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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. 

 

Vuggestuen er en kommunal institution med plads til 33 børn i alderen 0-3 år. 
Børnene er fordelt på 3, ikke aldersopdelte, stuer. 

Personalet består af 7 uddannede pædagoger, hvoraf en er leder og en er souschef, 
ydermere er der 3 medhjælpere, en køkkenassistent og et antal vikarer ansat. I 
personalegruppen findes et fagligt fyrtårn (medansvarlig for at der arbejdes med den 
nye pædagogiske styrkede læreplan), en sprogvejleder, og derudover fungerer en 
pædagog som tillidsrepræsentant, en som arbejdsmiljø-repræsentant og en som 
medlem af forældrebestyrelsen. 

Vuggestuen ligger i ”smørhullet” af det gamle Kastrup nær havnen og strandparken. 

Vi er et etplanshus med et stort fællesrum, hvor de 3 stuer udgår fra. Alle stuerne har 
desuden udgang til legepladsen. I indretningen af huset lægger vi vægt på lyse og 
venlige rum tilpasset børn. Her skal være rart og indbydende for alle, og man skal føle 
sig velkommen og tilpas.  

Vi har et alderssvarende og inspirerende inde/udemiljø skabt til leg og udvikling.  

Indendørs findes et stort fællesrum. Rummet bruges i hverdagen som et supplement 
til stuerne. Der er mulighed for at bruge rummet med en mindre gruppe børn og 
dermed organisere sig på en måde, hvor det enkelte barn eller gruppes behov. 
Rummets fysiske størrelse giver os mulighed for at der både kan laves motoriske og 
sansemæssige udfoldelser og fysisk aktive lege, og at der er rum for mere stille og 
fordybende leg og aktivitet.  

Vores køkken ligger placeret tæt ved fællesrummet, nær indgangen, så når der laves 
mad i køkkenet, dufter hele huset, og vi kan alle glæde os til det ventende måltid.  

Udenfor har vi en dejlig legeplads. Den ene del består af sandkasseområde, en stor 
græs-bakke, legehus, rutsjebane og gynger. Den anden del er anlagt som en ”have”, 
med frugttræer, blomster, bær og planter, der appellerer til sanserne, og afspejler 
årstiderne. Vi har et tredje uderum på forsiden af huset, som er indrettet med henblik 
på boldspil og bålaktivitet. 

 

Personalet i huset er fordelt på de 3 stuer - 2 pædagoger og 1 medhjælper på hver 
med forskellig erfaring, alder og kompetence. Vi arbejder både med aktiviteter stuevis 
og på tværs af stuerne fx i team-arbejde og aldersopdelte grupper. 

Vi har et personalerum og et kontor, som blandt andet bruges til samtaler, 
ledelsesmæssige opgaver, og planlægningsarbejde.  

Vi tilrettelægger pædagogikken i hverdagen både på de enkelte stuer og fælles – det 
være sig på stuemøder, personalemøder og i udvalg samt ved fælles oplægsaftener/ 
kursusdage og kompetenceudviklingsdage. 
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I vuggestuen skal personalet være professionelle kompetente ansatte, som altid 
sætter trygheden, omsorgen og udviklingen for det enkelte barn/ børnegruppen i 
fokus. Vi ønsker at personalet trives, og har respekt for hinandens faglighed, og at vi 
sammen skaber et godt psykisk arbejdsmiljø. Der skal være plads til udvikling både 
fagligt og personligt. Stemningen skal være god, og vi skal tale sammen, om hvordan 
vi arbejder og udvikler os. Vi har i personalegruppen løbende vores arbejdsmetoder 
under lup og til debat, og går i dybden med vores pædagogik gennem individuelle 
samtaler og gruppe samtaler, personalemøder, stuemøder, 
kompetenceudviklingsdage og ved en generel opmærksomhed på hinanden. 

 

Vuggestuens værdigrundlag: 

”En væsentlig forudsætning, for at mennesket trives og udvikler sig, er at blive mødt 
med omsorg, tryghed, anerkendelse og respekt.” 

 

Nedenfor er vuggestuens definition af de 4 kerneord, som vi lægger vægt på i vores 
værdigrundlag. 

 

Omsorg og tryghed 

Vi vil være en institution, som giver børnene en tryg og omsorgsfuld hverdag, fyldt 
med glæde, oplevelser, leg, læring og gode sociale relationer – hvor børnene trives, 
føler sig værdsat og holdt af. Trygheden skal opbygges fra barnets allerførste start i 
vuggestuen med en primær voksen. 

Som personale skal vi fornemme vores børnegruppe, og sætte inspirerende, 
udviklende og lærende børnemiljøer op, som runder alle læreplanstemaerne. Her skal 
børnene opleve succesoplevelser, som danner grundlag for udvikling af selvværd, 
sociale relationer og kompetencer. Vi skal være opmærksomme på det enkelte barn, 
og alle er en vigtig del af fællesskabet. 

 

Respekt og anerkendelse 

Alle børn og forældre skal ses og respekteres som de mennesker, de er, og mødes 
med en anerkendende tilgang og behandles ligeværdigt.  

Børnene skal opleve voksne, der er tilgængelige og ser dem. De skal føle sig 
anerkendt i egne udtryk, initiativer, leg og behov. De skal gives mulighed for at være 
aktive medskabere af deres hverdag, og opleve medbestemmelse og medindflydelse 
herpå. De voksne skal lytte, og hjælpe, og kunne anvise nye måder at gøre tingene 
på, så børnene ikke føler sig afvist, men derimod guidet, støttet og forstået. Det 
gælder også for den måde, vi som voksne taler til og med børnene på; at det er i en 
rolig og god tone, og med en forstående indgangsvinkel. Vi skal kunne fornemme, 
hvor børnene er i deres leg og udvikling og bygge videre herpå, og også støtte de 
børn, som skal hjælpes ind i legen og gruppen. Her skal vi deltage i det omfang, det er 
nødvendigt, men også vide, hvornår barnet kan undvære os igen. 
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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: 

Børnesynet betyder for os, at barnet er unikt, kompetent og værdifuldt i sig selv. 
Barnet skal respekteres, og ses som et enkelt individ. Barnet skal føle sig set og 
forstået og inddrages som aktiv medskaber af egen læring og udvikling. Børn udvikler 
sig i forskellig retning og i forskellig tempi, som personalet skal have øje for, tage 
hensyn til og navigere efter. Alle børn er ligeværdige, og skal føle sig vigtige i 
fællesskabet. Fællesskabet og relationerne til andre børn og voksne, giver barnet 
mulighed for udvikling og læring. 

Som personale skal vi være i stand til at møde og se barnet der, hvor det er. Her 
tænker vi specifikt på, at det pædagogiske personale har en grundlæggende teoretisk 
viden omkring det normale barns udvikling, men herudover skal vi formå at se på det 
enkelte barns aktuelle forudsætning for læring og udvikling. Det kræver, at det enkelte 
personale sætter sig ind i det enkelte barns situation – fx livsvilkår, familiesituation, 
personlighed etc. Ved at kende til ovenstående har pædagogen de bedste muligheder 
for, at sætte ind over for barnet og støtte, udfordre og hjælpe det til udvikling imod 
”nærmeste udviklingszone” (L.S. Vigotsky).  

Vi skal lære barnet så godt at kende, at vi er i stand til at aflæse det rigtigt. Vi skal 
nærme os barnets oplevelser, tanker og ideer og forsøge at leve os ind i barnet. Det 
er vigtigt, at barnet er tryg og sikker på de voksne og i kraft heraf udvikler det sunde 
SELV.  

Vi skal som voksne også kunne afvige fra rytmer, ”plejer”, rutiner, planlagte aktiviteter 
osv., for at kunne se og møde barnet med de behov, det har; at personalet fx. 
accepterer, at et givent barn ikke ønsker aktivt at deltage i en specifik aktivitet, men 
hellere vil stå lidt tilbage og observere. Det kunne også være, at barnet har lyst til at 
udforske institutionen, og har mod og tryghed til, at søge ind på andre stuer eller lign., 
og at vi som personale understøtter dette. 
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Et andet eksempel kan være, at 2 børn igangsætter en leg, som de er optagede af. 
Formiddagen er egentlig planlagt af anden aktivitet, men de voksne vælger her at 
følge børnene og give dem mulighed for at bygge videre på denne leg, fx at 2 piger 
klæder sig ud som Anna og Elsa. De voksne spotter det, og finder hurtigt noget musik 
med Frost, og stuen bliver omdannet til diskotek, og der danses vildt. 

Barnet skal endvidere have mulighed for at mærke efter, og give udtryk for ønsker og 
behov, i fx måltidssituationer. Det er legalt, at barnet takker nej til at smage på noget 
af maden. Grundlæggende handler det her om, at kunne vælge til og vælge fra. 

I legen skal barnet have mulighed for selvbestemmelse over fx. hvem leger jeg med, 
hvad går legen ud på, hvor længe skal legen vare m.m. Personalets rolle skal her 
være, at være støttende og ikke styrende. 

 

Dannelse og børneperspektiv: 

Dannelse betyder for os, at barnet tilegner sig nogle grundlæggende værdier i deres 
personlighed og udvikler sig til hensynsfulde, kritiske demokratiske mennesker. Det 
kræver, at vi som voksne er gode rollemodeller. Her tænker vi, at når vi voksne er 
smilende, taler pænt til hinanden, hilser og er imødekommende, smitter det af på 
børnene, idet de spejler sig i os. 

Ved det første møde vi har med det nye barn og dets familie, er det vigtigt at vi skaber 
en tryg base, og giver barnet en god indkøring. Det være sig i form af en primær 
voksen, at starte stille og roligt på en stue, for derefter at åbne op for fællesrummet/ 
legepladsen m.v. Dette vil, efter vores opfattelse, være medvirkende til at danne 
grundlaget for en tryg tilknytning, og derigennem skabe de bedste forudsætninger for 
udviklingen af et socialt menneske med et sundt SELV, som er hensynsfuldt, kritisk og 
demokratisk. 

Endvidere er den fællesskabsfølelse, som findes blandt både voksne og børn i huset, 
vigtig for stemningen i vuggestuen. Dette er medvirkende til, at barnet ser og oplever 
at være i en kontekst, hvor der er sikkert og trygt at være. Og dermed er vilkårene for 
udvikling til stede, og barnet kan vise hvem det er, og turde være sig selv. 

Vi vil videregive nogle, for os, vigtige kulturelle værdier og social forståelse. På denne 
måde vil vi danne grobund for, at børnene lærer at begå sig i vores institution og i 
samfundet generelt. De større børn og de voksne er kulturbærere - det være sig 
igennem vores helt grundlæggende måde at være sammen på: Hvordan vi som 
voksne taler sammen, agerer og handler, og hvilken stemning, det skaber. Dette vil 
børnene spejle sig i, og det vil smitte af på den måde, som de selv agerer og handler 
på. Dermed vil de større børn også blive rollemodeller for de mindre børn. Det vil også 
gøre sig gældende i de sociale situationer, hvor vi er fælles og samlet om fx måltidet. 
Her læres diverse forskellige sociale regler, fx at deles om maden, række videre, 
vente på tur mv 

Børneperspektiv betyder for os, at børnene i videst muligt omfang oplever at blive 
medinddraget og have indflydelse på udformningen af hverdagen og aktiviteterne.  

For at kunne understøtte den umiddelbarhed, som barnet naturligt besidder, stiller det 
krav til de voksne. De voksne skal forsøge at leve sig ind i barnet, og prøve at forstå 
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barnets oplevelse af verden. Vi skal være åbne og fleksible, observere, lytte og kunne 
forfølge barnets ide, dets fantasi, virkelyst og leg. De voksne skal være 
opmærksomme på deres egne roller, og ikke altid låse sig fast i en forudbestemt 
rutine/ planlagt aktivitet. I stedet skal vi være imødekommende til at gå med barnet, og 
være medundersøgere sammen med barnet. På denne måde vil barnet opleve at 
have medindflydelse, og blive anerkendt og respekteret. Med øje for denne tilgang til 
barnet vil dets læring øges. 

Udover ovenstående sikrer vi, at barnet får og har lov til at give udtryk for ønsker og 
behov, fx hvis barnet giver udtryk for at have lyst til en specifik aktivitet. Her skal de 
voksne lytte aktivt og anerkendende til ønsket og forsøge at imødekomme dette, i de 
tilfælde hvor det er muligt og realistisk.  

 

Leg: 

Børn lærer både gennem planlagte aktiviteter, rutinesituationer og leg. I legen tilegner 
børnene sig viden gennem flere parametre; bearbejdning af hverdagssituationer, 
kreativitet og fantasi, forhandling og konfliktløsning med de andre børn, roller, ideer, 
der afprøves mv. Legen er også børnenes frirum -  deres ”helle”, som er livskvalitet, 
glæde, spontanitet og lige nu og her -  og har værdi i sig selv. 

De voksne skal give børnene mulighed for at lege selv og på eget initiativ, men også 
være opmærksomme på, når børnene har brug for guidning og støtte. Vi kan give 
ideer og inspiration til videreudvikling af legen, fx ved at anvise nye retninger, hvor 
legen kan bringes hen, eller vi kan invitere os selv med i legen. Vi skal være aktive 
medskabere i forhold til at se og fornemme, hvor børnene er, og hvor legen udvikler 
sig henimod. Vi skal give plads til, at den spontane leg kan få lov at udvikle sig, også 
selv om det kan betyde, at de voksne skal ændre strategi i forhold til allerede 
planlagte aktiviteter. Det kan fx være, at en god leg er i gang på stuen, og de voksne 
har planlagt en pædagogisk aktivitet. Her skal de voksne kunne afvige fra det 
oprindeligt planlagte, for at legen kan få lov at udvikle sig. Herunder også være 
opmærksom på, om der måske sidder et enkelt barn, der gerne vil fortsætte en leg 
med fx Lego frem for fx at skulle med på legepladsen. I denne situation skal de 
voksne kunne reflektere over, om det vil kunne lade sig gøre? Under hvilke præmisser 
kan det lade sig gøre? Er det sikkerhedsmæssigt forsvarligt? Hvad vil barnet få ud af 
en sådan aktivitet? Etc. Når denne refleksion har fundet sted, og der vurderes, at det 
er ok – skal barnet have mulighed for at få sit ønske opfyldt. 

Vi skal som voksne have viden om børns legeudvikling, og gøre os overvejelser 
omkring, hvordan vi indretter vores institution; hvilket legetøj har vi? Hvor – og hvornår 
-  har børnene mulighed for at lege – også ugenert? Er der noget for både store og 
små? Hvilke lege inspirerer vi og omgivelserne til? De helt små børn, som oftest leger 
alene eller ved siden af hinanden, har brug for mere hjælp til at navigere i leg, og vi 
skal støtte dem i at lære at dele, vente på tur mv. Her imiteres både andre børn og 
voksnes adfærd i legen. 

De store børn skal ofte støttes i deres forhandlinger og konflikter med hinanden i 
legen, men kan også lettere lege uden voksen-indblanding. I den spontane rolleleg, 
som oftest opstår, når børnene har en vis alder, og er på et vist udviklingsniveau, vil 
børnene træde ud og ind af rollen; de er både ”mormor og hunden” i legen, og 
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”Mathilde og Peter” selv. De kan navigere ud og ind af disse roller, for at aftale legen 
med hinanden, og så træde tilbage i legen igen. Her er kreativiteten og fantasien en 
væsentlig egenskab, som styrkes. Ideer og spontanitet blomstrer i legen og samværet, 
og venskaber styrkes. 

I både spontan og planlagt leg, med og uden voksendeltagelse, vil der således altid 
opstå læring. De store børn vil ”smitte af” på de mindre børn, og legekulturen vil blive 
givet videre. Det gælder både måden at lege sammen på, og de helt konkrete lege, 
som børnene ser udfolde sig, og gentager efter længere tids observation.  

Børn, som har svært ved at indgå i leg; som fx holder sig for sig selv, og kun kigger 
på, eller som agerer voldsomt over for hinanden i legen, skal vi have ekstra fokus på. 
Hvordan kan vi hjælpe dem i legen? Ofte vil vi planlægge lege i mindre grupper med 
bestemte børn, hvor vi med voksenstøtte kan træne dem i deltagelse og hjælpe dem 
ind i fællesskabet samt understøtte de sociale spilleregler i legen. 

 

I personalegruppen bruger vi hinanden på tværs i huset til refleksion over børnenes 
leg, og hvorledes dynamikken er i børnegruppen; det være sig på personalemøder, 
ved hjælp af reflekterende teams og i hverdagen generelt. Nogle gange giver det god 
mening at matche bestemte børn i planlagte lege, med særlig fokus på at styrke deres 
vanskeligheder og forcer. Hvis det ene barn har store ressourcer, kan det løfte det 
andet barns lege-kompetencer med støtte fra en voksen. Vi arbejder også bevidst 
med at koble børn sammen på tværs af stuerne fx store børn sammen i aktiviteter op 
til børnehavestart, mindre børn sammen i grupper med mere ro, etc.   

 

Læring: 

Vi mener, at tryghed og omsorg er grundlaget for børnenes læring. Børn er 
kompetente medskabere af egen læring. De er forskellige, og udvikler sig forskelligt 
og i forskellige tempi. De voksne skal kende det enkelte barns forudsætninger og 
ressourcer for læring, og handle derefter, og vi skal kunne tage højde for børn i 
udsatte positioner i de læringsmiljøer, vi skaber. 

Børn lærer gennem leg og planlagte aktiviteter både selvstændigt og i fællesskab med 
andre. Børn lærer af hinanden og med hinanden. Den sociale dimension og børnenes 
medbestemmelse har afgørende betydning for deres læring. De voksne skal være 
gode rollemodeller, og skabe rammerne for et sundt lærings miljø, hvor børnene kan 
udforske egne kompetencer. Vi skal bruge de lege, vi ser børnene lege og indholdet 
heri, som pejlemærker for, hvordan vi tilrettelægger aktiviteter, og støtter børnene 
videre i deres udvikling. 

Børn lærer ved at udforske sine omgivelser, bruge fantasien, afprøve og 
eksperimentere med både krop og sanser, både alene og i sociale relationer; - ved at 
fejle, men prøve igen… og igen, og igen… Vi skal som pædagoger støtte og vejlede, 
men også være nysgerrige på børnenes tilgang, og kunne udfordre børnene, og 
således hjælpe legen og læringen på vej. Vi kan stille spørgsmål, som får børnene til 
at tænke anderledes, og hjælpe dem på vej til at finde nye løsninger. Nogle gange kan 
den planlagte aktivitet blive afbrudt af børnenes opmærksomhed og nysgerrighed på 
noget helt andet, og der skal vi turde handle spontant, og være i nuet med børnene, 
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selvom tingene tager en anden drejning. Der skal være plads til, i det øjeblik barnet/ 
børnene kommer med forslag, input, selv begynder på at ændre den igangværende 
aktivitet, at de voksne er lydhøre og åbne og lader sig følge med, ad barnets vej. 

 

Vi skal som personale være i løbende dialog med forældrene omkring børnenes 
læring og udvikling bl.a. ved daglig kontakt og forældresamtaler gennem 
vuggestuetiden. En del af samarbejdet med forældrene handler for os om, at vi 
videreformidler hvilke læringspotentialer der aktuelt er i spil hos hvert enkelt barn. I 
praksis kan det fx være, at vi taler med forældrene om vigtigheden af at læse bøger 
derhjemme eller gå i skoven og finde grankogler. Og at disse aktiviteter har stor 
betydning for barnets læring. 

 

Børnefællesskaber: 

For os hænger begrebet ”børnefællesskaber” tæt sammen med ønsket om at styrke 
børnenes sociale relationer, imens de er i vuggestue. Ved gode og nære oplevelser 
sammen opstår der trivsel og glæde, og det giver børnene en oplevelse af 
samhørighed - og for de større børn også spirende venskaber. I disse sammenhænge 
får de andre børn også afgørende betydning for det enkelte barns udvikling og læring. 
I leg og forskellige aktiviteter sammen udvikler børnene deres sociale færdigheder 
bl.a. ved at skulle aflæse de andre børn, blive enige om regler, samarbejde og lytte til 
hinanden. Dermed opstår der hos børnene også en grundlæggende dannelse af 
demokratiske værdier. Deltagelse i fællesskaber er dermed fundamentet for barnets 
videre sociale liv og færden i samfundet, og grundlaget for at kunne opsøge og give 
støtte til andre, samarbejde, indgå i forpligtende fællesskaber osv. Dette er vigtige 
færdigheder allerede i børnehave og skole og videre frem.  
I børnefællesskaber foregår læring altså i et socialt samspil, og i forhold hertil har 
barn-barn relationen lige så stor værdi som barn-voksen relationen. I de 
læringsmiljøer, vi skaber, skal vi derfor tage højde for børnenes mulighed for 
fællesskab, og støtte dem i at øve de sociale færdigheder. Børnefællesskaberne skal 
hjælpes på vej af de voksne.  
Vi kan fx opleve, at et barn ofte er ved siden af legen, og observer de andre. Her kan 
vi prøve at starte en leg sammen med barnet, som kan gøre de andre børn 
interesserede, så de vil være med. Således kan barnet opleve at være med i en leg, 
og være deltagende i fællesskabet. Det kan være en leg helt uden krav til specielle 
forudsætninger, fx kan det være en leg, hvor man rutsjer. Det vigtige er her først og 
fremmest oplevelsen af at være med, høre til og altså være inkluderet som en del af 
fællesskabet. Jo mere barnet får denne oplevelse, jo lettere vil det være selv at tage 
kontakt til de andre.  
Vi kan også have fokus på enkelte børn, der oftest leger alene, og som måske er rigtig 
gode til det. Barnet fravælger måske også aktiviteter i fælleskab. Det bliver der givet 
både plads og lov til, men samtidig har vi fokus på at hjælpe barnet til også at indgå i 
fællesskaber. Et eksempel kunne være, at et barn er rigtig god til at tegne eller bygge 
med lego. Her kan vi som voksne få vækket de andre børns lyst til at deltage ved at 
have fokus på barnets styrke i legen og aktiviteten. Det er spændende at være med til 
at bygge de flotte lego-kreationer, og barnet kan lære fra sig. Her skal vi voksne igen 
være facilitatorer for igangsættelse og fastholdelse af den sociale leg, og give støtte i 
det omfang, det er nødvendigt. Nogle gange skal vi derfor bevæge os i periferien af 
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legen, og observere og opfange, hvornår vi skal indtage en mere aktiv rolle, og andre 
gange skal vi måske deltage i større eller mindre omfang i hele legen.  
Vi kan også initiere fællesskaber mellem børnene ved fx at arrangere fælleslege i 
større grupper. Det kan være når vi laver motoriske lege og aktiviteter, sang, yoga, 
massage mv. Nogle gange kan vi arrangere mindre, mere faste grupper med særligt 
blik for sammensætningen i forhold til børnenes behov og styrker. Andre gange opstår 
aktiviteter og legegrupper helt spontant, og fx på tværs af stuer. Dette skal vi være 
opmærksomme på at støtte op om, og nogle gange kan det give inspiration til at 
planlægge mere faste aktiviteter og ture herudfra.  
 

Børnefællesskaberne er også i fokus i mange af hverdagens andre aspekter fx 
rutinerne. Som eksempel kan alle børn deltage og være vigtige, som den der henter 
mad i køkkenet, og deler tallerkner ud. I hele måltidssituationen, har fællesskabet og 
samværet høj prioritet, og der snakkes med hinanden ved bordene. 

 

 

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? 

Vi har i vuggestuen taget stilling til og arbejdet med, hvordan hverdagen skal se ud, 
således at vi sikrer, at læring får mulighed for at ske gennem hele dagen.    

Vi mener, at små børn har behov for forudsigelige voksne, og en genkendelig 
hverdag. Derfor er der ting i vores institution, som sker på stort set samme måde hver 
dag – måden vi spiser på, måden vi putter på, måden vi starter dagen på mm. Alle 
disse rutinesituationer giver børnene mulighed for at følge, forstå og lære sin egen 
dag at kende. Det giver en glæde hos dem, når de kan handle på anvisninger og 
rutiner, og være med i ”flokken”. I disse rutinesituationer sker der altså en bred vifte af 
læring socialt, personligt, kropsligt mv. 

I vuggestuen tænker vi alle rutine situationer, gennem hele dagen, som et læringsrum, 
Fx sker der en læring, når barnet hjælper med at dele glas og tallerkner ud inden 
frokost. Her foregår der bl.a. en social læring.  

I rutinesituationer i garderoben og på badeværelset sker der læring i form af motoriske 
færdigheder, social læring, personlig udvikling m.m. 
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Ligeledes har legen en væsentlig betydning for børnenes læring og trivsel. Hvorfor vi 
er opmærksomme på at sikre nogle rammer, der giver mulighed for børnenes 
spontane leg og også den mere strukturerede leg. Læringsmiljøet i forhold til leg, 
vægter vi, kan finde sted mange gange i løbet af dagen og i forskellige konstellationer.  

Disse situationer bidrager til, at barnet opnår social læring, udvikler sig personligt, får 
en større selvforståelse, bearbejder indtryk, får gang i fantasien osv.  

Personalet planlægger og igangsætter også aktiviteter af forskellig art i løbet af dagen. 
Det være sig kreative processer, naturoplevelser, science forløb, krop og bevægelse 
m.m. (se nærmere under De 6 læreplanstemaer) 

For os at se, sker der også en vigtig læring i, at både børn og voksne høres og 
anderkendes, når de bidrager med spontane ideer og forslag til dagens indhold. På 
den måde føler barnet sig som en medspiller i dagligdagen, fordi barnet tages 
alvorligt. Det giver anledning til, at barnets selvværd stiger, der sker en dannelse hos 
barnet og det er med til, at opbygge barnets identitet.  

  

 

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 ønsker et godt forældresamarbejde, hvor vi vægter den første start og den daglige 
kontakt meget højt. Børn og familier er forskellige, og har forskellige behov, og vi skal 
som personale kunne differentiere tilgangen hertil. Det være sig i dagligdagen, og i 
situationer med behov for en styrket indsats 

Den første tid/indkøring 

Da vi som vuggestue er familiens første led i institutionslivet, skal vi give barnet og 
forældrene tryghed og tillid. Dette sikres ved, at vi inviterer forældrene til en samtale 
inden opstarten, samt ved den trygge start på en stue med primært én pædagog, der 
opbygger den første og spæde relation til barnet og familien. Der overvejes altid, 
hvordan opstarten skal være; hvor længe skal barnet være her? Hvad kan barnet 
rumme? Hvor skal de øvrige børn være, så det nye barn ikke bliver overrumplet af for 
mange børn og nye indtryk omkring sig de første dage? Desuden skal vi tage hensyn 
til de særlige behov, som netop dette barn har, og tilegne os viden gennem dialog 
med forældrene. Herefter vil trygheden som oftest opstå, og samarbejdet har gode 
betingelser for at udvikle sig. 

En vigtig information vi giver forældrene, er at vores ”døre” til stuerne og kontoret altid 
er åben. Vi håber på denne måde, at det er med til at øge forældrenes tillid til 
vuggestuen, og at de dermed bliver trygge nok til at komme til os, hvis de har 
spørgsmål, undren eller brug for en snak. Herefter vil respekten for hinanden som 
oftest opstå, og det gode samarbejde har gode betingelser for at udvikle sig. 
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For at sikre, at forældresamarbejdet fortsat udvikler sig inviterer vi til endnu et møde, 
efter at barnet har gået i vuggestuen i ca. 3 mdr. Her ligger fokus på, hvordan det har 
været at starte i vuggestuen. Er der forventninger fra begge sider, som skal 
afstemmes? Ved dette møde introduceres forældrene til ”Læringshjulet”. Dette er et 
pædagogisk arbejdsredskab, hvor både personale og forældre udfylder et skema, som 
tager udgangspunkt i de 6 læreplanstemaer. Det udfyldte skema giver et ”her og nu” 
billede af, hvor barnet aktuelt befinder sig udviklingsmæssigt. Ved at både vuggestue 
og forældre udfylder skemaet, har vi samme udgangspunkt at samtale om. Dermed er 
det ikke kun fagpersonalet, der udtaler sig om barnets udvikling, og vi får på denne 
måde et større fælles billede af barnet. Begge parter har således lige stor andel og 
ansvar for barnets fremadrettede udvikling og trivsel. 

 

Samarbejdet i hverdagen 

Vi har en erfaring om, at desto mere og bedre samarbejde der finder sted, desto bedre 
udvikles og trives barnet. Personale og forældre har et fælles ansvar for, at dele så 
megen viden omkring barnet som muligt. Ved denne deling opnår vi en bedre 
forståelse af det enkelte barn, samt hvilke forudsætninger, behov, aktuel udviklingstrin 
m.m. som barnet har. 

Børn og familier er forskellige, og har forskellige behov, og der skal vi som personale 
kunne differentiere tilgangen hertil. Det være sig i dagligdagen, og i situationer med 
behov for en styrket indsats. 

Vi prioriterer den daglige forældrekontakt højt, og lægger stor vægt på, at den enkelte 
familie får en positiv oplevelse af mødet med vuggestuen. 

Vi afholder 3 gange i børnenes tid her i vuggestuen samtaler med forældrene; før 
opstart, efter ca. 3 mdr. og inden børnehavestart, og ud over dette naturligvis også 
ved ekstra behov. Derudover informerer vi dagligt om vores hverdag, både i form af en 
snak ved aflevering og afhentning, samt ved info og fotos på Intra/ AULA. 

Vi skal være tydelige i de forventninger og krav, vi har til forældrene som 
samarbejdspartnere, for at institutionens dagligdag fungerer. Vi forsøger at informere 
videst muligt om vores hus, vores pædagogik og overvejelser om dagligdagen her i 
institutionen. Vi ønsker at være lydhøre, inviterer gerne til dialog, og er altid åbne for 
en snak.  

Samarbejdet omkring barnet fortsætter gennem hele barnets vuggestueliv, hvor der 
som forældre, altid er mulighed for, at få en snak/ et møde med vuggestuen, hvis dette 
ønskes. Det samme gør sig gældende for vuggestuen; vi vil altid invitere forældrene til 
en snak/ et møde, hvis vi oplever, at der er behov for dette. Karakteren af disse møder 
afhænger helt af, hvilken problematik familien/ vi oplever. Disse møder har altid de 
bedste betingelser, når tilliden og respekten for hinanden er tilstede – også når det 
handler om de ”svære samtaler”. Vi skal turde og evne at handle ud fra børnenes 
behov, selv i svære situationer og ved bekymringer. Da vi lægger så stor vægt på et 
stærkt forældresamarbejde, og ønsker at kende familierne godt, vil vi som regel 
nemmere kunne indgå i et godt samarbejde med forældrene, omkring hvordan vi 
hjælper og støtter barnet og familien. 
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I vuggestuen afholdes der hvert år diverse arrangementer, hvor forældrene har 
mulighed for at deltage. Disse arrangementer spænder lige fra forældremøder, hvor 
alle har mulighed for at komme til orde, til sæsonbetonede fester, hvor både børn, 
personaler og forældre hygger sig sammen i nogle timer. Her lægges der op til, at 
forældrene får indblik i, hvilke relationer deres barn har til både personalet og de 
øvrige børn. Herunder evt. hvilke venskaber lige præcis deres barn har dannet. Der 
vælges hvert år en forældrebestyrelse, som vi anser for en vigtig medspiller i 
samarbejdet mellem forældrene og vuggestuen. Den engagerede bestyrelse formår at 
være bindeled mellem forældre og vuggestue. Bestyrelsen deltager i X antal 
bestyrelsesmøder gennem året, og får på den måde et indblik i, hvad der rører sig i 
huset. De har i kraft af dette mulighed for at få indflydelse på diverse beslutninger om 
vuggestuens drift og overordnede principper for vuggestuens hverdag. 

Barnets vuggestuetid afsluttes med endnu et møde, hvor ”Læringshjulet” igen er 
omdrejningspunktet for samtalen. Her er der mulighed for at få afrundet de seneste 
års samarbejde samt have den sidste mulighed for, at tale sammen om barnet, dets 
udvikling, trivsel og læring, og om hvordan vi sammen tænker, at barnet vil opnå den 
bedst mulige start på børnehavelivet. Ved overgang til børnehave er vi også 
opmærksomme på at støtte barnet i processen blandt andet ved at tage på besøg i 
børnehaven med et par venner fra vuggestuen, tale meget med barnet om det at 
skulle videre i børnehave, og holde en fin afslutning, hvor barnet får en bog med fotos 
med sig fra sin tid i vuggestuen. 

  

Børn i udsatte positioner 

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

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

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

 

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

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

Vi arbejder i vuggestuen ud fra en forståelse af, at kendskabet til det enkelte barns 
forudsætning, baggrund etc. er afgørende, for at kunne igangsætte og støtte børn i 
udsatte positioners læring. Dette kræver, at de voksne har en opmærksomhed, samt 
en undersøgende tilgang til det enkelte barns forudsætninger for udvikling og læring. 
Specifikt tænker vi her, at vi skal have øje for det enkelte barns udviklingsalder, i 
stedet for kun at se på barnets faktiske alder. Vi arbejder fx i perioder med børnene 
inddelt i forskellige grupper med et overordnet tema. Det kan være temaet ”æbler”. I 
stedet for at inddele grupperne efter faktisk alder, giver det ofte mere mening at 
inddele børnene efter udviklingsalder, samt størrelse på grupperne. Der er nu 
mulighed for, at bearbejde emnet ”æbler” på forskellig vis, alt efter hvor børnene er i 
deres udvikling eller position. 

Ift. børn i udsatte positioner, som kan have behov for ekstra støtte, vil det ofte give 
mening at fordele de voksne sådan, at der er en ekstra personale i den gruppe, hvor 
det udsatte barn deltager. Nogle gange kan det også være nødvendigt at justere den 
tid, hvor barnet kan rumme at være i gruppen, eller den tilgang man skal have til 
aktiviteten sammen med barnet. Altså igen den differentierede måde at arbejde på, og 
at kigge på det enkelte barn. Nogle gange vil det også give mening at have forberedt 
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barnet fx ved at have afprøvet forskellige aktiviteter i en 1 til 1 situation eller i mindre, 
trygge grupper fx på stuen, inden barnet inddrages i det store fællesskab. 

Vi har en opmærksomhed på både børn og forældre i de udsatte positioner, og mener, 
at det er vigtigt og givende for samarbejdet samt forældrenes oplevelse af 
medinddragelse/forældrefællesskab, at vi som vuggestue har kendskab til de enkelte 
familier og deres ressourcer og behov. Det vil sige, at vi fx kan indrette vores 
forældremøder således, at eksempelvis den forælder, der lider af angst, og har svært 
ved at sidde i store forsamlinger, har mulighed for en bagdør, og vil kunne trække sig. 
Og at tosprogede forældre har mulighed for tolk, og på den måde kan deltage etc. Vi 
har fokus på barnets deltagelse i børnefællesskaber, både i hverdagen, men også ved 
særlige begivenheder som fx en sommerfest. Det kan være en familie, som melder 
fra, hvor vi skal have en undersøgende tilgang til hvorfor. Er det måske fordi, at 
familien skal medbringe en ret, som det kan være svært for dem at overskue? Her kan 
vi gå i dialog med forældrene, og forsøge at finde en anden løsning, så barnet og 
forældrene alligevel vil kunne deltage. Eksempelvis foreslå, at de medbringer en pose 
æbler i stedet eller at vuggestuen sørger for at bidrage med noget på disse forældres 
vegne. 

Vi er, i forhold til børn i udsatte positioner, opmærksomme på en tidlig og 
forebyggende indsats gennem dialog og forældresamtaler. Generelt har vi også altid 
en bevidsthed om muligheden for hjælp, råd og vejledning udefra og i vores faglige 
netværk omkring disse familier og børn. 

 

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? 

I vores nærområde har vi forskellige samarbejdspartnere, vi kan drage nytte af, ved 
pædagogiske aktiviteter og forløb. Det øger barnets kendskab til sit eget nærområde, 
og de kulturelle institutioner, der findes her. 

Vi har havet og stranden tæt ved, og bruger derfor ofte muligheden for at besøge 
Naturskolens åbne Blå Base med naturvejlederen om sommeren, hvor vi kan fange 
rejer med net, kigge på krabber osv. Desuden har 2 personaler fået Blåt kort, og kan 
derfor bruge faciliteterne på egen hånd. Derudover har vi deltaget i kanoture ved 
stranden, også arrangeret af naturskolen. Vi tager også ud til naturskolen med 
børnene ved fx påske/ kyllinge-tur, se fårene blive klippet osv. men også på egen 
hånd. Og har deltaget i naturskolens ture i området fx juletur i Uganda-skoven, og 
Pippi-tur ved Travbaneparken. Vi har årskort til Den Blå Planet, hvor vi ofte tager på 
tur og ser på fiskene, og leger på vandlegepladsen. 
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Vi bor tæt ved Kastrup Kirke, og er ofte med til kirkens børne-gudstjenester ved jul og 
påske. Vi besøger også biblioteket, hvor vi læser bøger og leger, og Tårnby 
brandstation, hvor vi ser på de store biler. 

Vi tager indimellem også på ture længere væk, hvor det giver mening i et forløb. Det 
har fx været zoologisk museum, zoologisk have, og Amalienborg.   

 

 

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 gør os mange overvejelser omkring vores indretning af vuggestuen. Vi prioriterer, at 
vores fysiske og æstetiske rammer er lyse med hvide vægge, så det giver et 
behageligt indtryk, og kan dekoreres med skiftende farver og interiør. Desuden vægter 
vi naturlige materialer og legetøj højt. Vi mener det giver ro, at omgivelserne er pæne 
og lyse. 

Fysisk indretter vi os, så møbler kan flyttes, og vi kan bruge rummene forskelligt efter 
behov. Vi kan dermed ændre mulighederne for zoner og plads til aktiviteter og 
læringsrum. 

 

Vores fællesrum er et stort rum, hvor der er mulighed for at kunne tumle, lave 
motoriske aktiviteter, kunne gynge, lave sansebane, have fællessang osv. Men der er 
også mulighed for at sidde ved et bord eller at kunne lege med legetøj på gulvet. 
Desuden er der i fællesrummet direkte forbindelse med børnenes garderober. 

De 3 stuer er indrettet med plads til mere fordybende leg og aktivitet, og med flere 
forskellige legezoner og områder til bl.a. læsning, køkkenleg osv. 

Uderummet har vi valgt at indrette med 3 – 4 zoner, hvor hver zone giver anledning til 
at kunne lave noget forskelligt. 

Den store del af legepladsen giver mulighed for leg i sandkasse, cykelbane, trampolin, 
gynger, rutsjebane og legehus. Derudover har vi indrettet en del af legepladsen, som 
en lille have med frugttræer, højbede til tomater, krydderurter, blomster m.m. 

Vi har også en lille ”skov” i den ene ende af legepladsen, hvor børnene har mulighed 
for at kunne trække sig ind og lege ugenert. 
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Endelig har vi forhaven, som også er inddelt i 2 zoner. En flisebelagt del, som bruges 
til boldspil, tegne med kridt, bål m.m. samt et lille græsareal, som mest bruges til at 
trække om på, hvis der skal arbejdes koncentreret i mindre grupper, og hvor det er 
gavnligt, at der ikke sker forstyrrelser fra de andre børn på legepladsen. 

 

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. 

Gennem hverdagen i vuggestuen, både rutiner, spontant opståede situationer og 
planlagte aktiviteter, ønsker vi at børnene oplever en grundlæggende tryghed og 
glæde ved deres liv og får et positivt livssyn. Herigennem også at de udvikler 
selvværd og selvtillid, evnen til at turde udforske og deltage, mærke efter egne 
følelser og behov, og kunne sige til og fra. Desuden vil vi støtte børnene i at blive 
selvhjulpne, og kunne tage eget initiativ. Dette både i rutinesituationer som fx at 
kunne hælde med en kande ved frokostbordet, eller selv tage skoene af i 
garderoben, men også i leg og kontakt med andre. Det kan eksempelvis være at 
støtte barnet i at hjælpe eller tage kontakt til et andet barn, eller starte en leg op, 
og invitere andre ind. 
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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. 

 

Vi ønsker, at børnene lærer at opbygge venskaber, og lærer at føle glæde i 
fællesskabet, samværet og samspillet med andre. At børnene gennem vuggestuelivet 
bliver sociale væsener, der er opmærksomme på andre omkring dem, kan tage 
hensyn, udvise omsorg og hjælpsomhed, og lære grundlæggende fælles sociale og 
demokratiske regler. Vi vil styrke børnene i at lære samarbejde, accept og respekt af 
hinanden og hinandens forskelligheder, blandt andet ved at lære at aflæse andres 
kropssprog, mimik og verbale udtryk. Vi vil arbejde for, at alle inkluderes som en del af 
fællesskabet. Legen og fællesskabet har her en central rolle. Desuden er de voksne 
med deres måde at være sammen på og deres omgangstone vigtige rollemodeller. 
Overgangen videre til børnehave vil lettes, når barnet har grundlæggende sociale 
kompetencer med sig. 

 

 

 

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 
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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. 

Vi ønsker at styrke børnene sprogligt gennem sociale fællesskaber, deltagelse, 
kropsudfoldelse og leg, samt i alle dagens aktiviteter. De voksne er ansvarlige 
rollemodeller, der, udover den sproglige interaktion og dialog, skal præsentere 
børnene for bøger, bogstaver, tal og have fokus på øjenkontakt og den fælles 
opmærksomhed. Vi ønsker, at børnene lærer at udtrykke sig sprogligt, og herigennem 
udtrykke følelser og behov. Børnene vil gennem sprogstimulering også blive bedre til 
at lytte, aflæse kropssprog og mimik. Desuden vil de lære at forstå kollektive 
beskeder, og have en god omgangstone iblandt hinanden. Hvert barn vurderes ud fra 
TRAS skemaet ved 2 årsalderen, og vi har løbende fokus på evt. vanskeligheder eller 
brug for en ekstra indsats. Vi har også mulighed for vejledning og samarbejde med 
kommunens tale/ høre lærer, hvis der opstår behov for dette. 

 

Vi vil have fokus på at styrke barnets tidlige sprogudvikling, og sikre en særlig 
målrettet indsats for de børn, der har behov herfor. Vi skal i alle aktiviteter og 
situationer gennem hverdagen støtte børnenes sproglige udvikling. I hverdagen er vi 
opmærksomme på sprogstimuleringen i alle aspekter; at vi sætter ord på alt vi gør, 
eller det der sker, og taler til og med barnet/børnene i alle sammenhænge. Her har 
vores mimik, kropssprog og øjenkontakt også stor betydning. Sproget stimuleres også 
gennem daglig sang, højtlæsning, rim og remser mv. Desuden er vi opmærksomme 
på, at planlægge og udføre pædagogiske aktiviteter med fokus på sprogstimulering. 
Det kan være hele gruppen, eller mindre grupper, som i perioder arbejder med 
konkrete sprogaktiviteter, ofte kombineret med motoriske udfoldelser. Vi er 
opmærksomme på, hvorledes kropslig aktivitet og leg styrker den sproglige udvikling. 

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.  



21 

 

Kroppen er et stort og sammensat sansesystem, som udgør fundamentet for erfaring, viden, 

følelsesmæssige og sociale processer, ligesom al kommunikation og relationsdannelse udgår fra 

kroppen”. 

Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 42-43 

 

 

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø udviklingen af børnenes krop, sanser og 
bevægelse? 

Herunder, hvordan vores pædagogiske læringsmiljø: 

 Understøtter de to pædagogiske mål for temaet Krop, sanser og bevægelse  

 Tager udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag  

 Ses i samspil med de øvrige læreplanstemaer. 

Vi ønsker, at børnene skal lære at bruge deres krop og sanser og føle glæde derved, 
også i samvær med andre. At udforske og eksperimentere; opdage kroppen, hjertet 
der banker – hvem er jeg, hvad kan jeg? Hvad er mine styrker og begrænsninger? At 
kunne mærke kroppen i højt tempo, men også i pauser og hvile. Således vil de opleve 
en begyndende kropsbevidsthed. Igennem leg og bevægelse vil børnene udvikle 
deres fin -og grovmotorik og kropskoordinering. Aktiv leg og kropsudfoldelse er også 
byggesten for et godt sprog og al øvrig indlæring. Dette skal der både gives mulighed 
for i legen, og ved at vi voksne er opmærksomme på at være gode motiverende 
rollemodeller, at skabe udviklende og udfordrende lege-og læringsmiljøer, og desuden 
gennem planlagte pædagogiske aktiviteter med fokus på netop krop og bevægelse. Vi 
skal samtidig styrke børnenes brug af de 3 grundsanser – kinæstetiske, vestibulære 
og taktile – samt smags-, høre-, syns og lugtesansen. Alt dette sker både gennem leg 
ude og inde, motoriske aktiviteter, yoga, massage m.m. 

 

 

 

 

 

 

 

Natur, udeliv og science 

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

dimension.  
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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 vil præsentere børnene for primære oplevelser og legemuligheder i og med naturen 
og forskellige naturtyper. Således får børnene et begyndende kendskab til levende 
væsner, skiftende vejrforhold, årstider, mål, vægt og tyngde (matematisk 
opmærksomhed og begreber). De vil i samspil med andre børn og voksne kunne føle, 
se, mærke, lugte og smage naturen, og føle glæde herved.  De vil kunne fordybe sig 
og være nysgerrige. Her skal vi som engagerede voksne støtte barnets perspektiv. 
Det kan være på ture, på legepladsen, ved samarbejde med naturskolen, og lån af 
remedier osv. Vi laver løbende science prægede aktiviteter med forskellige forsøg, af 
prøvelse af materialer, der skifter form osv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  
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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 ønsker, at børnene lærer institutionens samt de danske normer, værdier, demokrati 
og kultur at kende. En stor del af dette læres gennem vores dagligdag og omgang 
med hinanden. Vi vil desuden give dem kendskab til forskellige danske traditioner, og 
give dem kulturelle oplevelser, det være sig i institutionen gennem fx aktiviteter og 
samvær omkring fastelavn, jul og fælles arrangementer, eller på ture ud i vores 
lokalområde. 

Vi ønsker at støtte børnene i at møde og respektere kulturelle forskelligheder, når de 
fx møder børn med anden etnisk oprindelse eller religion. At vise forskellighederne, og 
accepten heraf. Vi ønsker også at give barnet med anden etnisk herkomst mulighed 
for at vise de andre børn noget fra denne kultur. Det kunne fx være, at der planlægges 
en etnisk kulturel maddag, hvor hvert barn medbringer en ret fra egen kultur.  

Desuden vil vi præsentere børnene for forskellige materialer i institutionen – lim, papir, 
maling, fjer m.m. så de får mulighed for at udtrykke deres følelser kreativt både 
individuelt og i fællesskab – lim, papir, maling, fjer mm. Endvidere vil vi på børnenes 
niveau introducere dem for den digitale dannelse fx ved brug af vores tablets i 
pædagogiske aktiviteter, og ved brug af vores telefoner som kamera, hvor vi kigger på 
billederne sammen. 

 

 

Evalueringskultur 

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

udvikle og kvalificere det pædagogiske læringsmiljø. 
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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. 

 

Vi har fra ultimo 2019 og frem til udgangen af 2020 arbejdet med og haft en 
opmærksomhed på, at etablere en evalueringskultur i vuggestuen. Vi er stadig i en 
proces med at udvikle denne. 

I forvejen arbejder vi med forskellige evalueringsmetoder. Vi bruger læringshjulet som 
et evalueringsværktøj, når vi afholder samtaler med det enkelte barns forældre i 
forhold til, hvor barnet er i sin trivsel og udvikling, og samtidig som et pædagogisk 
redskab for personalet til at sikre, at barnet er, hvor det skal i sin udvikling og læring. 
Vi bruger også sprogvurderinger og TRAS-skemaer, som et pejlemærke for, hvor det 
enkelte barn er. Vi bruger i den forbindelse og ved bekymringer af og til også 
udviklingsbeskrivelser som Kuno Beller. Ved tværfaglige møder anvender vi ind 
imellem video, som redskab til at underbygge vores beskrivelser af barnet/børnene. Vi 
bruger det også i personalegruppen internt for at studere på vores egen ageren, og 
dermed opnå en mulighed for at udvikle os fagligt. 

Vi har enkelte gange benyttet os af SMTTE-modellen i et forløb omkring enkelte børn, 
en gruppe børn eller en bestemt pædagogisk situation i løbet af dagen. Her beskriver, 
udvikler og evaluerer vi praksis og barnets udvikling gennem modellen. 
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Helt generelt bruger vi meget vores stuemøder til at evaluere løbende på de 
pædagogiske aktiviteter og forløb, der er i gang. Hvordan skal vi tilrettelægge og 
justere? Sker den læring, som vi havde forventet osv. 

Som et input til en ny metode til evaluering holdt leder og læreplansansvarlig i 
efteråret 2019 et oplæg på personalemødet, hvor vi fortalte om metoden og fordelene 
ved at arbejde med reflekterende teams. Oplægget var, at hver personale skulle lave 
en praksisfortælling til de 2 næstkommende møder omhandlende hverdagspraksis og 
pædagogik med fokus på børneperspektiv og læringsmiljøer fra hverdagen i 
vuggestuen. På personalemøderne blev vi delt i grupper på tværs, hvor 
fokuspersonen fortalte sin historie og efterfølgende var omdrejningspunktet for 
interviewet i det reflekterede team. Vi påtænker igen, at arbejde med reflekterende 
teams i det kommende år, for at få metoden mere ind på rygraden, og blive mere 
trygge i at arbejde med det.  

Vi har på den ene stue desuden afprøvet aktionslæring som ny metode i forhold til en 
udbygning/optimering og evaluering af rutinesituationen ved måltidet. Vi ønskede, at 
børnene skulle deltage i større omfang, og her var aktionslæringen til stor hjælp i 
forhold til at stoppe op undervejs, og udvikle på tiltagene. Denne metode vil vi gerne 
have bredt ud til resten af huset, og afprøvet noget mere i det kommende år. 

Vi vil fremadrettet anvende flere af de ovennævnte metoder i forhold til evaluering. 
Afhængig af hvad situationen kalder på, ønsker vi, at de forskellige 
evalueringsmetoder kommer til at ligge mere og mere på rygraden hos personalet, så 
det bliver mere naturligt for os at vælge den, der er mest relevant og anvendelig i den 
givne situation. 

På vores personaleweekend i oktober 2020 havde vi evaluering på dagsordenen. Vi 
lagde op til, at stuerne selv vælger, hvordan og med hvilke metoder de evaluerer de 
forskellige aktiviteter og forløb, som planlægges pædagogisk på stuerne. Der var 
forskellige ideer til metoder oppe og vende, og stuerne arbejder videre hver især. 
Målet er, at de enkelte stuer får en egen refleksion og erfaring over deres arbejde, og 
at vi som læreplansansvarlige (leder og fagligt fyrtårn) får mulighed for at indhente 
relevant empiri til vores overordnede evaluering af læreplansarbejdet og derunder 
evalueringsdelen.    

 

 

 

 

 

 

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.  
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Vores arbejde med evaluering og etablering af evalueringskulturen er stadig en 
igangværende proces. Vores foreløbige ønske er, at evaluering bliver så indgroet hos 
alle, at det bliver en naturlig, levende og dynamisk hverdagsrutine, hvor der løbende 
vil være noget skriftlig dokumentation af det arbejde, som der er foregået på stuerne, 
på tværs i huset og i forhold til enkelte børn eller gruppen. Samtidig skal evaluering 
sættes på dagsordenen ved fælles personalemøder, så vi i hele gruppen får talt om de 
løbende evalueringer fra stuerne og huset, og det bliver en hverdagspraksis, som 
foregår løbende. Af den vej vil det også blive mere tilgængeligt for de 
læreplansansvarlige at kunne udarbejde de årlige overordnede lovmæssige 
evalueringer, som skal finde sted, af institutionens arbejde. 

I det kommende år har ledelsen planer om, at etablere 3 PLF-grupper (professionelle 
læringsfælleskaber). Disse grupper har til formål at få den skrevne læreplan ud i 
praksis. Via små gruppeprojekter, debatter, indlæg, undringer m.m. tænker vi, at det 
bliver nemmere at få evalueringspraksissen i fingrene. Det vil give mening også at 
anvende PLF-grupperne til fx at arbejde i reflekterende teams. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


