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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. 

   Om huset: 

Fysiske rammer - Indendørs 

Børnehuset er opført i 1989. Der er to afdelinger, en vuggestue afdeling med 2 stuer og en børnehave 

ligeledes med to stuer. Der er døre i mellem de to vuggestue stuer og mellem, de to børnehave stuer. 

Dette bidrager til det gode samarbejdet på tværs af stuerne.                                                                   

Vi har et dejligt stort fællesrum, som i dagligdagen bliver brugt til alverdens forskellige aktiviteter og leg. 

Der er en stor liggehal, hvor primært vuggestuebørnene sover. Rummet har mørke gardiner og er altid 

dejlig køligt. Der er udgang til en overdækket terrasse, hvor de mindste børn kan sove i barnevogne og 

i krybber. 

Derudover er der et tumlerum, som børnene kalder ”danserummet”. Her er der mulighed for at gå ind 

med en mindre gruppe børn. De store børnehavebørn, har mulighed for at lege der inde selv om 

eftermiddagen. 

I børnehuset er også et værksted, hvor børnene kan arbejde med værktøj og træ og andet spændende. 

Der er en ”købmand” og et boldrum. Købmands- og boldrummet, skifter funktion indimellem, så ledes at 

det også kan være et køkken og et klodserum eksempelvis.                                                                    

Vi har et stort køkken der laver den lækreste mad til alle børn i børnehuset hver dag.  

Fysiske rammer – Udendørs 

Tømmerup Haveby har den skønneste grønne legeplads med streg under PLADS. Vores udendørs 

areal er meget stort. Der er en stor legeplads med bakker, rede gynge, dækgynger, forskellige 

legestativer, sandkasse, legehuse og masser af græs, buske og frugttræer.                               

Derudover har vi en mindre legeplads, der primært er indrettet til små børn. Her er en cykelbane, 

overdækket terrasse, vandbane, legehus, sandkasse og gynger. 

Vores forhave er indrettet med frugttræer, højbede og stauder. Denne bruges til bål, vandleg og andre 

aktiviteter. Børnene er med til at så og plante i højbedene. Køkkenet bruger vores grøntsager i maden.  

Fysiske rammer - Nærmiljø 

Tømmerup Haveby ligger dejlig centralt her på Vest Amager. På den anden side af vejen ligger 

Ugandaskoven. Her går vi ofte over, så børnene kan få en fornemmelse for naturens gang. Det kommer 

meget tydeligt frem i en skov. Vi bruger også skoven til meget andet, der er både junglesti, bålplads og 

hemmelige træer. 

Lige om hjørnet er Vestamager Centeret, hvor bl.a. biblioteket og Kirken er. Vi bruger jævnligt 

biblioteket både til leg og til at låne bøger. Hvert år laver storegruppen Krybbespil i Skelgårdskirken. 

Forestillingen bliver vist for alle institutioner i området.                                                               

Derudover benytter vi legepladserne i området, især Holdkærs Ager, Hyld Ager og Hjallerup Alle er vi 

glade for.                                                                                                                                                 

For enden af Ugandavej ligger fælleden, med alt hvad den byder på af bakker, vand, dyr og luft. På 

fælleden ligger Naturskolen, her gør vi brug af de tilbud de har. Det er en fornøjelse for både børn og 

voksne at deltage i deres arrangementer. 

Personalesammensætning 

I Tømmerup Haveby er vi i alt 17 faste medarbejdere og derud over har vi typisk 2-3 tilkaldevikarer. Vi 

er 6 pædagoger, hvoraf lederen er talt med, 8 pædagogmedhjælpere, 1 skånejobber og 2 
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køkkenmedarbejdere. Vi har kommunal rengøring i Tømmerup Haveby, så der vil bliver gjort rent alle 

dage, året rundt. 

Madordning 

I Tømmerup Haveby har vi madordning for alle børn. Det betyder, at vi får økologisk, lækker og 

afvekslende mad hver dag, fra vores fantastiske køkkenmedarbejdere. De byder også på hjemmebagt 

brød om eftermiddagen. Om formiddagen får vuggestuen brød og frugt/grønt og Børnehaven får en lille 

snack til samling, det kan være brød eller frugt/grønt. 

Rundvisning 

I Tømmerup Haveby vil vi rigtig gerne vise forældre rundt, der måske kunne tænke sig at skrive deres 

barn op hos os. For at være sikker på at vi har tid til at se jer, skal I være søde at ringe ned i 

institutionen og lave en aftale.    

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.”  

• 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.” 
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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 

• Vi vil respektere at livet i Tømmerup Haveby er børnenes hverdag, derfor er vi bevidste om at følge 

børnenes spor.  

Eksempel: At følge børnenes spor betyder for os at når børnene giver udtryk for eksempelvis at ville ud 

på legepladsen, så følger en voksen op på børnenes forespørgsel og går med på legepladsen. Som 

voksne vil vi gerne fordele os, således at vi er der, hvor børnenes leg og interesser er.  

• Sammen med børnene vil vi være bevidste om at forskellighed har værdi. Børnenes grænser 

respekteres, udvikles og flyttes af nærværende og anerkendende voksne. Børnene guides gennem 

nærvær og omsorg.  

Eksempel: Et barn tager legetøjet fra et andet barn. Den voksne tager legetøjet og giver det tilbage. 

Barnet bliver ked af det. Den voksne trøster barnet gennem anerkendelse, ved at sætte ord på barnets 

følelser og tilbyde sig ved at være tilgængelig og give strategier og handlemuligheder til barnet. F.eks. 

ved at sige: ”Den ville du gerne have, vi kan spørge om du kan låne den om 5 minutter.” 

•I samarbejde med forældrene lærer vi barnet at kende. Vi ved at forældrenes viden og vores 

samarbejde om barnet er det vigtigste for barnets trivsel og tryghed i Børnehuset. Denne viden er 

grundstenen i vores relation til barnet, således sikrer vi alle børns individuelle udvikling, trivsel, læring 

og dannelse.  

Eksempel: For at børnene skal få en god dag er det vigtigt at vi ved, hvad der rører sig i barnet og dets 

liv. Derfor er det vigtigt at vi inddrages når eks. Et barn har sovet dårligt, der er forandringer i familien, 

sygdom eller lign. Så vi har mulighed for at forstå barnets reaktioner og handlinger. Dette går begge 

veje, vi tilstræber at fortælle lidt om barnets dag når det hentes.  

• Børn er kompetente individer, der har selvindsigt. De skal høres og deres demokratiske stemme skal 

respekteres, hvor det er muligt.  

Eksempel: Vi arbejder på at tilrettelægge afstemninger, så børnene kan være med til at tilrettelægge 

deres egen dag. I hverdagen bliver børnene præsenteret for dagens muligheder og kan indimellem selv 

vælge hvad de har lyst til.  
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ALLE BØRN HAR VÆRDI 

   Dannelse og børneperspektiv  

 

• I børnehuset har vi fokus på at lade børnene være medskaber af deres egen hverdag. Vi møder 

barnet i børnehøjde, hører barnets stemme og tager den alvorligt. Vi tilrettelægger vores pædagogiske 

aktiviteter så det giver børnene mest muligt.  

Eksempel: Vi ser på hvad der interesserer den nuværende børnegruppe, det kan fx være Pokemon, 

brandbiler, dukker eller noget helt andet. Ud fra dette får vi ideer til aktiviteter, indretning og indkøb af 

legetøj.  

 

• Vi vægter højt at børnene er hensynsfulde over for hinanden og de ting vi omgiver os med.  

Eksempel: Vi har en fælles forståelse af hvordan vi passer på tingene, vi skal ikke kaste med, slå på, 

sparke til og vælte tingene. Når børnene driller, skælder vi ikke bare ud, men forklarer og viser hvad det 

har af effekt på de andre børn at blive drillet. Vi hjælper børnene med at blive opmærksom på andre 

børns følelser og guider i hvordan man tager hensyn til sine venner.  

 

• Vi vægter processen højere end resultatet. Det vigtige er ikke hvilken aktivitet der vælges, men 

derimod at børnene har været inddraget i beslutningsprocessen. Der tages derfor et anerkendende 

udgangspunkt i børnenes egne ideer, tanker og motivation.  

Eksempel: Vi taler med børnene om hvad de godt kan lide at lave i institutionen, vi deler ideer med 

hinanden og evaluerer i fællesskab. Produktet er ikke det afgørende i børns kreative processer men 

derimod selve processen, det er vigtigere at det er børnene selv der har lavet det end at de voksne 

overtager børnenes proces og derimod guider.   

 

 

VI FØLGER BØRNENES SPOR  

  LEG  

 

• Legen er forudsætning for god læring og er udgangspunktet for de læringsprocesser, børn indgår i. 

Legen er ikke opdelt i tidsrum for børnene. De leger og skaber relationer hele dagen. I børnehuset 

møder vi børnene, i hele åbningstiden, med en bevidsthed om at vi skal skabe tryghed og plads til 

legen.  

Eksempel: Om morgenen skaber vi små legeøer og derved inviterer til leg, så børnene ikke skal opfinde 

en ny leg fra start. Vi giver plads til at legen kan udvikle og rykke sig, ved fx at lade huler stå, gemme 

Lego, lade køkkenting stå osv., og giver plads til at legen kan flytte sig, eller at andre kan overtage 

legen.  

• Mange børn leger spontant og af sig selv, men nogle gange skal legen støttes, guides og 

rammesættes, for at alle børn kan være med, og for at legen udvikler sig positivt for alle børn. Børn er 

forskellige og har brug for forskellige udfordringer. Igennem leg lærer børnene at forhandle, indgå 

kompromisser og løse konflikter.  
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Eksempel: Vi laver legegrupper hvor vi har sammensat børnegruppen med udgangspunkt i 

legerelationer og -færdigheder. Her har vi den styrende rolle i legen, andre gange er vi med i legen hvor 

børnene er medforfattere af legen og vi følger den.  

 

 

• Vi giver barnet plads til at udfolde sin egne lege, alene og i fællesskab med andre. Vi er bevidst om at 

det enkelte barn måske skal guides og støttes i aktiviteten. Vi er der til at guide når der bliver brug for 

det, men lader barnet udvikle legen selv.  

Eksempel: Vi giver børnene plads til at lege alene, enten i fællesrummet, køkkenet eller danserummet.  

 

 

 

 

 

LEG ER GRUNDLÆGGENDE FOR BARNETS UDVIKLING OG UNDERSTØTTER BLANDT ANDET 

FANTASI, VIRKELYST, SPROG, NYSGERRIGHED, SOCIALE KOMPETENCER, SELVVÆRD OG 

IDENTITET.  

LÆRING  

• Børn er naturligt nysgerrige på læring, de øver sig og deltager i aktiviteter, rutiner og lege. Børn har 

brug for gentagelser for at øve sig, den voksne må vise vej og hjælpe barnet videre til ny læring. Vi skal 

hjælpe barnet ind i zonen for nærmeste udvikling så barnet oplever at mestre. 

Eksempel: I vores hverdag arbejder vi med at børnene er medejere af rutiner, som borddækning, 

oprydning, madlavning og andre gøremål. Børnene føler sig meningsfulde og oplever at de er nyttige, 

bidrager og føler sig som en del af fællesskabet.   

 

• Vi skal støtte, lede og udfordre børns læring. Læringen kan både ske gennem spontane oplevelser og 

leg, men også ved at vi skaber og understøtter børnenes muligheder for fordybelse, forandring og 

stimulering. Vi kan i fællesskab være opmærksomme på børnenes sociale hverdagsliv og sammen 

fremme barnets trivsel, udvikling, læring og dannelse.  

Eksempel: Vi er bevidste om at vi fungerer som rollemodeller for børnene, også i læringsprocesserne. 

Det indebærer at vi som voksne på den ene side respekterer det fælles pædagogiske grundlag men at 

vi også er individuelle personer med forskellige kompetencer.  

 

• I børnehuset arbejder vi med børns læring ved at stille spørgsmål, til vores dagligdag og ved at 

udfordre det enkelte barn, da børn udvikler sig hvis de bliver tilpas udfordret. Samtidig ved vi at børn 

lærer gennem deres krop, sanser og leg, for læring finder sted i rutinesituationer, børns selvinitieret leg 

og planlagte aktiviteter. Børnene skal have alsidige oplevelser og deres forskellige erfaringer fra 

nærmiljø, natur, kultur og samfund skal inddrages i vores hverdag.  

Eksempel: Ved hjælp af ugeplaner, sikrer vi at der hver dag sker noget forskelligt. Det kan enten være 

en gruppe børn på tur, en kreativ aktivitet eller udendørs leg. På en tur i skoven griber vi børnenes 

spontanitet og nysgerrighed på deres omgivelser, det kan fx være at de finder en snegl, den kan vi tage 

hjem til huset og undersøge snegle nærmere.  
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LÆRING SKAL VÆRE MENINGSFYLDT  

børnefællesskaber  

 

• I børnehuset har vi fokus på at alle børn er en del af et børnefællesskab, da børn skal opleve at føle 

sig respekteret og lyttet til. For at børnene bliver en del af et børnefællesskab, støtter vi børnene i deres 

relations dannelse. Samtidig hjælper, støtter og guider vi de børn der har svært ved at danne relationer, 

ved at inddrage dem i lege, rutiner og aktiviteter.  

Eksempel: Når vi sammensætter børnegrupper i forhold til ture, aktiviteter osv., gør vi det med 

udgangspunkt i relationer, både nye men også eksisterende.  

 

• Børnefællesskaber er udgangspunkt for børns læring, trivsel, udvikling og dannelse. I børnehuset har 

børnefællesskabet et godt aftryk i vores hverdag. Vi er fælles om at skabe sociale rum, så alle børn 

lærer og udvikler sig sammen. Det har betydning for det enkelte barns erfaringer i legen, dannelsen og 

læringen sker i tryghed. I børnehuset har vi gode muligheder for at skabe og udvikle børnefællesskaber 

på tværs af alder, køn søskende og voksne.  

Eksempel: I samlingen snakker vi om hvem der er her og hvem man kan lege med. Dette er 

betydningsfuldt for børnene for at forstå hvad der er af mulige legerelationer netop den dag. Samlingen 

består også af sang, bevægelse og samtaler med børnene, det kan bl.a. være noget særligt der har 

fyldt, eller noget særligt der skal ske denne dag.  

 

 

• I børnehuset danner vi mange forskellige børnefællesskaber. Ikke kun på stuerne, men også på tværs 

af afdelingerne og i hele huset. Vi skaber rum hvor der er plads til alle, både store og små. 

Eksempel: Vi arbejder bl.a. med planlagte aktiviteter. Det kan fx være rytmik på tværs af husets børn, 

kokkedage hvor vi samler en gruppe børn som er med til at lave mad og dele stoltheden i at skabe et 

måltid. Hvor alle børn får mulighed for at deltage rundt om varmen, synge sange og smage på det vi 

putter i gryden.  

 

 

 

VI SKAL SKABE FÆLLESSKABER HVOR DER ER PLADS TIL AT DET ENKELTE BARN KAN VÆRE 

AKTIVT DELTAGENDE 
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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? 

   læringsmiljø 

 Det pædagogiske læringsmiljø er rammen for børns læring, trivsel, udvikling og 

dannelse, og dermed ikke kun nogle få timer med pædagogiske aktiviteter om 

formiddagen. Det pædagogiske læringsmiljø er hele dagen og rammen for leg og 

rutinesituationer som bleskift, måltider og vokseninitierede aktiviteter. Et godt 

læringsmiljø kræver et godt fællesskab med gode og trygge voksen- og børnerelationer.  

o I garderoben når børnene skal have tøj på og ud på legepladsen øver børnene sig i at 

tage tøj på, vi kan have længere meningsfulde samtaler med flere turtagninger, 

børnene kan hjælpe deres venner.  

 

 

 Læringsmiljøet er de værdier, som vi bygger det pædagogiske arbejde på, og de tanker 

vi gør os om hvad børnene skal have ud af legen, vokseninitierede aktiviteter, 

børneinitierede aktiviteter og spontane aktiviteter. Vi arbejder ud fra disse værdier når vi 

skaber læringsmiljøer:  

o Overvejer og skaber læringsmiljøer med mulighed for, at børnene kan gøre sig 

forskellige erfaringer 

o Veksler mellem planlagte og spontane aktiviteter 

o Tilstræber altid at tage udgangspunkt i børnenes engagement og interesse 

o Sikrer at børnene har ro og tid til leg, de selv tager initiativ til  

o Arbejder med at give det enkelte barn erfaringer i børnefællesskabet 

o Støtter og værner om børnenes leg, som det centrale i læringsmiljøet  

o Sikrer at aktiviteter er meningsfulde for børnene.  

 

 Da vi i børnehuset arbejder ud fra en rutinepræget hverdag, har vi mulighed for at se på 

hvor og hvornår vi skal ændre et læringsmiljø, så det tages hensyn til 

børnesammensætningen, børnenes perspektiv, deltagelse og børnenes forskellige 

forudsætninger. Selvom vores hverdag er rutinepræget har vi også fokus på at gøre den 

fleksibel så der er plads til det enkelte barn.  
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o Hvis vi oplever at børnegruppen har svært ved at være i et bestemt læringsmiljø, 

ændre vi læringsmiljøet gennem et aktionslærings forløb. Fx var det svært for børnene 

at sidde ved bordet og vente på at der kom mad. Gennem aktionslæringsforløbet fandt 

vi frem til at det var bedre for børnene at sidde på gulvet med en bog og vente. Dette er 

nu læringsmiljøet i forbindelse med frokosten.  

 

 

DET PÆDAGOGISKE LÆRINGSMILJØ ER TILSTEDE HELE DAGEN  

     

 

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? 

forældresamarbejde 

 

 I vores forældresamarbejde har vi fokus på det enkelte barn, dette har vi for at styrke 

barnets trivsel, udvikling, læring og dannelse. I samarbejde med forældrene kan vi skabe 

de bedste betingelser for læring. Vi ønsker at forældrene informerer os, hvis der er 

ændringer i barnets hverdag eller i familiens rytme. Dette er for at vi bedste muligt kan 

hjælpe og støtte barnet i de udfordringer de kan have i løbet af deres dag.  

o Eksempel: Vi bruger vores digitale kommunikationsplatform til at informere forældre om 

pædagogiske tiltag og aktiviteter, informationer og referater fra møder samt invitationer 

til sociale arrangementer. Her ligger afdelingerne også billeder og beskrivelser op fra 

børnenes hverdag. Dette skaber bund for en god dialog i hjemmet om børnenes 

oplevelser, det kan bidrage positivt til barnets trivsel, udvikling, læring og dannelse.  

 

 Forældre har et medansvar for at skabe sunde og varme børnefællesskaber. Det gør 

forældrene ved at møde andre børn og forældre med anerkendelse og forståelse, og får 

skabt dialog når vi alle mødes. 

o Eksempel: I børnehuset er der tilknyttet en forældrebaseret støtteforening. Her samles 

der penge ind til den årlige koloni for de ældste børnehavebørn, ligeledes går eventuelt 

overskud til børnenes hverdag i huset. Der er bl.a. indkøbt borde/bænke sæt og cykler. 

Pengene bliver samlet ind til de årlige forældrearrangementer som det pædagogiske 

personale planlægger.  

 

  I børnehuset vægter vi forældresamarbejdet højt. Det gør vi med et fokus på at det er 

forældrene der kender deres børn bedst, og derfor er vi nysgerrige på hvad forældrene 

gør i hjemmet. Ved at have en god og tillidsfuld dialog er grundlaget bygget for at give 

barnet en tryg og lærerig hverdag. 



12 

 

o Eksempel: Vi tilstræber at have tid til dialog med forældrene, når de afleverer eller 

henter. På den måde er vi synlige, nærværende og tryghedsskabende, således at 

forældrene vil opleve det lettere at tale med os om evt. bekymringer.  

 

VI RESPEKTERER FORSKELLIGE FAMILIE- FORMER OG -KULTURER  

 

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 i udsatte positioner  

Den styrket pædagogiske lærerplan definerer børn i udsatte positioner således:  

”Med børn i udsatte positioner forstås en sammensat gruppe af børn, der fx kan være børn med en 

svag socioøkonomisk baggrund, børn med en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, børn i risiko for 

at stå uden for fællesskabet mv. I lighed med andre børn lærer og udvikler børn i udsatte positioner sig i 

et fagligt kompetent pædagogisk læringsmiljø og i mødet med en velfunderet pædagogisk faglighed.”  

 

 I børnehuset er alle børn unikke og har forskellige forudsætninger, for at indgå i 

fællesskabet. Børn skal opleve at blive anerkendt, værdsat og udfordret i aktiviteter og 

legen. Børn der er i udsatte positioner, inkluderer vi i leg med andre børn og støtter dem 

i at indgå i gode børnefællesskaber.  

o Vi sammensætter legegrupper med fokus på at et barn i en udsat position, får en 

succesoplevelse. Vi ser på barnets styrker og hvordan vi kan inddrage disse i 

pædagogiske aktiviteter som fx kokkedage. På kokkedage oplever vi børn se sig selv 

som en del af et fællesskab hvor man er nyttig og bidrager.  

 

 I vores hverdag tager vi højde for børn i udsatte positioner, det gør vi for at sikre at 

børnene føler sig som en del af børnefællesskabet. Vi arbejder ud fra en fleksibel, men 

rutinepræget hverdag, så vi har mulighed for at skabe et læringsmiljø hvor børn i udsatte 

positioner trives.  

o Eksempel: Et barn i en udsat position har sproglige vanskeligheder, her tilrettelægger vi 

et sprogforløb hvor der fx er fokus på rim og remser, mundmotorik, bevægelseslege og 

sansemotorik.  

 

ET SÅRBART BARN KAN REAGERE NEGATIVT PÅ AT VÆRE SAMMEN MED FOR MANGE 

BØRN PÅ EN GANG. VI TILSTRÆBER AT SKABE RUM FOR AT BARNET I PERIODER KAN 

INDGÅ I MINDRE FÆLLESSKABER. 
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Sammenhæng til børnehaveklassen 

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

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

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

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

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

aldersgruppe.) 

   Overgange 

 Ved overgangene i børnenes liv, er det vigtigt at vi har forståelse for hvad barnet 

kommer fra og hvor barnet skal hen. Derfor er det vigtigt at vi sætter os ind i 

dette, sammen med forældre, vuggestue, dagpleje, børnehave, SFO og skole. 

o Eksempel: Ved overgange internt inviterer personale fra vuggestue og 

børnehave, forældrene til et møde med varighed på en time. Her gennemgås 

dialoghjulet og overleveringspapirerne med forældrene. Her deles der viden 

om barnet, barnets nye verden og anden information. Ved eksterne overgange 

er der overlevering med relevante fagpersoner. Ved særlige tilfælde inviteres 

forældrene også med til disse.   

 

 

 Når barnet skal forlade det kendte og starte i det ukendte er det vigtigt at vi har 

forståelse for den separation der sker. Vi vil forsøge at forstå barnet, gennem et 

til tilstræbt indefra perspektiv. Det der fylder for børnene er måske ikke det der 

fylder for de voksne. 

o Eksempel: Vi skal have særligt fokus på de børn der er tilbage i institutionen, 

når deres venner er stoppet. Der skal være fleksibilitet i hverdagen, så børnene 

har mulighed for at besøge de kendte voksne. Vi har også fokus på at være 

fleksible i hverdagen så vi har mulighed for at bytte voksne afdelingerne 

imellem. Ved at vi ser børnene fra et tilstræbt indefra perspektiv kan vi 

nemmere fokusere  

på det enkelte barn i en indkøring.  

 

 

 Vi er med i et projekt med Karen Paludan (RoF), Tømmerup Vang og 

Skelgårdsskolen om børns overgange. Dette medvirker til at vi har et øget fokus 

på overgange. 

o Eksempel: Vi afprøver forskellige initiativer i vores praksis for at gøre 

overgangene bedst mulige for børnene.  

 

 

 Det pædagogiske læringsmiljø med sammenhæng til børnehaven. 

o Fra de sidste børn starter i skole og året frem indtil børnene stopper, 

tilrettelægges et pædagogiske læringsmiljø, der skaber sammenhæng til 

børnehaveklasse. Her laves der eksempelvis ture, besøger SFO’er, laver 
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opgaver der skal introducere til og give børnene mulighed for at udvikle 

nysgerrighed overfor bogstaver, tal, mønstre, former mv.  

ALLE OVERGANGE ER INDIVIDUELLE  

    

 

Øvrige krav til indholdet i den pædagogiske læreplan 

Inddragelse af lokalsamfundet 

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

arbejdet med etablering af pædagogiske læringsmiljøer for børn.” 

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

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

Vi bruger vores lokalsamfund i vores hverdag. Børnene er med nede og handle ind, de er i skoven, på 

biblioteket osv. I vores sproggruppe og i storegruppen i børnehaven har vi et forløb med lydbyen. Her er 

der fokus udtale. I byen flyttede Købmanden ind og børnene skulle træne lyden K. Vi gik derefter i 

Rema1000, hilste på Købmandens Kone, Købte Kinder chokolade for Kroner og fik en Kvittering :-) 

Også Postbuddets indflytning udløste en tur ud i den virkelige verden. Her gik vi på posthuset med 

breve som alle købte frimærker til og sendte hjem til sig selv.  

I vuggestuen er der i øjeblikket et forløb, hvor de har fokus på hvor børnene hver især bor. De tager 

hjem til børnene og de små kan vise deres venner deres have. De små er meget stolte når de kommer 

hjem til dem. 

Hvert år opfører de store i børnehaven krybbespil i Skelgårdskirken for de øvrige institutioner i området. 

 

Arbejdet med det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø 

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

pædagogiske arbejde med etablering af pædagogiske læringsmiljøer.  

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

under hensyntagen til børnenes alder og modenhed.” 

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

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

Vi opfatter Tømmerup haveby som både vores og børnenes arbejdsplads. Derfor tager vi børnenes 

ønsker og behov med i vores overvejelser når vi indretter vores institution. Tømmerup haveby skal 

være et dejligt sted at være for både børn og voksne. 

Eksempelvis var børnene med til at bestemme farver og indhold på den nyoprettede Sommerfuglestue. 

Børnene ønskede sig en scene, så det fik de. De voksne satte rammerne og børnene kunne komme 

med forskellige forslag. Børnene var med under hele processen, både som deltagere og tilskuere. 

 

 

De seks læreplanstemaer 

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

sammenhængen mellem læringsmiljøet og børns læring. 
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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. 

ALSIDIG PERSONLIG UDVIKLING 

 

Vores læringsmiljøer støtter op om børnenes alsidige personlige udvikling 

o Når vi tilrettelægger vores læringsmiljøer gør vi det med fokus på det enkelte barns 

ressourcer, kompetencer, selvværd, venskaber og udfordringer. F.eks. i garderoben, her har et barn 

måske brug for at komme ind på stuen og tage tøj på. En har brug for at komme først ud i garderoben, 

en del klarer sig godt i travle stunder og andre skal hjælpes med sko og tøj osv. 

Vi bruger vores viden om barnets udvikling til at styrke dets ressourcer og guide det igennem 

udfordringer.  

o Vi understøtter børnenes personlige udvikling ved at tilrettelægge barnets hverdag med 

udgangspunkt i barnets ressourcer. F.eks. kan et barn hjælpe med at finde sko, barnet kan få en rolle 

som hjælper og sidde på en skammel sammen med den voksne. Barnet får en succesoplevelse, de 

andre får en god oplevelse sammen med barnet og ser barnet i et andet perspektiv.  

 

VI SER BØRNENES RESSOURCER FØR DERES UDFORDRINGER 
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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. 

SOCIAL UDVIKLING  

 

Vores pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn trives og indgår i sociale fællesskaber, 

og at alle børn udvikler empati og relationer. 

o Dette gør vi ved at understøtte spirende venskaber bl.a. når vi sammensætter grupper til 

forskellige aktiviteter. Vi er opmærksomme på børnenes leg og lytter til deres ønsker, f.eks. hvis nogle 

børn skal hjem til hinanden, giver vi dem ro til at lege og finde hinanden, så legeaftalen kan blive 

succesfuld. Vi gør børnene opmærksomme på de andre børns følelser både glæde, sorg, vrede osv.  

 

Vores pædagogiske læringsmiljø skal understøtte fællesskaber, hvor forskellighed ses som en 

ressource og som bidrager til demokratisk dannelse. 

o Det er især i læringsmiljøet omkring legen at vi kan understøtte fællesskaber. Her har vi 

mulighed for at hjælpe børnene med at sige til og fra på en ordentlig måde. Vi kan gøre børnene 

opmærksomme på, hvad deres venner kan bidrage med i legen. De kan øve sig i at forhandle og være i 

en leg, hvor det er andre der bestemmer. 

 

ALLE BØRN SKAL VÆRE EN DEL AF ET MENINGSFYLDT 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. 

KOMMUNIKATION OG SPROG 

 

Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udvikler sprog, der bidrager til, at børnene 

kan forstå sig selv, hinanden og deres omverden. 

 

o Vi arbejder ud fra Tårnby Kommunes sprogstrategi. Vi har bl.a. fokus på tematisk 

sprogarbejde, hvor børnene får viden om forskellige emner. Der er fokus på samtalens opbygning, hvor 

man både taler og lytter og holder sig til emnet. En udviklende samtale har minimum 5 turtagninger.  

 

 

Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn opnår erfaringer med at kommunikere og 

sprogliggøre tanker, behov og ideer, som børnene kan anvende i sociale fællesskaber. 

 

o Vi giver børnene sproget til at indgå i legen. F.eks: ”Må jeg være med?”, ”Må jeg låne 

den bagefter”, ”Skal vi lege”, ”Må jeg få mere mad”. Alle disse sætninger hjælper barnet til at indgå i en 

positiv kommunikation. Dette sker i dagligdagen, når vi guider børnene i deres leg, i aktiviteter, når vi 

spiser, til samling og i alt samvær. 
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Kommunikation er nødvendigt for at blive forstået og kunne forstå sin omverden. 

 

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. 

KROP, SANSER OG BEVÆGELSE 

Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udforsker og eksperimenterer med mange 

forskellige måder at bruge kroppen på. 

 

o Vi vil gerne invitere børnene til at lege de vilde lege, hvor grovmotorik og hele kroppen er 

i gang. Det er der mulighed for på legepladsen, i danserummet og i fællesrummet på klatrevæggen og 

når vi laver motorikbaner. 

o Vi vil også gerne inviterer til ro og fordybelse. Det er der mulighed for på stuen, når de 

fordyber sig i legen, når de laver puslespil og når de laver kreative aktiviteter. 

o Vi vil invitere børnene til at bruge deres sanser. Det gør vi når vi har kokkedag, hvor 

børnene er med til at forberede maden, hver dag når vi spiser. Ude i naturen, hvor der dufter, der er 

vådt, der er blæst, der er planter og sand og jord. 

 

  



19 

 

Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn oplever krops- og bevægelsesglæde både i 

ro og i aktivitet, så børnene bliver fortrolige med deres krop, herunder kropslige fornemmelser, 

kroppens funktioner, sanser og forskellige former for bevægelse. 

 

o Når vi planlægger samling er vi bevidste om at børn har brug for at opleve med alle 

sanser, derfor veksler vi mellem at sidde stille, bevæge os og bruge vores sanser.  

o Når vi planlægger ture og aktiviteter beslutter vi forinden, hvad der skal være i fokus. Er 

det finmotorik? Er det Grovmotorik? eller Sanserne? Alle elementer kan være med i alle aktiviteter, men 

når vi lægger puslespil er det finmotorikken, der er i fokus og når vi laver motorikbaner er det 

grovmotorikken der er i fokus. Vi skifter mellem forskellige former for aktiviteter og oplevelser. 

 

BØRN ERFARER MED KROPPEN 

 

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. 

NATUR, UDELIV OG SCIENCE 

 

Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn får konkrete erfaringer med naturen, som 

udvikler deres nysgerrighed og lyst til at udforske naturen, som giver børnene mulighed for at opleve 
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menneskets forbundethed med naturen, og som giver børnene en begyndende forståelse for 

betydningen af en bæredygtig udvikling. 

 

o Vi har frugttræer og en køkkenhave, hvor børnene kan følge årets gang. Vi har snegle 

og vandrende pinde, som børnene er med til at passe. Børnene er med til at så og plante. De finder 

smådyr, som vi sammen undersøger. 

o Nå vi planlægger aktiviteter sørger vi for at tænke naturen og science med i 

planlægningen. Det kan være at aktiviteten foregår ude på legepladsen eller en aktivitet helt konkret har 

fokus på natur og science. 

  

 

Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn aktivt observerer og undersøger 

naturfænomener i deres omverden, så børnene får erfaringer med at genkende og udtrykke sig om 

årsag, virkning og sammenhænge, herunder en begyndende matematisk opmærksomhed. 

 

o Når børnene viser interesse, undres og stiller spørgsmål undersøger vi sammen med 

børnene sammenhængen. Det gør vi på biblioteket, på nettet og ved at eksperimenterer. 

o Vi tæller med børnene, hvor mange frø kom vi i jorden? Hvor mange planter kom op af 

jorden? Hvad skete der med de frø der ikke blev til noget? 

 

VI VÆRNER OM NATUREN 

 

 

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 
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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. 

KULTUR, ÆSTETIK OG FÆLLESSKAB 

 

Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn indgår i ligeværdige og forskellige former 

for fællesskaber, hvor de oplever egne og andres kulturelle baggrunde, normer, traditioner og værdier. 

o Vi tilrettelægger hverdagen så børnene får mulighed for at indgå i små og store 

fællesskaber i løbet af dagen. 

o Omkring måltiden taler vi om forskellighed. Børnene drøfter hvad de andre spiser, hvad 

man må hjemme hos deres venner, SKAL man sige tak for mad? Må man tale med mad i munden?  

o Børnene oplever at der er forskel på kulturen i børnehuset og i deres familie. Når vi tager 

hjem til fødselsdage møder børnene andre familiers kulturer. 

 

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

både som tilskuere og aktive deltagere, som stimulerer børnenes engagement, fantasi, kreativitet og 

nysgerrighed, og at børnene får erfaringer med at anvende forskellige materialer, redskaber og medier. 

o I Børnehuset optræder Storegruppen i børnehaven med et krybbespil i den lokale kirke. 

De øvrige børn kommer over i kirken og ser krybbespillet. Krybbespillet er dermed en gennemgående 

oplevelse i deres tid her, både som tilskuere og aktører. 

o Børnene får mulighed for at arbejde med forskellige materialer, deres kreationer 

udstilles, så børnene oplever at det de laver er betydningsfuldt. 

o Børnenes perspektiv inddrages i forhold til indretning og æstetik. Hvad er de optaget af? 

Hvilke billeder skal op på væggen? Børnene skal føle at Børnehuset også er deres hus, hvor farver, 

planter og kunst afspejler dem. 

 

TRIVSEL GENNEM KREATIVITET OG MANGFOLDIGHED 

 

 

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. 
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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. 

 

Vi evaluerer både i hverdagen samt til afdelings- og personalemøder. Når vi har lavet en aktivitet, haft 

leg på ude eller inde, været på tur osv. drøfter vi hvordan aktiviteten forløb. Hvis vi oplever udfordringer 

i hverdagen drøfter vi på afdelings- og/eller personale møder forskellige løsnings muligheder. Derefter 

afprøver vi det valgte. Herefter evalueres effekten både dagligt og på møde. Vi har en undersøgende 

tilgang til evaluering i Tømmerup haveby 

 

 

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.  

 

Vi evaluerer den styrkede pædagogiske læreplan løbende. Således at vi tager et punkt/emne fra den 

pædagogiske læreplan op til refleksion, evaluering, samt eventuel revidering på, hvert personalemøde. 

På denne måde sikre vi løbende arbejde med og kendskab til vores læreplan. Læreplanen vil være 

evalueret på ca. 14 måder, hvor vi så vender bunken igen. I vores evaluering vil vi have fokus på: 

praksis (hvad gør vi) og teori (hvad bør vi) med udgangspunkt i børnegruppens behov.  

 

 


