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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 pædagogiske 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 

https://www.emu.dk/sites/default/files/7044%20EVA%20SPL%20Publikation_web.pdf
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pædagogiske læreplan og er dermed en forudsætning for at udarbejde den 

pædagogiske læreplan. Derfor henvises der gennem skabelonen løbende til publikatio-

nen. På sidste side i skabelonen er der yderligere information om relevante 

inspirationsmaterialer.  

 

Børne- og Ungepolitik for Tårnby kommune 

Politikken er gældende i årene 2019-2022 og gengives i uddrag og kan læses i sin 

helhed i ”Tårnby kommune, Sammenhængende Børne- og Ungepolitik 2019-2022.” 

Vision: 

”Børn og unge i Tårnby kommune skal udvikle sig personligt, fagligt og socialt, så de får 

mod på livet og på deltagelse i et demokratisk samfund, hvor centrale værdier er 

ligeværdighed, fællesskab og solidaritet. 

Alle børn og unge skal være en del af fællesskabet. 

Ethvert barn og ung har unikke egenskaber, interesse, evner og læringsbehov.” 

Værdigrundlag: 

”Vi ønsker, at vores børn udvikler sig til livsduelige og nysgerrige mennesker, der har 

mod på livet og har lyst til at lære. 

Tårnby kommune støtter, i samarbejde med forældrene, børnenes færdigheder og 

kompetencer til at møde verdenen og livet som stærke, sociale og robuste mennesker, 

der tror på sig selv og tager ansvar for eget liv og for fællesskabet. 

Vi vægter inddragelse af børnenes stemme højt med det formål, at de får mest mulig 

medbestemmelse over deres ønsker for fremtiden sammen med deres forældre.” 

 

I vores opgaveløsning, lægger vi vægt på: 

 

 At give børn og unge erfaringer med at være sammen med andre. 

 At børn og unge får indarbejdet de etiske og moralske værdier, der er 

grundlaget for vores samfund som et naturligt udgangspunkt for deres 

aktiviteter. 

 At børn og unge respekterer hinandens forskelligheder og grænser. 

 At børn og unge oplever tryghed og samhørighed i et miljø uden mobning. 

 At børn og unge omgives af nærværende, tillidsvækkende og omsorgsfulde 

voksne. 

 At medarbejdere og forældre har ansvar for at skabe respekt for sociale og 

kulturelle forskelle. 

 At børn og unge udvikler forståelse for levevilkårs og livsstils betydning for 

sundhed, trivsel og livskvalitet. 

 At skabe fysiske rammer, der indbyder og motiverer til aktiv leg, fysisk aktivitet 

og motorisk udvikling. 

 At børn gives mulighed for læring i alle kommunale institutioner og nærmiljøer. 

 At forældre inddrages og er de vigtigste medspillere i en succesfuld udvikling 

og læring hos den enkelte. 

 At alle børn og unge gives mulighed for at blive så dygtige de kan. 
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 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. 

 

 

 

 

 

Hvem er vi?  

Her beskrives kort stamoplysninger, pædagogiske profil og lokale forhold. Det kan for 

eksempel være børnegruppens sammensætning og forskellige forudsætninger, de 

fysiske rammer, geografisk placering og andre ting, der har betydning for det 

pædagogiske arbejde. 

 

Børnehaven Ryumgård 

Oliefabriksvej 180-182 

2770 Kastrup 

Tlf. 2399 5790 

e-mail: bholi.bk@taarnby.dk 

 

Normeringen i børnehaven fordeler sig således: 

 Antal børn: 85 + 3 i vippen fra 1. oktober til 1. april   

 Antal uddannede: 6 + leder og souschef 

 Antal ikke uddannede: 5 

 
Vi er fordelt i 2 huse: 

 Junglehuset med 32 børn 

 Skovhuset med 53 + 3 børn 

 

Børnene er tilknyttet aldersopdelte grupper, som vi kalder Frø, Spirer og Stængler.  
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Struktur i Børnehaven Ryumgård

Junglefrø
Sandra og Connie

Junglestængler: 
Sandra

Skovstængler
Beata

Skovfrø
Joan

Årgang  2016/2015 stængler

Årgang  2018 Frø

Årgang  2017  Spire

Joan, 
Studerende 
Marcus og
Lone

Beata
Sandra
Vakant

Ann-Sofie vil være i grupperne efter behov og særlig indsats.

Kirsten
Connie
Johannes
Vivian

Skovspire
Kirsten 

Junglespire
Connie
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Geografisk placering og fysiske rammer  

Vores dejlige børnehave går helt tilbage til 1979 og ligger i et skønt villakvarter tæt på 

Amager Fælled og Naturskolen, som er destinationen for flere ture ud af huset.  

På børnehavens arealer er vi beriget med en stor og dejlig legeplads, der i takt med de 

skiftende årstider samt børns og voksnes ideer og initiativer ændrer udtryk og form, der 

giver differentierede læringsmuligheder i udemiljøet.  

 

Børnehavens inddørs arealer er fordelt på to huse. I begge huse er vi optaget af at 

skabe lærings- og legemiljøer, der indbyder til eksempelvis kreative og æstetiske 

læreprocesser, leg og læring omkring natur og naturfænomener samt bevægelse og 

leg.  

Med dette afsæt er rummene i de to huse funktionsopdelt, således at børnene har 

friheden til at bevæge sig rundt i de zoner de er motiveret for – hvad enten det er fysisk 

og kropslig udfoldelse i bevægelsesrummet, rolige lege i dukkekrogen eller farver og 

former ved tegnebordet i krearummet.  

 

 

Pædagogisk profil - Ryumgårds værdigrundlag 

”Vi vil gerne skabe mentalt sunde og glade børn, der udvikler sig og lærer i et 

læringsmiljø hvor legen er central” 

… og det gør vi bedst, når vi sikrer:  

 

Nærværende engagement 

Som vil sige: 

 at vi som voksne viser overskud, er aktivt deltagende, og giver det signal at 

ville det bedste. 

 at for at sikre barnets engagement, skal vi være nysgerrige på barnets 

perspektiv. 

 at de voksne udvikler faglighed og derfor er nysgerrige på hinandens og egne 

refleksioner og praksis. 

Anerkendelse  

Som vil sige: 

 at det enkelte individ, føler sig set og hørt. 

 at vi møder barnet i dets intentioner og inddrager det i beslutningsprocesser. 

 at børn har brug for venskaber og vi skal tænke i børnefællesskaber i vores 

planlægning. 

file:///C:/Users/lfl.bhryg.bk/Documents/SbSysNetDrift/Kladde/lfl.bhryg.bk/læreplan%20juni%202021.docx%23_Inddragelse_af_lokalsamfundet
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 at vi ser vores forskellige kompetencer, som en styrke til fællesskabet. 

 at vi skal lære børnene at træffe hensigtsmæssige valg i de forskellige 

situationer, de møder, ved at hjælpe barnet med at sætte ord på følelser, 

handlemuligheder og hvordan barnet kommer videre. 

Rummelighed 

Som vil sige: 

 at vi som voksne lytter og evner parathed. 

 at vi ser muligheder i børnehavens størrelse og fysiske rammer og har samtidig 

øje for at styrke relationsdannelser på tværs af institutionens to huse. 

 at vi i vores planlægning og handlinger er bevidste om, at børn har forskellige 

forudsætninger for deltagelse. 

 at vi er opmærksomme på individuelle forskelligheder og giver barnet mulighed 

for at udvikle empati i forhold til integritet. 

 at vi stræber efter at udfordre grænser for vilde lege og fysiske aktiviteter. 

Medindflydelse 

Som vil sige: 

 at vi giver plads for meningsudveksling og dialog, hvilket skaber ejerskab, 

ansvarsfølelse og selvstændighed. 

 at vi skal være nysgerrige på, hvad der rører sig i børnene og inddrage 

børnenes spor i vores planlægning. 

 at børnenes stemmer skal høres i evalueringer. 

Vores fælles vision 

Visionen for børnehaven er, at vi gerne vil være kendt for: 

 

 At børnene opleves selvstændige, positive og hjælpsomme, når de modtages i 

SFO og skole. 

 At vi arbejder med gode børnefællesskaber, der styrker barnets udvikling. 

 At ture ud af huset prioriteres højt. 

 At vi skaber tryghed for det enkelte barn gennem vores anerkendende tilgang, 

hvor vi viser barnet omsorg ved at være nysgerrige på barnets intention og 

gennem vores kendskab til barnet skaber rum for barnets ønsker, behov og 

barnets egen refleksion. 

 At der fortælles positive historier om børnehaven og forældre anbefaler os til 

andre 

file:///C:/Users/lfl.bhryg.bk/Documents/SbSysNetDrift/Kladde/lfl.bhryg.bk/læreplan%20juni%202021.docx%23_Børnesyn,_Dannelse_og
file:///C:/Users/lfl.bhryg.bk/Documents/SbSysNetDrift/Kladde/lfl.bhryg.bk/læreplan%20juni%202021.docx%23_Inddragelse_af_lokalsamfundet
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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? 

I Ryumgård mener vi, at alle børn er unikke individer med hver deres egenskaber og 

ressourcer. Derfor er det vigtigt for medarbejderne at skabe relationer til børnene, der 

er præget af ligeværd, tryghed, tillid og respekt. Både i planlagte fordybelser og i 

rutineprægede aktiviteter stræber vi efter at møde hvert barn i øjenhøjde og gå på 

opdagelse i barnets intentioner. Nysgerrigheden på barnets oplevelser af verden og 

forfølgelse af barnets spor udgør hos os grundlaget for at børnene oplever 

medbestemmelse i deres børnehaveliv. Som medarbejdere er vi ikke alene til stede - vi 

er tilgængelige, imødekommende og lyttende overfor børnenes perspektiver. Således 

arbejder vi med at børnene bliver aktive medskabere af og demokratiske deltagere i de 

fællesskaber, de indgår i. 

Legen er barnets naturlige virksomhed og måden hvorpå barnet udforsker og afprøver 

verdenen. Derfor spiller legen selvsagt en central rolle i vores børnehave. I Ryumgård 

giver legen sig til udtryk både i planlagte og spontane sammenhænge og hænger 

uløseligt sammen med den måde børnene lærer på. Legen fungerer således som et 

pædagogisk redskab men er i den grad også en ukontrollerbar, umiddelbar og 

fantasifuld virksomhed, der har værdi i sig selv og som lever på børnenes egne 

præmisser. I legen findes uanede læringspotentialer for børnene. Fx stifter de 

bekendtskab med at forhandle, at gå på kompromis, at være kreative og udvise empati. 

Legen byder ofte på konflikter, som også udgør et ideelt rum for læring. Børn er ikke 

nødvendigvis selv i stand til at løse de konflikter de ind imellem havner i og derfor anser 

vi det som en vigtig opgave at medarbejderne ikke dømmer børnene i konflikten, men 

derimod hjælper dem ved at kommentere på situationen, guide og understøtte dem til 

nye handlemuligheder, så de kan komme videre i legen. 

file:///C:/Users/lfl.bhryg.bk/Documents/SbSysNetDrift/Kladde/lfl.bhryg.bk/læreplan%20juni%202021.docx%23_Alsidig_personlig_udvikling
file:///C:/Users/lfl.bhryg.bk/Documents/SbSysNetDrift/Kladde/lfl.bhryg.bk/læreplan%20juni%202021.docx%23_Pædagogisk_læringsmiljø
file:///C:/Users/lfl.bhryg.bk/Documents/SbSysNetDrift/Kladde/lfl.bhryg.bk/læreplan%20juni%202021.docx%23_Pædagogisk_læringsmiljø
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Alle mennesker har brug for at være en del af fællesskaber – det gælder også børn. I 

Ryumgård synes vi, at det er vigtigt, at børn får gode oplevelser med at indgå i 

differentierede og trygge børnefællesskaber. Med det afsæt strukturerer vi praksis på 

en måde, der gør det muligt for børnene at være en del af både større og mindre 

fællesskaber i og på tværs af alder, hvor de sammen med andre børn og voksne kan 

etablere fælles historier og minder. Dette udmønter sig eksempelvis i formiddagens 

aldersintegrerede fordybelsesgrupper, i samtalerne ved frokostbordet og i eftermiddags 

frugtsamling, hvor de aldersopdelte grupper bindes sammen i fællesskab og kultur 

gennem blandt andet fortællinger, sang, rim og remser. 
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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? 

 

Det pædagogiske læringsmiljø og opmærksomheden på børnenes leg, trivsel, læring, 

udvikling og dannelse er gennemgående i alt hvad vi foretager os i løbet af en 

børnehavedag. Læring, trivsel, udvikling mm. foregår med andre ord hele tiden – både i 

dagens faste rutiner, i spontane sammenhænge og i planlagte pædagogiske aktiviteter.  

 

I Ryumgård har vi en dygtig og dedikeret medarbejdergruppe, der med kompetencer 

inden for natur, sprog, krop og bevægelse, kreativitet mm., bidrager til at skabe og 

udvikle pædagogiske miljøer, der understøtter børnenes kropslige, sociale, emotionelle 

og kognitive læring.  

 

I Ryumgård findes det pædagogiske læringsmiljø både i den måde hvorpå børnehaven 

er indrettet i funktions- og læringszoner og i den måde aktiviteter og dagens rutiner er 

organiseret og planlagt.  

Nedenstående uddybes, hvordan vi hele dagen skaber pædagogiske læringsmiljøer, 

der giver alle børn mulighed for at lege, lære, trives, dannes og udvikle sig. 

Morgen:  

I morgenstundens timer er der fri bevægelighed i børnehavens funktionsopdelte rum og 

her er der gode muligheder for spontane og børneinitierede aktiviteter, idet børnene 

kan være nysgerrige på lege og relationer og selv bestemme hvad de har lyst til at tage 

del i. De åbne rum skaber et miljø, hvor børnene kan indgå i velkendte såvel som nye 

sammenhænge og hvor de med hjælp fra personalet styrkes og støttes i at sige til og 

fra i forhold til det de er motiveret for at lave. 

Som medarbejdere er vi optaget af, at alle børn får en god og tryg start på dagen og er 

bevidste om at overgangen til børnehaven kan være en følelsesmæssig seance. Derfor 

tager vi imod alle med fokus på det enkelte barns behov og hjælper dem, der har brug 

for at blive guidet i deres til- og fravalg af aktiviteter og lege. 

 

Når alle børn er afleveret, som regel omkring kl. 9.30, holder vi en fælles 

morgensamling, hvor vi har fokus på:  

• Det tema og de fokusord, som vi arbejder med  

• Sange, rim og remser 

• Fordeling og overgang til fordybelsesaktiviteter med brug af tavle med 

billeder 
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Formiddag i aldersintegrerede fordybelsesgrupper: 

I formiddagsstunden er vi organiseret i mindre aldersintegrerede børnegrupper, hvor de enkelte 

medarbejdere har en skærpet opmærksomhed på at binde en børnegruppe sammen i et fælles tredje, der 

relaterer til det tema og de fokusord, vi i perioden fordyber os i. Et tema handler eksempelvis om forår, fugle 

og blomster, hvor en gruppe; går på opdagelse i naturens plante- og fugleliv; maler og tegner blomster; 

synger sange som ”jeg ved en lærkerede”; finder billeder, videoer og musik om forår på digitale medier; 

bruger krop, rytme og bevægelse når børn og voksne leger, at de vokser op af jorden som en blomst eller 

flyver som en fugl. Således er arbejdet med et bestemt emne et eksempel på hvordan der arbejdes med 

læreplanernes 6 temaer. 

 

I fordybelsesgrupperne arbejdes med læringsmiljøer, der som regel tager afsæt i vokseninitierede tiltag, 

men som løbende udvikles i samarbejde med børnene og deres input, perspektiver, fantasi og ressourcer.  

Fordybelsesværkstederne foregår både indendørs, på legepladsen og som ture ud af børnehaven.  

Henover en periode af 3 uger, søger vi at skabe muligheder for, at alle børnegrupper får oplevelser med 

samtlige læringsmiljøer.   

Formiddagens børnegrupper sammensættes af medarbejderne med afsæt i børnenes relationer både i og 

på tværs af alder samt med et fokus på børn i udsatte positioner og i relationen til medarbejderne. 

 

 

Frokost: 

Frokost spiser børnene sammen med deres fordybelsesgruppe og den voksne de har tilbragt formiddagen 

med. Det giver mulighed for at samtale omkring de oplevelser, lege og aktiviteter, som børnene netop har 

haft sammen samt mulighed for at understøtte børnenes sociale relationer i de mindre børnefællesskaber. 

Til frokosten får børnene bl.a. erfaringer med at: 

 Vente på tur – have opmærksomhed på hinanden, egne og andres behov. 

 Håndtere egen madpakke og prioritere deres mad. 

 Have ro til at spise og samtale – at øve sproget. 

 Hjælpe og blive inddraget i at vaske borde af, feje gulv mm. – i det omfang de har lyst. 
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Garderobe: 

Tiden i garderoben er som regel forbundet med overgang fra en aktivitet til en anden og på den måde en 

rutine børnene dagligt står i. Garderoben er for os både et praktisk sted, men også personligt sted for det 

enkelte barn, idet garderoben er det sted hvor børnene har deres egne private ting.  

Selvom det at være i garderoben ofte handler om praktik - om at tage tøj af eller på før og efter legeplads, 

er det også et vigtigt rum for læring, idet garderobetiden giver mulighed for:  

 Samtale 

 At hjælpe hinanden – understøtte sociale relationer 

 Personlig udvikling – at øve sig i selvhjulpenhed 

 Fysisk kontakt og nærvær  

 

Middagsstund: 

Middagsstund: Karakteristisk for middagsstunden er, at personalet afholder deres pauser, hvilket betyder, 

at vi har færre voksne omkring børnene. Dét giver et læringsrum, der er kendetegnet ved, at børnene i 

højere grad har mulighed for at udfolde egne lege og prøve ting af ”på egen hånd”. Vi stræber efter at 

middagsstunden er en stund hvor der er mulighed for at børnene kan engagere sig i akti-viteter både 

indendørs eller ude på legepladsen.  

 

Langt de fleste børn bruger dog middagsstunden på legepladsen, hvor de får oplevelser med: *  

 At få et frirum til fysisk og kreativ udfoldelse med fx sand, jord, cykler, træer og buske.  

 At ”forsvinde” sammen med bedstevennen i en fordybet leg i legehuset. 

 At der er højt til loftet og plads til vilde lege og store armbevægelser.  

 At udforske og udvikle deres motoriske færdigheder og mod – på fx balancegangen eller gyngerne. 

 At danne relationer og fællesskab på tværs af grupper og huse, idet legepladsen er et åbent og 

fælles areal for alle børn.  

 

Da der netop i middagsstunden er færre voksne i ude- og inderummet, har personalet en særlig 

opmærksomhed på de børn, der har brug for en hånd til at komme i gang med en leg eller aktivitet. De 

voksne støtter børnene i deres ideer eller konflikter og igangsætter og tilbyder aktiviteter, så alle børn 

oplever at være en del af et fællesskab. 
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Frugt i aldersopdelte grupper: 

 
Frugtsamlingen ca. kl 14, foregår i barnets aldersopdelte gruppe, hver dag i det samme grupperum og med 

barnets primære pædagog. Det er dagligt tilbagevendende, og det gør overgangen genkendelig for barnet. 

Barnet ved hvad der skal ske, når barnet f.eks. kommer ind fra legepladsen. 

Foruden at spise frugt og måske resten af madpakken, er det en samling i fællesskab med alderssvarende 

børn. Primærpædagogen kan derfor tilrettelægge indholdet i samlingen efter børnenes udviklingstrin. Under 

samlingen kan der f.eks. læses højt, synges en sang eller bruges rim og remser, leges en fællesleg eller 

bare snakke omkring hvad der rører sig i børnene. 

Her er der rigtig meget læring at hente for barnet. Snakke i fællesskab giver mulighed for refleksion og 

mulighed for at byde ind i fællesskabet med netop det, som optager barnet i samtalen. Det, hvad end det er 

en samtale om den netop læste historie, eller egne oplevelser i forskellige sammenhænge. Barnet vil kunne 

positionere sig både lyttende eller talende – være i fokus i en leg, deltagende eller vente på tur. Det styrker 

barnet i et vælg af kompetencer og sociale sammenhænge. 

Samlingen knytter børnene sammen i fællesskabet omkring en fælles identitet som enten Frø, Spire eller 

Stængel.  

Når barnet har fødselsdag, fejres den sammen med sin aldersgruppe under samlingen. 

 

Eftermiddage: 

Når frugten og samlingen i de aldersopdelte grupper er slut, har børnene igen mulighed for at bevæge sig 

frit og etablere relationer og lege på tværs af alder, interesser, ønsker og motivation. I hvert aktivitetsrum er 

der en medarbejder, der hjælper med at igangsætte og understøtte børnene i alt fra rollelege, 

bevægelsesaktiviteter og kreative ideer til konstruktion og natur. Når der er mulighed for det, vil der om 

eftermiddagen være fri bevægelighed mellem ude- og indelivet, alt afhængigt af børnenes behov. Således 

er det fordelingen af medarbejderne i de forskellige zoner, der sikrer tryghed samt varierede læringsmiljøer 

og -muligheder med fokus på børnenes trivsel, læring og udvikling. 
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Samarbejde med forældre om børns læring 

”Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan dagtilbuddet samarbejder med 

forældrene om børns læring.” 

Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 24-25 

 

Hvordan samarbejder vi med forældrene om barnets og børnegruppens trivsel og 

læring? 

Et godt samarbejde på tværs af børnehave og hjem, er for os helt essentielt i relation til 

at sikre sammenhæng i børnenes liv. Derfor er det vigtigt for os, at børn såvel som 

forældre får en god opstart i vores børnehave og bliver bekendte og fortrolige med 

Ryumgård, medarbejderne og de øvrige børn og forældre i huset. 

Som led i ”De Nye Styrkede Læreplaner” lægges der i endnu højere grad vægt på, at 

børns trivsel og læring er et fælles ansvar, der påhviler dagtilbud og forældre. Dét 

skærper vigtigheden af og forpligtigelsen til, at forældrene i Ryumgård aktivt holder sig 

orienteret, er nysgerrige og bakker op omkring arbejdet i børnehaven og at personalet 

inddrager forældrene som medspillere ift. børnenes læring og udvikling.  

Et godt, tillidsfuldt og konstruktivt forældresamarbejde er for os kendetegnet ved:  

 En god kommunikation og ærlig dialog  Hvilket betyder, at vi har et fælles 

ansvar for at være imødekommende og bringe relevant viden i spil i 

samarbejdet. Det kan fx være fortællinger som barnet bringer med hjem eller 

oplevelser eller udfordringer barnet har i børnehaven.  

 Transparens og tydelighed  Hos os er det vigtigt, at forældre oplever indsigt 

i og forståelse for ”livet i børnehaven”. Det sikrer vi fx ved at dele billeder af 

aktiviteter eller informere på forkant, sådan at forældrene kan være med i 

processerne – både ift. regler og rammer i institutionen og ift. det pædagogiske 

arbejde og sociale sammenhold.  

 Tryghed og fortrolighed  Det er vigtigt for at os at vise forældrene at vi som 

professionelle har interesse og lyst til at være deres barns pædagog, da det er 

vigtigt for os, at forældrene har en relation, har tillid til os og føler at deres barn 

er i trygge hænder.   

At starte i børnehave er for børn og ofte også for forældre et nyt kapitel. Derfor har vi 

fokus på, at ”klæde forældrene på” til at kunne understøtte børnenes læring i netop 

denne fase af deres institutionsliv. Både i det generelle samarbejde, fx på fælles 

forældremøder, og i det mere specifikke samarbejde omkring det enkelte barn, vejleder 

vi ift. børnenes aldersbestemte læring og hvad man kan forvente af henholdsvis et 

3årigt, 4årigt og 5årigt barn. 

I Ryumgård er vi optaget af at inddrage forældre og familie i de projekter og aktiviteter 

vi sammen med børnene stabler på benene. Det kan fx være at vi inviterer 

bedsteforældre med til at plante blomster på legepladsen eller inddrager forældre, der 

har lyst til at bidrage med fortællinger om deres arbejde, kulturelle rødder, 

madoplevelser eller lignende.  
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Det er vigtigt for medarbejderne, at forældrene har indgående kendskab til det vi laver 

med børnene i børnehaven, så de kan bringe læringen og samtalerne om projekterne 

med hjem. Det kan fx være at vi i et projekt i børnehaven arbejder med ”venskaber” og 

forældrene kan samtale videre med deres barn/børn om; ”hvad det vil sige at være en 

god ven”.  

I Ryumgård sættes samarbejdet om børnenes læring og trivsel i spil i følgende fora:  

 På årlige forældremøder 

 I individuelle trivselssamtaler 

 I hente- og bringesituationer 

 I opkald og samtale på telefon (hvor der ikke er små ører der lytter med) 

 Til sommerfester 

 Ved julearrangementer 

 Til fællesspisning 

 AULA som er vores digitale kontakt og informationskanal. 

 

Desuden har vi et tæt samarbejde med forældrebestyrelsen, som bl.a. tager initiativ til 

forældre-børn-arrangementer (åben legeplads og tur på fælleden), hvor forældre i 

Ryumgård kan få større kendskab til hinanden og deres børn i og på tværs af alder og 

huse.  
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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 skal opleve at de er betydningsfulde og tager del i fællesskabet i Ryumgård. 

Derfor har vi også et stort fokus på inklusion og involvering af børn i udsatte positioner, 

der kan være i risiko for at stå på kanten af fællesskabet.  

I Ryumgård er alle børn tilknyttet en fast aldersopdelt gruppe (Frø, Spirer eller 

Stængler), hvor en eller to pædagoger har det primære ansvar for børnegruppen og de 

enkelte børns trivsel og udvikling samt det tætte samarbejde med forældre.  

For børn i udsatte positioner er relationen til den primære pædagog særlig 

betydningsfuld og derfor har vi en stor opmærksomhed på at sikre tryghed og stabilitet 

omkring netop denne relation, når vi organiserer dagen og de pædagogiske 

læringsmiljøer.  

 

I formiddagens mindre fordybelsesgrupper stræber vi efter at skabe faste rammer og 

kontinuerlige sociale relationer mellem børn og voksne. De mindre og genkendelige 

grupper giver alle børn gode muligheder for at bidrage med deres ressourcer samt et 

rum hvor den enkelte pædagog målrettet kan arbejde med eventuelle indsatser fra 

forløbsplaner og skabe læringsmiljøer, som kan sikre at alle børn oplever mestring og 

udfordring i forhold til deres zone for nærmeste udvikling.  

Den samme opmærksomhed er gennemgående for læringsmiljøerne hele dagen hvor 

relationen til den voksne fortsat er tilgodeset om end i større børnegrupper. 

Selvom den primære pædagog spiller en vigtig rolle for børn i udsatte positioner, er 

børnenes venskaber og indbyrdes relationer en lige så stor og betydelig del af 

børnenes trivsel, læring og udvikling i børnehaven. Det tager vi selvfølgelig højde for, 

når vi sammensætter børnegrupperne og tilrettelægger læringsmiljøer, der skal give 

plads og rum til alle børn og det de hver især har af forudsætninger og behov. 

 

I Ryumgård fungerer souschefen som inklusionsansvarlig og som faglig støtte til de 

primære pædagogers arbejde med børn i udsatte positioner. Foruden det har vi et tæt 

samarbejde til kommunens vejlederkorps, der på baggrund af observationer i vores 

praksis, giver vejledning i forhold til konkrete indsatser og forløb, der er med til at 

understøtte det enkelte barns trivsel og udvikling i fællesskabet. Ydermere har vi et 

tværfagligt samarbejde med ROF (Rådgivning og Forebyggelse), hvor vi kan hente 

viden og vejledning fra ergoterapeuter, psykologer og tale-høre-lærere.  

file:///C:/Users/lfl.bhryg.bk/Documents/SbSysNetDrift/Kladde/lfl.bhryg.bk/læreplan%20juni%202021.docx%23_Pædagogisk_læringsmiljø
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Sammenhæng til børnehaveklassen 

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

dagtilbuddet tilrettelægges et pædagogisk læringsmiljø, der skaber sammenhæng til 

børnehaveklassen.” 

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

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

skaber sammenhæng til børnehaveklassen? (Dette spørgsmål gælder kun dagtilbud 

med børn i den relevante aldersgruppe.) 

Det er stort at skulle i skole og være de største børn i børnehaven, der snart skal 

sprede deres vinger ud og indtage en ny og spændende verden i SFO- og skolelivet.  

I børnehaven arbejder vi målrettet med at give børnene de bedste forudsætninger for at 

de får en god og tryg sammenhæng til skolen, fordi vi ved, at det har stor betydning for 

børnene og deres fortsatte trivsel og udvikling. 

I Ryumgård er vi aldersintegreret i to huse og i hvert hus understøttes de kommende 

skolebørns udvikling gennem varierede læringsmiljøer i sammenhæng med de seks 

læreplanstemaer. 

Derudover har vi stor opmærksomhed på at skabe fællesskab på tværs af de to huse i 

aldersopdelte grupper. Det betyder, at vi samler alle stængelbørn to gange om ugen – 

typisk tirsdag og torsdag, hvor vi i endnu højere grad har fokus på den udvikling og de 

kompetencer, som vi mener er vigtige i forhold til at give børnene en meningsfuld 

overgang til skolen.  

I sammenhæng til skolen ønsker vi fx at give børnene positive erfaringer med: 

 Deres lyst til at lære og udforske fænomener 

 Deres vedholdenhed og evne til at fordybe sig i aktiviteter 

 Deres mod på at kaste sig ud i nye oplevelser og udfordringer 

 Deres evner til at engagere sig og tage initiativer – til nye relationer, aktiviteter 

o.l.  

 Positive oplevelser med at deltage i store og små fællesskaber samt sociale og 

nære relationer  

 Deres nysgerrighed på tal, bogstaver, former, farver og mønstre 

 At kunne lytte til og forstå kollektive beskeder 

 At være selvhjulpen – fx i forhold til selv at kunne tage tøj af og på og tørre sig 

selv efter toiletbesøg 

 At kunne behovsudsætte, såsom at vente på tur i aktiviteter eller at lære at 

lytte, vente på taletid og byde ind i samtaler på en måde så alle bliver hørt og 

får mod på at ytre sig 

Til at understøtte disse erfaringer stræber vi efter at give børnene varierede 

læringsmuligheder, der involverer aktiviteter både i og uden for børnehaven:  
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I børnehaven skaber vi mindre læringsmiljøer, hvor børnene får mulighed for at 

fordybe sig i leg og i at tage initiativer til kreative processer – fx at tegne, male, skrive 

tal og bogstaver, forme modellervoks og klippe og klistre. I de mindre grupper kan vi i 

højere grad understøtte de enkelte børn i at udfolde deres potentialer og evner og her 

der er rum for at udvide både egne og andres horisonter.  

I nærmiljøet benytter vi fælleden og naturskolen, hvor vi blandt andet i foråret laver et 

fælles projekt på tværs af børnehave, skole og SFO. Her får børnene mulighed for at 

komme i kontakt med voksne fra SFO og børnehaveklasse og de får et gensyn med 

nogle af de børn, der året forinden er startet skole.  

Stængelgruppedagene benyttes i høj grad også til at tage på tur i nærområdet og 

destinationen for ture er blandt andet legepladser på de SFO’er og skoler, hvor 

børnene skal gå. Turene i nærområdet har flere formål. Dels ønsker vi at styrke 

børnenes kompetencer til at færdes i trafikken samt give dem kendskab til 

færdselsregler og dels ønsker vi at give dem et udvidet indblik i deres omgivelser og 

viden om hvordan man begår sig uden for børnehavens afgrænsede område.   

Som led i en god overgang besøger vi i mindre grupper de SFO’er som børnene skal 

gå i. Her møder børnene deres ”nye voksne” og bliver introduceret for de læringsmiljøer 

som SFO’erne tilbyder. I stængelgruppen tages der også hensyn til hvilke børn der skal 

på samme skole og i samme fritidstilbud og grupper sammensættes med henblik på at 

børnene kan få fælles oplevelser og skabe fælles historier med de børn de skal gå i 

skole med.  

Ture ud af huset, det være sig i nærområdet eller en tur på fx nationalmuseet, giver 

børnene mulighed for at øve sig i fx at modtage og handle på kollektive beskeder, at 

orientere sig i livet uden for børnehaven, at kaste sig ud i nye og udfordrende 

oplevelser og at udvide deres viden om verden.  

Forældresamarbejdet er vigtigt uanset hvilken aldersgruppe barnet tilhører. I 

stængelgruppen har vi imidlertid en skærpet opmærksomhed på barnets skoleparathed 

og inddragelse af forældrene i relation til at ramme målet for en succesfuld skolestart. 

Det sikrer vi bl.a. gennem tæt dialog om hvordan vi oplever barnet på tværs af 

institution og hjem og i samarbejdet med at styrke barnet til en tryg overgang til skole. 

Vi inkluderer desuden forældrene i de frugtbare relationer vi ser i børnehaven, så de på 

hjemmefronten og i relation til opskrivning i skole kan understøtte børnenes venskaber. 

Som noget særligt for stængelgruppen tager vi hvert år i slutningen af 

november/start december i skoven og fælder juletræer til både Junglehuset og 

Skovhuset. Turen er med til at styrke fællesskabet og relationerne i gruppen og giver 

børnene mulighed for sammen at danne nye historier og minder. Derudover giver turen 

indblik i danske traditioner omkring jul og indblik i mytiske fortællinger og sagn om 

nisser og trolde.                                                                                                                   

I Ryumgård er det også en tradition, at alle stængler laver Luciaoptog for de andre børn 

og forældre. Børnene øver julesange, som de opfører og de får her erfaringer med at 

optræde og ”være på” foran et publikum – noget der for nogle kan opleves 

intimiderende. Forældrene inddrages ved at de også derhjemme øver sangene med 

deres børn. 

Inden de første stængelbørn rykker videre i skole, holder hele gruppen en farvelfest, 

hvor de får lejlighed til at fejre deres børnehaveliv og oplevelser med at afslutte et 

”livskapitel” med traditioner og ritualer der vedrører fest, sang, leg og farvelkram.   
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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 lokalsamfundet i Tårnby findes læringsmuligheder, der kan supplere de 

læringsmiljøer, vi skaber for og med børnene i børnehaven. At benytte nærområdets 

aktiviteter og faciliteter er en måde hvorpå vi med små skridt kan udvide børnenes 

møde med omverdenen og tilbyde dem nye rammer, som fodrer og udfordrer deres leg, 

trivsel, læring, udvikling og dannelse.  

I umiddelbar nærhed til børnehaven har vi ugandaskoven, bakken v. munkebjergvej og 

travbaneparken. Alle steder der byder på vidt forskellig natur, terræn og fauna. 

Derfor prioriterer vi ture ud af huset, hvor vi bl.a. oplever at der er færre konflikter, idet 

børnene er optaget af nye indtryk, og danner historier og fortællinger ud fra fælles 

oplevelser.   

Nå vi er på tur er vi både fodgængere, som er opmærksomme på trafik og trafikregler, 

men vi er også passagerer når vi fx tager bussen, hvor vi er opmærksomme og skal 

tage hensyn til andre passagerer. Kort sagt, øver vi os i hvordan vi opfører os i det 

offentlige rum. 

På Amager findes et væld af muligheder, der på hver sin måde bidrager til at vi kan 

give Ryumgårds børn et varieret sæt af læringsmiljøer. Her vil vi blot nævne de 

faciliteter og samarbejdspartnere vi især trækker på, og hvordan vi anser dem for en 

vigtig brik i vores arbejde med at skabe alsidige læringsmiljøer.  

 

Naturskolen 

Naturskolen på fælleden er et dejligt og ikke mindst lærerigt sted, hvor man kan 

udforske naturen. Vores placering på Vestamager, giver gode muligheder for at besøge 

en række af anderledes natur og områder. Vores nærhed til fælleden og naturskolen 

giver mulighed for både vandhuller, marker, bakker, skove og masser af plads. Af 

dyreliv er der nem tilgang til bl.a. køer, får, dådyr, heste, samt et rigt fugleliv og 

smådyr/insekter. 

På Naturskolen kan man fx få en guidet tur sammen med en naturvejleder og gå på 

opdagelse i naturen og følge dyrenes spor. Er man heldig og stille får man måske en 

hjort at se. Nogle gange laver Naturskolen forskellige arrangementer hvor børnene 

f.eks. kan se hvordan en hjort ser ud indvendig når de dissekrerer den. På den måde 

får børnene et andet kendskab til dyrene og hvad de kan bruges til, og kan samtale om 

hvad de spiser og hvordan de lever.  

Fælleden er et dejligt læringsmiljø der kan være med til at udfordre børnene på balance 

såvel som på selvtilliden, fx kan børnene få rykket ved deres grænser ved bl.a. at prøve 

at kravle i træer og afprøve balancen på tarzanstien. 
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Den blå base, havnen og stranden 

Den blå base ligger ved Kastrup Havn, hvor vi har adgang til sand, vand og strand. Vi 

kan bl.a. låne vandkikkerter, vaders, fiskenet hvormed vi kan fange rejer, krabber og 

kigge på bunddyr. Lige i nærheden har vi mulighed for at supplere vores oplevelser 

med et besøg på Den Blå Planet, hvor vi har årskort til. 

Dagplejen 

Vi har et tæt samarbejde med dagplejen i Tårnby Kommune, hvorfra vi bl.a. modtager 

børn.  

Samarbejdet giver sig bl.a. til udtryk når det er Skt. Hans, hvor vi traditionen tro inviterer 

Pilegårdsdistriktets dagplejebørn.  

Ved dette arrangement har vi bål, synger Skt. Hans-sange og børnene leger på 

Børnehavens legeplads. Her får vores børnehavebørn lov til at være værter ved at vise 

dagplejebørnene hvordan man leger i en børnehave. Samtidig har vi et ønske om at 

skabe tryghed og lette overgangen for dagplejebørnene til børnehaven, og opfordre 

dagplejen at bruge børnehavens legeplads til dagplejebørnene. 

De lokale biblioteker 

Vores lokale biblioteker tilbyder en væld af kulturoplevelser der er målrettet børn. Dette 

gør vi stor brug af. På biblioteket får børnene oplevelser med at være gæst. Foruden 

bøger tilbyder og indbyder biblioteket til et væld af lege- og oplevelsesmuligheder. Det 

kan fx være biblioteket spændende lege- og læringsmiljø, kunstudstillinger, koncerter, 

fælles sang eller teater, hvilket derved bliver et samlingssted for kommunens 

institutioner. 

Ved besøg på biblioteket får børnene erfaringer med at bruge kulturinstitutionerne. 
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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? 

Læringsmiljøet i Ryumgård er i høj grad præget af de funktionsopdelte rum, hvor børnene store dele af 

dagen har fri bevægelighed. Med denne tilgang til pædagogisk praksis ønsker vi at skabe et bedre fysisk 

såvel som psykisk børnemiljø, idet ét rum giver plads til kropslige, vilde, kaosfyldte og grovmotoriske lege 

samtidig med at man i et helt andet rum kan finde stille aktiviteter omkring eksempelvis puslespil, perler, lim 

og maling, der i højere grad er stimulerende for fx børnenes finmotorik.  

I funktionsopdelingen stræber vi efter en inspirerende indretning, der fremmer børnenes lyst til at tage del i 

netop de aktiviteter og læringsmuligheder, det enkelte rum indbyder til.  

Det er derfor vigtigt for os, at rummets materialer og udsmykning er i børnehøjde og tilgængelige, så det 

æstetiske udtryk er med til at nudge og fremme børnenes nysgerrighed, læringspotentialer og lyst til at 

skabe og indgå i lege- og fordybelsesuniverser, både med afsæt i børns og voksnes initiativer.  

 

I Ryumgård har vi organiseret os således at alle børn i løbet en uge oplever at tage del i mindre 

børnegrupper af 6-10 børn. Med de små børnegrupper arbejder vi på at skabe et børnemiljø, hvor der er 

plads til det enkelte barns stemme, hvor medarbejderne kan arbejde mere intenst med sprogstimulering og 

kommunikation og hvor barnet kan få blik for sig selv og gruppens forskelligheder og ressourcer i mindre 

inkluderende fællesskaber.  

Ydermere er de små grupper med til at styrke relationer og samspil imellem børn og voksne samt sikre en 

mere støjreducerende arena, hvor der alt efter behov er mulighed for stille aktiviteter eller fysisk udfoldelse. 

Således er arbejdet med de mindre børnegrupper med til at skabe et børnemiljø, der fremmer trivsel, læring 

og udvikling for det enkelte barn og børnegruppen som helhed.  
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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. 

 

I Ryumgård er vi optaget af at skabe læringsmiljøer, der tilgodeser en fin balance 

mellem velkendte og nye sammenhænge, hvor børnene oplever mestring såvel som 

udfordring, der er med til at udvikle og understøtte deres selvforståelse, selvtillid og 

selvværd. 

Med organiseringen af forskellige læringsmiljøer i større og mindre børnegrupper - i og 

på tværs af alder, har vi fokus på at børnene får alsidige og varierede muligheder for at 

udfolde, udforske og få erfaringer med sig selv i samspillet med andre børn og voksne. 

Vi er fx opmærksomme på at der er forskel på at være 3 år og 5 år i de aktiviteter vi 

laver og i den måde vi møder børnene på.   

Som medarbejdere møder vi børnene med tillid, omsorg, respekt og nysgerrighed og vi 

ved at en tæt relation og tilknytning er med til at understøtte børnenes lyst til at 

engagere sig i aktiviteter og kaste sig ud i uvante og lærerige sammenhænge. 
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Eksempel:  

Læringsmiljø i fordybelsesgrupper, der fremmer alsidig personlig udvikling 

I formiddagens mindre grupper får børnene oplevelser med at kunne fordybe sig omkring en aktivitet eller 

en leg med kun 5-9 andre børn og én voksen. Her har de enkelte medarbejdere fokus på at tilrettelægge og 

løbende udvikle praksis med afsæt i det enkelte barns og gruppens nærmeste zone for udvikling.  

I aktiviteterne i de mindre børnegrupper er der rum for at udvikle børnenes koncentration, vedholdenhed, 

gåpåmod og fantasi. De mindre børnegrupper giver desuden plads til at alle børn får oplevelser med at 

kunne bidrage til fællesskabet og føle sig værdsat og respekteret for dem de er og det de byder ind med.  

 

I en periode med temaet ”mig og min familie” har en gruppe fordybet sig i hvordan jorden også er fuld af liv 

og hvordan ormene i jorden måske også er en familie. ”De store orme kan være mor og far orme og de små 

børneorme” foreslår et barn. Den voksne går i dialog med barnet om familierelationer og siger til barnet, at 

hun kan lægge familien til side på et stykke papir, hvis hun har lyst.  

I aktiviteten indtager nogle børn en iagttagende position mens andre børn aktivt roder efter orme i jorden. 

Uanset hvor børnene befinder sig i deres deltagelse, understøtter og udfordrer den voksne børnene i deres 

nysgerrighed. For nogle børn er det en stor udfordring at turde putte fingrene i jorden og rode efter orme og 

disse børn øver sig, med hjælp fra den voksne, på at udtrykke deres følelser og håndtere egne grænser.  

Den voksnes opmærksomhed på at matche aktiviteten med børnenes kompetencer og grænser 

imødekommes fx ved at de ”utrygge børn” får mulighed for at bruge en ske til at rode i jorden med.  

Således er nysgerrighed på det enkelte barn, en anerkendende tilgang og en tryg relation mellem barn og 

voksen med til at styrke barnets engagement og gåpåmod og skabe handleveje, der udvider barnets 

erfaringsverden og understøtter barnets deltagelse i fællesskabet. 
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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. 

Det er vigtigt for os, at alle børn der går i Ryumgård, oplever, at de hører til og er en 

værdifuld del af kulturen og det sociale fællesskab i børnehaven. Derfor arbejder vi hele 

tiden på at børnene føler sig trygge – både i relationerne til voksne, til andre børn og i 

forhold til de fysiske arealer, der omgiver dem.  

En tryg relation mellem børn og voksne skabes gennem vores anerkendende tilgang. 

Børnene skal føle sig set og hørt, og vi anser børns såvel som voksnes forskellige 

kompetencer og ressourcer som en styrke for fællesskabet og de fælles historier, vi 

”skriver”, når vi er sammen.   

Al forskning peger på, at det der er vigtigt for børn, er at have gode kammeratskaber og 

relationer til jævnaldrende. Derfor har vi stor opmærksomhed på at understøtte 

børnenes indbyrdes relationer. Det giver sig eksempelvis til udtryk når vi skaber rum for 

at to eller tre børn kan blive inde og lege, mens de øvrige børn er på legepladsen eller 

når vi hjælper børnene med at finde handlemuligheder i de konflikter de støder ind i.  

Relationerne mellem børnene styrkes yderligere gennem det tætte samarbejde med 

forældrene og dialogen omkring legeaftaler, der giver børnene mulighed for at udvikle 

deres relation i et det private forum.   
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Leg spiller en stor rolle i børns sociale læring. I legen fremmes fx børnenes evner til at 

udvikle deres relationer, forhandle, løse konflikter, vise hensyn, gå på kompromis, være 

fleksible og leve sig ind i egne og andres følelser. Derudover giver legen erfaringer med 

at kunne følge normer og regler og giver børnene indblik i fx kønsroller og forskellighed.  

Legen er således med til at udvikle børnenes evner til at handle i forskellige sociale 

sammenhænge og styrke deres evner til at udvise empati, tage initiativer og finde 

handlemuligheder.  

 

Leg er børns naturlige måde at gå til verden på. Børn kan slet ikke lade vær med at 

lege. Men nogle børn kan have svært ved at finde vej ind i legefællesskaber på egen 

hånd. Derfor har vi stor opmærksomhed på at skabe læringsrum, der understøtter 

børnenes lyst til at lege, til at udforske og eksperimentere, både på eget initiativ og i 

fællesskab med andre børn og voksne. Det gør vi når vi er opmærksomme på, hvordan 

vi inviterer til leg og hvordan vi som voksne er rollemodeller for en kultur, hvor vi 

hjælper hinanden og drager omsorg for hinanden.  

Børnenes initiativer er vigtige og vi understøtter deres perspektiver ved at sætte ord på 

deres følelser, hvorigennem vi stræber efter en større forståelse for hinanden og 

sammen med børnene er vi nysgerrighed på kompromiser og handlemuligheder i 

legen. 
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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. 

Udgangspunktet i al sprogligt arbejde er bevidstheden om, og forståelsen af 
vigtigheden i, at have et stærkt nuanceret ordforråd som et godt fundament til den 
videre udvikling i skolen. Dette har bl.a. stor betydning for barnets senere 
læsefærdigheder. 
 
I børnehaven Ryumgård arbejder vi med, at for at børnene får muligheder for at danne 
relationer, for bl.a. herigennem øves sproget. Samtidig giver det en god følelse af at 
være noget værd for nogen. Et godt sprog er nemlig vigtigt i sociale sammenhænge for 
at kunne gøre sig gældende og være med til at udvikle legen. 
 
 
Pædagogisk: 

 Vi planlægger, og forholder os løbende til barnets sproglige udvikling. 

 Vi anvender enten TRAS, 3 års screeninger og ”vis hvad jeg kan” som 

sprogvurderingsmateriale. 

 Vi planlægger og reflekterer over læringspotentialer ved, at anvende SMTTE-

modellen. 

 Vi har som voksne en bevidsthed om, at vi er sproglige rollemodeller. Og forsøger at 

variere ord og sætninger, for at byde dem et nuanceret sprog. 

 Vi er bevidste om at skabe samtalemuligheder. 

 Vi arbejder med fokusord, og temaer over længere perioder. 

 Vi læser og synger med børnene, og folder de forunderlige ord ud som vi støder på. 

 Vi iværksætter mulige tiltag for at forbedre barnets sproglige læringsmuligheder. 

 Barnet med sproglige udfordringer kan tilbydes et forløb i en sproggruppe i 

institutionen 
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Fysiske rammer: 

 Børnenes tegninger, malerier etc. hænger i børnehøjde. Dette for bl.a. at skabe 

dialogen børnene imellem. 

 Børnene får de ting med hjem de har lavet. Dette for at skabe mulighed for en dialog 

hjemme. 

 Bøger er tilgængelige. 

 Tal og bogstaver hænger synligt i børnehaven. 

 Zoneopdelinger i begge huse, og på legpladsen, er med til at skabe rum for ro og 

fordybelse. Men byder også på forskellige muligheder for MÅDER at avende sproget 

på.  

 

Forældre inddragelse: 

 På AULA får forældre indblik i barnets dag via billeder og hilsner. Dette kan give 

muligheder for samtale med barnet i hjemmet. 

 Forældrene/barnet kan blive bedt om at medbringe et glas, en grøntsag m.m. til et 

tema. Dette for at skabe en dialog i hjemmet om det der sker i barnets hverdag i 

institutionen. 

 Dialoger med forældrene om hvordan vi sammen kan styrke barnets sprog. 

 

Vi arbejder løbende med at udvikle og forbedre det sproglige læringsmiljø i 

institutionen. Vi har i øjeblikket fokus på læringsmiljøer der fordrer til at styrke den 

relationelle og kommunikative platform på legepladsen. Her vil vi skabe rum for det 

kropslige stille og det aktive barn, hvor vi med en opmærksomhed på forskellige 

læringsstile giver mulighed fx at læse en bog eller hoppe på bogstaver. 

Vi ønsker at få koblet den formelle sproglige læring med det funktionelle sprogbrug. 

Dvs. f.eks. at lave en købmandsbod på legepladsen hvor personalet, sammen med 

børnene, viser og får sat ord på brugen af denne. 
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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. 

Børn erfarer verden gennem deres krop og sanser, og når de udfordrer og udfolder sig 

kropsligt, udvikler de deres motoriske færdigheder og kropslige selvforståelse. 

Undersøgelser viser, at børn i alderen 3-6 år, der er fysisk aktive, har større livsglæde, 

mere selvtillid, bedre helbred og har lettere ved at knytte venskaber og føle sig som en 

del af fællesskabet. 

Leg og kropslige aktiviteter, der motiverer børn til at bevæge sig, er en naturlig del af 

hverdagen i Ryumgård, hvor vi arbejder med pædagogisk idræt som en del af vores 

pædagogiske læringsmiljø.  

I Ryumgård har vi fokus på hvordan bevægelse hænger sammen med børnenes 

psykiske, sociale, fysiske og kognitive udvikling og tilrettelægger aktiviteter, der har blik 

for børnenes zone for nærmeste udvikling.  

 

I bevægelsesaktiviteter skabes grundlag for:  

 Psykisk udvikling: børnene lærer at tage initiativ og give udtryk for egne 

følelser – fx i lege hvor der indgår roller, eller i lege som ”alle mine kyllinger, 

kom hjem”, hvor det for nogle børn er farligt at det er en ræv, der fanger, kan 

fangeren være et andet og mindre ”farligt” dyr så som en sommerfugl.  

 Social udvikling: børnene øver sig i fx kommunikation, samarbejde og deres 

evne til at gå på kompromis. Det være sig i lege som fx frugtsamling, hvor de i 

fællesskab skal samle frugter i en skål eller i fx pizzamassage, hvor de får 

erfaringer med at vise omsorg for hinanden.  
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 Fysisk udvikling: børnene oparbejder motoriske færdigheder, kropslige 

udtryk, øver sig i at regulere egen krop og impulser i lege hvor tempoet er 

skriftende fx i stopdans, i gemmelege eller kontrollerede slås-7 og brydekampe, 

hvor grænser for kropsligheden udforskes.  

 Kognitiv udvikling: børnene stifter bl.a. bekendtskab med at forstå og følge 

regler og taktik, være omstillingsparate og bruge deres hukommelse. Det være 

sig eksempelvis i lege som stjerneløb, ståtrold o.l.  

 

I Ryumgård findes bevægelsesfællesskaber både i børnehavens indendørs og 
udendørs faciliteter samt i forbindelse med aktiviteter ud af huset.  
 
I vores funktionsopdelte struktur har vi indrettet rum, der kalder på bevægelse, hvor 
børnene kan eksperimentere og udforske forskellige måder at bruge kroppen både i 
tempofyldt og rolig aktivitet.  
Fx udgør yogamåtter en rekvisit, der både bruges i aktiviteter med kolbøtter og samtidig 
til mere rolige aktiviteter som massage eller afspænding. 
Desuden giver børnehavens bevægelsesrum mulighed for og plads til at børnene får 
oplevelser med både orden og kaos lege, der stimulerer børnenes sanser og kropslige 
udfoldelse på forskellig vis.  
 
Lige som børnehavens indendørs arealer er indrettet med blik for 
bevægelsesmuligheder er legepladsen bevægelsesstimulerende i form af 
balanceredskaber, karrusel, gynger mm.  
I takt med at børnene udvikler deres motoriske færdigheder og deres mod på kropslig 
udfoldelse får de oplevelser med at mestre de forskellige redskaber og måder at bruge 
deres krop på. 
 
Når vi tager på ture ud af huset, har de også et bevægelsesperspektiv – fx når vi 
besøger legepladser, der byder på anderledes og udfordrende klatre og 
sansestimulerende muligheder.  
På fælleden har vi desuden stor bevægelighed, hvor børnene kan få oplevelser med at 
udfordre deres kropslige kunnen på forskellig vis – fx på løbecykler.  
 
Selvom de fysiske rammer i og uden for institutionen i sig selv kalder på kropslige 
udfoldelsesmuligheder står de ikke alene i det pædagogiske læringsmiljø omkring 
børns sanser, krop og bevægelse.  
Medarbejdernes engagement og egen bevægelsesglæde har også betydning for 
hvordan og hvorvidt børnene deltager i bevægelsesaktiviteter. Derfor er det vigtigt for 
medarbejderne at alle børn oplever at være en del af bevægelsesfællesskaber og 
medarbejderne guider og skaber deltagelsesmuligheder fx gennem opmærksomheden 
på den ”pædagogiske bagdør”, hvor barnet der endnu ikke har lært at hoppe på et ben, 
i stedet kan hoppe på to ben.  
 
I det pædagogiske læringsmiljø har vi fokus på at stimulere børnenes sanseapparat i 
alle typer af aktiviteter samt i den pædagogiske og æstetiske indretning.  
Børnene møder verden med alle deres sanser, men i vokseninitierede aktiviteter kan vi 
stræbe efter at udfordre deres sanser på forskellige måder.  
Det kan fx være lugte og smagssanser i forbindelse med måltider eller høresansen når 
vi synger sange sammen eller laver rim og remser.  
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Både i grovmotoriske og finmotoriske aktiviteter arbejder vi med børnenes følesans, 
hvor de gør sig erfaringer med fx varme og kulde, konsistens og form. Og når vi 
hopper, løber, klatrer, kravler, kaster og griber virker det stimulerende for børnenes 
muskel-led sans mens fx kolbøtter, vejrmøller, gyngeture og svingtur på karrusellen har 
betydning for den vestibulære sans og børnenes balance. 
 
I uge 41 arbejder alle Tårnby Kommunes institutioner med sundhed. Her spiller krop, 
bevægelse og sanser en stor rolle og er omdrejningspunkt for al aktivitet i børnehaven 
– både ift. lege og aktiviteter og samtaler om mad og væske.  
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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. 

I Ryumgård har vi traditioner for at bruge alle vores rum, både ude og inden i vores 

fordybelsesgrupper, ligesom det at tage ud fra institutionen er vægtet højt. Det giver 

mulighed for fordybelse, nysgerrighed og at følge børnenes spor. Legepladsen som 

uderum bruges både formiddag til fordybelse og hen over resten af dagen.  

Udelivet, ture og naturen bruges til at skabe fællesskaber, hvor alle har mulighed for at 

deltage aktivt og blive set og hørt. Naturen byder ofte på mere plads og rum, både 

fysisk og mentalt. Vi laver tit nogle andre ting når vi er ude som giver et fællesskab. Fx 

et bål der skal tændes og holdes i gang – eller en tur uden for hegnet, hvor der skal 

samles affald ind. Her er samarbejde og deltagelse en forudsætning som også giver 

adgang til fællesskaber end inde legen tilbyder. 

Der er højt til loftet og plads til forskellighed. Udeliv byder også på muligheden for at 

”blive væk” fra de voksne og skulle klare sig selv, som fx løse en konflikt uden hjælp. 

Udelivet er også kendskab til vind og vejr og hvordan vi oplever den. Kulde, vind og 

regn mm er fænomener, børnene selv skal være med til at forholde sig til. I Ryumgård 

er vi også gode til at tage aktiviteter ”med ud”. Aktiviteter, legetøj og lege som vi kender 

indefra, kan nemt forandres og justeres så de kan leges udenfor. Her skabes en ny 

arena, som byder ind med noget andet læring end inde, fx er børnene nødt til at 

forholde sig til hvad der ”virker” ude – så tegnepapiret fx ikke flyver væk! 

Ligesom at vi tager indelivet med ud, tager vi også uderummet med ind. På den måde 

er inderummet et læringsrum med fokus på konstruktion, værksted og natur, hvor der er 

mulighed for at igangsætte aktiviteter med fokus på science og naturfænomener. Det 

kan fx være planter, dyr - både døde og levende, og forskellig litteratur og naturbilleder 

der er tilgængelig. Naturfænomener kan også være konstruktion, undersøgelser og 

kreativitet der udvider deres horisont i forhold til matematisk opmærksomhed. 
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Vi har i børnehaven fokus på at skabe en kultur, der understøtter bæredygtighed og 

omtanke for forbrug. Fx har vi affaldssortering og kompostindsamling til vores 

fælleskompost udenfor. Desuden genbruger vi affaldsmaterialer som en del af kreative 

projekter. Det skaber mulighed for snak og forståelse for at tænke på os selv som en 

del af den verden vi lever i, og hvilket aftryk vi sætter på den. 

I uderummet på legepladsen, er der bl.a. muligheden for at følge med i kompost 

nedbrydning, plantekasser og forskellige træer og beplantning. Vi lægger vægt på at 

vise og lære børnene respekt og nysgerrig for alt levende. Bl.a. ved at passe på det, 

der vokser, så og høste samt nyde det spiselige der gror hos os. Vi er nysgerrige 

omkring de vilde dyr vi møder, og lærer at passe på dem og deres levesteder.   

Det daglige liv på legepladsen, tager udgangspunkt i den umiddelbarhed naturen og 

dens fænomener tilbyder af nem tilgang og undren. Naturen kan bruges uden 

forberedelse både for børn og voksne og ved at følge børnenes spor, kommer vi let i 

gang med science og undersøger. Fx er der forskel på en regnorm og vores 

kompostorme.  

Det daglige udeliv giver også adgang til at udfordre det motoriske, ofte med læring om 

fart, størrelse, vægt, antal mm. som giver indblik i matematisk forståelse og begreber. 

Både her og i arbejdet med naturen i uderummet, arbejder vi med at sætte ord, 

begreber og resultater på undringen og hjælpe med at sætte yderligere undring, forsøg 

og undersøgelser i gang. Det giver børnene en let tilgang til at kunne undre sig og 

afprøve verden. 

 

Traditioner og dage hvor naturen er i særlig fokus: 

Skolen i naturen på naturskolen for stænglerne, marts/april 

Affaldsindsamlingen, april 

Bondegårdstur for frø og spire, forår 

Bedste og plantedag, maj. 

Krible Krable, maj 

Høstbyttemarked i skolebotanisk have, Forår 

Kanoture på Kastrup strand, sommer 

Juletræstur for stænglerne, nov. 
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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. 

I kraft af vores organisering og den daglige rytme i børnehaven har vi skabt muligheder 

for at alle børn kan deltage i differentierede fællesskaber, hvor de i anerkendende 

relationer kan få oplevelser med egne og andres kulturelle baggrunde, normer og 

værdier.  

Når vi i Ryumgård arbejder med temaer og fokusord følger vi børnenes spor og det der 

optager børnene samtidig med at vi skaber praksis med afsæt i de traditioner og 

begivenheder som året bringer. Det handler eksempelvis om jul, forår, påske eller 

halloween.  

Åbne, nysgerrige og udforskende dialoger med børnene og forældreinddragelse 

omkring eksempelvis religiøse højtider, understøtter vores arbejde med børnenes spor 

og temaer, og er formende for ligeværdige og inkluderende fællesskaber.  

 

I vores nærmiljø findes fine muligheder for kulturelle oplevelser. Fx kan vi benytte 

bibliotekernes mange tilbud, der rummer alt fra litteratur, billedbøger og musik til 

arrangementer, hvor børnene kan få kulturelle indtryk i mødet med forskellige 

kunstarter og æstetiske oplevelser. Der er også mulighed for at benytte Kulturhusets 

Biograf, hvor børnene har mulighed for at få oplevelser der stimulerer spænding, 

indlevelse, følelser igennem udvalgte film tilpasset børnehavebørn.  
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Inden for børnehavens grænser er vi ligeledes optaget af at udvikle et læringsmiljø, der 

i sit æstetiske udtryk stimulerer børnenes engagement, fantasi og kreativitet.  

Det er vigtigt for os at alle børn oplever, at de er en del af de skabende processer i 

børnehaven – hvad enten det handler om at lave fastelavnsmasker eller plante 

blomster på legepladsen.  

Børnene skal kunne eksperimentere og øve sig i at anvende materialer, redskaber og 

medier og derfor er det ikke som sådan produktet der er afgørende for et vellykket 

forløb, men derimod processen, hvor børnene får mulighed for at sanse, forme, afprøve 

og være nysgerrig på sig selv og sine evner og ønsker.  

Når børnene er inddraget i processen, skabes rum for fordybelse og vi opnår et 

fællesskab, hvor alle børn kan udleve og udvikle deres potentialer, kreativitet og 

innovative evner.   
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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 sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og børnenes trivsel, læring, 

udvikling og dannelse. Den pædagogiske dokumentation skal indgå i evalueringen.” 

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

 

 
 

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

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

 

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

det daglige pædagogiske arbejde. I kan fx beskrive, hvordan I arbejder systematisk 

med evaluering, om I arbejder med særlige metoder, om I arbejder eksperimenterende 

eller undersøgende med et særligt fokus, samt hvordan, hvor ofte og i hvilke fora I 

drøfter og reflekterer over jeres pædagogiske praksis mv. 
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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? 

 

Har vi de rette mål? Har vi en praksis der tilgodeser barnets nærmeste zone for udvikling? Er vi på rette vej 

i vores antagelser? Er vi opmærksomme på de potentialer der opstår eller er til stede i dagens mange 

rutiner? Tilbyder vi de rigtige læringsmiljøer? 

Dette er nogle af mange spørgsmål som vi nødvendigvis må stille os selv, med henblik på at give barnet de 

rigtige betingelser for udvikling. I Ryumgård ønsker vi for børnehavens pædagogisk medarbejdere, at skabe 

et fagligt reflekterende og evaluerende læringsmiljø, for at opnå en fælles erkendelse, som munder ud i 

fælles kvalificeret praksis modsat den enkelte medarbejders egen forforståelse og privat praktisering. 

Evalueringens konklusion har brug for at vi kigger på vores praksis, indsamler data og dokumentation og 

reflekterer i fællesskab for at få nuancerede vinkler på praksis. Vi har alle vores blinde pletter og 

forforståelse, der kan forhindre os i at se andre muligheder. Det er svært at være uærbødige over for egen 

forforståelse, og hermed udvide horisonten, uden bidrag fra kollegaers vinkler. 

 

Det kræver at alle medarbejdere må bringe deres praksis i spil til fælles refleksion. 

 

I en evalueringskultur er vi nysgerrige på vores handlemuligheder og effekten af disse. Evalueringsarbejdet 

handler om at stille spørgsmål, være nysgerrige, lede efter alternativer, og i evalueringen, ender det altid i 

en vurdering.  

 

Evaluering har brug for at have retning, og her tager vi udgangspunkt i helt centrale spørgsmål: 

 Hvad ønsker vi at vide? 

 Hvordan skal denne viden anvendes? 

 

Den grundlæggende kronologi illustreres i nedenstående model: 

 

Mål         Antagelser 

    Viden   Handlinger  

 

Efterspørgsel  Analyse Data 

 

Der er elementer, der altid må være til stede, før vi kan sige, at vi har gennemført en evaluering: 

 Et defineret projekt, en indsats eller en praksis. 

Evaluering gennemføres altid op imod noget, som er afgrænset og bestemt. Vi kan ikke evaluere ud i 

ingenting, og en del af dette er, at vi er nødt til at vide, både hvad der er genstanden for evaluering, og 

hvad hensigten og målene med dette er. 

 Efterspørgsel på viden. En evaluering tager afsæt i en efterspørgsel på viden – at vi bevidst har taget 

stilling til, hvad vi ønsker, at evalueringen skal bidrage med vidensmæssigt. 

 Dataindsamling og analyse af data. Der skal altid være data til stede, for at der er gennemført en 

evaluering, og den skal analyseres. 

 At der tages en vurdering, som vil blive evalueringens konklusion. 

 

I Ryumgård har vi altid haft faglige drøftelser. Der bliver reflekteret – både bevidst, men også ubevidst. Det 

sidste sker især i vores rutinesituationer, hvor plejer praksis i højere grad har været gældende. Dette har vi 

brug for at have fokus på, for at se på de pædagogiske muligheder, som vi måske overser. 
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Refleksion alene er altså ikke evaluering, men vi kan naturligvis ikke evaluere uden refleksion, og til dette 

har vi brug for data.  

 

”Data er information i rå og uordnet form, som refererer til eller repræsenterer betingelser, ideer eller 

objekter. Data er uden grænser og repræsenterer alt i universet”  

 

Data har den egenskab at den kan: 

 Fastholdes og stofliggøres – altså beskrives, fotograferes, dokumenteres eller på anden måde 

’indfanges’ 

 Deles – vi skal kunne se på den sammen 

 

Altså, data kan fastholdes og deles, og er derfor ikke en fortolkning eller holdning. Data skal informere 

vores praksis og ikke drive eller diktere vores praksis. 

 

I Ryumgård kan data komme fra praksisfortællinger, iagttagelser, billeder, videooptagelser og ikke mindst 

børnenes fortællinger. Børnene er vores vigtigste informanter og fortæller os rigtig meget igennem samtaler 

eller interviews, eller når de får til at opgave fx at tage billeder af det sted på legepladsen hvor de synes er 

sjoves at lege. 

 

Sidst men ikke mindst. Formålet med evaluering, er at kvalificere vores praksis, men foruden ovenstående 

kræver det derfor også en etisk tilgang, som beskrives bedst i dette citat.  

”Ikke at vide, hvad der udgør best practice er inkompetence. At vide, hvad der er best practice, men ikke at 

vide, hvordan man opnår det, kan være uerfarenhed. Bevidst ikke at følge best practice, når man ved, 

hvordan man opnår det, er uetisk.” 

 

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

 

 

 

 

 

Evalueringsarbejdet starter før den faktiske indsats, da vores praksis tager 

udgangspunkt i vores antagelser. 

Til det bruger vi KAM-modellen (Kontekst, Antagelser og Mekanismer) 

 KAM-modellen består er to dele - et ’før’ og et ’efter’. ’Før’ er vores overvejelse ud fra 

vores antagelser. ’Efter’ er analysering af vores data og vores læring.  

 

Læreplanen skal evalueres mindst hver 2. år. Til det har vi brug for data løbende 

igennem vores praksis. Dette vil de ovenstående overvejelser samt KAM-modellen 

kvalificerer os til, og det vil sikre en stærk evalueringskultur. 

Ved brug af modellen i vores pædagogiske overvejelser og konklusioner, indsamler vi 

hermed data til læreplanens evaluering. 

 

Det gør vi: 

 I vores egne overvejelser ved pædagogisk planlægning af formiddagens 

fordybelses grupper. Hertil har alle medarbejdere 2 timer til rådighed i en 4 ugers 

periode. 

 Hver 4. uge på teammøder. 

 4 gange om året på institutionens samlede personalemøde. 

 En gang årligt på en pædagogisk dag. 


