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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.  

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. 

https://www.emu.dk/sites/default/files/7044%20EVA%20SPL%20Publikation_web.pdf
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 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. 

 

 

 

 

 

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. 

 

Børnehaven er normeret til 40/42 børn, 4 uddannet pædagoger hvoraf en er leder og en er souschef. 

Derudover er der 1 meritstuderende (færdig 2022, som herefter uddannet pædagog), og 2 

medhjælpere. 

Blandt de 7 personaler er en uddannet som fagligt fyrtårn, en er uddannet i pædagogisk idræt, og 

derudover har vi en naturambassadør og en sprogansvarlig.    

Vi bor i en gammel charmerende villa i to plan med én stue på hver etage, som hver har 2 rum. Der er 

21 børn og 3 voksne på hver stue.  

Vi har en dejlig stor legeplads med gynge, boldbane, asfaltområde til cykler og en udfordrende klatre-

/balancebane og mange buske som man kan lege i. 

Vi ligger tæt på strand, den Blå Planet, og den ”Blå Base”, som er en del af Tårnbys naturskole. Vi har 2 

el-kassecykler, som gør det nemt at komme rundt i lokalområdet med mindre grupper. Desuden ligger vi 

centralt placeret i forhold til offentlige transport. 

Alle institutioner i Danmark er underlagt ”Den styrkede pædagogiske læreplan”, som er retningsgivende 

for alt arbejde der foregår i dagtilbud. 

I Tårnby kommune arbejder vi desuden ud fra ” En sammenhængende børne- og ungepolitik.”, der 

fungerer som det kompas vi navigerer efter på 0-18-års området. 

I børnehaven har vi særligt fokus på 6 punkter som danner baggrund for vores værdigrundlag: 

 Leg 

 Læring 

 Positiv særbehandling 

 Humor 

 Forældresamarbejde 

 Tværfagligt samarbejde 

 

For os hænger leg og læring uløseligt sammen. Legen er det instrument vi slår an, for at gøre læring 

sjovt og interessant. Vi tager udgangspunkt i den aktuelle børnegruppe og tilrettelægger vores 

aktiviteter efter deres behov og mulige områder for udvikling. Men legen skal også tilhøre børnene og vi 



5 

 

prioriterer derfor børnenes egne lege, hvor de har mulighed for at udforske roller, bruge deres fantasi og 

gøre sig legeerfaringer i fællesskaber. Vi summer i nærheden af disse lege og er behjælpelige hvis der 

er behov f.eks. i fm. konfliktløsning eller hvis nogen står udenfor. Hvorfor vi nemt og hurtigt kan støtte 

op om legen og justere, så barnet igen kan komme tilbage i fællesskabet. Eller at vi kan være 

behjælpelige med, at lege kan tage en ny drejning hvorfra børnene igen, får mulighed for, at lege 

selvstændigt. 

Positiv særbehandling er vores tanke om at give hvert enkelt barn de bedste forudsætninger for 

udvikling, uanset hvilke personlige, sociale, kognitive eller kropslige udfordringer barnet måtte stå over 

for. Vi sætter ind med små målrettede legeværksteder, der gør det muligt for børnene at udvikle sig i 

eget tempo. 

Vejen mellem mennesker bliver kortere når man kan grine sammen. Derfor er humor for os et 

pædagogiske værktøj ind til børnene. Vi pjatter, fortæller sjove historier, kilder og viser børnene 

forskellen på at drille for sjov og drille for alvor. Det er vigtigt at grine SAMMEN med andre og ikke AF 

andre. 

Forældresamarbejdet er en hjørnesten i vores børnehave. For at vi kan gøre vores arbejde ordentligt er 

det vigtigt, at forældrene er med som aktive medspillere i processen omkring børnenes trivsel, 

udvikling, læring og dannelse.  

Det er de små historier der er vigtige at kommunikere fra hjem til børnehave og omvendt, som kan 

hjælpe os med at få skabt et skarpere billede af barnet. Et godt forældresamarbejde er for os nærhed 

og omsorg og bygger på gensidig respekt. 

Vi har mulighed for at hente råd og vejledning hos en bred vifte af professionelle og specialiserede 

samarbejdspartnere herunder psykologer, tale- hørelærere, pædagogiske vejledere, socialrådgivere, 

ergoterapeuter og fysioterapeuter. Vi har stor gavn af dette samarbejde og benytter os gladelig af det, 

når det er nødvendigt. 
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Pædagogisk grundlag 

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

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

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

alle dagtilbud i Danmark.”  

”De centrale elementer er:   

 

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

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

på en dannelsesproces og demokratisk forståelse. 

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

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

udforskning af naturen og ved at blive udfordret. 

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

personale sætter rammerne for. 

 Pædagogisk læringsmiljø. Et trygt og stimulerende pædagogisk læringsmiljø er udgangspunktet 

for arbejdet med børns læring. 

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

barnets læring. 

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

 Sammenhæng til børnehaveklassen. Sammenhæng handler blandt andet om at understøtte 

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

 

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

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

dagtilbud.” 

 

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

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

stede i nogle sammenhænge end andre.”  

 

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

Først forholder I jer til de fem elementer:  

 

 Børnesyn  

 Dannelse og Børneperspektiv  

 Leg  

 Læring  

 Børnefællesskaber  

 

I kan beskrive elementerne samlet eller hver for sig.  

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

læreplan. Disse elementer forholder I jer til lidt senere.  

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

 

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

bliver omsat i vores hverdag sammen med børnene? 

 

Børnesyn: 

Det at være barn har værdi i sig selv og vi skal derfor være med til at understøtte det gode børneliv, 

hvor børn ses som aktive medskabere af egen trivsel, udvikling og læring. Vi skal som voksne sætte 

rammerne for at de kan udvikle sig til kompetente og demokratiske samfundsborgere, så de kan begå 

sig i livet med de muligheder og udfordringer det medfører. I børnehaven kommer det bl.a. til udtryk, når 

børnene fx ved demokratisk afstemning er med til at beslutte, hvilken bog der skal læses. I forlængelse 

heraf, vægter vi også at præsentere børnene for begreber som fx diktatur og sofavælgere. Idet at vi tror 

på, at når vi giver børnene erfaringer, viden og forståelse for hvordan verdenen hænger sammen, kan 

de som individ og som gruppe begå sig i samfundet. Sagt på en anden måde, bliver børnene klædt på 

til, at kunne træffe kompetente valg. For at de derigennem kan påvirke både eget liv for sig selv og 

fællesskabet. Børnene skal derfor opleve at føle sig set, hørt, forstået og have indflydelse på eget liv. 

Dannelse og børneperspektiv: 

For os forstås dannelse som en læring, hvor barnet som aktiv deltager 

forankrer værdier og viden i egen personlighed. Det er en proces, der 

fortsætter livet igennem. Det er derfor essentielt, at vi er med til at skabe 

nogle trygge læringsmiljøer, hvor legen er grundlæggende og der tages 

udgangspunkt i et børneperspektiv. Således lægges kimen til barnets 

egen dannelsesproces.I forhold til børneperspektivet, handler det for os i 

børnehaven om at vi voksne er nysgerrige og går på opdagelse i barnet 

og dets interesser, hensigter, ideer og ønsker. Når vi som voksne, får 

viden om børnenes interesser, hensigter, ideer og ønsker, kan vi derfra 

tilrettelægge/ skabe læringsmiljøer, hvor børneperspektivet bliver 

omdrejningspunktet for de lege og aktiviteter som vi igangsætter. 

Endvidere er det vores erfaring, at læringsmiljøer som er bygget ud fra 

børneperspektiver er medvirkende til, at børene får medejerskab af den 

givne leg eller aktivitet, og dermed ofte har mod og lyst til at deltage.  

F.eks. havde vi et tema omkring nordisk mytologi. Vi gik i dialog med 

børnene om hvilke lege man kunne lege under dette tema. Der fremkom masser af gode idéer bl.a. 

Thor mod jætterne fangeleg. Undervejs i legen var børnene med til at justere i legen. Hvis det var svært 
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for Thor at fange jætterne, kunne han invitere sin ven Loke. Hvis det blev for kedeligt, kunne man lege 

at jætterne blev til sten når de blev fanget, men at de kunne befri hinanden.   

Selv nogle af vores mere forsigtige børn bød ind med ideer til disse lege, fordi de var godt klædt på i 

kendskabet til mytologien.  

Leg: 

Legen har en værdi i sig selv og vi skal derfor give børnenes spontane og selvorganiserede lege, plads 

og anerkendelse. 

Det er vigtigt for os, at de voksne støtter op om disse lege og om nødvendigt være med til at 

rammesætte dem, så alle børn trives i legen og at det bliver muligt at inddrage de børn, som måtte stå 

uden for. 

Personalet skal desuden sætte rammerne omkring de legende læringsmiljøer, der udfordrer, skaber 

nysgerrighed, fordrer muligheden for at eksperimentere med børnenes erfaringer og giver lyst til at lære 

– gennem hele livet. 

Læring: 

Læring sker gennem hele dagen i en vekslen mellem børneinitierede lege, vokseninitierede aktiviteter 

og rutiner. 

”Det pædagogiske personale skal bruge børnenes legeindhold som pejlemærker for, hvad der optager 

dem, hvad der kan være en udfordring for deres læring og udvikling, og hvad der derfor er oplagt at 

arbejde videre med i planlagte læringsaktiviteter sammen.” (Den styrkede pædagogiske læreplan, side 

19)  

Børns læring sker i fællesskaber og det bliver derfor uhørt vigtigt at vi som personale sætter rammerne 

omkring disse fællesskaber og læringsmiljøer, der giver børnene mulighed for at videreudvikle deres 

sociale, emotionelle og kognitive udvikling. 

Børnefællesskaber: 

Al leg, dannelse og læring sker i børnefællesskaber og det er 

derfor vigtigt for os, at det pædagogiske personale har øje for at 

lege og aktiviteter virker deltagelsesfremmende. 

Det bliver her særligt vigtigt at børnene tilegner sig erfaringer 

med samarbejde, at indgå kompromisser og anerkende andres 

meninger og holdninger. 

Det er det pædagogiske personales ansvar at skabe balance 

mellem individ og fællesskab.  

Mennesker er forskellige og det er derfor vigtigt at give børnene 

mulighed for at deltage i fællesskaber på tværs af alder, køn og 

kultur. 

Vi mener, i børnehaven, at det er uhørt vigtigt for vores børn, at 

de har en tryg base at udgå fra. Med dette menes en 

genkendelig hverdag, der bygger på rutiner, omsorgsfuldt 

professionelt personale og et velfunderet kendskab til børnene, 

der opbygges igennem et nært samarbejde med vores forældre. 

Når basen er støbt, er det vores erfaring at børnene trives og får mod på at udfordre sig selv og 

hinanden i forskellige sammenhænge. Dette giver grobund for udvikling, læring og dannelse. 

Netop derfor har vi valgt at lægge mange ressourcer ind på vores nye børn og deres familier. En god og 

tryg start lægger kimen til et godt børnehaveliv, for alle parter. 
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Vi arbejder ud fra devisen om positiv særbehandling. Mennesker er forskellige og for at kunne give 

samme muligheder til alle, bliver vi nødt til at behandle dem forskelligt. Derfor arbejder vi gerne i mindre 

legegrupper for at arbejde med specifikke udviklingsområder, socialt, fysisk, personligt, kognitivt mv. 

En gang om året, fra marts til juni, arbejder vi med et tema i hele institutionen. Fx film eller teater. Her 

opbygger vi et fælles narrativ, en fælles historie, som alle børn kender til og derfor kan koble sig på, 

både i aktiviteter og i børnenes egne lege. Under temaet arbejder vi os ind i de forskellige 

læringspunkter. 

 

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? 

Langt de fleste af de læringsmiljøer vi arbejder i, i børnehaven, tager udgangspunkt i den aktuelle 

børnegruppe her og nu. Hvad er de optaget af eller nysgerrige på? Hvad er svært eller udfordrende? 

Og hvad er næste skridt? 

Med baggrund i dette tilrettelægger vi de aktuelle læringsmiljøer. Vi er altid opmærksomme på den 

voksnes rolle og placering og holder fokus på hvornår det er nødvendigt at gå foran og vise vej, ved 

siden af og støtte, eller bagved og lade børnenes fantasi, nysgerrighed og engagement styre 

aktiviteten. 

I løbet af en hel dag, opstår en lang række læringsmiljøer. De forekommer i børnenes egne lege, i de 

aktiviteter de voksne initierer, i dagens rutinerne samt i de små pludseligt opståede relationer og 

interaktioner, der opstår mellem mennesker. 

De planlagte aktiviteter ligger fortrinsvis om formiddagen, hvor der er flest personaler og det dermed er 

muligt at opdele børnene i mindre grupper, garantere muligheden for pædagogiske bagdøre (se afsnit 

om børn i udsatte positioner) 

I ydertiderne som fx ved morgenmaden er det mere børnenes interesser og input der sætter rammerne 

for samværet. Er der stemning for at lave en restaurant? Tjekke på iPad ‘en hvad en hammerhaj spiser 

eller hvem der byggede Rundetårn, læse historie mv. Også her er vi opmærksomme på de voksnes 

positioner. 

Derudover er det vigtigt for os, at børnenes støttes i at kunne selv. Det betyder at børnene er aktiv 

deltagende i borddækning, oprydning, påklædning osv. 
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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? 

For os er forældresamarbejdet en hjørnesten i vores pædagogiske arbejde. Et tæt samarbejde og 

kommunikation om stort og småt i hverdagen er med til at forme en erfaringsbase omkring barnet. Det 

er fra denne base at vi kan tilgodese det enkelte barns behov, planlægge relevante læringsmiljøer og 

når det er nødvendigt tilrettelægge særlige indsatser. 

En af vores værdier er ”humor” og netop det, at kunne grine sammen kan gøre afstanden kortere 

mellem mennesker. 

Ud over en række samtaler med forældrene igennem barnets børnehavetid om trivsel og udvikling 

vægter vi også det sociale samvær. At holde sommerfest, forældrekaffe på legepladsen eller julestue 

for forældre, bedsteforældre og søskende er med til at bygge bro mellem hjem og børnehave.  

På vores forældremøder tager vi gerne et tema op som er relevant i forhold til den aktuelle børne- og 

forældregruppe. Senest har det omhandlet ”afledninger”.  

Coronaen har ganske givet spændt ben for dette nære samarbejde, men da dette er en af vores 

hjertesager skal vi nok få det bygget op igen. 

  

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? 

 

Vi vil gerne give vores børn lige muligheder for udvikling på alle områder. Vi ved at alle vores børn har 

forskellige vilkår, ressourcer og kompetencer, hvorfor det er vigtigt at behandle dem forskelligt for at 

opnå samme muligheder. Vi arbejder med begrebet ”pædagogiske bagdør” som en inkluderende 

tilgang til vores børn. Vi tilpasser rammerne for vores aktiviteter på en måde, så alle børn kan deltage, 

men på forskellige niveauer og med forskellige nuanceforskelle, afhængigt af det enkelte barns 

grudvilkår. 

Som beskrevet tidligere arbejder vi desuden med begrebet ”positiv særbehandling”, som er vores tanke 

om at give hvert enkelt barn de bedste forudsætninger for at trives, lære, udvikle sig og danne sig. Af 

samme grund arbejder vi i små grupper, for at skærme de af vores børn som er særligt udsatte. I denne 

forbindelse benytter vi os af vores el-kassecykler, som giver os mulighed for at være mobile i små 

grupper, uden at blive overbelastet på sanser og indtryk. 

Alle børn kan i perioder finde sig selv i en udsat position. Nogle børn er dog særligt udfordrede og kan 

derfor befinde sig i en udsat position oftere og/eller længere. Disse børn har vi et særligt øje for og 

benytter os gerne af kommunens tilbud om sparring med div. fag-professionelle som f.eks. 

pædagogiske vejledere, psykologer, fysioterapeuter mv. 
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Når vi oplever børn i udsatte positioner, laver vi i samarbejde med forældre og evt. vejledere mv. en 

handleplan, som er et arbejdsredskab vi benytter os af for at skabe fælles og ensartet tilgang til barnets 

og dets udfordringer. 

Vi er særligt glade for kommunens legepatrulje som vi har haft fornøjelsen af, at have en del gange. 

Legepatruljen er et tilbud der som udgangspunkt har fokus på børn i udsatte positioner, men alle kan 

være med. Målet er gennem leg, at få erfaringer med at kunne indgå i fællesskaber. Erfaringerne som 

vi høster igennem samarbejdet med Legepatruljen, implementerer vi i børnehaven. 

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.) 

Det særlige pædagogiske arbejde omkring de skolestartende børn, starter allerede året før de skal 

begynde i skole. 

I marts til juni har vi hvert år et særligt projekt i børnehaven, for hele børnegruppen. Projektet bygges op 

omkring et fælles tema, som alle børn kender til og er med til at udvikle. Under dette tema arbejder vi 

specifikt med de store børn, som har deres egen niche i projektet f.eks. film, teater eller cirkus.  

Formålet med dette er ikke kun at gøre vores børn klar til skole, men at give dem erfaringer for at begå 

sig i fællesskaber udelukkende af store børn og blive sat over for opgaver og forventninger, der kræver 

en højere grad af fokus og er mere retningsanvisende end de er vant til. Dermed opbygger de nye 

kompetencer, de kan tage med sig i livet – også uden for skolesammenhængen. 

Vi har særligt fokus på narrativerne i og omkring projektet. De fortællinger vi skaber om os selv og 

hinanden påvirker vores hverdag, vores syn på hinanden og ikke mindst os selv.  Derfor er hverdagens 

fortællinger et af vores fornemmeste pædagogiske redskaber, til at arbejde med vores børns sociale og 

personlige udvikling. Der er den store fortælling, som er en fælles historie som alle børnene vil opbygge 

kendskab til og dermed vil kunne koble sig på. Den historie bliver således limen, der holder alle 

projektets læringsmiljøer sammen, uanset om det er vokseninitierede eller børnedrevne og samtidig 

giver det mulighed for deltagelse for alle.  

Derudover er der de små, men væsentlige, narrativer om hvert 

enkelt barn i børnehaven. Alle mennesker har mange facetter. For 

os er det vigtigt at holde lyskeglen på de positive historier om vores 

børn, og give dem værdi for barnets selvopfattelse og 

omgivelsernes blik på barnet.  

Fra september til februar arbejder vi med ”store-børns-gruppen” en 

gang om ugen. Her kommer de afsted op på Skottegårdsskolens 

SFO, hvor vi får lov til 

at låne lokaler. Der 

arbejdes struktureret 

mellem stillesiddende 

opgaver, der kræver 

fokus samt 

bevægelseslege, der 

styrker børnenes 

begyndende kendskab 

til bogstaver og tal og deres sociale kompetencer.  

At have sin faste gang på SFO´en allerede inden 

skolestart er med til at give børnene et kendskab til stedet, 
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og dermed lette opstarten i SFO´en når de når dertil. På disse besøg møder vi også vores ”gamle børn” 

som vi har en fælles historie med. De kan kaste lys over en nær fremtid, som vores børn står over for, 

gennem deres erfaringsdeling. Og dermed skabes en forståelse for at tingenes tilstand ikke er 

stationær, men udvikles over tid. 

 

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? 

 

Vores lokalsamfund rummer mange forskellige muligheder for børn i dagtilbud. Vi benytter os af dem 

når det giver mening i forhold til vores børnegruppe og de læringsmiljøer, som vi forsøger at skabe. 

Naturskolen tilbyder en vifte af muligheder og vi har mulighed for 

at låne løbecykler og udstyr til at gå på opdagelse i forskellige 

naturmiljøer, herunder skov, vandhul, dyrefoldene og 

aktivitetshusene. Desuden er der mulighed for at benytte sig af 

kommunens naturvejleder, der gerne er behjælpelig med at 

tilrettelægge aktiviteter specifikt for vores børnegruppe.  

Den blå base er en afdeling af naturskolen der er placeret ved 

Kastrup havn og som udelukkende har fokus på vand og strand. 

Her har vi på samme måde som på naturskolen mulighed for at 

låne udstyr. Bl.a. fiskenet, vaders, redningsveste, vandkikkerter mv. 

Det giver os mulighed for at kigge nærmere på de fisk, krabber og 

andre smådyr der lever under overfladen.  

Amager Strandpark som ligger tæt på børnehaven giver rig 

mulighed for fysisk udfoldelse. Der er græsarealer, bakker, 

legeplads med spiseplads, strand, skov. Vi kan derfor benytte os af 

den til mange forskellige legemiljøer. Bl.a. bruger vi området til 

boldspil og gruppe-lege, men også til læring om naturen når vi fanger insekter eller krabber. Når det er 

snevejr tager vi ned og kælker på de store bakker. Senest har storebørns-gruppen været der 1 x 

ugentligt, hvor de har leget og lavet pædagogiske aktiviteter som forberedelse til skolestart.  

Kastrup Bio tilbyder af og til særarrangementer for kommunens daginstitutioner. Her viser de små 

kortfilm, der er målrettet bestemte aldersgrupper. 

Biblioteket er et fast udflugtsmål. De har en fantastisk børneafdeling der, ud over bøgerne, også 

tilbyder elektroniske spil, klatre-område og udklædningstøj. Vi læser mange bøger, hvilket er med til at 

styrke børnenes sprog. I dialogen omkring handlingen taler vi om hvilke følelser, hensigter og 

handlemuligheder der er på spil. Dette giver børnene en mulighed for at tænke højt i fællesskabet om, 

hvordan man kan agere i situationer der kan opstå, både kendte og ukendte.  

Bøgerne er desuden én af de strenge vi kan slå an, når vi skal introducere vores børn til demokrati. Vi 

laver demokratiske afstemninger og finder ud af om der er ”sofavælgere”. Modsætningen til demokrati 

er diktatur. Det er f.eks. når fødselsdagsbarnet får lov til at bestemme.  

Kastrupgårdssamlingen er et godt ”begynder-museum” og tilbyder udstillinger i børnehøjde. Vi har 

mulighed for at komme uden for den normale åbningstid, hvilket gør det muligt at passe besøget ind og 

koble det til andre aktiviteter i børnehaven. 
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Skottegårdsskolen er vores distriktsskole og det er også 

her vi sender størstedelen af vores skolebørn til. Vi har et 

nært samarbejde og får lov til at bruge skolens og SFO´ens 

lokaler til vores ”storebørns-gruppe”. Denne gruppe er 

afsted en gang om ugen fra august til vores børn stopper i 

foråret. SFO´en melder tilbage at man godt kan mærke at 

vores børn har været vant til at have deres gang derovre. 

Overgangen fra børnehaven til SFO´en lettes betydeligt, når 

man kender stedet og en stor del af de børn som allerede 

går der. 

Arbejdspladser. Når der har været mulighed for det har vi 

benyttet os af at have forældre med forskellige erhverv. Vi 

har været på besøg på politistationen hvor vi fik prøvet 

bilerne, så alt udstyret fra gasmasker til skudsikre veste mv. 

Desuden benytter vi os af kommunens tilbud og har derfor 

bl.a. været på materielgården og prøve at sidde i de store 

arbejdsbiler. Dette giver børnene et indblik i samfundets 

mangfoldighed og at verden er større end det man møder i 

sin hverdag.  

 

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? 

For at kunne arbejde med børnemiljø kræver det at vi lytter til børnenes meninger og ønsker om deres 

børnehave, men i høj grad også om at ”tune ind” på det der ikke bliver sagt. Børn mellem 3 og 6 år har 

meninger og holdninger som resten af befolkningen, men er ikke altid klar over de bagvedliggende 

muligheder og begrænsninger.  

Vi ser det derfor som en pædagogisk opgave at udstikke rammerne for det fysiske, psykiske og 

æstetiske børnemiljø. Børnene er derefter med til at give det en værdi og sætte deres aftryk inden for 

disse rammer. 

F.eks. har vi igennem flere år ønsket os et ekstra rum til krudtuglestuen. De havde kun ét grupperum og 

det var svært at tilgodese forskellige læringsmiljøer og stadig holde støjen på et fornuftigt niveau. Vi fik 

lov til at bygge et nyt kontor på 1. salen og kunne dermed inddrage det gamle kontor til grupperum for 

netop denne stue. Men hvordan skulle dette ekstra rum bruges og ikke mindst indrettes? For personalet 

har det været vigtigt at rummet skulle have flere funktioner. Det skal både virke som pause/møderum 

for personalet og samtidig kunne give mulighed til fysiske lege og gulv-lege, som ikke har de bedste 

muligheder i det eksisterende grupperum. Vi har derfor besluttet, at dele rummet i to ved hjælp af nogle 

skuffemoduler. Et lille hjørne er nu indrettet som personalestue med sofa og lænestole. Resten af 

rummet er indrettet med et enkelt reolsystem, til lidt legetøj hvorfor gulvet kan tages i brug. Dels til leg 

på gulvet med togbanen osv., dels er der mulighed for, at der kan arbejdes med fx rytmik eller yoga. Vi 

tænker endvidere, at personalestuen med fordel også kan bruges sammen med børnene, i 

formiddagstimerne, fx til læse og hyggekrog.  

Generelt i børnehaven er vi opmærksomme på læringsmiljøer og ikke mindst æstetikken i huset. Vi er 

et gammelt hus, hvor tidens tand har sat sit præg og forskellige pædagogiske tendenser, over tid har 

sat sine spor. Vi er derfor i gang med en proces, hvor æstetikken er under lup og hvor vi arbejder os 
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stille gennem huset, og får kigget i krogene og får renoveret huset således at de stationære fysiske 

rammer har et roligt udtryk og vi i stedet kan være fleksible med hjælp fra tegninger, årstidsbestemt 

pynt, puder, tæpper m.m. til at skabe de læringsmiljøer, som vi og børnene ønsker.  

På samme måde tænker vi også, at vores uderum kan mere end ”bare” at være en legeplads. 

Legepladsen er bevidst indrettet med balance/ klatrebane, gyngeområde, områder der ved hjælp af 

træer og planter gør det muligt for børnene, at lege huler. Der er sandkasse område, boldbane osv. Alt 

dette er specifikt udtænkt, således at der kan arbejdes med børnenes trivsel, udvikling, læring og 

dannelse. Vi har også gjort os nogle tanker omkring, at børnene indimellem har brug for ikke kun at 

være fysisk aktive udenfor. Derfor er en del af legepladsen, hvor der er overdækket, i sommerperioden 

indrettet som et ”inderum”, hvor der er mulighed for at trække sig ind og sidde at lege med ”indendørs” 

legetøj. 

Generelt er det vigtigt for os, at de voksne er aktivt deltagende i legen med børnene. Hvorfor også de 

voksne, inddrager de muligheder der er, for at skabe læringsmiljøer, i og omkring de eksisterende 

møbler, redskaber m.m. som vi har til rådighed både indenfor og udenfor og som tilgodeser de aktuelle 

børn. 

 

 

 

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: 
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 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 arbejder med at skabe en tryg base, der bygger på tillid og omsorg. Udfra denne base kan verden 

erfares, udforskes og indlejres. Vi er som voksne meget bevidste om hvordan vi positionerer os i forhold 

til de forskellige børnefællesskaber.  – om vi går foran og viser vej, går ved siden af og støtter eller går 

bagved og lader børnene gøre deres egne erfaringer. 

Vores hverdag er bygget op om rutiner der skaber genkendelighed, tryghed og bevirker at børnene ikke 

dagligt skal bruge energi på at forholde sig til nye ting, men kan hvile i rutinernes genkendelighed og 

bruge energien på andre områder. 

I disse forskellige rutiner er kimen lagt til gode vaner nu og i fremtiden. 

Når en tryg base og et godt kendskab til barnet er etableret, er det her fra vi kan udforske, udfordre og 

undersøge verden. Vi opbygger forskellige læringsmiljøer og fællesskaber der tager højde for hvilke 

ressourcer børnene har, hvad er svært og hvad er de nysgerrige på. Med udgangspunkt i dette kan vi i 

samarbejde med barn og familie arbejde på barnets nærmeste udviklingszone. 

Vore 2 børnegrupper er fuldt aldersintegreret og det 

betyder at vi har en oplagt chance for at arbejde 

med forskellige temaer der kan ligge i spændet 

mellem en 3 årig og en 6 årig. F.eks. kan de store 

børn virke som rollemodeller i mange situationer og 

ønsket om at kunne det samme kan til tider få de 

mindste til at ”prøve-øve-mestre” en kende hurtigere 

end de ellers ville have gjort.  

For de største åbnes en mulighed for at have øje for 

andre, læse kropssprog og signaler der måske viser 

at de mindste har brug for en hånd og derefter agere 

på det, altså at opøve empati. Dette giver et 

begyndende indblik i at mennesker er forskellige, har 

forskellige grænser, behov og intentioner. 

Et godt kendskab til barnet sætter os i stand til at 

positionere os hensigtsmæssigt i støtten af det 

enkelte barns trivsel og personlige udvikling og 

dermed også på barnets personlige dannelsesrejse. 

En rejse der brolægges med erfaringer, der høstes 

igennem de læringsmiljøer og fællesskaber barnet 

møder bl.a. igennem sin børnehavetid.  

 

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 
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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. 

Det at kunne begå sig sammen med andre mennesker i forskellige sammenhænge, er en nødvendig 

egenskab hos alle mennesker. 

Når børnene starter i børnehave er de enten i gang med eller på vej til at gøre deres første erfaringer 

for deltagelse i fællesskaber, og det er derfor et naturligt omdrejningspunkt for vores pædagogik. Dette i 

kombination med et velfunderet kendskab til børnene gør os i stand til at etablere læringsmiljøer, der 

har netop denne udvikling som fokuspunkt.  

Børnene danner relationer og venskaber og 

begynder at kunne tøjle egen vilje, for at 

beskytte den leg de er i gang med og bevare 

den gode legestemning og det sammenhold 

der er i legen. Det at kunne stoppe op og 

mærke efter HVOR vigtigt det er for mig at få 

min vilje LIGE NU eller at kunne mærke efter 

og graduere HVOR ondt det i virkeligheden 

gjorde da jeg faldt. Kan jeg børste knæene af 

og sige PYT, eller kræver det lige et kram og 

et stykke plaster? 

Når man er mange børn og voksne sammen i 

løbet af en dag kan man ikke undgå at gøre sig erfaringer i sociale sammenhænge og der vil også være 

konflikter. Vi gør meget ud af konfliktløsning mellem børnene, da det er et oplagt sted at gøre sig 

erfaringer med at lytte til ”den anden side” af historien, italesætte følelser, indgå kompromisser og ikke 

mindst kunne slippe og afslutte konflikten. I dette spændingsfelt lægges også grundstenene til en 

demokratisk dannelse der i øvrigt bakkes op af regulære demokratiske afstemninger om f.eks. hvilken 

bog vi skal læse, hvilken leg vi skal lege mv. 

En af børnehavens værdier er som tidligere beskrevet ”positiv særbehandling”. Under denne værdi 

ligger vores legegrupper. Legegrupper er små grupper, der har et særligt fokus. Det kan være 

kropsbevidsthed, sociale spilleregler, etablering af nære relationer/venskaber og meget mere. Vi 

udvælger de af vores børn som kunne drage nytte af en særlig indsats og vi vælger at gøre dette i en 

lille gruppe med en voksen, der dermed har mulighed for at være nærværende, medlegende og støtte 

op om netop disse børns udvikling.  
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Et af de vigtigste redskaber vi benytter os af i 

arbejdet omkring børnenes sociale udvikling er 

narrativer. Et narrativ betyder i grunden en 

fortælling og i denne sammenhæng er det 

fortællingen om barnet. De fortællinger vi skaber 

om os selv og hinanden påvirker vores hverdag, 

vores syn på hinanden og ikke mindst os selv.   

Vi arbejder med både ”store” og ”små” narrativer, 

uden at dette skal forstås som mere eller mindre 

vigtigt.  

Det store narrativ er en fælles historie som alle børn kender til og kan koble sig på i forskellige 

legesammenhæng. Sådan en historie bygger vi op under forårstemaet. Sidst var det den nordiske 

mytologi. Vi læser, opfinder lege, laver quiz og spiller teater om guderne og jætterne, så alle børn har 

en forståelse for emnet og en forudsætning for, at kunne koble sig på de lege og aktiviteter der følger i 

kølvandet på et sådant projekt. 

De små narrativer er mindre synlige men absolut ikke mindre betydelige. Disse omhandler de daglige 

fortællinger om barnet. Der knytter sig gode og dårlige fortællinger til alle. Vi forsøger at kaste lys på de 

positive historier om vores børn og lade dem være de bærende for barnets selvforståelse og de 

omgivende børns syn på barnet. Sådan forstået, at historien om barnet ikke bliver ” det er ham der er 

bange for at gynge højt” men i stedet ”Det er ham der er rigtig godt til at skubbe gyngen rigtig højt”. Alle 

er gode til noget og det er det vi lyser på. 

Disse narrativer er grundlæggende for al vores samvær med børnene og trækker derfor tråde på tværs 

af læreplanstemaer, læringsmiljøer og langt ind i det pædagogiske grundlag. 

Børn er i højere grad end tidligere vant til at blive konfronteret med forskelle mellem mennesker. Ikke 

kun kulturelle og religiøse forskelle, men i høj grad også forskelle på enkelte børns formåen til at kunne 

indgå i fællesskaber. Vi har børn, som i perioder har svært ved at indgå i hverdagen på lige fod med 

deres kammerater af forskellige årsager. Det kan være meget urolige børn, som har svært ved at sidde 

stille eller meget følsomme børn som har svært ved større grupper eller høje lyde. Støtten af disse børn 

foregår åbent og sammen med resten af børnegruppen. Det kan fx være et meget uroligt barn, der har 

brug for at hoppe på trampolin for at få de nødvendige argupressur-tryk der kan skabe ro i kroppen. 

Dette kan være nødvendigt midt under frokosten og det er vigtigt for os, at fortælle og vise at det er en 

helt naturlig og nødvendig ting når det føles som om der løber tissemyrer rundt inde i kroppen. Hvis 

dette forekommer under en historiefortælling, venter vi selvfølgelig med at læse videre indtil barnet er 

tilbage. Vi kan f.eks. hjælpe det hoppende barn med at tælle til 20 hop, eller det kan få lov at invitere en 

kammerat med ind. Sådan har vi en del specielregler omkring enkelte børn, som bliver en integreret og 

normal del af hverdagen når det ikke gemmes, men italesættes og forklares. Også her hjælper 

narrativerne os. Historierne om det hoppende barn kunne være ”det er ham der kan tælle til 20” eller 

”han kan hoppe så højt at han næsten kan nå loftet.”  

 

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 
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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. 

Tårnby kommune har udviklet sin egen sprogstrategi som er et redskab til det pædagogiske personale, 

for at højne kvaliteten i sprogarbejdet i kommunen. Sprogstrategien tager udgangspunkt i den Styrkede 

pædagogiske læreplan og essensen af dette er, at sprogudviklingen ikke isoleres til særlige sproglige 

aktiviteter, men at læringsmiljøet strækker ind over lege, aktiviteter, rutiner, relationer mv. 

Det er netop dette der giver afsæt til vores sproglige læringsmiljø. Sprog er alle 

steder hvor børnene er aktive, i garderoben når vi tager tøj på, når vi leder efter 

tissemyrer på legepladsen eller aftaler regler for lege. En vedvarende sprogudvikling 

forudsætter at børnene introduceres til nye ord og forståelsessammenhænge, og at 

disse indlejres. Det gør vi gennem gentagelser, dialog omkring betydning og 

sammenhæng af ord, samt under forskellige temaer at have bestemte fokusord. 

F.eks. havde vi flg. fokusord under vores cirkusprojektet: Sprechstallmeister, 

manege, kostumer, jonglør mv. Det er vigtigt for os, at dette sker som en naturlig del 

af vores relationer og interaktioner med børnene igennem vores forskellige 

læringsmiljøer, uanset om det er voksinitieret, børneinitieret, spontant eller planlagt. 

F.eks. når vi læser historier, er vi i dialog omkring følelser og karakterernes 

intentioner. Hvorfor tror i hun bliver ked af det? Hvorfor mon han tog Kalles bamse? 

Som en del af vores arbejde omkring aflæsning af kropssprog og intentioner arbejder 

vi med små skuespil, hvor vi iscenesætter små situationer, dilemmaer og konflikter, 

som er hverdagsnære. Det kan være at man taber alle blyanterne på gulvet, at én 

tager legetøjet fra en anden eller én der er ked af det. Vi samtaler med børnene om 

hvad er sker, hvorfor det sker og hvad vi kan gøre for at hjælpe. Dette er en sjov og 

jordnær metode for børnene at gøre sig kropslige erfaringer med følelser, 

konfliktløsning og empati. 

Dette er ligeledes med til at give en forståelse af den del af sproget, der ikke har lyd som kropssproget 

og ansigtsmimikken. En stor del af sproget ligger i denne kategori og det er derfor af stor betydning at 

vores børn lærer, at aflæse og fortolke denne del af sproget, i tillæg til det talte sprog. 

Vi laver de kommunale sprogtest efter behov og finder vi at nogle børn har brug for særlig indsats 

omkring sproget, samarbejder vi med forældrene omkring dette. For så vidt at det ligger inden for vores 

vidensområde laver vi en handleplan, for at sikre et fælles mål og en fælles metode i samarbejdet med 

forældrene. Står det uden for vores ekspertise indkalder vi kommunens tale- hørelærere. 
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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. 
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Vi arbejder med Pædagogisk idræt, som netop tager 
udgangspunkt i at børn lærer gennem kroppen ud fra 
devisen ”prøve, øve, mestre” og netop dette er 
gennemgående i vores arbejde rundt i alle vores 
læringsmiljøer, uanset om det er når vi skal lære at tage tøj 
på selv, tager tilløb til at turde tage en edderkop op i 
hånden, smage på noget vi ikke kender, eller prøve at 
komme ind i en leg og være med. Her er det udtalt vigtigt, 
at de voksne, der er omkring børnene kan aflæse 
situationen og positionere sig herefter. Er dette en situation 
hvor barnet er optaget af selv at prøve og skal have plads 
til dette? Er det en situation hvor en lille hjælpende hånd vil 
give lyst og mod til at komme videre i barnets projekt? Eller 
er det nødvendigt at gå foran og vise barnet hvordan man 
skal gøre og støtte barnet indtil det har mod på selv at 
prøve? 

I forlængelse af vores pædagogiske idræt, har vi også et 
godt samarbejde med kommunens Legepatrulje og 
kombinationen af disse to har skabt et naturligt fokus på leg 
og bevægelse i vores hverdag. Fællesaktiviteter med med-
legende voksne giver børnene en mulighed for, at gøre sig erfaringer for deltagelse i fællesskaber i 
trygge rammer.  

Vores hverdag er bygget op omkring stabile rutiner der skaber ”naturlige pusterum” i hverdagen. 
Pusterum, der giver mulighed for at få ro i krop og sind, hvilket er nødvendigt når man skal have energi 
til at udvikle sig, lære, vokse og deltage i sociale sammenhænge – altså til en hel normal 
børnehavedag. 

Disse pusterum kan have forskellige formål og spænder 

mellem børnenes egne behov for ro og voksenplanlagte 

pauser eller aktiviteter. Det kan f.eks. være hviletid, 

børnemassage, historielæsning, stille aktiviteter som at tegne, 

lave puslespil, iPad, kigge i bøger mv. Det er vores erfaring at 

pauser giver overskud til at indgå i børnehavens andre 

muligheder og tilbud. 

Vores legeplads giver gode muligheder for fysisk udfoldelse. 

Både i børnenes egne lege og for de aktiviteter, der er 

voksenstyrede. Børnenes egne lege beskytter vi. Det er her 

de kan gøre sig erfaringer med at prøve sig selv af i forskellige 

lege-setups og få glæden af at opleve et lege-flow, der 

udløser en masse endorfiner i hjernen. 

Voksenstyrede aktiviteter giver tryghed for mange børn, 

særligt vores nystartede børn, og det er ligeledes her vi har 

mulighed for at tilrettelægge aktiviteter, som vi finder er 

aktuelle for børnegruppen. 

 

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.” 
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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. 

 

 

Børn er i udgangspunktet nysgerrige væsener, først og 

fremmest på deres nærmeste omgivelser. Og nysgerrighed 

”smitter”. Det ses tydeligt når et barn f.eks. står med en 

mariehøne på fingeren og opdager at skjoldet i virkeligheden 

kan åbne. Barnet siger ”åårhhhh prøv lige at se!”, hvorefter de 

nærmeste børn kommer strømmende til for at se og så kommer 

spørgsmålene. 

Det er derfor en naturlig del af vores hverdag at kigge på de 

smådyr, blomster, frugttræer, sten og pinde mv., der findes på 

vores legeplads. I dialogen herom bliver det en naturlighed at 

tale om årstider, vejr, dyr, naturmaterialer, planter og ikke 

mindst sammenhænge imellem dem. Med udgangspunkt i 

børnenes interesser tilrettelægger vi relevante læringsmiljøer 

med forskellige temaer. F.eks. sommerfuglelarvens udvikling til 

puppe og sommerfugl, forurening af naturen – konsekvenser og 

gode vaner. 
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Desuden har vi årligt et projekt, hvor børnene medbringer 

en plante til børnehaven. Barnet bestemmer selv om det 

skal være en nytte- eller prydplante, og de er selv med til 

at plante og passe den. Dette byder op til samtaler om 

planters cyklus, om naturen og hvad vi kan gøre for at 

passe på den. Når børnene er fraværende hjælper deres 

kammerater med at passe planten, og derved gøres 

erfaringer med at hjælpe andre, passe på andres ting og 

giver barnet en glæde når de kommer tilbage og ser, at 

deres kammerater har passet på deres plante. 

I arbejdet med disse læringsmiljøer benytter vi os gladelig 

af ”nysgerrigheds-smitten” som et redskab til at kickstarte 

interessen om forskellige emner. Desuden drager vi stor 

nytte af de mange forskellige muligheder vi har i 

nærmiljøet som den Blå Base, Naturskolen, 

Amagerstrandpark og den Blå Planet. 

Sidstnævnte har f.eks. en anordning på vandlegepladsen 

der hedder en Archimedesskrue, der kan få vandet til at 

løbe opad! Allerede dér er kimen lagt til en snak om tyngdekraft, hvem er Archimedes, hvad er en 

opfinder, hvad har han opfundet og hvad kan det bruges til?  

En begyndende matematisk opmærksomhed ligger gemt i mange af vores daglige aktiviteter, både i de 

daglige rutiner, men også i legene på legepladsen; vi tæller kopper og tallerkener, tæller til 20 når vi 

leger gemmeleg. 

En særlig aktivitet er vores lille robot ”Boo”. Han kan kun tale kinesisk og da vi ikke kan det, må vi vise 

ham ved hjælp af symboler, hvad det er han skal gøre. Symbolerne er en kombination af bevægelser, 

farver, lyde, dyr, noder mv. Børnenes opgave er at tilrettelægge Boo´s vej fra start til hans hjem. Boo 

bevæger sig ved at aflæse chippen i hver symbolbrik og der er stor glæde, når han kommer godt hjem. 

Dette er ligeledes en metode til begyndende matematisk opmærksomhed. Fokus er her ikke på tal, men 

på grundstenene i programmering. 

At understøtte børnenes naturlige nysgerrighed er med til at give dem lysten til at lære – også i 

fremtiden og det mener vi er den bedste gave, at give vores 

børn. 
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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. 

Vores børn er i højere grad end tidligere vant til kulturelle forskelle. Selvom størstedelen af vores børn 

kommer af forældre, der ser ud som de fleste, møder vi dagligt familier der ser anderledes ud. Måske 

kommer de fra andre lande, måske taler de anderledes eller holder andre traditioner. Disse forskelle 

lægger børn mærke til og det er en naturlig del at spørge til det og sammenligne med egne erfaringer. 

Hvorfor må nogle ikke få fødselsdagsgaver? Hvorfor må nogle ikke spise leverpostej? Hvorfor er 

hendes mor tegnet på hænderne når vi ikke må? Denne nysgerrighed går vi i møde og fortæller efter 

bedste evne om disse forskelle. Til tider kræver det dog lidt hjælp fra forældrene, der kan ”klæde os 

ordentligt på” til at gå i dialog med børnene.  

 

I børnehaven har vi faste traditioner. Til mange af disse traditioner knytter sig en historie om hvorfor vi 

holder den. Vi fortæller børnene om traditionernes grundlag og går i dialog om hvordan det så ser ud i 

dag.  

En del af vores traditioner er knyttet til den kristne kulturarv, hvilket kan ses herunder. Disse traditioner 

afgrænser os ikke omkring kristendommen, men er tvært imod et afsæt til at fortælle om andre kulturer 

og deres traditioner. 

 

 Jul. Vi pynter op i børnehaven og opbygger den gode julestemning. Børnene har mulighed for 

at lave julegaver. Normalt (når der ikke er Corona) har børnene på skift vores nisser med hjem. 
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Nisserne er en forbindelse mellem hjem og 

børnehave og børnene glæder sig til at høre om, 

hvad nisserne har lavet hjemme hos deres 

kammerater. Det er forældrene, der hjælper deres 

barn ved at skrive en historie, tage et par billeder 

eller hjælper deres barn med at lave en tegning i 

nissebogen. Ikke alle familier holder jul og selv 

om de gør, er det ikke på samme måde. Nisserne 

er derfor med til at åbne for dialog om vores 

familiers forskelligheder og samtidig knytte vores 

forskelligheder sammen til et fællesskab – et 

fællesskab om at have drille-nisserne på besøg.   

Normalt holder vi julefrokost med børnene, hvor de medbringer noget hjemmefra til et fælles 

bord. Børnene er med til at forberede maden, dække bord mv. 

Desuden inviterer vi hvert år familierne til julehygge på legepladsen. Det er forældre, søskende 

og bedsteforældre, der sammen hygger sig med juleknas og laver juledekorationer.  

Dette er med til at forbinde vores børns væsentligste verdener og mindske afstanden mellem 

institution og hjem.  

 

 Fastelavn: Vi klæder os ud og slår ”katten af tønden”.  

 

 Fødselsdag:  

Vi fejrer børnenes fødselsdag her i børnehaven. Det er en tradition at børnene har noget 

lækkert med hjemmefra som de kan dele ud til deres kammerater. 

 

 Påske:  

Vi finder påskeæg på legepladsen, laver påskepynt og taler om hvorfor det er påske. Børnene 

medbringer noget til et fælles påskebord og deltager i madlavning, op pyntning og 

borddækning. 

 

 Sommerfest:  

Hvert år holder vi sommerfest for forældre og børn. Her er opvisning af det projekt vi arbejder 

med gennem foråret og den tidlige sommer. Det kan være teater, cirkus, film, dans mv. Alle 

vores børn er deltagende i dette projekt på det niveau som er muligt. Det er ved netop dette 

projekt at ”det store narrativ” altså den store historie bliver visuel for forældrene. Det er denne 

historie som alle vores børn kender til og som de derfor kan knytte sig på, i alle de aktiviteter og 

lege som historien danner grundlag for. Det åbner mulighed for at indgå i mange og forskellige 

legefællesskaber, hvorigennem børnene kan opøve personlige og sociale kompetencer. 

Ligeledes er det en oplagt mulighed for forældrene, at få talt sammen og måske danne 

grundlag for nye legerelationer.  

 

 Teater  

Vi har en årlig teatertur, som oftest til Ishøj teater, hvor vi ser deres juleforestilling.  

I år valgte vi at invitere en historiefortæller på besøg til at tage børnene med på eventyr i 

børnehaven. Besøget inspirerede os til at lave vores egen aktive fortælling, som handlede om 

at befri alferne fra den onde Isdronning 
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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. 
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Vi har denne sommer fået både ny leder og nyt personale. Vi er derfor stadig i gang med de mere 

grundlæggende drøftelser af vores pædagogiske værdigrundlag, som gerne skulle føre til fælles 

forståelser af vores pædagogiske praksis.  

Vi er i gang med at opbygge en kultur, ikke kun for evaluering, men for vores børnehave som helhed og 

vores pædagogik i særdeleshed. 

Som en del af at sætte rammerne omkring en evalueringskultur, har vi de seneste måneder forsøgt os 

med ”projekttid”. Et tidsrum, som er sat af til at kunne arbejde fokuseret omkring de læringsmiljøer og 

særlige indsatser vi har for vores børnegruppe. Det er ligeledes her vi kan delevaluere og justere i 

aktionslæringsforløb. Derudover evalueres der også på stuemøder og personalemøder. 

 

 

 

 

Vi har tidligere haft glæde af aktionslæringsprojekter, hvilket er en metode til at lære AF praksis I 

praksis.  

 

Nogle af de erfaringer vi har kunnet trække ud 

herfra er  

 Børnenes egne perspektiver er nøglen til et 

godt læringsmiljø og skal ind tænkes både i 

mål og evaluering 

 Fælles narrativer – en fælles historie – som 

alle børn kan koble sig på, øger kvaliteten af 

læringsmiljøet og giver alle børn mulighed for 

at kunne deltage. Herunder også børn i 

udsatte positioner. 

 At læringsmiljøer kan justeres undervejs, så 

det åbner for nye deltagelsesmuligheder. 

Personalet skal reagere på de observationer 

de gør sig undervejs i aktiviteter og have tillid 

til at deres kolleger gør det samme.  

 Det skal aftales hvilke typer data der er 

relevant for evalueringen. F.eks. praksisfortællinger, børneinterviews, SMTTE og billede 

dokumentation, fernisering med proces- og læringsforløb og produkt. 

 

Hvordan evaluerer vi arbejdet med den pædagogiske læreplan, som skal foretages mindst hvert 

andet år? 

I og med at personalegruppen stadig er forholdsvis ny, er vi ikke nået til at evaluere sammen som 

gruppe. Vi forestiller os, at det vil give mening at evaluere læreplanen på en personaleweekend. Her vil 

være tid til fordybelse, bearbejdning af de data som vi løbende har indsamlet. Forhåbentlig afføder det 

ny undring som vi kan arbejde videre med fremover. 
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Som Pinocchio mangler vores læreplaner stadig at få liv. At leve i medgang og modgang, at skulle 

justeres og evalueres, indvikles og udvikles, for at raffinere sig til det dynamiske dokument, som det er 

tiltænkt at være. Et dokument der skal danne rammen om vores pædagogiske praksis nu og fremover. 

 

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 og med at personalegruppen stadig er forholdsvis ny, er vi ikke nået til at evaluere sammen som 

gruppe. Vi forestiller os, at det vil give mening at evaluere læreplanen på en personaleweekend. Her vil 

være tid til fordybelse, bearbejdning af de data som vi løbende har indsamlet. Forhåbentlig afføder det 

ny undring som vi kan arbejde videre med fremover. 

 

 


