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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. 

 

Børnehaven holder til i et stort hus med tilhørende SFO. Huset er omgivet af grønne arealer med 
masser af træer og buske. Vi har en dejlig stor legeplads, som inviterer til fysisk udfoldelse, fantasi og 
mulighed for at udforske naturen. Derudover har vi en cykelbane som er omdrejningspunkt for mange 
lege i løbet af dagen.  

Børnehaven består af 3 stuer – 2 stuer i ”hovedhuset” og 1 stue med de ældste børn i en tilhørende 
pavillon. I perioder har vi muligheder for at benytte SFO’ens lokaler og udearealer. 

I børnehaven har vi 7 faste medarbejdere, 4 pædagoger og 3 medhjælpere. Som kollegaer arbejder vi 
med gensidig respekt og tillid til hinanden. Ligeledes spiller humoren en stor rolle i dagligdagen.   

Her hos os udvikler og arbejder vi på at stimulere børnenes tryghed, trivsel, nysgerrighed og læring 
gennem idræt, leg og bevægelse. Vi tager udgangspunkt i robuste børn og gode relationer som 
lærings- og udviklingssyn. 

For at udvikle sig til sunde, robuste, sociale børn med et godt selvværd har børn brug for et godt 
samspil med relations kompetente voksne, der evner at se og møde børnene med de forudsætninger 
og ressourcer, det har med sig. Evnen til at spejle og dermed bekræfte barnet i dets oplevelse af sig 
selv og den måde, det ser virkeligheden på, er uvurderlig for udviklingen af barnets identitet og 
selvværd. 

I praksis betyder det at vi prioriterer nærvær og omsorg i dagligdagen og hele tiden arbejder på at 
etablere tætte og betydningsfulde kontakter til børnene. 

En af de vigtigste forudsætninger for at lære – og lære noget nyt – er at barnet grundlæggende føler sig 
mødt og forstået. 

I det daglige arbejder vi med pædagogisk idræt, hvor de fire fokusområder er psykisk, kognitiv, social 
og fysisk. I voksen styrede aktiviteter arbejdes der med den pædagogiske bagdør, hvor der skrues op 
og ned til det enkelte barn, så det trygt kan udvikle sig i takt med dets modenhed. 
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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 

Børn skal have plads og tid til at være børn, plads til at være forskellige og tid til at udvikle sig i 
forskellig tempi. De skal opleve nærvær, omsorg og tryghed, hvormed fundamentet for udvikling 
etableres. Vi voksne skal justere os følelsesmæssigt efter barnet og være opmærksomme på hvor 
”barnet er lige nu”. I en legende tilgang opbygger vi relationen, og derigennem udfordrer vi børnene i 
forhold til ”at mestre det næste”. Det betyder, at vi tager udgangspunkt i det, barnet allerede kan, for 
dernæst at tage næste skridt i deres udvikling. 

Eksempel: 

Dragegruppen er klar til morgensamling. I dag er opgaven at finde en fællesleg.  

Børnene bliver nu inddraget i at vælge hvilken. Der kan vælges i mellem tre forskellige lege, som den 
voksne har planlagt. Legen vælges herefter ved håndsoprækning. 

Det bliver bestemt at legen skal være en terningeleg, hvor hvert tal repræsenterer en bevægelse. 

Børnene bliver nu delt i 6 mindre grupper, her får de ansvaret til at finde den fysiske aktivitet, der skal 
udføres ved tal (1-6), samt at tegne den udvalgte opgave ned på et stykke papir. Grupperne 
præsenterer det valgte for hinanden inden legen starter. 
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Dannelse og børneperspektiv 

Barnets dannelsesproces foregår gennem hele dagen, da der opstår mange situationer i det sociale 
fællesskab, hvor børnene skal træffe beslutninger om, hvad der er rigtigt og forkert. Ved at deltage 
aktivt, prøve sig selv af og få respons i sammenspil med andre, danner barnet et billede af ”hvem er jeg 
alene” og ” hvem er jeg sammen med andre”.  

Eksempel: 

Det er ved at være frokosttid og der skal dækkes bord. Denne opgave varetages af to børn og en 
voksen. Børnenes ansvar er at finde kopper, tallerkener, mælk samt børnenes madkasser, som de skal 
stille på bordene. Børnene skiftes til at varetage denne opgave og som udgangspunkt sætter vi et stort 
og et mindre barn sammen. Børnene løser opgaven i fællesskab og den voksne understøtter og stiller 
undrende spørgsmål, såsom ”skal vi drikke af kanden?” - hvis kopperne mangler.  

Leg 

Legen er en værdi i sig selv og skal være omdrejningspunkt for børnenes dagligdag i institutionen, både 
i den frie leg og i den voksenstyrede leg. Når børnene leger, lærer de mange ting. Børnene udvikler 
blandt andet deres fantasi, sproget, sociale kompetencer, motorik og meget mere. 

Vi som personale understøtter legen ved at iagttage barnets leg og samtidig have en opmærksomhed 
på den enkelte barns trivsel. Vi skal være tæt på legen, så vi kan hjælpe børnene videre, hvis der er 
brug for det. Til dette arbejder vi blandt andet med de tre læringsrum, foran - ved siden af og bagved, 
samt den pædagogiske bagdør. Den voksne skal være bevidst om, hvilken rolle man indtager - er man 
aktiv deltager, guide eller observatør.  

Vi arbejder med læringsmiljøet, så de fysiske områder inviterer til forskellige lege fx. vilde lege, stille 
lege, rollelege og konstruktionslege. Det kan fx være ved hjælp af rekvisitter, som kan sætte gang i 
nysgerrigheden og fantasien. 

Vi er i opstarten med at arbejde med legemanuskripter, som vi ser som et stort potentiale. Den voksne 
udfærdiger et legemanuskript – en slags ”rolleleg”, som børnene så sidenhen er med til at videreudvikle 
igennem legen, så det bliver et fællesmanuskript. Dette skal dog lige implementeres, så det fungerer for 
alle. 

Eksempel  

Gudrun tramper hårdt på ”broen”, et bredt bræt mellem to mælkekasser er lagt frem. Pludselig kommer 
Tenna (den voksne) farende op og råber med vilde øjne og grov stemme: ”hvem er det der tramper på 
min bro”? Børnene spærrer øjnene op og griner – krammer hinanden og farer afsted med et hvin. 4 
børn er sammen med en pædagog i gang med at udføre ”de tre bukke bruse” – som de tidligere har 
læst og fået fortalt gennem nogle træfigurer.  
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Læring  

Dagligdagen er et stort læringsrum og det skal vi som voksne, have en bevidsthed om. Dette gælder 
både i voksen styrede aktiviteter, fri leg og det upåagtede rum. Børnene inddrages i de daglige rutiner 
f.eks. måltid og garderobe situationer. 

Omgivelser og relationer mellem barn-barn og barn-voksen er af stor betydning for den læring barnet 
optager. Vi lærer sammen og den fælles læring skaber fælles erindring. At øve sig er en del af 
læreprocessen og den voksne understøtter barnets refleksion over egen læring, samt at det er okay at 
fejle. 

 

Eksempel 

Til morgensamling har vi blandt andet talt om vejret og påklædning, inden børnene skal ud på 
legepladsen. Døren til garderoben åbnes og børnene myldrer ud. De voksne placerer sig forskellige 
steder i garderoben i børnehøjde og er på den måde tilgængelig. Børnene begynder at finde det tøj 
frem de skal have på. En af børnene har taget jakken på, men har svært ved at lukke lynlåsen. Derfor 
henvender barnet sig til en voksen og ved fælles hjælp får de lynet jakken. Skoene driller også og 
barnet må på ny bede den voksne om hjælp. 

 

Børnefællesskaber 

Vi arbejder på tværs af stuerne i hovedhuset største dele af dagen. Dette gør at børnene har kendskab 
til og relationer til børn og voksne i hele institutionen. Dragestuen, som holder til i pavillonen, har deres 
eget fællesskab, men ser de andre børn i ydertimerne. 

Vi arbejder kontinuerligt med at give/finde værktøjer, så børnene kan hjælpe hinanden, være gode ved 
hinanden og vise hensyn. Vi tænker samarbejde ind i vores planlagte aktiviteter, derudover arbejder vi 
også løsningsorienteret - det vil sige ud fra de 3 læringsrum. Hvis vi voksne lykkes med dette, vil 
børnenes forudsætning for at blive gode til at lytte og se hinanden, som en værdifuld brik i et større 
billede, øges. 

Flere af vores aktiviteter tager udgangspunkt i den pædagogiske idræt, hvor den inkluderer alle. I den 
forbindelse er vi voksne vigtige rollemodeller, men vi lærer også de største børn at være gode 
rollemodeller for de mindre børn. Alle kan noget og sammen kan vi alt. 

I de voksenstyrede aktiviteter har vi et særligt fokus på samarbejdsøvelser. Dette kunne f.eks. være et 
Stjerneløb, hvor opgaven netop er at samarbejde.  

Kort om forløb: Stjerneløb er en form for orienteringsløb som er udformet som en stjerne. Her vil der 
være ophængt flere forskellige poster og børnene skal igennem dem alle. Børnene bliver delt i 2 og 2, 
og hver gruppe får udleveret en tusch og et stykke papir til at nedskrive deres fund på. De bliver sat i 
gang af en voksen, som stiller dem deres opgave. I dette eksempel brugte vi billeder med tal bagpå. 
Børnene skulle eksempelvis finde klovnen og nedskrive det tal, der stod bag på billedet. Derefter skulle 
de tilbage til den voksne og få en ny opgave. 

Eksempel 

Et hold består af Theodor og Alma. Theodor begynder at finde pinde, og Alma kæmper for at få ham 
med og siger gentagende gange; ”kom nu Theodor”, ”jeg gider ikke være på hold med dig, hvis du ikke 
hjælper”. Theodor råber tilbage; ” jeg er ligeglad”. Den voksne ved at, Theodor har svært ved tallene og 
ved at huske, hvilke billeder der skal findes og at Alma løber ikke så hurtigt som Theodor. Men Alma 
har til gengæld styr på tallene og kan huske de billeder, de skal finde. Den voksne gentager opgaven 
og forklarer, at de har brug for hinanden (kompetencer) til at få løst opgaven. Den voksne stiller 
spørgsmålene; ”Alma kan du huske hvilke billede I skulle finde og Theodor kan du huske, om du har set 
billedet af klovnen før?”. Derved inddrages begge børnene i at komme videre. Børnene finder ud af, at 
Alma kan huske, hvilke billede de skal finde og Theodor mener at kunne huske, hvor det er. Sammen 
løber de afsted og gør brug af deres fælles kompetencer og får fuldført aktiviteten sammen.  

 



9 

 

 

Pædagogisk læringsmiljø  

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

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

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

dannes.  

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

deltagelse, børnefællesskabet, børnegruppens sammensætning og børnenes forskellige 

forudsætninger.” 

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

 

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

lære, udvikle sig og dannes? 

Det pædagogiske læringsmiljø skal tage udgangspunkt i et børneperspektiv, uanset om der er tale om 
rutinesituationer, børneinitierede aktiviteter eller voksnes planlagte aktiviteter. Når vi er i stand til at 
gribe børnenes perspektiver og tage ved lære af dem, kan vi udvikle vores praksis. Vi voksne skal lege 
med børnene og være nysgerrige på, hvad der optager dem og følge deres initiativ. 

Barnet er en aktiv deltager i sin egen læring, men i visse kontekster kan der være faktorer, der 
udfordrer den enkelte. Det kan f.eks. være udfordringer på det motoriske, det sproglige, det personlige 
eller det sociale felt. Nogle gange kan det f.eks. være svært at overskue køer på toilettet eller at komme 
ind i en leg. Faktorerne kan være årsagen til at barnet, i visse situationer, kommer til at stå uden for 
fællesskabet. Her er det den voksnes rolle at få inddraget det enkelte barn i fællesskabet. Til det kan vi 
bl.a. vælge at bruge tidligere omtalte legemanuskripter. 

Vi har øje på vigtigheden af den tidlige indsats, observationer, handlingsplaner, forældresamarbejde, 
samt diverse netværksmuligheder. Ved bekymring eller særlige udfordringer, vil barnet blive taget op på 
et dialogmøde og herefter vil der blive lagt en strategi for det efterfølgende forløb. 

Eksempel 

Det er formiddag i børnehaven. Fem børn leger med LEGO. Tre af dem bygger et hus sammen og de 
andre bygger hver for sig et fly. Børnene bygger i starten meget koncentreret og nærmest i stilhed. En 
af børnene begynder at flyve rundt med sit fly, de andre børn registrerer det, men bygger videre. De 
rækker løbende ind over hinanden, taler lidt sammen i korte vendinger, huset bliver højere og højere og 
flyene bliver snart klar. Først rejser det ene barn sig og flyver sin maskine rundt om et bord, lige efter 
endnu et barn med sin flyvemaskine og lige pludselig er alle fem børn oppe og løbe hujende rundt om 
bordet. De leger uden at blive forstyrret af andre og lige så hurtigt de starter deres flyve/løbe leg, lige så 
hurtigt stopper den igen. Først går en tilbage på måtten og bygger videre på huset, så følger de alle 
trop og fortsætter med at bygge på flyene. Efter en god tid begynder de at nedbryde huset og legen 
brydes langsomt op  
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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? 

Vi skal have en fælles mission om at fremme barnets trivsel, udvikling, dannelse og læring. Det fordrer 
åbenhed, ærlighed og indsigt i hinandens verden. Vi møder vores forældre med respekt, som vi 
forventer vil være gensidig.   

Vi bruger humor og smil i vores arbejde og ønsker at give noget af os selv. 

Det tager tid og kræver nysgerrighed, at lære hinanden at kende. Men på sigt ønsker vi, at oparbejde 
en tillidsfuld relation, hvor vi kan være i åben dialog om barnets bedste. Det er vigtigt for os, at 
forældrene føler at, deres barn er i trygge hænder.  

Forældrene indkaldes til et samarbejdsmøde før barnets opstart og der lægges en fælles plan for 
opstarten og vi får afstemt vores forventninger til hinanden. Derefter afvikles møder efter behov. 

I årets løb vil der afholdes forskellige forældrearrangementer, nogle arrangeret af børnehaven, andre af 
forældrebestyrelsen.  

Generelt sparrer vi og inddrager forældrene i forskellige kontekster, fx. børn med forskellige 
udfordringer, sprog, fordybelse, koncentration, sanser m.m. Det kan være i forhold til udlevering af 
materiale, forslag til hjemmeopgaver og forældreinddragelse i forskellige temaer og projekter.  

Eksempel: 

Vi har haft et uge projekt omkring dyr, hvor børnene vælger hver deres dyr.  

Efterfølgende var vi på biblioteket, hvor vi lånte bøger om de pågældende dyr. I projektet var der også 
en hjemmeopgave, så børnene fik hver deres bog med hjem. Børnenes opgave var efterfølgende, at 
give fakta om dyrene til deres forældre, som nedskrev barnets viden til en fælles bog. Børnene blev delt 
i mindre grupper, hvor de delte deres viden om det pågældende dyr. De andre børn fik afslutningsvis 
mulighed for at byde ind, hvis de sad med yderligere viden om dyret. Efterfølgende malede børnene et 
billede af deres udvalgte dyr til den fælles bog. Forløbet blev afsluttet med en quiz, hvor børnene fik 
spørgsmål omkring alle dyrene. 
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Børn i udsatte positioner 

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

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

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

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

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

På Byggelegepladsen har vi ud over børnehaven, en SFO som vi samarbejder med og overleverer til. 

I børnehaven arbejder vi tværfagligt med fagspecifikt personale, herunder skoleteamet, som vi arbejder 
tæt med i forbindelse med børnenes skoleopstart. Dette fordrer sparring og brug af hinandens 
ressourcer. Vi kan besøge 0 klassen og har mulighed for at trække klasselederen over til os, for at 
observere børnene ift. skoleparathed. Vi afvikler også et fælles forældremøde med de forældre, som 
har børn, der skal til at starte i skole.  

I Dragegruppen (de ældste) arbejder vi koncentreret med børnene om de forventninger skolen har til 
dem. Vi forbereder bl.a. børnene på :Vente på tur, være en god ven, kunne indgå i fællesskabet, Lytte 
til hinanden, forstå kollektive beskeder, selvhjulpenhed, samt ansvar for egne handlinger m.m. Til at 
understøtte disse kompetencer benytter vi os bl.a. af Heltetræning. Heltetræningsprogrammet hedder 
den Ydre Helt, hvor børnene lærer at navigere rundt i en ”Ydre” verden ved hjælp af fire dyrs forskellige 
temperamenter. Børnene bliver bevidste om at finde frem til det temperament, der passer til den 
situation de er i. Børnene skal gennemføre forskellige heltebaner ved brug af netop disse dyrs evner og 
blive Helten i eget liv. Børnene bliver bevidste omkring egne styrker og skyggesider, og kan derved 
lære at tage ansvar for sig selv og blive klædt godt på inden skolestart. 

Eksempel 

Der er morgensamling på stuen, en af drengene har uro i kroppen og kan ikke sidde stille, hvorefter en 
af de andre børn siger til ham: ”Gunnar du kan ikke være abe nu, du skal huske at bruge 
sommerfuglen”, hvorefter Gunnar nikker og sætter sig. En pædagog opfanger dette siger ”hvor er i go’e 
i to” og spørger ” hvor er det nu i kan være aber henne? De svarer i kor: ”legepladsen”  
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Øvrige krav til indholdet i den pædagogiske læreplan 

Inddragelse af lokalsamfundet 

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

arbejdet med etablering af pædagogiske læringsmiljøer for børn.” 

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

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

Vi benytter primært lokalsamfundet og dens muligheder, når vi arbejder med temaer eller traditioner. 
Det kan f.eks. være Københavns lufthavn, Natur skolen/Blå base, Den Blå Planet, Amager museet, 
Tårnby Stadion, Skaterbanen.  

Vi samarbejder med Tårnby kirken om årstidens traditioner og kommer der et par gange om året. Vores 
fælles kultur/historie bliver fortalt i børnehøjde og bliver ”leget” ind. 

Kastrup Hovedbibliotek giver os muligheder for forskellige aktiviteter. Dette kan være videns opsøgning, 
film, brug af computere samt leg og hygge i bibliotekets faciliteter. Vi samarbejder og bruger deres 
viden. Se tidligere eksempel om dyreprojekt   
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Arbejdet med det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø 

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

pædagogiske arbejde med etablering af pædagogiske læringsmiljøer.  

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

under hensyntagen til børnenes alder og modenhed.” 

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

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

Det æstetiske børnemiljø har betydning for, om børnene oplever vores børnehave som et rart sted at 
være, samt oplever miljøet i institutionen som inspirerende, motiverende og udfordrende. Det æstetiske 
miljø har betydning for børnenes lyst til at udfolde sig og lære. Vores udformning, indretning, 
udsmykning og lege steder, indvirker på børnenes oplevelser og handlinger. 

Vi har indrettet vores børnehave således, at der muligheder for forskellige typer af aktiviteter og leg, der 
kan medvirke til børnenes sociale, sproglige, motoriske og individuelle personlige udvikling. 

Vi ønsker at give børnene mulighed for at bearbejde indtryk til udtryk dette kan ske gennem musik, 
bevægelse, maling, tegning, rollespilslege, fortællinger m.v. 

Vi voksne skal være bevidste om vores rolle og påvirkning, samt hvilke legemiljøer der tilbydes 
børnene. Dette kan hjælpe børnene til at blive opmærksomme på egne behov såsom vilde lege, behov 
for ro, fantasi og andre udtryksforme. 

Stuerne er så vidt muligt indrettet i børnehøjde, med forskellige zoner tilpasset børnenes leg, såsom 
køkken-, dukke-, læsehjørne, bilbane, riddere og puderum.   

Vi er påbegyndt en proces hvor vi har mere fokus på vores lege/læringsmiljøer. Hvor der vil være 
mulighed for det pædagogiske arbejde både i det formelle og uformelle rum. 

Eksempel  

Bertha har svært ved at lære og huske ting på lige fod med aldersvarende børn, trods mange 
gentagelser. Vi blev opmærksomme på, at gennem musik og dans syntes Bertha at kunne huske og 
udenadslære, tekster og koreografi og dette blev en succesoplevelse for hende. Vi oplevede at Bertha 
selv blev bevidst om musikkens fordel for hende og søgte det dagligt 
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De seks læreplanstemaer 

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

sammenhængen mellem læringsmiljøet og børns læring. 

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

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

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

 

Alsidig personlig udvikling 

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

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

deltagelse.” 

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

 

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø børnenes alsidige personlige 
udvikling? 

Herunder, hvordan vores pædagogiske læringsmiljø: 

 Understøtter de to pædagogiske mål for temaet Alsidig personlig udvikling  

 Tager udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag  

 Ses i samspil med de øvrige læreplanstemaer. 
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Alsidig personlig udvikling 

Hos os i børnehaven ser vi hvert barn være sit eget, med egne muligheder og forudsætninger for 
udvikling samt forøgelse af barnets erfaringsverden. Når vi modtager barnet kommer det med en almen 
dannelse fra hjemmet, hvor opdragelse og primærpåvirkninger har formet barnet. Vi skal derfor kunne 
skabe deltagelses muligheder for alle, fx. skal barnet mærke egne grænser og få mod og lyst til at rykke 
sig, samt indgå i et større fællesskab. 

Vi voksne skal motivere, guide og støtte barnet, så deres forudsætning for at indgå i en demokratisk 
proces finder sted, herunder øvelse i at tale højt og være i centrum. Vi voksne skal tilbyde redskaber, 
som barnet kan bruge i konflikthåndtering. Dette gør vi bl.a. ved at hjælpe børnene med at sætte ord og 
handling på, både nonverbalt samt verbalt, for derved at rumme deres egne og andres følelser, så 
barnet selv finder frem til eller bidrager med en løsning. 

Vi skal skabe mulighed for, at børnene oplever sig selv som værdifulde deltagere i og medskabere af et 
socialt og kulturelt fællesskab, præget af respekt og omsorg for hinanden på tværs af vores 
forskelligheder.  

For de største børns vedkommende har vi arbejdet med empati ved hjælp af filmen Gummi Tarzan med 
skuespiller Otto Brandenburg. Her ser vi hvordan Ivan Olsen oplever sin hverdag gennem meget 
modgang og hvordan han får en voksen ven, der lytter og møder ham, hvor han er.  
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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. 

 

Børnenes mulighed for at indgå i relationer og blive en del af fællesskabet starter med leg, både i den 
frie leg og i de planlagte voksenstyrede aktiviteter. Her prøver de sig selv af, får reaktioner fra 
omverdenen og bruger, hvad de tidligere har lært. Det er vigtigt, at den voksne både italesætter og 
skaber plads til, at det enkelte barn har mulighed til at bidrage med noget. Man kan snakke om, at det 
er barnets karakterdannelse, der begynder at tage form, da det begynder at socialisere sig og indgå i 
fællesskaber. Børnene skal inddrages og opmuntres til at være aktive deltagere i fællesskabet og 
kunne samarbejde med andre, samt være deltagende i de demokratiske beslutningsprocesser. Vi 
sammenligner os med et fodboldhold. Her er alle pladser vigtige, uanset om du er målmand eller 
angriber. De har brug for hinanden til at kunne udvikle sig, lære af hinanden via spejlinger og 
reaktioner. Ved at børnene føler sig set, hørt og forstået, bliver det nemmere for dem at indgå 
kompromiser, udvikle empati, samt vise hensyn og omsorg for hinanden. 

 

Eksempel 

Ved de mindste børn understøtter vi deres parallellege ved at være aktiv deltagende og støttende. Fx to 
børn leger køkkenleg og det ene barn tager koppen fra det andet barn. Vi som personale anerkender 
barnet ved at sige, han/hun godt kan se, at barnet også vil have en kop og opfordrer barnet med 
koppen til at finde en mere, så de begge har en. Derved har de mulighed for at spejle sig i hinanden i 
legen. 

For de ældre børn, som ikke har nogle at lege med og som har svært ved at komme ind i legen. Dem 
skal vi guide hvis dette er muligt. Det kan fx være, hvad de kan sige til de andre børn, at vi tydeliggør 
legen og rollerne eller hjælper til at finde en rolle til barnet. På den måde lærer børnene at forhandle, at 
indgå kompromisser og løse konflikter. Andre gange vil det være nødvendigt, at vi voksne selv deltager 
aktivt. 
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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. 

 

Det er vigtigt, at vi giver alle børn mulighed for at udvikle deres sprog gennem dagligdagens gøremål og 
aktiviteter, så de udvikler et alderssvarende sprog. Det giver dem mulighed for at udtrykke tanker, 
følelser og ideer. Vi voksne skal være tydelige i vores kommunikation, give tid til at barnet kan svare, 
have fokus på at stille åbne spørgsmål, som inviterer til dialog (understøttende sprogstrategier). Dog 
skal vi være opmærksomme på, hvor barnet er her og nu. Nogle gange kan det være nok med et ja-nej 
svar (Zone for nærmeste udvikling). 

Sproget er vigtigt for barnets mulighed for at kunne kommunikere og gøre sig forståelig i leg og kunne 
give udtryk for følelser, tanker og behov. 

Vi arbejder både med det verbale og det nonverbale. Der skal være sammenhæng mellem det vi siger 
og det vi gør, så børnene udvikler erfaringer med at aflæse hinanden og forskellige situationer. Fx tre 
børn står sammen på legepladsen, de to børn løber efter det første barn, som grinende siger ”nej jeg vil 
ikke”. Her er der ikke sammenhæng mellem hvad barnet siger og gør. 

Vi skal udnytte de muligheder, der ligger i det upåagtede rum for at arbejde med børnenes sprog. Det 
kan være via dialog, stilladsering og fokus på udvikling af ordforråd, ved at italesætte forskellige 
handlinger. 

Vi voksne bruger os selv ved at være aktive deltagere, uagtet om det er oplæsning i traditionel form, 
dialoglæsning eller ved aktivfortællinger, hvor børnene bidrager til fortællingen. Vi voksne fortæller 
historie/eventyr ud fra vores hukommelse, samt ved brug af skuespil og rekvisitter. 
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Eksempel 

Gretha (svensk) har et lille ordforråd og kæmper med de danske ord. Det er svært for Gretha at følge 
med i traditionel højtlæsning og hun mister interessen hurtigt. Ved genfortælling af en historie/eventyr, 
hvor den voksne bruger sig selv og rekvisitter, fanges interessen hos Gretha, og hun spørger gerne ind 
til gentagelser de følgende dage. Samtidig bliver hun nysgerrig på nye ord som hun ikke kender/forstår. 
Igennem forløbet får hun udvidet sit ordforråd og kan bruge det aktivt i dagligdagen.  
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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. 

 

Alle børn skal opleve accept af, forståelse af egen krop og glæden ved at være i bevægelse. Vi har 
fokus på at styrke børnenes fysiske sundhed fx ernæring, hygiejne og bevægelse. 

Vi arbejder ud fra teorien i den pædagogiske idræt, da vi ønsker at give børnene bevægelseserfaring 
gennem diverse lege og aktiviteter. Børn udvikler sig ved, at være aktive og ved at være i bevægelse i 
et gensidigt samspil med andre børn og voksne. 

Igennem pædagogisk idræt, krop og bevægelse sætter vi fokus på, at børns kropslige læring skal 
medtænkes i vores pædagogiske praksis. Det er vigtigt, at bevægelses glæde i hverdagen og 
pædagogisk idræt baserer sig på kerneværdier i form af fascination, tabe-vinde, sociale relationer, 
mestring, brugen af konkurrence som drivkraft m.m. I pædagogisk idræt er der plads til alle, og gennem 
tilrettelæggelsen og den pædagogiske bagdør, sikres aktiviteter, hvor både de livlige og de forsigtige 
kan deltage og få udfordringer. Det vil sige en sammenhæng, hvor målet og midlet er idrættens 
inkluderende kvaliteter - det fysiske, det kropslige, det motoriske, det personlige, selvværdet, 
bevægelses glæden, de personlige sejre og det sociale, oplevelser af flow, det fælles tredje og ikke 
mindst det legende. Herunder arbejder vi også en stor del, med de forskellige sanser. Fx. anbefaler vi 
bløde sutsko eller slet ingen, da vi er bevidste om føddernes mange forskellige sanser, samt 
vigtigheden af at få stimuleret disse. 

For nogle år tilbage valgte vi at købe et forløb der hedder Heltetræning, som er et koncept sammensat 
af teoretisk viden og sansemotoriske øvelser. Dette forløb gav os og børnene en succesoplevelse og 
mod til at implementere det for vores ældste gruppe her i børnehaven. Derfor fik vi uddannet en 
medarbejder på Helteskolen, så vi fremadrettet selv kunne køre forløbet. Vi arbejder henimod at 
børnene bliver helte i deres eget liv, hvor de lære at navigere efter tid og rum.  
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Natur, udeliv og science 

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

dimension.  

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

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

bæredygtighed og samspillet mellem menneske, samfund og natur.” 

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

 

 

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

Herunder, hvordan vores pædagogiske læringsmiljø: 

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

 Tager udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag  

 Ses i samspil med de øvrige læreplanstemaer. 

Vi ønsker, at børnene skal udvikle respekt og forståelse for glæden ved at være i naturen. Det har vi 
mulighed for, da vi har til huse i en skov. Børnene lærer naturen at kende med alle sanser, samt 
oplever denne som kilde til rum for leg, oplevelser, udforskning og viden. Børnene skal have mulighed 
for at opleve naturens kræfter, forandring og betydning for mennesker. Derfor skal børnene stifte 
bekendtskab med årstiderne, dyr, vejret, skov og vand. Naturen bliver herved en legeplads, med 
mulighed for at udforske og eksperimentere. 

I dagligdagen vægter vi at have dialog om bæredygtighed i form af fx at passe på tingene, brug af vand, 
papir, affaldssortering, hvor børnene bidrager ved fx madpakkerne, samt brug af genbrugsmaterialer i 
de kreative processer.  

Aktiviteter sammen med børnene kan være spontane, planlagte eller projekter. Derudover har vi en 
årlig bondegårdstur, hvor vi arbejder med turen som tema. 

For at børnene får en begyndende matematisk opmærksomhed, har vi fokus på måle- og vægtenheder, 
hvor vi er nysgerrige og undersøger ting ved at måle noget ud fra børnenes forslag fx pinde, fuglefjer, 
snor m.m. Vi arbejder med eksperimenter, som vi ikke altid ved hvor ender, fx hvad kan flyde synke, 
frugt, hvad kan rådne m.m. Vi er i øjeblikket optaget af at udvikle udendørs læringsmiljøer, som både 
kan skubbe til deres nysgerrighed, sætte gang i fantasien og fælles viden. 

Eksempel 

De ældste børn blev delt i mindre grupper og skulle derefter ”opfinde” en ny leg, hvor det at måle var et 
fokus. En af legene omhandlede, hvor langt børnene kunne springe. Springet blev efterfølgende målt 
ved hjælp af forskellige pinde, hvor de gjorde sig erfaringer med pindenes længde, tykkelse samt vægt.  

 



22 

 

 

Kultur, æstetik og fællesskab 

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

kulturelle værdier, som børn tilegner sig i hverdagslivet.  

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

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

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

 

 

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

Herunder, hvordan vores pædagogiske læringsmiljø: 

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

 Tager udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag  

 Ses i samspil med de øvrige læreplanstemaer. 

Vi vægter fællesskabet og samværet. Vi øver os i og være sammen, i både små og store fællesskaber. 
Demokratiet er i fokus, børnene øver sig i at ytre sig i gruppen, at lytte til andre, samt vente på tur. Til 
samling, drøfter vi normer og regler og hvad der optager børnene. Vi taler bl.a. om, hvem er jeg og 
hvem bor hjemme hos mig - vi bor forskelligt – nogle har to fædre m.m., hvad har vi til fælles, hvor er vi 
forskellige og hvordan kan vi være sammen?  

Vi har fokus på børnesyn, dannelse og børneperspektivet gennem lege- og læringsaktiviteter, der 
styrker barnets eget udtryk, udfoldelses- og deltagelsesmuligheder. Vi understøtter børnenes forståelse 
af fællesskabet, ved at arbejde i små og store grupper, hvor fokus på forskelligheder og samarbejde er 
nøgleord. 

I hverdagen læser, synger vi og hører musik. Bøgerne er i børnehøjde, da bøgerne er en måde at 
udtrykke sig på. Ved eventyrfortælling kan eventyret efterfølgende leges af børnene selv. 

Vi vægter stuemiljøer – hvor der er plads til at børnene kan udfolde sig kreativt. Rummene udsmykkes 
med børnenes egne kreationer og børnene gives på den måde en mulighed for at udtrykke sig 
æstetisk.  

Vi har fokus på årets forskellige traditioner hvor vi fx klipper julepynt, laver gaver, udformer gækkebreve 
til påske og laver fælles fastelavnsris. Vi tager derudover på besøg i vores lokale kirke til jul og påske. 
De ældste kommer i teateret og ser Folk og røvere i Kardemomme by. Vi deltager gerne i sommerens 
Jazz festival for børn. Vi benytter den lokale biograf med de tilbud de giver os, ellers bruger vi 
Cinemateket i indre København.  

Som tidligere nævnt tager vi på bondegårdstur en gang om året, og vi tilbyder et fem dages 
koloniophold for de ældste børn. Fælles for alle turene er også et fokus på dannelse og en viden om at 
begå sig i trafikken uagtet om vi går, kører tog/metro eller bus. Derudover har vi også to ladcykler til 
rådighed i børnehaven.  
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Evalueringskultur 

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

udvikle og kvalificere det pædagogiske læringsmiljø. 

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

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

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

børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse.  

Evalueringen skal offentliggøres. 

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

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

Den pædagogiske dokumentation skal indgå i evalueringen.” 

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

 

 

 

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

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

 

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

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

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

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

 

I forbindelse med arbejdet med implementeringen af den nye styrkede læreplan har vi ændret fokus fra 
dokumentation til evaluering. Til denne proces vil vi tage udgangspunkt i det enkelte barns læring og 
udvikling, samt have fokus på, at den viden, vi indsamler danner grundlag for justeringer i vores 
læringsmiljøer, så vi hele tiden er bevidste om, hvad børnene møder hos os og sammenhængen til de 
mål, der stilles for børnegruppens læring. På P-møder prioriteres denne evaluering. I hverdagen vil vi 
arbejde med indsamling af viden, som kan udfoldes, så vi sikrer etableringen af et fagligt rum til analyse 
og refleksion. Vi har valgt at gøre brug af aktionslæring til at få skabt en evalueringskultur, der tager 
udgangspunkt i en undring, der undersøges og empiri indsamles. De nyfundne opdagelser evalueres 
og implementeres. Hele personalegruppen bidrager i denne proces. Vi har et årshjul til at understøttelse 
af den systematiske evalueringskultur.  

 

Vi vil fortsat dokumentere forskellige aktiviteter, det enkelte barns udvikling m.m. Til dette vil vi anvende 
Aula, skema til handling, børneperspektiver, praksisfortællinger samt fotos. Dokumentation såvel som 
evaluering skal desuden afspejle børn og forældres perspektiver på læringsmiljøet. 

 



24 

 

 

 

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.  

 

      

 

 


