være spontant opstået af et enkelt barn eller med en gruppe børn. Leg kan også være med en 

voksen eller igangsat af en voksen, som måske vil bruge legen til f.eks. at styrke relationerne mellem 

børn. 

Selvom leg er en grundlæggende del af børns liv, er det ikke kun de gode konfliktfri lege der er vigtige. 

Lege med konflikter kan også være med til at styrke børns udvikling. Den gode og udviklende leg er et 

samspil mellem parterne i legen, der forhandles om temaer, roller, fantasi og jo ældre børnene er jo 

mere fylder sproget i legene. 

Vi er opmærksomme på, at ikke alle mestrer strategier til at indgå i et legefællesskab. Det er derfor 

vores rolle at hjælpe de børn ved at guide dem, f.eks. ved at indgå i en legerelation med barnet, så de 

hen af vejen kommer til at mestre det. 

De voksne kan understøtte børns leg ved at deltage i legen, om det er vuggestuebørnenes parallellege, 

eller om det er børnehavebørns rollelege så er det vigtigt, at understøtte børnenes engagement i legen 

og på et ligeværdigt niveau. Vi voksne er og skal være gode rollemodeller for børnene. Børn spejler sig 

i de voksne, som er i deres liv. 
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Utilstrækkelig kvalitet God kvalitet Fremragende kvalitet 
2 drenge leger med magneter, 

en tredje dreng bliver ved med 

at tage magneter fra de 2 

drenge, de kalder på en voksen 

for at få hjælp. 

Den voksne siger at drengen 

ikke må tage magneterne fra de 

andre drenge. 

Den voksne spørger drengen 

der tager magneterne fra de 

andre, om det er fordi han også 

gerne vil bygge med magneter, 

det bekræfter drengen og den 

voksne spørger om de skal 

finde nogle magneter som han 

selv kan bygge med. 

Den voksne siger, måske hvis 

han får nogle af magneterne, så 

han også har nogle at bygge 

med, og hjælper drengen med 

at få nogle af magneterne. 

Imens leger de 2 drenge videre, 

og drengen bygger sammen 

med den voksne et flot tårn af 

magneterne. 

                                                                                                                                              

Læring    

                                                                                                                                             
Læring i vores børnehus spænder meget bredt og har fokus på at understøtte børnenes nysgerrighed, 

gå på mod, selvværd, selvtillid, sprog og bevægelse. For at skabe et godt fundament for læring, er det 

vigtigt, at vi som pædagogisk personale forstår at skabe et godt samspil med det enkelte barn, for 

derefter at kunne bygge trygge relationer. Derudover skal den voksne være en anerkendende, sensitiv, 

nærværende voksen, da dette er af afgørende betydning for barnets trivsel og læring.                                                                                                                             

Vores opmærksomhed er rettet mod børnenes læring bl.a. ved at følge børnenes undren og 

nysgerrighed, således at vi ud fra dette kan skabe udfordrende og alsidige læringsmiljøer.                                                                                                  

Gennem planlagte vokseninitierede aktiviteter, børneinitierede aktiviteter, spontant opståede aktiviteter, 

leg samt de daglige rutiner skal alle være med til at give børnene mulighed for at udvikle sig, lære, 

trives og dannes. Læring i de daglige rutiner dagen igennem kan f.eks. være, når et barn er med til at 

dække rullebord til frokost. Hvor barnet forsøger at tælle tallerkner og glas og på den måde, begynder 

at danne sig et blik for tal og mængder. Eller det kan være, når vi skal på legepladsen og er i 

garderoben, hvor vi støtter op om et barn, der selv forsøger at tage sin jakke på og oplever at det kan 

selv. Som pædagogisk personale har vi blik for det enkelte barns læring og udvikling, som vi sammen 

med forældrene løbende har en tæt dialog om.  

Eks: Ved frokostbordet sidder 4 børn og 1 voksen. Der er dækket bord og børnene tager selv mad op 

på deres tallerkner og de hælder vand op i deres glas af små kander. Et barn er ved at tage kartofler op 

på sin tallerken, da den voksne bryder ind. 

                           

Utilstrækkelig kvalitet God kvalitet Fremragende kvalitet 
Voksen: ”Stop nu er der nok” og 

tager skålen fra barnet. 

Barnet begynder hurtigt at 

hælde vand op i sit glas, så 

hurtigt at vandet løber ud over 

kanten. 

Voksen: ”Stop, du gør det alt for 

hurtigt og kigger ikke efter hvad 

du laver, nu er der helt vådt.” 

Et andet barn begynder at 

kravle ned fra sin stol. 

Voksen: ”Du skal blive 

siddende. ” 

Den voksne rejser sig og henter 

en hagesmæk, kommer tilbage 

og tørre vandet op uden at sige 

noget. 

Voksen: ”Du har mange 

kartofler på din tallerken nu, tror 

du ikke at det er nok nu? ” 

Barnet kigger på sin tallerken 

og svarer: ”Jov” 

Nu hælder barnet vand op i 

glasset og det løber ud over 

kanten. 

Voksen: ”Hovsa, der kom 

meget vand i, nu må vi finde 

noget at tørre op med, henter 

du en hagesmæk?” 

Et andet barn begynder at 

kravle ned fra sin stol. 

Voksen: ”Hvor skal du hen?” 

Barnet: ”Hente hagesmæk” 

Voksen: ”Du har mange 

kartofler på din tallerken, tror du 

at der er plads til så mange i din 

mave?” 

Barnet kigger ned på sin mave 

og griner. 

Barnet: ”Ja måske” 

Voksen: ”Tror du ikke at du skal 

spise først, og hvis du kan spise 

mere skal du nok få flere 

kartofler!” 

Barnet nikker og hælder vand 

op i glasset og det løber ud 

over kanten.! 

Voksen:” Hovsa, der kom 

meget vand i. så må vi hellere 

få tørret op, så det ikke løber 



10 

 

Utilstrækkelig kvalitet God kvalitet Fremragende kvalitet 
Voksen: ”Det er så fint, men det 

gør xxx, så bliv du bare 

siddende.” 

ned på dine ben og du bliver 

våd. Kan du hente en 

hagesmæk vi kan tørre op 

med?” 

Barnet smiler og kravler ned af 

stolen. 

 

  

                                                                                                                                    

Børnefællesskaber  

 

At kunne begå sig i børnefællesskabet med andre, at kunne etablere relationer, at ville og kunne begå 

sig i et socialt samspil og kunne drage viden og erfaring fra disse er et læringsmål vi dagligt er bevidste 

om. At alle børn føler sig som en del af fællesskabet og det miljø de dagligt begår sig, i har stor 

betydning for hvorledes de senere hen skal kunne interagere med det og dem de møder. 

Leg, dannelse og læring sker i fællesskaber, som det pædagogiske personale sætter rammerne for. 

Relationer og venskaber er afgørende, hvis barnet skal opleve at være en del af fællesskabet og blive 

respekteret og lyttet til. 

I hverdagen skal der skabes plads til, at barnet kan vise initiativ og være aktivt deltagende, samtidig 

med at fællesskabet skaber rum for alle børn, nye relationer og mulighed for at prøve/udforske nye 

positioner mm. 

Eks: Når et barn gerne vil være den mest dominerende og bestemmende i legen/fællesskabet) 

 

Utilstrækkelig kvalitet God kvalitet Fremragende kvalitet 
Den voksne anerkender ikke 

dominansen, og behovet for 

denne, og understøtter/guider 

ikke barnet i en anden adfærd 

for at kunne bevare en 

legerelation. Situationerne 

udvikles ofte til konflikter. 

Den voksne guider ved at 

fortælle om en anden adfærd 

der er mere ”acceptabel”. 

Den voksne kommer med 

forslag til fælles leg, som i 

videre udstrækning bibeholder 

relationen. 

Den voksne anerkender behov 

for dominerende adfærd, men 

er samtidig bevidst om at 

legerelationer ofte bliver 

påvirket af denne. 

Den voksne ”går ved siden af 

og foran i legen” 

Den voksne guider og vejleder, 

skaber rammer og giver 

input/forslag der vedholder 

legen og den gode relation 

mellem børnene. 
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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? 

 

Det pædagogiske læringsmiljø støtter op om fællesskaber blandt børnene og trygge relationer mellem 

børn og personaler med inddragelse af forældrene. Den aktive leg er fundamentet for udvikling fx 

inden for sprog og sociale relationer. 

Børnehuset vil målrettet bidrage til at styrke børnenes tryghed, glæde, empati, nysgerrighed, 

engagement, omsorg og læring gennem leg, aktiviteter og fordybelse som interesserer børnene ud fra 

den udviklingszone barnet befinder sig i. 

Børnehusets fysiske rammer har betydning for børnenes aktiviteter, leg og udviklingsmuligheder. 

Indendørs er udsmykningen, materialerne og møblerne bestemt ud fra viden og erfaring, samt en vis 

ensartethed for at udvise samhørighed af hele huset samt ro for øjet. Børnehusets udearealer styrker 

børnenes motorik, trivsel og sundhed og skaber rum for leg og læring. 
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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? 

 

Samarbejdet er gensidigt, og det tager udgangspunkt i den enkelte families situation, ressourcer og 

muligheder. Det er relationen, der skaber samarbejdet og personalet skal skabe rammen omkring 

barnets læring og sammenhængen i barnets liv på tværs af hjem og Børnehuset. Det handler også om 

at være nysgerrig på at lytte og gribe chancen for den viden, som forældrene kommer med. 

Som personale, har vi professionel tilgang til samarbejdet med forældrene og derfor har vi også 

ansvaret for at samarbejdet lykkes. Samarbejdet skal som udgangspunkt altid bygge på en gensidig 

tillid og respekt for den enkelte familie og deres barns læring og udvikling. 

 

Forældresamarbejde 

Et godt samarbejde mellem forældre og pædagoger er en af de vigtigste faktorer for, at børn oplever 

tiden i vuggestue og børnehave som en god og tryg tid. Et godt samarbejde skaber rammer for 

fremmelse af børns trivsel, læring og udvikling. Det pædagogiske personale og forældrene har hver 

især en unik viden om barnet, hvordan det udvikler sig, styrker og svagheder og barnets trivsel 

generelt. Igennem tæt dialog med forældre sættes der i højere grad fokus og indsats på barnets 

udviklingszoner og en fælles nysgerrighed på at skabe rammerne for læringsmiljøer der passer til det 

enkelte barns kompetencer og ressourcer. Vi oplever, at det giver barnet en mere sammenhængende 

hverdag når vi vidensdeler barnets historie og daglige gøren. Vi finder vigtigt, at afstemme forventninger 

til hinanden, for derefter at have det bedste grundlag at arbejde ud fra. Den vellykkede dialog med 

forældrene indeholder i høj grad åbenhed, tillid og respekt. At vi ser hver enkelt familie som helt unik og 

med størst viden om lige deres barn, at vi er bevidste om og respekterer at hver især er forskellig, har 

forskellige ressourcer, forskelligt ståsted i livet, at der er nuancerede perspektiver på livet og at dialogen 

er det vigtigste arbejdsredskab i samarbejdet. Inden barnet begynder i vuggestue eller børnehave har vi 

en opstartssamtale /forventningssamtale for dermed at skabe den bedste start for barnet. Hvad der er 

hensigtsmæssigt og godt for det ene barn og den ene familie er ikke grundlæggende rigtigt for alle 

familier og det er vi opmærksomme på. Dog stadig med vores erfaring for bl.a. indkøring, længden af 

denne og at vi anerkender at det kan være svært at overdrage sit barn til et nyt sted og til fremmede 

voksne. Vi ser det som meget positivt når forældre undrer sig, spørger ind til vores praksis og i det hele 

taget giver udtryk for, hvordan de oplever det sted hvor deres barn ofte er i mange af dets vågne timer. 

Det giver plads til refleksioner over vores egen pædagogik og praksis, at vi er i stadig udvikling og 

bevægelse, og nysgerrige på hvordan vi hele tiden gør netop vores børnehus til det bedste. I det 

daglige er der altid tid til en snak om hvordan dagen er gået og hvordan barnet har haft det. Er snakken 

omkring noget mere uddybende, en udfordring, mistrivsel eller andet finder vi tid til at kunne gå fra og 

snakke i et mere privat forum. Efter 3-6 mdr. i vuggestuen bliver forældrene tilbudt en forældresamtale 

om barnets start, hvordan det går og hvordan det har været for forældrene med vuggestuestart. Inden 

børnehavestart er der en overgangssamtale mellem børnehave, vuggestue og forældre. Og inden 

barnet begynder i skole er der en samtale omkring skoleparathed mm.  
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Det er vores opgave i samarbejde med forældrene at skabe en god overgang fra hjem til dagtilbud og at 

dialogens udgangspunkt er et fælles mål for barnets trivsel og udvikling. 

Er der undervejs i barnets vuggestue- og børnehavetid behov for eksterne samarbejdspartnere vil dette 

altid ske i samråd med forældrene. Det kan være indstilling til tale-høre-lærer, vejlederkorpset, 

ergoterapeut, psykolog mm og vidensdeling fra begge sider skaber de bedste rammer for barnet og 

dets udvikling. 

 

Utilstrækkelig kvalitet God kvalitet Fremragende kvalitet 

Forældresamarbejdet tager kun 

udgangspunkt i personalets 

normer og værdier. 

Ved velkomstsamtalen er der 

en opremsning af forventninger 

til fremmøde i opstartsperioden, 

samt hvor mange dage der er 

afsat, uden interesse for 

familiens situation. 

Forældresamarbejde tager 

udgangspunkt i den enkelte 

families situation. 

Personalet og familien har en 

dialog omkring forventninger til 

opstartsperioden som de 

planlægger sammen. 

Forældresamarbejdet tager 

udgangspunkt i den enkelte 

families situation. Der arbejdes 

ud fra at skabe lige deltagelse i 

hverdagen for alle børn og 

forældre. 

Der bliver nysgerrigt spurgt ind 

til barnets tid før start i 

Børnehuset, familien, barnets 

interesser, personlighed mm. 

 

 

Forældrebestyrelse 

Vores forældrebestyrelse er sammensat af et bredt udsnit af forældre fra begge afdelinger, 5 i alt. De 

fleste ønsker genvalg og sidder i begge perioder. Derudover sidder der en medarbejderrepræsentant 

fra hver afdeling samt hele ledelsen.  

Vi holder 4 møder om året med en dagsorden, som vi aftaler med den pågældende bestyrelse ved det 

stiftende møde i november. Der er faste punkter såsom budget og personale og derudover taler vi om 

hvad bestyrelsen/forældrene ønsker eller gerne vil have indblik i, såsom pædagogisk idræt, 

fødselsdagspolitik og andet. 

Vi har en meget engageret bestyrelse, der er lydhør og støtter op om vores struktur og pædagogik og 

samtidig stiller spørgsmål, hvis det er relevant og der er noget der rører sig i institutionen. 

Det er også altid muligt for bestyrelsen at tale med vores leder, hvis der er behov for dette.  
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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? 

 
Børn som er i udsatte positioner kan have behov for en særlig indsats. Dette initiativ udarbejdes af 

personalet i samarbejde med barnets forældre. Vores holdning i Børnehuset er, at alle børn kan komme 

i en situation, hvor de er i en ”udsat position”.  

Der skal derfor være plads/rum til et barn som er i denne position i kortere eller længere varighed. Der 

skal være plads til alle børn og alle skal føle sig som en del af et eller flere fællesskaber. Vi er forpligtet 

til at tilpasse hverdagen så alle kan deltage – med hver deres udgangspunkt ift. egne ressourcer og 

kompetencer. Hvis vi i samarbejde med forældrene skønner at barnet ikke trives og ikke er i udvikling 

bruger vi som arbejdsredskab en ”SMTTE-Model”. Dette er en handleplan der udarbejdes ift. hvor 

barnet er nu, mål, tiltag og kontinuerlig evaluering. Derved sikrer vi os, at vi forholder os fagligt til børn i 

udsatte positioner. 

I hverdagslivet her i børnehuset arbejder vi med at forebygge, at børn ikke føler sig ekskluderet, da 

barnet skal føle sig som en del af fællesskabet. Det foregår alt sammen i tæt samarbejde med 

forældrene. 

Vi stræber efter at skabe en tryg hverdag for alle børn, hvor der er lige muligheder for leg, læring og 

udvikling. For de børn der har brug for en ekstra indsats kan personalet bl.a. forberede barnet til 

hverdagens struktur eller aktiviteter ved verbal og visuel guidning samt aktiviteter og ture i små grupper. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



15 

 

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.) 

 

Når børnehavebarnet når tiden omkring året før de skal begynde i skole, har vi her i børnehuset det vi 

kalder ”storbørnsgruppe”. Her samler vi de ældste børn fra alle 3 børnehavegrupper med nogle faste 

personaler tilknyttet. Inden børnene begynder i ”storbørnsgrupper” er der en tæt dialog med 

forældrene omkring krav, forventninger, modenhed, skoleparathed mm. Denne dialog tages i 

hverdagen, men forældrene inviteres også til et møde hvor personalet kan præcisere barnets hverdag 

og hvad der evt. skal arbejdes med i tiden op til skolestart. Sidst på sommeren begynder 

”storbørnsgruppen” 2 gange om ugen. 

Her bliver der bl.a. arbejdet med skoleparathed mm. Børnene får alderssvarende opgaver, der bliver 

gradvist stillet større krav og vi har større forventninger til dem. Børnene får mere ansvar, de må lege 

på grupperummet ”solsikkerne” alene uden personale, de får alene-tid på legepladsen i små grupper 

og til julehygge-dag går de Lucia. Emner der arbejdes med i storbørnsgruppen er både børnevalgte og 

nogle emner vælges af personalet, da de ud fra disse vurderer skoleparathed. 

Der bliver sat ekstra fokus på den gode omgangstone, hvordan man er en god ven, vedholdenhed, 

robusthed, behovsudsættelse, nysgerrighed, koncentration og selvregulering. 

Vi er venskabsbørnehave med Nordmarksvej 26, som vi mødes med ca. 4 gange mens børnene er i 

”storbørnsgruppe”. Dette gør vi for at børnene kan lære at blive ven med nogen man ikke kender. 

Vi afholder møder med skolen og forældrene i tiden op til skolestart og vi besøger SFO’erne sammen 

med børnene.  
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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? 

 

Måden vi inddrager lokalsamfundet på, er ved at benytte de omkringliggende muligheder. Vi benytter 

aktivt naturområderne ved Amager strand hvor ”Blå Base” bl.a. er én af aktiviteterne, der benyttes 

løbende gennem året med de tilbud de har. 2 medarbejdere har et ”Blå Base-bevis” så vi kan benytte 

de materialer og redskaber der forefindes i ”Blå Base-huset”.                                                                                         

De lokale boligselskaber har alle mange forskellige legepladser, der flittigt benyttes ved små ture ud af 

huset. Vi arbejder sammen med kirken ved særlige højtider, hvor de inviterer børnehuset på besøg til 

børnegudstjeneste. Vi gør af og til brug af husets forældrekompetencer ift. til deres job. For eksempel 

har vi en politibetjent og brandmænd der gerne kommer og viser udrykningsbiler og inviterer os indenfor 

på bl.a. brandstationen. Vi bruger biblioteket, både deres fysiske rum og til lån af bøger der omhandler 

årstiden vi er i, emner vi arbejder med mm.   
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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? 
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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. 

 

I børnehuset arbejder vi ud fra et pædagogisk læringsmål om, at ethvert barn er unikt for sin 

særegenhed, ressourcer, personlighed, alder og at det enkelte barn skal behandles særskilt ud fra 

netop denne anskuelse.                                                                                                                           

Barnets alsidige personlige udvikling drejer sig om den stadige udvidelse af barnets erfaringsverden og 

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

Læringsmiljøet skal støtte barnets engagement og lyst til deltagelse. Barnet udvikler engagement når 

det indgår i relationer, hvor det oplever sig respekteret, passet på og værdsat af nære, tillidsgivende 

voksne. Læringsmiljøet skal understøtte og udvide barnets erfaringsverden. Det skal understøtte deres 

deltagelseskompetencer, således at barnet både kan og tør være deltagende og initiativtagende, 

samtidig med at barnet øver sig i at være balancerende mellem at være deltagende og iagttagende. 

Læringsmiljøet skal give børn mulighed for at undres, motivere til nysgerrighed, samt at vi som voksne 

kan forfølge deres initiativ ved anerkendelse og fordybelse i barnets spor. 

Eks: Når barnet vil vise noget de har fundet, et dyr. 
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Utilstrækkelig kvalitet God kvalitet Fremragende kvalitet 

Barnet får en kort anerkendelse, 

men ikke den store interesse fra 

den voksne. 

Der kigges på dyret, fortalt lidt 

om det, og der er interesse fra 

den voksne 

Nysgerrighed og interesse fra 

den voksne på det fundne dyr. 

Anerkendende mimik og gestik. 

Den voksne forfølger/følger 

barnets initiativ. Den voksne 

finder fakta om dyret og 

inviterer til at dele viden og 

erfaring med andre. 
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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. 

 

Den personlige og sociale udvikling foregår på alle barnets livsarenaer og vi har stor fokus på det i 

børnehuset. En af forudsætningerne for at barnet kan føle sig som en betydningsfuld del af 

fællesskabet er, at det oplever en følelse af tryghed og tilknytning. Dette begynder med en nær relation 

til det pædagogiske personale. 

Derfor prøver vi at give barnet en langsom tilvænning til institutionslivet ved at barnet har en eller to 

faste voksne i starten. Barnet skal føle sig velkomment og set. 

Vi lægger vægt på børns venskaber med andre børn og giver dem langt hen ad vejen mulighed for selv 

at vælge, hvem de vil lege med. Samtidig er vi opmærksomme på, at nogle børn har svært ved at 

mestre de sociale fællesskaber, der opstår når børn er sammen i leg. 

Vi kan som pædagogisk personale vælge at indgå i legen og kan på den måde hjælpe barnet med at 

finde sin rolle og føle sig som en del af det sociale praksisfællesskab. 

Vi veksler mellem børne- og vokseninitierede aktiviteter, så de børn der ikke mestrer deltagelse af sig 

selv stadig kan være aktivt deltagende og dermed få en ny status i gruppen. 

Den sociale udvikling foregår kontinuerligt i alle dagens aktiviteter, om det er i leg med andre børn eller i 

relation til det pædagogiske personale, og i alle hverdagens situationer såsom spisning, garderobe mm. 

Vi er opmærksomme på at vores læringsmiljøer understøtter alle børns deltagelsesmuligheder ved at vi 

er tilstede og nærværende. 
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Utilstrækkelig kvalitet God kvalitet Fremragende kvalitet 
A har ofte svært ved at indgå i 

leg med andre børn. Han 

prøver, at komme med i en leg, 

som nogle andre børn har gang 

i, men bliver afvist. Han 

henvender sig til en voksen, 

som siger, at han kan lege med 

noget andet, for de andre børn 

er lige i gang. 

Den voksne går med A hen til 

de andre børn og hjælper A 

med at finde en plads i legen 

ved at forhandle med de børn, 

der styrer legen. 

Den voksne ved, at A er rigtig 

god til at bygge med Lego og 

sætte sig til at bygge med A, et 

sted på stuen, hvor der er 

andre børn. Den voksne 

fremhæver A’s konstruktioner 

og inddrager dermed andre 

børn, der kan deltage i legen. 

Den voksne kan stille og roligt 

trække sig når legen er i gang 

og A har fået en følelse af at 

deltage i et positivt socialt 

fællesskab. 
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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. 

 

Som pædagogisk personale i Børnehuset er vi meget opmærksomme på børnenes sprogtilegnelse og 

vores ansvar for og indflydelse på dette. Derfor har vi en sprogvejleder både i vuggestuen og i 

børnehaven. Derudover er der en sprogansvarlig på hver stue. De mødes regelmæssigt for at evaluere 

og planlægge hvordan vi optimerer læringsmiljøet for kommunikation og sprog. Vi arbejder blandt andet 

med fokusord, dialogisk læsning, sprogposer mm. 

Vi har stor fokus på sprog i hverdagen, både det nonverbale og det verbale. Med alle børnene bruger vi 

meget vores gestik og mimik samt vores kropssprog. Vi sætter ord på handlinger, bekræfter og 

benævner. 

Vi aflæser deres kropssprog, deres mimik og deres forsøg på kommunikation og viser ved øjenkontakt, 

smil og verbal anerkendelse at vi forstår barnet. 

Vi giver barnet tid til at svare på spørgsmål og prøver så vidt muligt at stille åbne spørgsmål, når vi er i 

dialog med dem. Vi følger barnets spor og tilrettelægger samtaler og aktiviteter så vi matcher barnets 

interesser. Det giver en fælles opmærksomhed og den bedste mulighed for at støtte børnene i deres 

sproglige udvikling. 

I dagligdagen bruger vi læsning, sang, rim og remser, sætter ord på hvad børnene gør og det vi selv 

gør. Jo flere ord vi kan drysse ud over barnet, jo bedre tilegner de sig sprog, dets nuancer og dets brug. 

Vi er særligt opmærksomme på at udfordre børnenes sproglige kunnen og hele tiden skubbe dem hen 

imod deres nærmeste udviklingszone. 

Vi bruger TRAS som redskab til at hjælpe os med at vurdere om barnet er alderssvarende sprogligt. 

TRAS er et skema der skal udfyldes, når barnet er 2, 3 og 4 år og bruges til at se, om vi sammen med 

forældrene, skal iværksætte en særlig sproglig indsats for barnet og på hvilke områder.  
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Utilstrækkelig kvalitet God kvalitet Fremragende kvalitet 
A viser pædagogen en ko fra 

dyrekassen.  

Den voksne sige:” den er fin, 

hva”, vender derefter 

opmærksomheden væk fra A. 

Den voksne svarer:” Hvad har 

du der?, giver A tid til at svare 

og fortsætter dialogen:” Hvad 

siger koen?” 

”Hvad farve har den?” 

Den voksne fortsætter samtalen 

med A, giver A tid til at svare og 

udvider dialogen mod A`s 

nærmeste udviklingszone. 

Eks: om A kan finde flere 

dyr/køer i kassen, hvad de 

siger, inddrager evt. flere børn. 
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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. 

 

Kroppen er et stort sanseapparat, som børnene oplever og erfarer verden igennem. Derfor er det 

vigtigt, at de får mulighed for at bruge deres krop ved at eksperimentere og udfordre den fysisk og 

sansemæssigt. Som pædagogisk personale skal vi motivere deres glæde ved bevægelse og kropslig 

udfoldelse via leg og aktiviteter, hvor vi bringer deres sanser i spil. Sanserne lægger et vedvarende 

fundament til barnets oplevelse af verden. Børnene ser, de smager, de hører og de opfanger lugte. De 

mærker, de balancerer og danner en kropslig holdning og mærker hvordan deres muskler og led får 

kroppen til at kunne beherske færdigheder. Alt dette er med til at give dem erfaringer om verden og 

hvad deres krop formår.                                                                                                                                    

I børnehuset er legepladserne udformet således at man kan udfordre kroppen i bevægelse. Indenfor 

har vi et tumlerum i børnehaven og et fællesrum i vuggestuen der indbyder til leg og bevægelse.                                                                                         

På stuerne er der plads til at ligge og tumle på madrasser og taburetter til at kravle op på/ springe ned 

fra. Vi laver børneyoga, vi hører/spiller musik, gynger, snurrer, går på line, hopper, kravler, spiller bold, 

har ”venlige” slåskampe, sover middagslur/afslapning mm. Aktiviteter der tilsammen er med til at 

udvikle krop og sanser hos barnet.   
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Utilstrækkelig kvalitet God kvalitet Fremragende kvalitet 

Den voksne sige til barnet:” skal 

du ikke være med til at hoppe, 

sammen med de andre?”        

Barnet ryster på hovedet og 

den voksne vender sin 

opmærksomhed mod de andre 

børn igen. 

 

Den voksne siger til barnet:” Vil 

du gerne prøve, for så vil jeg 

gerne hjælpe dig” Barnet ryster 

på hovedet.                    ”Du 

kan godt, er jeg sikker på” siger 

den voksne. Skal jeg komme 

hen og hente dig så vi kan 

prøve sammen. Barnet smiler 

og ryster på hovedet. Den 

voksne rejser sig og går hen for 

at invitere barnet ved at 

strække hånden mod det 

siddende barn. ”Kom så kan vi 

prøve” siger den voksne. 

Barnet ryster på hovedet, og 

den voksne vender igen sin 

opmærksomhed mod de andre 

børn. 

 

Den voksne går hen og sætter 

sig ved siden af barnet. De 

sidder stille ved siden af 

hinanden noget tid, hvorefter 

den voksne siger ”det ser sjovt 

ud, ik?”                        Barnet 

nikker, kigger på den voksne og 

smiler. Den voksne siger ”skal 

vi holde hinanden i hånden og 

gå hen og kigge på dem?” 

Barnet nikker og rejser sig op. 

Sammen står de og kigger et 

stykke tid, så siger den voksne” 

hvis du vil prøve kan jeg holde 

dig i hånden”. Barnet nikker og 

nærmer sig trappen. ”Jeg 

holder dig, så du falder ikke” 

barnet vover sig op på trappen. 

Den voksne: ”Wow hvor er du 

go, du siger til hvis du vil prøve 

at springe ned” Barnet gør 

antræk til at ville prøve, den 

voksne holder i hånden med 

den ene hånd og støtter 

barnets krop med den anden 

hånd. Da barnet lander på 

madrassen griner barnet højt. 

Sådan gør de et par gange, og 

lidt efter lidt slipper den voksne 

taget i barnet, som nu springer 

på egen hånd. Den voksne 

bekræfter barnet ved at sige ”se 

du kan selv springe nu, hvor er 

du modig”, og hver gang 

klapper den voksne i hænderne 

og jubler. 
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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. 

 

 

I Børnehuset arbejder vi med naturen der er i nærmiljøet, på legepladsen, stranden, Blå base, 

naturskolen, skoven mm. Læringsmiljøet skal understøtte, at børnene får oplevelser i naturen, at 

børnene får en viden og lærer at vise respekt og ansvarlighed for naturen. Dette gør vi bl.a. ved at 

arbejde med årstidernes gang. Vi forspirer forskellige spiselige planter om foråret, som senere plantes 

ud på legepladsen. De skal passes, vandes og vi ser dem voksne op for til sidst at blive høstet. Vi har 

bærbuske på legepladsen i både børnehaven og vuggestuen, hvor vi følger udviklingen fra små spæde 

knopper til bær, som børnene gerne må spise af når de er modne. I vuggestuen har vi fulgt det samme 

kastanjetræ i et år for at opleve, hvordan det ser ud på forskellige årstider.                                                                                                                                        

Vi finder dyr på legepladsen, som vi bl.a. bruger iPad ‘en til at finde viden om. På stranden finder vi 

skaller, sten og tang mm. som kan bruges hjemme i institutionen til leg eller pynt. Vi fisker med net, og i 

spande og kar samler vi det vi har fanget og undersøger fangsten.       

Til påske ruges der kyllinger i en rugemaskine. Vi følger æggene til kyllingerne bliver udklækket, og 

følger derefter kyllingernes udvikling i en uges tid hvor de så bliver afleveret til bondemanden.                                                                                                     

Vi bruger legepladsen som læringsmiljø og i næsten al slags vejr. Legepladsen er indrettet, så der er 

mulighed for mange forskellige aktiviteter. Der er mange områder hvor man kan finde små dyr, de 

voksne understøtter børnenes nysgerrighed ved at sætte ord på det fundne. Vi arbejder hele tiden med, 

at børnene skal lære at have respekt for de dyr de finder og at de skal sættes fri igen. På legepladsen 

bliver sanseoplevelserne karakteriseret ved eksempelvis leg med vand.  

Om sommeren kan børnene selv hente vand fra ude-vandhanerne, og når det regner er der store 

vandpytter der skal leges med og hoppes i. En sanseoplevelse kan også være en tur i rede gyngen 

med lukkede øjne eller smage på bærbuskene. Set fra et børneperspektiv passer science aktiviteter 
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umiddelbart fint ind i barnets naturlige nysgerrighed på omverdenen, de undrer sig og stiller spørgsmål. 

I børnehuset har vi science uge hvor vi f.eks. undersøger hvad der sker med vand ved forskellige 

temperaturer. Vi laver eksperimenter med vandkanoner, vi måler med pinde på legepladsen, vi finder 

mængder af sten, snakker om forskellige former mm. Selv de mindste børn kan være med til at kaste 

med fjer kontra bolde eller sten og dermed tilegne sig en spirende bevidsthed om vægt og tyngdekraft. 

De voksne er ansvarlige for, at der dagligt er et læringsmiljø, hvor børn kan undres, kan observere og 

kan undersøge naturfænomener med støtte fra en engageret voksen. 

 

 

 

 

Utilstrækkelig kvalitet God kvalitet Fremragende kvalitet 

Når en voksen ikke umiddelbart 

viser engagement i et barns 

fund af et dyr, men blot 

bekræfter at det f.eks. er en 

mariehøne. 

Når en voksen viser interesse 

og gerne vil se fundet, og kan 

bekræfte at det er en flot 

mariehøne. 

Når den voksne viser interesse 

og engagement og deler 

barnets glæde over fundet, 

delagtiggør de andre børn om 

barnets fund af en flot 

mariehøne, og evt. bruger IPAD 

én til at finde ud af noget mere 

om mariehøner. 
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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. 

 

Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn indgår i et ligeværdigt og udviklende 

børnemiljø, samt forskellige former for fællesskaber, hvor de oplever egne og andres kulturelle 

baggrunde samt normer, traditioner og værdier.                                                                                                                                

Det pædagogiske personale skal understøtte, at alle børn får mange forskellige kulturelle oplevelser, 

som stimulerer børnenes engagement, fantasi, kreativitet og nysgerrighed og at børnene får erfaringer 

med at anvende forskellige materialer og redskaber.                                                                                                         

Alle børn har ret til at deltage i fællesskaber på lige vilkår med sine kammerater. I dette fællesskab skal 

der være fokus på at alle har en værdi i sig selv og alle skal have mulighed for at deltage på et givent 

niveau. Det pædagogiske personale sikrer ved de pædagogiske aktiviteter og observationer, at alle 

børn er med, så børnene oplever at det lykkes og at de føler sig som en del af fællesskabet. Vi 

italesætter forskelligheder sammen med børnene, så de oplever at det er ok at være som man er.                                                                                                                                                  

Vi skaber en bevidsthed om, at der er flere forskellige kulturer, normer, kompetencer og at vi ser 

forskellige ud. Børnene skal opleve en nysgerrighed på hinanden, og udvise forståelse for at vi er 

forskellige. Vi er i kreative processer og udsmykker børnehuset med produkter fra disse processer og 

andre materialer som bl.a. giver æstetisk og personligt præg og vi viser herudover, at vi sætter pris på 

børnenes kreative værker. Vi har en opmærksomhed på, at alle børn er nysgerrige og tager ejerskab 

for opgaven, samt at barnet fornemmer sammenhængen mellem den kreative proces og produktet. Her 

i børnehuset vægter vi processen højere end produktet. Vi prioriterer de danske traditioner og normer. 

Vi holder påskefrokost, julefrokost, julefest, fastelavn, afslutningsdag mm. Vi oplever at børnene ser 

frem til disse traditioner og at de med glæde husker traditionerne fra år til år. De voksne er 

opmærksomme på, at alle børn er deltagende og at de på hver sin måde profiterer og får en oplevelse. 

Ydermere har vi her i børnehuset andre traditioner såsom Luciaoptog, drillenisser, bål dag, maddage, 

samlinger, fødselsdage, krokodillebio, forældrekaffe, sommerfest, bondegårdstur og Ishøj Teater. 
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Utilstrækkelig kvalitet God kvalitet Fremragende kvalitet 

L viser den voksne en tegning 

som hun har lavet. Den voksne 

tager imod den, siger at den er 

fin, men viser ingen interesse i 

det barnet har lavet. 

L viser den voksne en tegning, 

den voksne viser glæde og 

interesse og spørger ind til 

hvad barnet har tegnet. 

L viser den voksne sin tegning. 

Den voksne viser glæde og 

interesse, spørger til hvad 

barnet har tegnet.               

Spørger til om L tegnede 

sammen med nogle andre og 

venter på at L er klar til at svare 

og spørger så igen om farverne 

i tegningen, og venter igen.  

Den voksne foreslår, at 

tegningen kommer op på 

væggen ved siden af de andre 

tegninger, som de andre har 

lavet. 
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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. 

 

      

 

 

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.  

 

I vores hus har vi nedsat en arbejdsgruppe, der er faglige fyrtårne på læreplanerne. Vi har holdt møder 

undervejs i hele processen og diskuteret arbejdsform, formidling til kollegaer, arbejdsfordeling og 

vidensdelt med resten af huset. Vi har været tovholdere på de arbejdsgrupper der har været lavet og 

været dem der har været ansvarlige for det skriftlige produkt. 
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Vi vil fortsat holde læreplansmøder løbende og evaluere læreplanen. Vi vil ved p møder inddrage alle 

kollegaer til fortsat løbende at være evaluerende ift. den pædagogiske praksis. Vi vil bibeholde en 

evalueringskultur som nu, hvor der arbejdes i mindre grupper, da vi har erfaret at det skaber rammer 

for endnu mere dialog og pædagogisk debat. 

Vi har nu dette produkt som alle skal læse igennem, alle skal kommentere og have en holdning til og 

gerne diskutere med hinanden. Vi skal alle have ejerskab over vores fælles skriftlige produkt og vi har 

en helt klar forventning til alle kollegaer i børnehuset om at det er denne pædagogiske praksis vi 

arbejder ud fra og som vi står inde for. 

 

Hvordan har vi arbejdet med læreplaner i børnehuset i 2020/21 

 

Ift. vores arbejde med læreplaner 2020/21 har der været en arbejdsproces før og efter corona; 

Som udgangspunkt har vi en klar holdning til, at når vi er fælles om et arbejdsredskab som dette var 

det vigtigt, at alle var deltagende, at alle har et ejerskab for den pædagogiske praksis vi promoverer os 

på i vores hverdag. 

Som start på arbejdsprocessen er vi blevet delt i blandede grupper fra børnehave og vuggestue. Hver 

gruppe havde et arbejdspunkt fra læreplanen som der skulle arbejdes i dybden med og efterfølgende 

vidensdeles med kollegaer i fælles forum. Der var afsat en hel dag til dette arbejde, altså rigtig god tid 

til at kunne fordybe sig, diskutere og give udtryk for holdninger og oplevelser på den pædagogiske 

praksis contra læreplanens indhold. Så blev vi lukket ned og vi blev sat noget tilbage i dette arbejde og 

måtte sadle om ift. de restriktioner der nu blev indført. I efteråret havde vi p møde hvor afdelingerne 

var adskilt men hvor der stadig skulle arbejdes med punkterne. Det har været en anderledes proces 

end det oprindelige udgangspunkt og selvom selve læreplansgruppen blev indskrænket til få, har alle 

haft deres del i arbejdet. Så når vi står tilbage med det endelige resultat vil alle kunne føle ejerskab for 

dette.  

 

Evalueringsprocesser i børnehuset 

 

Vi har et mål om i langt højere grad at inddrage børnene som aktive evalueringsrepræsentanter for 

deres egen hverdag. Ved bl.a.  Interviews, billeddokumentation, tegne sin hverdag, sit bedste sted, sin 

bedste ven. At vi udover at se på de gode læringsmiljøer, det enkelte barns udvikling, ressourcer og 

kompetencer, bruger nogle specifikke metoder til at se barnets hverdag med et barneperspektiv. Det 

kunne eks være ved rollelege, lave rundvisninger med barnet som guide, i højere grad registrere 

barnets brug af rum mm. 


