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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?  

Vi er en integreret daginstitution fra 1990 med 73 børn fordelt på to vuggestuegrupper, med 

de 0-3-årige børn, og tre børnehavegrupper, med de 3-6-årige børn. 

Børnehuset er velindrettet, imødekommende og ligger i udkanten af boligområdet 

Vægterparken. Vi har en dejlig naturlegeplads, som omkranser vores hus. 

Vi har 10 minutters gang til Kastrup Lystbådehavn og de grønne arealer, der omgiver 

lystbådehavnen. Vi har kort vej til Amager Strandpark og Kastrup Fortet og vil vi nyde skoven 

eller kulturlivet i København, har vi gode tog- og busforbindelser. Derudover har vi to ladcykler 

som vi ofte bruger til at komme lidt længere væk end vores ben kan nå. 

I Børnehuset er vi ansat 7 pædagoger og 6 pædagogmedhjælpere, 1 leder og 1 souschef.  Vi 

har pædagogstuderende tilknyttet i forskellige praktikforløb. Yderligere har vi har ansat 2 

køkkenassistenter. Vikarer er tilknyttet i et vist omfang. 

Vi er gruppeopdelte - med et åbent hus, hvor børn og personale kan nyde godt af hinanden på 

tværs af grupperne. Vi har lyse og funktionelt indrettede lokaler.  

Tårnby kommunes fælles værdigrundlag i deres fælles børne- og ungepolitik:  

”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 verden 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.” 

Vi har endvidere i Vægterparken formuleret vores egne værdier. 

Børnehuset Vægterparkens værdier: 

● Vi arbejder dagligt med natur 

● Vi har kendskab til dyrelivet 

● Fra jord til bord 
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● Økologi 

● Fri for mobberi 

● Hverdagslivet som læringsrum 

● Små læringsrum – plads til fordybelse 

Vi har i børnehuset Vægterparken udarbejdet et årshjul med 4 faste temaer; familie, 

lokalområdet, legepladsen og hverdagen i Børnehuset Vægterparken. Vi har et års tema, som 

skifter år for år.  

En af vores pædagogiske mål er at børnene får kendskab til naturen og lærer at færdes i den. 

Børnene skal mærke og se årstidernes særkende og vejrets skiften. Vi ønsker at give børnene 

mulighed for at eksperimentere og undersøge naturen med respekt for planter og dyr. Vi har 

drivhus, høns, urtebed, frugtbed og frugttræer. Alt sammen noget børnene er en del af at 

frembringe, samt passe.  

Det er af stor betydning for børnenes udvikling og trivsel, hvad de spiser. Derfor er vi bevidste 

om det sunde valg både i forhold til valg af fødevare og det vi omgiver os med. Måltidet er et 

højdepunkt på dagen, der betyder noget særligt for os. Økologi er, ud over noget vi spiser, et 

stort og meget bredt emne, der rummer mulighed for mange forskellige aktiviteter. Vi vælger 

bevidst at medtænke økologi i det daglige pædagogiske arbejde, i valg af aktiviteter, blandt 

andet omkring køkkenhave og dyrehold.  
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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 

 

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.  
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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 

Hvad siger loven? 

Forarbejder til dagtilbudslovens §8, stk. 2 

”Det at være barn har en værdi i sig selv. Børn skal ikke alene forberedes på at blive voksne, 

men også støttes og værdsættes de første år.” 

 

I Børnehuset Vægterparken ser vi identitet som et erfarings element som der bruges 

forskelligt i forskellige kontekster. Vi ser hvert barn som et unikt individ, med ret til at indgå i, 

og bidrage til Vægterparkens fællesskab.  

Vi tilstræber at børn har medbestemmelse og føler sig værdsat som en del af fællesskabet- en 

uundværlig del af fællesskabet. Vi støtter og guider børnene, i en anerkendende tilgang, til 

selvhjulpen hed, så de kan blive livsduelige og mestre eget liv. Det er vigtigt at børnene møder 

omsorgsfulde og nærværende voksne i deres hverdag, da vi ved at det har betydning for 

deres trivsel, læring, udvikling og dannelse. 

 

Dannelse og børneperspektiv 

Hvad siger loven? 

Forarbejder til dagtilbudslovens §8, stk. 2 

”(…) Dannelse, ligestilling og demokrati skal medtænkes i det daglige pædagogiske arbejde, 

så børnene oplever at have indflydelse på udformning af dagligdagen og aktiviteter uanset 

baggrund, køn, alder og kultur. (…)” 

I Børnehuset Vægterparken mener vi at leg og dannelse er knyttet sammen, da både leg og 

dannelse handler om at undersøge hvordan det er at være et menneske, at leve sammen 

med både sig selv og andre, at møde både det kendte og ukendte i åbenhed, at tilegne sig et 

bredt repertoire af kulturelle praksisformer der muliggør deltagelse og ejerskab.  
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I Børnehuset Vægterparken arbejder vi med dannelse ud fra vores samfunds demokratiske og 

kulturelle normer og værdier. Dette gør vi ved at opmuntre til deltagelse i forskellige 

forpligtende fællesskaber samt demokratiske beslutninger. På den måde inddrages barnet i 

fælles beslutninger. Barnet skal stilles over for valg, det har kompetence til at håndtere og 

bliver derved øvet i, at det ønskede ikke altid bliver til noget da demokratiets beslutning måske 

gik i en anden retning. I denne proces støtter og guider vi barnet til at håndtere dette. 

I samværet med børnene er det den voksnes opgave at indleve sig i barnets perspektiv. Vores 

pædagogiske grundsyn er at ville noget med børnene – vise dem verden og mulige nye veje 

og udfordre børnene mod nye udviklingstrin.  

Sammen med børnene går vi på opdagelse, og stiller spørgsmålstegn til både store og små 

ting i hverdagen, alt fra hvordan frøet bliver til plante og hvorfor himlen mon er blå. Vi mener 

det er vigtigt at vi som voksne har en undersøgende tilgang, der gør det muligt at stille 

spørgsmålstegn, uden at vi nødvendigvis som voksne kender svaret, vi mener at vi på den 

måde er en del af processen sammen med børnene. Vi ønsker at bidrage til, at børnene i 

fremtiden bliver kritiske samfundsborgere, der mestre eget liv og værdier og på den måde 

bliver livsduelig.   

Vi ser det som vores ansvar at tilbyde og skabe rammerne i hverdagen hvori børnene har 

mulighed for at lære at lære gennem en legende samt anerkende tilgang. 

 

Leg og læring 

Hvad siger loven? 

Forarbejder til dagtilbudslovens §8, stk. 2 

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

også grundlæggende for børns sociale og personlige læring og udvikling, og lege fremme 

blandt andet fantasi, virkelyst, sprog, nysgerrighed, sociale kompetencer, selvværd og 

identitet. (…)” 

 

Forarbejder til dagtilbudslovens §8, stk. 2 

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

udforskning af naturen og ved at blive udfordret. (…)” 
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Legen har stor betydning for barnets trivsel og udvikling, legen har sin egen struktur og er 

uden for tid og rum. Den indtager en central plads i dagligdagen og er af stor betydning for 

barnets dannelse og udvikling. Vi oplever derfor, at det er vigtigt at give tid, respektere, 

understøtte og anerkende legens betydning for barnet/børnene og deres indbyrdes relationer. 

Eks.  I børnehaven, ved eftermiddagsfrugten, har vi valgt at lave cafe så de børn der er 

optaget af en leg, ikke skal bryde op, for at spise frugt men har længere råderum at spise i og 

kan komme når de er klar til det. 

Vi mener at legen udvikler sig gennem kropslige samt sanselige lageret erfaringer. I årene 

hvor barnet er hos os, ser vi legen udvikle sig fra parallel leg til rolleleg, dette sker i forskellige 

tempi fra barn til barn. Da børn har forskellige forudsætninger for at indgå i leg, er det vigtigt at 

vi som pædagogisk personale, når vi ikke selv er en del af legen, er tæt på, for på den måde 

at kunne støtte, guide og rammesætte, så legen udvikler sig positivt for alle børn, hvis der er 

behov for det. I Børnehuset Vægterparken er vi ved den overbevisning, at leg og læring går 

hånd i hånd. 

I Børnehuset Vægterparken er det vigtigt at børns spontane og selvorganiserede leg både 

anerkendes og respekteres og gives betydelig plads i hverdagen. Børn lærer gennem 

kommunikation, udveksling og sociale interaktioner. Det pædagogiske personale skal bruge 

børnenes lege indhold som pejlemærker for, hvad der optager dem, hvad der kan være en 

udfordring for deres læring og udvikling, og hvad der derfor er oplagt at arbejde videre med, i 

planlagte læringsaktiviteter sammen. Når børnene indgår i vokseninitierede lege, er det vigtigt 

at børnene har mulighed for at bidrage til legens udvikling. 

Hverdagen i vægterparken er bl.a. bygget op om rutiner. Med vores kendskab til børns 

udvikling, trivsel, læring og dannelse er det er vigtigt for os at vi gør disse rutiner legende. Det 

være sig den daglige rundkreds, garderoben, spisning, sovetid, etc. Vi ser hverdagslivet som 

det daglige liv, der udfolder sig i vores hus, hver dag, året rundt. Hverdagslivet er den 

mangfoldighed af muligheder, der opstår i de daglige gøremål, i aktiviteterne såvel de 

planlagte som de spontane, i relationerne børnene imellem samt barn/voksen imellem, i vores 

kultur og daglige pædagogiske praksis. Vi forstår hverdagslivet som et læringsmiljø, hvor børn 

og voksne udvikler sig. Vi har valgt at hverdagslivet skal ses som et læringsmiljø, hvor 

børnene er medskabere af egne læreprocesser. Vi betragter læring som en dynamiske 

proces, hvor børnene tilegner sig viden, erfaringer og færdigheder inden for samtlige 

læreplanstemaer.   

 



10 

 

Børnefællesskaber 

Hvad siger loven? 

Forarbejder til dagtilbudslovens §8, stk. 2 

”Al leg, dannelse og læring sker i børnefællesskaber, som det pædagogiske personale 

fastsætter rammerne for. Relationer og venskaber er afgørende, hvor alle børn skal opleve at 

være en del af fællesskabet og blive respekteret og lyttet til. I dagtilbuddenes hverdag skal der 

være plads til, at det enkelte barn både kan vise initiativ og kan være aktivt deltagende, 

samtidig med at fællesskabet skaber rum til alle, nye relationer og mulighed for at prøve 

forskellige positioner mv. Det er det pædagogiske personales og ledelsens opgave at skabe 

en balance mellem individ og fællesskab i dagtilbuddet. ” 

Børnefællesskaber i Vægterparken er alle steder. Som pædagogisk personale opdeler vi børn 

i grupper på baggrund af forskellige pædagogiske overvejelser når vi rammesætter forskellige 

aktiviteter, dette gør vi for at sørge for at alle børn oplever at være en del af fællesskabet. Det 

kan være grupper af samme alder, interesser, venskaber eller andre kompetencer børnene 

har til fælles, eller som de kan få glæde af at dele. Men børn danner også børnefællesskaber 

selv, legefællesskaber som opstår uden de voksnes indblanding, nogle på baggrund af 

samme interesser for samme slags lege men andre også på baggrund af forskellighed. At de 

voksne rammesætter forskellige grupper, muliggør at børnene får øjnene op for hinanden, 

måske opdager de børn de ikke har leget med før. Det gør at de nemmere kan kontakte 

hinanden i andre sammenhænge. Vi oplever børn lege sammen når de har delt en oplevelse, i 

en aktivitet.  

Hverdagslivet i Børnehuset Vægterparken, består af mange børnefællesskaber, de faste 

rutiner der er i hverdagen, spiller en stor rolle. 

Huset som helhed, de 5 stuer, mindre grupper ved planlagte aktiviteter, grupper på tværs af 

stuerne, dem der spiser morgenmad, dem der er her til sent, legepladsen og ved de 

forskellige måltider samt aktiviteter. 

Vi som pædagogisk personale er opmærksomme på, hvilke fællesskaber vi samler børnene i, 

og hvordan vi kan tilbyde forskellige relationer, for at børnene kan få øjnene op for hinanden.  
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Pædagogisk læringsmiljø  

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

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

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

dannes.  

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

deltagelse, børnefællesskabet, børnegruppens sammensætning og børnenes forskellige 

forudsætninger.” 

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

 

Hvordan skaber vi hele dagen et pædagogisk læringsmiljø, der giver alle børn mulighed 
for at trives, lære, udvikle sig og dannes? 

Med en anerkendende tilgang til børn, forældre og kolleger, skaber vi et inkluderende 

læringsmiljø hvor børn og voksne anerkendes for deres bidrag til fællesskabet. De fysiske 

rammer spiller også en stor rolle i læringsmiljøet. Derfor har vi fokus på hvordan vi har 

indrettet institutionen. 

Vi mener at det centrale er børnenes deltagelsesmuligheder og det samspil der opstår 

imellem børnene, samt mellem børnene og de voksne. Dette opnår vi ved at organisere og 

rammesætte, på måder der giver børnene overblik og mulighed for initiativ og deltagelse. 

Dette gør at børnene kan overskue hvad der skal foregå og hvorfor. Eks. For de små 

vuggestuebørn har vi fokus på overgange, det er særligt vigtigt for de smås tryghed at de ved 

hvad der skal ske. Derfor er vi bevidste om hvordan vi placerer os i rummene, f.eks. når det er 

puttetid går to voksne på badeværelset, en bliver på stuen. De to på badeværelset pusler og 

putter skiftevis så børnene oplever nærvær og tryghed. Ikke alle børn er på badeværelset på 

samme tid. Når man er en lille gruppe børn, er det muligt for den voksne at være 

nærværende, støtte og guide i den givne aktivitet.  

 Som pædagogisk personale er vi nærværende og tilgængelige så børnene har en 

grundlæggende tillid til at vi altid kan hjælpe, derfor observere vi børnenes deltagelse, 

optagethed og strategier. I denne proces er det vigtigt at vi holder os tilbage eller træder frem 

for på den måde at støtte, guide og udfordre børnene. Personalets deltagelse skal afstemmes 

til hvad børnene har brug for i deres læring. Det er vigtigt for læringen at børnene får plads til 

at eksperimentere. Børns deltagelse i læringsmiljøer kendetegnes ved muligheden for at være 

aktive, bruge kroppen og sanserne. 

Rammerne som omgiver os, skal muliggøre trivsel, udvikling, læring og dannelse. Vores 

indretning har betydning for børnenes aktive deltagelse i eget hverdagsliv. Hvad har de 

adgang til? hvor kan de lege? hvad tilbyder vi af legetøj? etc. Vi har i børnehuset 
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vægterparken fokus på at skabe rum i rummet, mindre legestationer hvor børn kan gå til og fra 

og selv være medskaber af legens opbygning. Vi tilbyder et varieret udvalg af legetøj som 

afstemmes og ændres løbende og i takt med det børnene er optaget af eller har interesse i. 

Dette gør sig gældende både inde og ude. 

Eks. Vores legeplads er vores udendørs læringsmiljø. Det er en stor grøn legeplads hvor vi 

har skabt flere små læringsmiljøer. Vi har sansehave, bålplads, hønsehus, drivhus, 

sandkasser samt andre områder der udfordrer børnenes sanser samt grov- og finmotorik. Der 

er også mange hemmelige kroge hvor børnene kan være med deres selvorganiserede lege. 

 

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? 

I børnehuset Vægterparken er forældresamarbejdet noget som vi vægter højt. Fra første gang 

barnet og forældrene træder ind i institutionen møder vi dem til en åben dialog, omkring 

opstart, omkring praktiske ting/informationer, men også følelser omkring opstart. Vi tilbyder en 

lang række samtaler til forældrene, så som trivselssamtaler, skolesamtaler og sprog 

vurderingssamtaler. Vi står altid til rådighed til andre samtaler, hvis der fra forældrenes side er 

behov for det. Vi bestræber os på at have en daglig åben dialog med forældrene i 

hente/bringe situationen, samt at skrive daglige opslag på FAMLY, så forældrene har 

mulighed for at føre samtalen videre derhjemme. På vores opslag på FAMLY vælger vi at 

supplere vores skrevne opslag med billeder, som gør det nemt for børnene at koble historier til 

de billeder der er fra hverdagen. 
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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? 

Alle børn kan på et tidspunkt komme i en udsat position, hvor de har svært ved at være i fællesskabet, 

enten fordi de ikke selv vil, eller fordi fællesskabet ikke vil lukke dem ind. Det er helt okay at have en 

dårlig dag og ikke have lyst til at være med, og det er personalets ansvar og opgave, at de dage ikke 

bliver for mange. Hvis dette sker, bliver vi nødt til at kigge på hvad der kan ligge til grund for, at det er 

svært for barnet at være en del af fællesskabet. Nogen børn har større risiko for at havne i en udsat 

position end andre. Ikke alle børn har samme baggrund og ikke alle børn er født med samme psykiske 

og fysiske funktionsniveau. Børn som kommer væsentligt mere i konflikter end andre børn, risikere at få 

mange negative oplevelser af egne kompetencer. Nogen børn har i perioder større behov for tæt 

guidning og støtte end andre, barnet kan også have brug for afskærmning for de andre, i rolige 

omgivelser. Det pædagogiske personale skal være opmærksomme på alle børn, og også dem som af 

forskellige grunde har større risiko for at havne på sidelinjen af fællesskabet.   

I Børnehuset Vægterparken er det vigtigt for os at barnet har et sikkert sted i fællesskabet, hvor dets 

ressourcer og kompetencer tilgodeses til fordel for gruppen samt det enkelte barns trivsel.  

Vores fysiske rammer skal tage hensyn til børn med forskellige udfordringer, så de har mulighed for at 

blive inkluderet. Vi tager højde for normeringen i planlægningen af aktiviteter i løbet af dagen for at 

tilgodese nærværet. I Børnehuset Vægterparken bestræber vi os på at være tålmodige og empatiske 

voksne, og vi har en anerkende tilgang til barnet. Vi har en klar bevidsthed om med hvilket børnesyn vi 

ser barnet. 

Derfor er det vigtigt at vi er bevidste om hvordan vi omtaler børn med særlige udfordringer eller behov, 

over for andre børn og voksne. Vores anerkendelse af børns forskelligheder kan medvirke til at børn 

ikke ekskluderes, men accepteres som en der kan bidrage med noget til fællesskabet. 

Vi har handleplaner og rutiner for de børn som kan have brug for at frirum. Inden vi starter en aktivitet, 

aftaler vi hvem der er på de forskellige børn, så vi kan hjælpe dem med at trække sig fra aktiviteten, 

hvis det skulle blive nødvendigt. Vi har på hver stue et fysisk sted, hvor det er muligt at trække sig hen, 

hvis fællesskabet bliver for meget. 

Som personale har vi løbende mulighed for sparring med Forebyggende Rådgivning samt dialog møder 

med forskellige faggrupper.  

Børnehuset Vægterparken arbejder ligeledes med Fri for Mobberi.  

Vi deltager løbende i aktiviteter som Legepatruljen, der er med til at styrke personalets 

handlemuligheder og aktiviteter der kan gribe alle børn, også dem i en udsat position. 
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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?  

I børnehuset Vægterparken har vi valgt at have storbørns gruppe 2 gange om ugen. Vi har 

valgt at tilrette vores pædagogiske læringsmiljø, så børnene oplever at der er plads til alle, og 

de øver sig i at ytre sig selvstændigt samt, at give hinanden plads, i det fysiske rum, men også 

i forhold til samtale.  

Vi har fokus på at børnene opfordrer og inviterer hinanden til at være med i forskellige lege og 

aktiviteter. Vi arbejder med den personlige hygiejne i forbindelse med toiletbesøg. Vi arbejder 

med børnenes krops- og bevægelsesglæde, og leger med sammensatte bevægelser der 

udfordrer børnenes motorik. Vi har fokus på at have respekt for naturen og det der lever i den. 

Vi arbejder med nye begreber, så som vægt, form, antal, døgnets timer, tiden som faktor, der 

har betydning for dagens gang, måneder, uger, dage og årets skiftene.  

Vi arbejder med børnenes sprogforståelse, gennem forskellige lege, rim og remser. Vi snakker 

om det uudtalte sprog, brugen af ironi, humor og om børnenes kropssprog svare til det talte 

sprog. Vi øver børnene i at sætte ord på deres følelser og beskrive den kropslige 

fornemmelse, samt hvorledes man kan se på andre, hvordan de har det.  

Vi giver børnene mulighed for at udvikle nysgerrighed over for bogstaver, tal, bogstavlyde, at 

tælle, skrive, mønstre og former mm. Vi leger med betydningen af sammensatte ord samt ord 

med dobbelt betydning. Børnene øver sig i at løse konflikter ved brug af sproget, og vi voksne 

vil i stigende grad opfordre børnene til at prøve selv. Vi vil fortsat tilbyde støtte til de børn, der 

har brug for det, da det er vigtigt at børnene bliver så godt rustet som muligt inden de skal i 

SFO. 
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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? 

I Børnehuset Vægterparken har vi 10 minutters gang til Kastrup Lystbådehavn og de grønne 

arealer, der omgiver lystbådehavnen. Vi har kort vej til Amager Strandpark og Kastrup Fortet, 

og vil vi nyde skoven eller kulturlivet i København, har vi gode tog- og busforbindelser. 

Derudover har vi to ladcykler som vi ofte bruger til at komme lidt længere væk end vores ben 

kan nå. 

Vi har et stærkt samarbejde med Tårnby naturskole, på amagerfælled, samt den blå base på 

amager strand. Naturvejlederen kommer også til aktiviteter i institutionen. Vi har haft enkelte 

forløb med pædagogstuderende fra Tårnby naturskole samt den Blå Planet.  

Ved juletid tilbyder den lokale kirke, dukketeater, samt socialt samvær med de andre 

institutioner.  

Vi bruger de omkringlæggende grønne arealer, til diverse aktiviteter, samt de 

omkringlæggende legepladser.  

Vi låner lokaler i vores nærlæggende område, heriblandt på den nærmeste skole og 

fritidshjem.  

Vi bruger vores lokale bibliotek, både som læringsrum i forhold til hvordan man færdes på et 

bibliotek, samt som et informationspunkt. På biblioteket kan man indhente viden omkring 

emner, vi arbejder med i dagligdagen, eks. hvor gamle er dinosaurerne.  

Storbørns gruppen har flere gange været på besøg på rådhuset, og har også holdt 

børnemøde med vores borgmester, hvor der var mulighed for at stille ham spørgsmål, så som 

”er det dig der bestemmer alt?”. Disse møder med forskellige kulturpunkter, er en introduktion 

til vores demokratiske samfunds opbyggelse.  

Vi bruger vores nær genbrugsstation til at aflevere skrald sammen med børnene, dette har vi 

valgt da vi også ser dette som et læringsrum omkring, sortering af affald, samt hvad der sker 

med affald, når vi er færdige med at bruge det. Aktiviteten at gå på genbrugsstationen er 

noget vi gør med børn i alle aldersgrupper.  
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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? 

I børnehuset vægterparken er vi et sko-frit hus. Dette har vi valgt, da vores mindste børn ska 

have mulighed for at kunne kravle i hele huset, uden at blive snavset til. Vi har højt fokus på 

hygiejneniveauet, da vi mener det er med til at reducere risikoen for diverse børnesygdomme, 

og dermed skabe bedre rammer for trivsel og læring hos børnene.  

Vi opfordrer vores forældre til at beholde deres telefon i lommen, så de er nærværende ved 

aflevering og afhentning. Dette er med til at give et godt psykisk børnemiljø, med nærværende 

voksne. Det giver samtidig en bedre start på dagen, og er med til at børnene oplever en blid 

overgang fra hjem til institution.  

Vi er gruppeopdelte i 5 grupper - med et åbent hus, hvor børn og personale kan nyde godt af 

hinanden på tværs af grupperne.  

Vores lokaler er lyse og er funktionelt indrettet. Vi ændrer indretningen af vores lokaler mindst 

en gang om året, for at indbyde til nye lege, men også for at skabe nye læringsmiljøer, som 

lægger op til andre aktiviteter. Dette tager altid udgangspunkt i børneperspektivet og børnene 

er på den måde med til at indrette, på baggrund af deres optagethed. I vores kælder har vi 

legetøj som vi kan skifte ud med. Det er vigtigt for os at det æstetiske børnemiljø ligger op til 

både bevægelse, fordybelse samt stille lege. Vi agter at ændre vores fysiske indretning, hvis 

børnemiljøet bliver forringet. 

For at børnene har størst mulighed for trivsel, udvikling, læring samt dannelse deler vi 

børnene op i mindre grupper i løbet af dagen, med henblik på at kunne lave nogle mere 

fokuserede aktiviteter, men også for at styrke relationen mellem børn og voksne, samt 

børnene imellem. Dette er med til at skabe et trygt og tillids fyldt børnemiljø. 
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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. 

Dette læreplanstema omhandler den stadige udvidelse af barnets erfaringsverden og dets 

deltagelsesmuligheder. Forudsætningen er engagement, livsduelighed, gåpåmod og 

kompetencer til deltagelse. 

Relationer med betydningsfulde andre, hvor barnet oplever sig respekteret, passet på og 

værdsat af nære, tillidsfuld voksne er med til at børn udvikler engagement. Læringsmiljøet skal 

være med til at støtte og fremme børnenes engagement, så børnene deltager i samspil og 

aktiviteter, hvor de oplever fordybelse, selvrespekt, selvtillid og selvværd.   

To konkrete eksempler på engagement hos de voksne:  
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I vuggestuen legede de med forholdsord - over, under osv…sangen ”der sad to katte på et 

bord” var udgangspunktet. Alle voksne, og de børn der havde lyst, fik fra morgenstunden 

påmalet næse og knurhår. De voksne var med i aktiviteten, både på bordet og under det 

meget lave bord, sammen med børnene.  

I sundhedsugen, i børnehaven, var de voksne rollemodeller og aktivt deltagende i de 

forskellige aktiviteter. Der blev lavet forhindringsbane, hoved, skulder, knæ og tå dansen, 

yoga, kapløb og faldskærmslege, samt atletik lege.  

Gennem leg og andre meningsfulde aktiviteter bidrager læringsmiljøet til, at børn gør sig 

væsentlige erfaringer med forskellige sociale positioner, som giver dem et grundlæggende 

demokratisk værdisæt, der udvikler og understøtter børnenes dannelse og livsduelighed. 

Målet med disse meningsfulde aktiviteter er: 

● At børnene engagerer sig i legene, 

● At børnene udfolder sig og udforsker sig selv og hinanden på nye måder, 

● At børnenes selvforståelse og handlemønstre udfordres og udvikler sig, 

● At børnene inviteres til at udtrykke sig respektfuldt og anerkendende over for de andre 
børns perspektiver. 

 

Læringsmiljøet skal understøtte barnet i at udtrykke deres følelser og håndtere konflikter 

hensigtsmæssigt uden at miste gåpåmodet. Vi skal som pædagogisk personale i samarbejde 

med forældrene sikre os at udfordringerne ikke går over børnenes grænser, eller overstiger 

deres kompetenceniveau. I børnehuset Vægterparken giver vi børnene mulighed for at 

eksperimentere med følelser og konfliktfyldte situationer. Det kræver mod. Og vi som 

pædagogisk personale støtter og guider børnene i at turde vælge relationer til eller fra, at gå 

deres egne veje, ved for eksempel at til- eller fravælge forskellige aktiviteter.  

I børnehuset Vægterparken bestræber vi os på at skabe et læringsmiljø, der understøtter og 

udvider børnenes erfaringsverden. Vi giver børnene mulighed for at øve sig i at balancere 

mellem iagttagende og mere initiativtagende positioner i de forskellige aktiviteter, de møder i 

løbet af en dag. Læringsmiljøerne skal give børnene mulighed for at fordybe sig i det, de er 

optagede af samt lære dem at prioritere blandt mange mulige tilbud.  

Et eksempel fra børnehaven og vuggestuen 

I børnehuset Vægterparken bestræber vi os på at være nærværende i relationen med 

børnene, for på den måde at skabe tryghed. Da vi ved, at tryghed er grobund for udvikling – 
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herunder alsidig personlig udvikling. Vi viser engagement og nysgerrighed i aktiviteter og på 

vores dagligdag for på den måde at understøtte barnets mulighed for fordybelses. Vi tager 

barnet med på råd så det får mulighed for at præge hverdagen i børnehuset vægterparken. Vi 

ser dette som en måde at understøtte barnets følelse af værdi for fællesskabet. Deres 

meninger og idéer er vigtige og værdsat og dette er med til at styrke selvtillid og selvværd hos 

den enkelte. 

I hverdagen handler det om at gribe børnenes initiativ og interesser og vise handlemuligheder 

som barnet senere hen kan drage nytte af og som er med til at barnet oplever livsduelighed. 

Fra børnene går i vuggestue og gennem børnehavetiden hos os støtter vi barnet i håndtering 

af konflikter og modgang. Det lille barn skal hjælpes til selv at sige fra og opfordres til at vise 

empati og omsorg for kammeraterne. Dette arbejdes der også med i børnehaven, hvor barnet 

skal mærke at det er ok at mene noget andet end de andre og at venner kan være uenige og 

stadig være gode venner. 

I løbet af institutionslivet udvikles barnets evne til at vælge og prioritere blandt de mange tilbud 

der er her. Barnet skal have mulighed for at veksle mellem en iagttagende rolle og en mere 

initiativtagende rolle. Dette er tænkt ind i læringsmiljøet hos os, lige fra indretningen på 

stuerne, vores udendørsareal, gruppeopdelinger, til voksen initierede aktiviteter.   

I rundkreds oplever barnet at turde være midtpunkt. I vuggestuen handler det om at sidde og 

holde raslen, imens de andre synger éns navn. Hvis man vil må man bestemme tempoet der 

skal synges i, ved at ryste raslen langsomt eller hurtigt. 

 I børnehaven er man med til at vælge sange, hver især og tælle børnene ved at rejse sig og 

gå rundt. Efter ferier fortæller børnene de andre, hvad de har lavet i ferien ud fra de ting, de 

har med i deres feriekuffert. 
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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. 

I børnehuset Vægterparken ser vi barnet som et unikt individ der skal mødes med 

anerkendelse og nærvær. Vi mener dette er essentielt for barnets udvikling. Barnet skal føle 

sig vigtig for fællesskabet. 

Vi har tilrettelagt vores hverdag således at børnene veksler mellem mindre grupper, 

aldersopdelte grupper samt hele husets børnegruppe, som de blandt andet møder på vores 

legeplads. Dette giver barnet mulighed for at udvikle sig i forskellige sociale fællesskaber på 

forskellige vilkår. Dette er også barnets første egentlige møde med et større fællesskab og 

barnet bliver her introduceret til samfundets sociale sammensætning af forskellige arenaer 

som det vil møde senere i livet – Både derhjemme, på arbejde, ved venner og bekendte samt 

offentlige steder. 

Når vi er opdelt på stuen, har vi her en samhørighed og et børnefællesskab som strækker sig 

over alder.  De store tager hensyn og hjælper de små som rollemodeller og de små 

observerer og handler, på den kultur de ældste er med til at skabe. Her skal personalet støtte 

barnet i at mærke efter hvad det har lyst til, samt lære at håndtere afvisning fra andre. Dette 

kan kræve ekstra opmærksomhed da børn på tværs af alder kan havne i udsatte positioner 

blot i kraft af aldersforskel. Børn lære af børn og det er derfor en vigtig del af det pædagogiske 
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læringsmiljø at vi er gode kammerater og udviser empati og omsorg for hinanden. Dette skal 

understøttes ved den måde personalet agere på, samt med en bevidsthed hos personalet i 

måden vi italesætter det overfor børnene på. 

Børnene er flere gange om ugen i aldersopdelte grupper. Her møder de børn fra deres egen 

og de andre stuer der aldersmæssigt er tilsvarende. Her er der et særligt rum for at danne 

relationer til børn på andre stuer og der opstår et kendskab til hinanden samt nogle fælles 

oplevelser der kan bygges videre på eks når man mødes på legepladsen. I disse grupper 

opstår samtidig nogle andre muligheder for, at det pædagogiske personale kan skabe et 

læringsmiljø hvor beslutninger og samarbejde foregår på mere lige demokratiske vilkår, hvor 

børnene i fællesskab tager demokratiske beslutninger og hvor man ser forskelligheder som en 

ressource.  

I Børnehuset Vægterparken arbejder vi med dannelse ud fra vores samfunds demokratiske og 

kulturelle normer og værdier. Dette gør vi ved at opmuntre til deltagelse i forskellige 

forpligtende fællesskaber samt demokratiske beslutninger. På den måde inddrages barnet i 

fælles beslutninger. Barnet skal stilles over for valg, det har kompetence til at håndtere og 

bliver derved øvet i, at det ønskede ikke altid bliver til noget da demokratiets beslutning måske 

gik i en anden retning. I denne proces støtter og guider vi barnet til at håndtere dette. 

Legen har stor betydning for barnets trivsel og udvikling, legen har sin egen struktur og er 

uden for tid og rum. Den indtager en central plads i dagligdagen og er af stor betydning for 

barnets dannelse og udvikling. Vi oplever derfor, at det er vigtigt at give tid, respektere, 

understøtte og anerkende legens betydning for barnet/børnene og deres indbyrdes relationer. 

 I 2021 vil Børnehuset Vægterparken begynde at implementere Mary fondens ”fri for mobberi” 

så det i fremtiden kan bruges som et redskab, i vores pædagogiske arbejde. 

“Det er mandag morgen i maj, i vuggestuen, og vi har lige sat os til at holde rundkreds. Vi 

synger vores rasle sang, som vi altid starter med, og derefter er der åbent for forslag til hvad vi 

så skal synge. Vi synger lille Peter edderkop tre gange, og der bor en lille nissemand.” 

I dette lille eksempel fra vuggestuen viser hvordan børnene har medindflydelse på deres 

hverdag. De valgte at vi skulle synge lille Peter edderkop tre gange og en julesang i maj 

måned. Der var protester fra nogle af de store børn, da de ikke ville synge lille Peter edderkop 

så mange gange, så det blev også en øvelse i behovsudsættelse. 
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I børnehaven var det science uge og vi havde vand som tema. Vi kiggede på tegninger af 

regnvand der lander på jorden, siver ned og bliver renset igennem flere lag i jorden og som til 

sidst bliver grundvand som vi så kan hente op af jorden og drikke. Men hvordan kan jorden 

rense vandet? Vi fandt en metode hvorpå vi selv kunne rense vandet i et hjemmebygget mini 

rensningsanlæg. Det krævede forskellige elementer som børnene var med til at samle ind på 

ture og på legepladsen. Småsten, grus, jord, vand…..selve systemet var blev samlet af flasker 

og børnene var med til at samle det. Da konstruktionen var færdig blev muddervand hældt i og 

så var det bare med at holde øje om vandet løb igennem og om det blev rent. 

Her introducere de voksne et vejr fænomen og skaber nysgerrighed hos børnene. Børnene får 

lyst til at undersøge det nærmere og finder sammen med den voksne ud af at, man kan rense 

vandet selv. I dette tilfælde opstår viden igennem legen, at eksperimentere og undersøge er 

noget barnet naturligt gør fra det er helt lille og første gang putter legetøjet i munden. Det er 

sanseligt og det er vigtigt for barnets udvikling. Vi skal som voksne tilrettelægge aktiviteter så 

børnene udvikles og får nye erfaringer og viden på en legende måde. Denne aktivitet var en 

gruppe aktivitet og krævede noget af børnenes samarbejdsevner. De sociale kompetencer 

kom i høj grad i spil. Der var turtagning i forhold til forslag, der skulle besluttes hvem der skulle 

gøre hvad. Børnene skulle ligeledes kunne vente mens en anden prøvede o.s.v de større 

børn hjalp også de mindre børn, hvis det blev for udfordrende i forhold til det motoriske (der 

skulle hældes gennem et meget lille hul i flasken) 
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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. 

Personale er bevidste om at vi er sproglige rollemodeller vi guider børnene til at indgå i 

fællesskaber 

I børnehuset Vægterparken er vi bevidste om kvaliteten i samtale med barnet. Vi bruger “give 

5”- metoden, som er fem turtagninger i samtalen. Barnet starter, så den voksne, så barnet, så 

den voksne og så barnet. Dette er noget vi i særdeleshed bruger, når vi er i samtale og 

samspil med børn i udsatte positioner sprogligt. I vuggestuen har vi en fokusgruppe på 4 børn, 

som samles ca tre gange om ugen. Her bliver der leget med sproget og kroppen. Der er fokus 

på udtale lege, dialogisk læsning samt sprogforståelse. I vuggestuen italesætter vi det vi gør, 

det vi ser omkring os og det barnet gør. Vi bruger et præcist sprog og er omhyggelige med de 

ord og begreber vi bruger. Det er ikke ligegyldigt om det er et bord eller en bænk. Vi sætter 

ord på børnenes følelser og øver at udtrykke deres følelser og behov.  

I Vægterparken arbejder vi med sproglige rollemodeller i et bredt omfang. Vi ser os selv som 

sproglige rollemodeller, men børnene imellem kan også være sproglige rollemodeller. Vi som 

pædagogisk personale hjælper børnene med at indgå i dialoger, hvor de både skal være i tale 
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og lytte position. Ved vores daglige rundkreds/samling øver vi at skiftes til at være i tale og 

lytte position. 

Når børnene i børnehaven har deres sommerferie kuffert med tilbage, fortæller de om 

indholdet og deres ferie. De resterende børn øver sig i at respektere at et andet barn snakker, 

og de indtager derfor en lytte position. Ligeledes er vi opmærksomme i dagligdagen på at 

indgå og opfodre til dialoger med børnene. Hvis børnene har konflikter støtter vi op om at de 

får sagt fra til hinanden på en ordentlig måde og at den anden husker at lytte når kammeraten 

vil fortælle noget. Vi opfordre til at hjælpe og udvise omsorg for sine kammerater. 

Vi har i børnehuset Vægterparken et sprogkuffert projekt som er tiltænkt som en aktivitet der 

både styrker sproget, da vi arbejder ud fra fokusord. Men også koblingen mellem hjem og 

dagtilbud, da barnet i samarbejde med forældrene skal udføre opgaven hjemme, i 

weekenden. Fokus ordene kan både være ting, farver, følelser og symboler. 

Sprogkuffert projektet fungere på følgende måde: 

Tre børn fra hver gruppe i hele huset, får en kuffert med hjem om fredagen indeholdende 4-5 

ord, som knytter sig til vores temaer i årshjulet. Kufferten skal så retur den efterfølgende 

mandag. Kufferten findes på barnets garderobeplads. Det bliver forældrenes opgave, 

sammen med deres barn, at finde ting i deres hjem, som symboliserer disse ord. Et ord kunne 

fx være en farve eller en form og de finder så noget som symboliserer disse ting. Her i 

institutionen vil vi i løbet af ugen arbejde med ordene gennem diverse aktiviteter. 

 

 

“Ved vores sprogkuffert har børnene sammen med deres forældre fundet ting i hjemmet, der 

symbolisere de ord der er i kufferten. En måned havde vi ord om sundhed. En af pigerne 

havde en badedragt med, og vi begyndte alle at snakke om svømmehallen og om børnene 

havde været ude og svømme.” 

Vi havde flere børn der udtalte det “vømme”, og gennem samtaler, hvor de store var sproglige 

rollemodeller for de små, begyndte flere af de små i vuggestuen af sige “ssssssvømme”. 

Alle stuer er indrettet så læringsmiljøet giver børnene adgang til bøger, skriveredskaber, papir 

og andre skriftlige produkter så børn bliver introduceret til bøgernes univers og nysgerrige på 

skriftsproget, herunder får mulighed for at kigge i bøger, stille spørgsmål om bogstaver, få 

læst højt og snakke med det pædagogiske personale om det, bøgerne rummer.  
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Når alle børn fylder 2 år udfylder vi en TRAS på børnene. Dette er et pædagogisk redskab, 

som vi bruger til at se, hvor enkelte børn eller hele børnegruppen har brug for et ekstra løft. 

Det kan fx være udtaleproblemer eller manglende sprog. Det er som udgangspunkt ikke noget 

forældrene får indsigt i, men fungere som et arbejdsredskab til personalegruppen.  

Derudover bliver børnene sprogvurderet inden de kommer i børnehave, og inden skolestart.  

De største børn:  

To gange om ugen mødes storgruppen(skolegruppen) og de arbejder med børnenes 

sprogforståelse, gennem forskellige lege, rim og remser. De snakker om det uudtalte sprog, 

brugen af ironi, humor og om børnenes kropssprog svarer til det talte sprog. De øver børnene 

i at sætte ord på deres følelser og beskrive den kropslige fornemmelse, samt hvorledes man 

kan se på andre, hvordan de har det.  

De giver børnene mulighed for at udvikle nysgerrighed over for bogstaver, tal, bogstavlyde, at 

tælle, skrive, mønstre og former mm. De leger med betydningen af sammensatte ord samt ord 

med dobbelt betydning. Børnene øver sig i at løse konflikter ved brug af sproget, og vi voksne 

vil i stigende grad opfordre børnene til at prøve selv. 
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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. 

Læringsmiljøet for børnene foregår over hele dagen og skal give alle børn erfaring med 

kroppen, sanser og bevægelse samt mulighed for at deltage i fællesskaber, aktiviteter og leg. 

Det pædagogiske personale er ansvarlige for at tilrettelægge et læringsmiljø, der motiverer 

børn til at bevæge sig ved at vise glæde ved bevægelse og kropslig udfoldelse. Det 

pædagogiske personale er nysgerrigt og udvælger og følger bevidst børnenes bevægelse 

initiativer, så børnene oplever selv- og medbestemmelse som en naturlig del af deres 

dannelsesproces.  

Kroppen er grundlæggende for børnenes deltagelse i samfundets forskellige fællesskaber og 

har både en fysisk og en eksistentiel dimension. 

Børn indgår i en aktiv og dynamisk proces med omverden, gennem krop og bevægelse. I 

samspillet udvikler og lærer børn, at miljøer kan erobres og udfordres i takt med kroppens 

motoriske og bevægelsesmæssige udvikling. Kroppen er et stort og sammensat sansesystem, 

der udgør grundlaget for erfaring, viden og følelsesmæssige og sociale processer samt 

kommunikation.  

Sanserne er børns adgang til verden og fundamentet for at opfatte og begribe verden. Det 

pædagogiske læringsmiljø skal understøtte stimulering af de tre motoriske grund sanser (den 

taktile sans, den vestibulære sans/labyrintsansen og muskel-led-sansen) i samarbejde med 
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de fire øvrige sanser (lugtesansen, synssansen, smagssansen og høresansen). Det har 

afgørende betydning for barnets motoriske udvikling og automatisering af bevægelser (såvel 

grov- som finmotorik). 

Gennem bevægelse dannes barnet til at forstå kroppens signaler og egne styrker og 

ressourcer og der sker en gradvis erfaringsdannelse. Evnen til at aflæse og forstå andre børns 

og voksnes gestik, mimik, og kropsligt udtryk styrkes. Barnet prøver igen og igen de samme 

bevægelser og lærer at mestre nye motoriske færdigheder og bearbejde og forstå de 

sanselige indtryk. 

“I vuggestuen er der et motorikrum fyldt med madrasser og puder. Seks store børn hopper 

rundt derinde og udfordrer hinanden i hvem der kan lave de sejeste udspring fra puderne. To 

af børnene hopper ind i hinanden, stopper op, kigger på hinanden og griner sammen.” 

I dette lille eksempel fra vuggestuen beskriver vi hvordan børnenes kropsbevidsthed bliver 

styrket. Børnene hopper og triller ind i hinanden og rejser sig op, som intet var sket. Mange er 

blevet fortrolige med deres krop og ved hvilke udfordringer de kan sætte sig selv. De bliver 

ved med at udfordre sig selv med vildere hop fra nye højder. De udforsker og eksperimentere 

med nye måder at bruge kroppen på og øver sig derudover på risiko lege. 

”På legepladsen udfordres børnehavebørnenes sanser, krop og bevægelse både ved de 

mange forskellige underlag her er, lige fra græs, grus, sand, fliser men også fra de forskellige 

lege redskaber der er tilgængelige for børnene. Børnehavebørnene har store træklodser de 

kan løfte, stable og bygge med. Vi har legeredskaber der kan vippe, gynge og dreje rundt. For 

nyligt har vi undersøgt om hvorvidt børnene af sikkerhedsmæssige årsager må klatre i vore 

træer, det må de gerne og dette skaber yderligere muligheder for kroppens udfoldelse. Vi er 

naturinspireret i de forskellige aktiviteter vi laver på legepladsen og mad over bål er en af 

disse. Her er børnene med til at høste, snitte, kløve brænde og hvad der ellers skal laves. Her 

mærker de deres krop, styrke og sanserne stimuleres ved dufte, smage og føle” 
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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. 

Det lille barn husker og lærer gennem sanselige aktiviteter, hvor specielt det visuelle, det 

auditive og det taktile er i fokus. I takt med, at barnet modnes og sproget udvikles, bliver 

sansningen og oplevelser omsat til kognitive spor i hjernen. Her lægger det sig som viden og 

basis, der kan bygge ovenpå. Især science begrebet giver mening, når man taler om de små 

børns erfaringsdannelse. Igennem mange små kast med lidt sand i luften erfarer barnet, at det 

altid kommer ned igen. Erfaringen omfatter ikke Newtons lov, men skaber et fundament for 

forståelse for den. Naturen og udeliv er et helt fantastisk læringsrum, for i naturen kan man få 

en viden om verden omkring os og lære hvordan vi bliver bedre til at passe på den. Det kan 

være en begyndende viden om at passe på ressourcerne eller, at vi ikke skal brække grenene 

af træerne eller skade et dyr. Vi bruger naturen til at træne vores motorik samt at øve egne 

kompetencer såsom udholdenhed og at overskride samt kende egne grænser.  

Børnehuset Vægterparken er en naturinstitution. I praksis betyder det at vi, i det omfang det er 

muligt og giver mening, trækker aktiviteterne udenfor. Vi inddrager elementer og materialer fra 

naturen i vores indendørs aktiviteter samt indretter vores stuer med naturen.  

Gennem mange år har vi i Børnehuset Vægterparken forspiret og sået grøntsager, planter, 

frugt og krydderurter. Børnene passer planterne til de vokser sig store og er klar til høst. 
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Herefter tilbereder og spiser vi det vi har høstet. Denne aktivitet løber fra forår til høst i 

efteråret, hvor både vuggestue og børnehave er en del af det. 

Science indgår i vores pædagogiske arbejde hele året. Det er en del af vores hverdagsliv. 

Eks. På legepladsen har børnene mulighed for at indfange og undersøge dyr. Derefter kan 

børnene, på tavlerne af dyr og planter som er på legepladsen, læse om det der er fanget. 

Vi arbejder med matematisk opmærksomhed, blandt andet i rundkreds, hvor vi tæller hvor 

mange vi er, men også i sanglege og andre aktiviteter. 

For vuggestuebørnene er science i høj grad en sansemotorisk undersøgelse, der herigennem 

stimulerer til udvikling og læring. 

Børnehavebørnene har i kraft af deres alder og udvikling, mulighed for større eksperimenter 

og undersøgelser, eksempelvis har vi lavet et mini rensningsanlæg i vores vand temauge. 

Som voksne skal vi ikke vide alt, men vi skal være nysgerrige sammen med børnene og være 

med til at give børnene en viden. Vores tilgang gør, at vi skal tænke helt nyt og ikke 

nødvendigvis svare på børnenes spørgsmål. Vi skal hjælpe børnene med at blive kritiske 

forbrugere. 

Vi har i børnehuset Vægterparken en natur ambassadør som ofte er på kursus på Amager 

natur-skole. Hun får inspiration til lege og aktiviteter hun deler med personalegruppen. 

Derudover har vi et tæt samarbejde med naturskolen og er ofte på tur derud. Vi har blandt 

andet haletudse ture og ture derud når der kommer lam. Ud over naturskolen bruger vi 

amager strand og lystbådehavn. Vi fisker efter krabber, kører ture på løbecykler og samler 

naturmaterialer til kreative processer.    

“I vuggestuens krybberum kan der nogen gange være edderkopper. Enkelte børn skriger 

meget højlydt når de ser en edderkop, og de får derfor vækket nogle af de sovende børn. 

Efter vores mini-forløb om edderkopper, begyndte mange af børnene at lede efter 

edderkopper overalt, inde på stuen, under sofaen og under reolerne.” 

Dette var udgangspunktet for et mini forløb om edderkopper. Vi ledte efter edderkopper på 

legepladsen, kiggede på billeder af edderkopper og kiggede og holdte både levende og døde 

edderkopper. Gennem leg og samtale omkring edderkopper, fik vi hjulpet børnene til at se at 

edderkopperne ikke gør dem noget, og man behøver ikke at skrige når man finder en 

edderkop i krybberummet. Børnene udviklede en lyst og nysgerrighed på hvilke dyr vi ellers 

kunne finde ude og inde. 
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I børnehuset har vi igennem mange år haft en natur ambassadør i huset, natur ambassadøren 

har vi kunne bruge i forhold til inspiration samt til at formidle hvilke muligheder der kunne 

være, i forskellige forløb.  

”I børnehaven har vi haft et forløb med mus. Her mødtes vi med naturskolens lære og fik gode 

råd samt inspiration til fokus ord forløb. Vi havde et barn der havde brug for at kunne deltage i 

fællesskab med andre børn om en aktivitet. Museforløbet blev planlagt så det inkluderede alle 

børn på tværs af alder. Levende mus indgik i forløbet og gjorde børnene super interesseret, 

opgaverne med at passe musene var en aktivitet som alle kunne deltage i og gjorde at barnet 

med udfordringer indgik i relationer med de andre børn” 
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Kultur, æstetik og fællesskab 

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

kulturelle værdier, som børn tilegner sig i hverdagslivet.  

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

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

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

 

 

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

Herunder, hvordan vores pædagogiske læringsmiljø: 

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

 Tager udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag  

 Ses i samspil med de øvrige læreplanstemaer. 

 

Kultur, æstetik og fællesskab er et bærende tema i vores aktiviteter i hverdagen. Om det er 

egne produktioner eller kulturelle udflugter ud af huset. Gennem kreativ udfoldelse, skabes 

der ro, sansning og fordybelse. Tankerne får frit løb, sanserne stimuleres og der indgår 

æstetiske overvejelse. Der klippe, males og tegnes og barnet bliver introduceret til mange 

forskellige materialer - pap, papir, naturmaterialer, tuscher, vandfarve, ler og meget andet. 

Kultur er også den måde vi mødes på. Hvordan taler vi sammen, hvordan foregår samling i 

denne kontekst. Børnene er samlet i flere forskellige børnefællesskaber i løbet af en dag, og 

der skal hele tiden overvejes og tages hensyn til hvordan man opfører sig lige netop i det 

fællesskab man befinder sig i.  

Kulturen ligger også i de udflugter vi tager med børnene. Hvordan og hvad vi introducere 

børnene til i vores nærmiljø. Det kan være vores lokale bibliotek, hvor vi introducere børnene 

til denne del af kulturformidling. Her får de samtidig kendskab til hvordan man agere i sådan et 

offentligt rum. De valg vi træffer om læringsmiljøet omkring barnet er med til at danne barnet. 

Nogle værdier er specifikke for danskere, andre er universelle. Alting er med til at danne 

børnene som mennesker og som demokratiske samfundsborgere.  



32 

 

“I december måned bor der en nisse i vuggestuen. Den gemmer sig hver dag forskellige 

steder på stuen, og har lækre godter med sig. Ved vores daglige rundkreds leder børnene i 

fællesskab efter nissen, for at se hvad han har med af godter. Børnene fortæller deres 

forældre om hvor nissen havde gemt sig den dag, og hvad den havde med” 

”I børnehaven forgår det på samme måde, her kan nissen også finde på at drille og flytte rundt 

på ting. Nissen har også ingredienser med til forskelligt bagværk der høre sig julemåneden til. 

Vi bager pebernødder og andet sammen og børnene er med i hele processen”  

I dette lille eksempel sker der en overførsel af traditioner og kultur. Børnene føres ind i en 

verden, hvor nisser er nogen, der dukker op til jul og bringer glæde og godter. Nissen er et 

”væsen” der står uden for religiøse orienteringer, det er et hyggeligt samlingspunkt i december 

måned.   
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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. 

 

Hvilke dele af vores pædagogiske læringsmiljø har vi særligt haft fokus på over de sidste 2 år? 

Vi har haft fokus på: 

 Rum i rummet 

 Inklusionsstrategi 

 Overgange 

 Planlægning samt rollefordeling af personale ressourcer 

 Synliggørelse af vores faglighed i hverdagen – de pædagogiske refleksioner 

 

Hvordan har vi organiseret vores evalueringskultur? 

 

For at sikre løbende evaluering og justering, vil vi som faglige fyrtårn og ledelse, på 

personalemøder have et fast punkt der hedder ”Den styrkede læreplan”. På dette punkt skal 
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én af de fem stuer skiftevis holde et oplæg om hvordan stuen har fokus på et af de seks 

læreplanstemaer i dagligdagen, herunder planlagte, spontane, voksen- og børneinitierede 

aktiviteter samt faste rutiner. Efterfølgende vil de faglige fyrtårne styre en sparringsrunde med 

resten af personalet. Dette vil vi gøre for at styrke personalet i egen refleksion, men også så 

de har en klar forståelse for hvad vores læreplan indeholder og hvordan vi ar-bejder målrettet 

med den, som et redskab i dagligdagen. Disse oplæg vil også lægge op til spørgsmål som, 

gør vi hvad vi skriver? Hvis ikke, hvad gør vi så? Skal vi ændre det i læreplanen? På denne 

måde sikre vi os, at vores styrkede pædagogiske læreplan, bliver et dynamisk 

arbejdsredskab. Personalemødet bliver dermed også en godt læringsrum, for personalet, med 

idéformidling samt brainstorm.  

Personalemøde afholdt d. 9.02.2021 havde vi vores første to oplæg fra kollegaer, med 

evaluering af læreplanen som punkt. 

Fokus i denne processes ligger på en underen med nysgerrighed på hinandens praksis og 

skal fungere to vejs med egne refleksioner og kollegial sparring. Vi oplevede at oplæggene 

fungerede godt. Vi har valgt at vi fremadrettet vil supplere med en case/dilemma fra 

hverdagen. Vi har en forventning til at alle deltager i sparringen. 

Hvordan har vi arbejdet med vores lokale skriftlige læreplan? 

 

De faglige fyrtårn har løbene informeret personalet på møder i løbet af deres uddannelse. 

Ligeledes har vi som faglige fyrtårne haft råderum over tid på personalemøder hvor vi har 

afholdt forskellige workshops, gruppeøvelser samt oplæg, hvor hele personalet har arbejdet 

med det pædagogiske grundlag. På den måde har vi sikret at hele personalegruppen har 

været en del af processen og kan genkende deres egen stemme i den styrkede pædagogiske 

læreplan. 

 

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.  

 

      

 

 


