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Ramme for udarbejdelse af den pædagogiske læreplan  

 

 

 

 

Den pædagogiske læreplan udarbejdes med udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag samt de 

seks læreplanstemaer og de tilhørende pædagogiske mål for sammenhængen mellem det pæda-

gogiske læringsmiljø og børns læring.  

Rammen for at udarbejde den pædagogiske læreplan er dagtilbudsloven og dens overordnede 

formålsbestemmelse, den tilhørende bekendtgørelse, samt Børne- og Ungepolitik for Tårnby kommune. 

Loven og bekendtgørelsen er udfoldet i publikationen EMU. Publikationen samler og formidler alle 

relevante krav til arbejdet med den pædagogiske læreplan og er dermed en forudsætning for at 

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

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

https://www.emu.dk/sites/default/files/7044%20EVA%20SPL%20Publikation_web.pdf
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Børne- og Ungepolitik for Tårnby kommune 

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

kommune, Sammenhængende Børne- og Ungepolitik 2019-2022.” 

Vision: 

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

på deltagelse i et demokratisk samfund, hvor centrale værdier er ligeværdighed, fællesskab og 

solidaritet. 

Alle børn og unge skal være en del af fællesskabet. 

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

Værdigrundlag: 

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

har lyst til at lære. 

Tårnby kommune støtter, i samarbejde med forældrene, børnenes færdigheder og kompetencer til at 

møde verdenen og livet som stærke, sociale og robuste mennesker, der tror på sig selv og tager ansvar 

for eget liv og for fællesskabet. 

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

over deres ønsker for fremtiden sammen med deres forældre.” 

 

I vores opgaveløsning, lægger vi vægt på: 

 

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

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

samfund som et naturligt udgangspunkt for deres aktiviteter. 

 At børn og unge respekterer hinandens forskelligheder og grænser. 

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

 At børn og unge omgives af nærværende, tillidsvækkende og omsorgsfulde voksne. 

 At medarbejdere og forældre har ansvar for at skabe respekt for sociale og kulturelle forskelle. 

 At børn og unge udvikler forståelse for levevilkårs og livsstils betydning for sundhed, trivsel og 

livskvalitet. 

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

udvikling. 

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

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

enkelte. 

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

 At familier med børn og unger, der har et særligt behov, tilbydes tidlig professionel 

forebyggende og koordineret indsats. 

 At alle kommunale institutioner skaber inkluderende fællesskaber. 

 At medarbejderne skaber sammenhænge og muligheder på tværs af alle overgange i børn og 

unges liv. 

 At ethvert skift i børns liv skal være præget af størst mulig tryghed. 
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Hvem er vi?  

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

være børnegruppens sammensætning og forskellige forudsætninger, de fysiske rammer, 

geografisk placering og andre ting, der har betydning for det pædagogiske arbejde. 

Vestamager Naturbørnehave Eskebøl Allé, er normeret til 44 børn. Børnehaven inkluderer 4 

basispladser til børn der visiteres særligt til os, i kraft af børnehavens pædagogiske ressourcer. 

Børnehaven er beliggende i et villakvarter tæt ved Amager Fælled, Naturskolen og direkte 

busforbindelse til Kongelundsskoven.  

Når du træder ind i huset, bliver du mødt af en hjemlig atmosfære, med glade børn og nærværende og 

fag-lige pædagogiske medarbejdere, som brænder for det gode børnemiljø og børneliv, både inde og 

ude. Institutionen er i to plan, med læringsmiljøer på hver etage. På 1.sal er der fokus på musik, krop og 

bevæ-gelse og i stueetagen på det kreative og æstetiske. Børnehaven er ikke stueopdelt, men børnene 

er opdelt i 4 grupper af 12 børn, med en tydelig visuel struktur, der danner rammen for en rød tråd af 

aktiviteter i det enkelte læringsmiljø. Her guides børnene igennem dagen og ugens forløb. Børnene er 

opdelt i grupper, i det tidsrum hvor de er i formiddagsaktiviteterne, samt under frokostmåltidet og frugt.  

Forældrene oplever at det er en styrke, at børnene kan lege på kryds og tværs og kender alle voksne i 

per-sonalegruppen. De oplever fordelen ved, at deres børn hurtigt bliver vant til at færdes i hele huset 

og der-ved styrker deres relationer, på tværs af børnefællesskabet.  

Børnehaven arbejder tematisk, hvor alle 6 læreplanstemaer er i spil dagligt. Børnehaven har i alle 

læringsmil-jøer, både de pædagogiske rutiner, overgange og pædagogiske aktiviteter, et særligt fokus 

på interaktio-nen i nærværet med det enkelte barn. Dette for bl.a. at understøtte den sproglige 

udvikling.  

På legepladsen er der opført en hytte der fungerer som naturværksted, med dyrehold af både krybdyr, 

in-sekter og gnavere, ligesom der også er fuglevoliere og hønsegård med fritgående høns. Uderummet 

er et dejligt område, med beplantning, urtehave, bålplads og niveauforskelle. Det indbyder til motoriske 

og san-selige oplevelser og forskellige lege hos børnene, både egne uformelle og dem som de voksne 

igangsæt-ter.  

På legepladsen forsøger vi at vække børnenes opmærksomhed omkring bæredygtighed (for planter og 

til gavn for insekter og dyr) ved at lade græs og ukrudt voksne vildt, ligesom vi sammen med børnene 

dyrker urtehave og sår blomster. Børnene får indsigt i den store diversitet af insekter og beplantning på 

legeplad-sen, ved mulighed for at lede efter Krible Krable dyr under sten og træstubbe og mellem 

bambus, buske og træer.  

Med vores særlige fokus på udeliv og bevægelse, ser vi naturen som et unikt rum for læring, hvor 

børnenes nysgerrighed vækkes. Bevægelse baner vejen for at udforske, afprøve, nyde og forstå det 

fysiske såvel som kulturelle miljø, samt naturen. Når vi arbejder med bæredygtighed, er børnene 

desuden ekstra op-mærksomme på affald i naturen og hvordan vi bl.a. passer på den, ved at samle 

affald op og kompostere det korrekt.   

 

Hvorfor naturbørnehave 

Vi ønsker at inspirere børn til at færdes i naturen, ligesom vi gerne vil stimulere deres nysgerrighed, så 

de få lyst til at udforske de opgaver og udfordringer de møder, “i børnehøjde”. 

Naturen er et læringsrum der skaber muligheder for at styrke børnenes motorik. Med naturen som 

klatrered-skab, åbnes der muligheder for at bevæge sig på usikker grund. I naturen kan vi mærke og 

sanse vejret, årets gang og de skiftende årstider, og ved at arbejde med naturen håber vi at skabe 

miljøbevidste børn, med respekt for natur og miljø og med en spirende forståelse for biodiversitet og 

hvor vigtig det er, at vi sammen passer på naturen. Vi tror på, at hvis vi planter viden/interesse for 

naturen hos børnene, vil det på sigt skabe bevidste voksne, som vil passe på og værne om naturen.  
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Børnene skal opleve naturen gennem sjove og livsbekræftende oplevelser. Den er et rum som skaber 

ro og fordybelse, i en til tider larmende hverdag med mange indtryk. Vi udnytter naturens evige 

varierende lege-plads, til at styrke og stimulere børnenes kropslige og motoriske udvikling. Sanser, 

muskler, knogler og led styrkes, og naturen vil bidrage med en næsten ubegrænset kilde til læring og 

viden. Børnene vil lære at begå sig i naturen, de vil få kendskab til dyr, planter, habitater og miljø og 

derfor blive fortrolige med natu-ren og udelivet og derved opnå naturkompetencer og naturfaglig 

dannelse.  

Børnenes grovmotorik bliver styrket og udfordret ved leg i forskelligartet terræn og når de balancerer på 

naturens skiftende underlag, hvor de klatrer og bygger huler af naturens materialer. Finnmotorikken 

stimule-res særligt når børnene plukker blomster, samler bær og udforsker insekter, snitter pinde eller 

laver natur-kunst. Her øves koordinationen mellem øje og hånd, -en vigtig motorisk forudsætning for 

senere at kunne lære at læse og skrive. Naturen er fredfyldt og stille og man kan gebærde sig 

uforstyrret. Børnene vil ople-ve uforstyrret leg og ubetinget mulighed for at fordybe sig i legen. Børnene 

vil opleve voksne der i højere grad er til stede, fordi i naturen er de alle væk fra telefoner, forældresnak, 

papirarbejde og andre udefra-kommende forstyrrelser.  

Børn af Naturbørnehaver opnår en sikker kropsfornemmelse og kropserfaring, og forskere har i flere 

under-søgelser vist at netop dette give et unikt udgangspunkt for indlæring. Forskere erfarer, at 

børnene husker og lærer bedre hvis de har sanserne og kroppen med. En fysisk ro vil frigive et 

overskud til at kunne rette opmærksomheden mod læring og barnet vil nemmere kunne sidde stille og 

koncentrere sig, når dette kræ-ves.        

 

Institutionens pædagogiske målsætning 

 

Vi tilstræber at skabe rammer, hvor børnene kan udvikle ansvar og empati (en social egenskab til at se 

og forstå andre børns følelser. Evnen til at se og forstå begrebet ”vi” og ikke kun ”jeg”) og være 

nysgerrige på verden der omgiver dem. Vi vil som pædagogisk personale gøde og støtte deres undren 

og nysgerrighed.  Det er vigtigt for os at børnene, når de skal videre fra institutionen, har et solidt 

selvværd og evner at indgå i sociale fællesskaber. 

Derudover ønsker vi at udvikle kritisk tænkende børn (kompetencen kritisk tænkning definerer vi som 

bør-nenes begyndende udvikling og lyst til at undersøge og genoverveje egne perspektiver - at der 

findes andre perspektiver end deres egne. Det udvikles ved at det pædagogisk personale indtager en 

faciliterende rolle, hvor vi understøtter dialogen og interaktionen mellem børnene, ved åbne og 

nysgerrige spørgsmål). Vi øn-sker at børnene opøver tolerance for hinandens forskelligheder og 

kulturer, samt en god humoristisk sans. Vi ser dette som en kommunikationsform og en måde at danne 

relationer på. Børn med humor har lettere ved at håndtere modgang og pressede situationer, hvilket er 

en god baggage at have med i livet. Humor er med til at give adgang til fællesskabet og sociale 

relationer. Desuden forsøger vi at udvikle motorisk stær-ke og sunde børn, med et indgående kendskab 

til kost, bevægelse og kroppens egenskaber. 
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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? 

Hvordan kommer de fem centrale elementer fra det fælles pædagogiske grundlag til udtryk hos os og 

bliver omsat i vores hverdag sammen med børnene? 

Børnesyn 

Vi ser det at være barn som en værdi i sig selv. Hvert barn er unikt, med muligheder for -og rettigheder 

til, at udfolde sig i fællesskabet. Vi ser børnene som kompetente og selvstændige, med individuelle 

udviklingsbehov. Børn og voksne er ikke lige, men vi er lige meget værd. Den voksne har en viden og 

en erfaring, som barnet ikke har. Det betyder ikke at vi ikke er ligeværdige, men blot at vi ikke er på 

samme niveau. Børnene skal behandles ligeværdigt, men vi skal som voksne turde gå foran og vise 

vejen, men også lade barnet gå forrest og derved styrke selvfølelsen af at “jeg har også noget at 

bidrage med til fællesskabet”. 

Det gode børneliv er et liv med plads, tid og ro til at være barn og et nært tillidsskabende pædagogisk 

personale, der giver barnet nærvær, omsorg og tryghed til at kunne lære og udvikle sig. Børn, såvel 

som voksne, har brug for at blive set og have betydning for andre. Nærvær skaber tryghed og tillid i 

barnet. Når vi møder barnet med omsorg og er opmærksomme på intentionen og ikke handlingen, bag 

en (i “voksne øjne”) uhensigtsmæssig handling, støtter det barnet i at turde fortælle intentionen bag 

handlingen. 

Eksempel: nogle børn er gået ind i hytten og har taget tusser og malet hinanden i ansigterne. Når 

barnet bliver mødt af en nysgerrig, nærværende voksen, i stedet for en løftet pegefinger, får man svar 

på hvorfor de gjorde det: “vi legede at vi var hekse”. Efterfølgende kan den voksne tale med børnene 

omkring handlingen, og derved opstår ny læring og tryghed. 

Dannelse og børneperspektiv  

Børnene ses som aktive med skabere af egen læring, trivsel, udvikling og dannelse. 

Børnene oplever at de har en demokratisk stemme, - at de føler sig set og forstået. 

Børneperspektiv er den voksnes bestræbelse på, at forstå barnet ud fra barnets eget perspektiv. Der er 

tale om et særligt voksenblik, hvor den voksne anvender sin viden og forståelse, til at tolke barnets 

udsagn og adfærd, for på den måde at kunne sætte sig ind i hvordan situationen ser ud, fra barnets 

synsvinkel. 
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Tænkning er en afgørende del af dannelses-processen for barnet. Dannelse for børn handler først og 

fremmest om at lære at tænke sig om, at lære at det er okay at bruge tid på at overveje en given 

situation. Derudover handler dannelse hos børn bl.a. om at stille spørgsmål, at være kritisk, at være 

opmærksom og at kunne være tålmodig. 

Det kan give de voksne anledning til praktisk filosofi ved sammen med børnene at søge indsigt, istedet 

for svar. At få nye tanker, nye perspektiver og at komme i tvivl, er alt sammen forskellige måder at lære 

at tænke – og dermed blive dannet på.  

 

Eksempel:  

Vi forsøger, som pædagogisk personale, at gribe situationen hvor en lille gruppe børn skubber til 

hinanden og det pludseligt bliver for meget for det ene barn. Det resulterer i at barnet kalder et af de 

andre børn for dum - ”du er dum”. En hændelse hvor det er oplagt at tale om, hvordan man taler pænt 

til hinanden i børnehaven og hvor ked af det man kan blive, hvis en anden kalder en for dum. Vi kan i 

stedet tage sætningen, ”du er dum” og spørge børnene opklarende: ”hvad vil det sige at være dum?”. 

”Hvad er det modsatte af at være dum?”. Eller ”kan det nogle gange være godt at være dum?”. Når vi 

sætter den slags dialoger i gang med børnene, er vi samtidig med til at bane vejen for børnenes 

dannelse.  

Vi kan sætte hvad som helst ind i denne i snak, for det er ikke væsentlig hvad de svarer, men at de 

tænker sig om. Den voksne kan afslutningsvis sige: ”jeg kan se at du tænker over det, det er super 

godt. Måske kan vi snakke videre om det til frugt”. Derved er vi anerkendende og møder barnet i dets 

følelser. 

  

Vi skal som voksne både turde gå foran og vise vejen, men også lade barnet gå forrest. I dagligdagen 

arbejder vi med demokrati og medbestemmelse i børnehøjde, ved at inddrage børnene i bl.a. 

afstemninger i hverdagen. Dette f.eks. ved dyrkning af legepladsens urtehave, hvor vi skal blive enige 

om hvor mange afgrøder den kan rumme: ”2 eller 100? -og hvilke? Ærter, jordbær, gulerødder eller 

broccoli”? Afgrøder som børnene skal dyrke og senere hen høste, tilberede og spise. Arbejdet 

understøtter børnenes oplevelse af medansvar og de udvikler selvstændighed og forståelse for 

fællesskab og begyndende demokrati. Børnene bliver også taget med på råd i lavpraktiske valg i 

dagligdagen, som når vi i fællesskab f.eks. skal blive enige om, hvilken farve børnehavens kommende 

rullegardin i køkkenet skal være? 

 

Børnefællesskaber: 

Børn skal have mulighed for at deltage i et betydningsfuldt og inkluderende fællesskab. 

Børnenes leg, dannelse og læring sker i socialt samspil med de øvrige børn og det pædagogiske 

personale, hvor det er vigtigt at inddrage forældrene da de har et medansvar.   

Børn danner venskaber. At have venner giver tryghed. De hjælper, støtter, inspirerer og skaber glæde 

og i samvær opstår spændende legemuligheder. Legen har egenværdi og er grundlæggende for 

barnets trivsel, læring, udvikling og dannelse i børnehaven. Børn leger fordi det er sjovt at lege, 

spændende at lege og farligt at lege. Igennem legen lærer børnene at samarbejde, da det er en 

forudsætning for at lege mellem flere børn fungerer. Sammen kan de opbygge komplicerede historier 

med fælles fantasitemaer, hvor de flytter sig rundt i legerummet / læringsmiljøet. Det er intellektuelt, -

socialt og sprogligt krævende. 

Leg, dannelse og læring sker i børnefællesskaber som det pædagogiske personale sætter rammen for. 

Relationer og venskaber er afgørende for, at alle børn oplever at være en del af fællesskabet og blive 

respekteret og lyttet til. 
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Deltagelse i børnefællesskabet er fundamentet for barnets sociale liv og færden i samfundet. Når vi 

forstår begrebet børnefællesskaber med baggrund i børnenes læring, udvikling og trivsel, har det 

betydning hvordan vi taler om og forstår børnene. Barnet i børnehaven står ikke alene, det skal altid ses 

i relation til de sammenhæng og betingelser – de fællesskaber – som det udfolder sig inden for. Vi skal 

se på de måder hvorpå børnene deltager- og hvorved de bidrager til udviklingen af den sammenhæng 

de deltager i. Vi voksne skal støtte og have fokus på, hvordan vi kan ændre på de betingelser for 

deltagelse, som fællesskabet tilbyder det enkelte barn, hvis og når der er behov for det.  

Vores pædagogiske opgave er at få blik for- og arbejde med deltagelsesmuligheder i børnefælleskabet.   

Børn lærer af hinanden. De udvikler lege og gennem de lege finder barnet andre sider af sig selv og 

indgår i andre roller end derhjemme. Når de leger i børnehaven, lærer de at tilpasse sig og indgå i et 

stort fællesskab - de får erfaring med at kunne bidrage med noget til fællesskabet. 

Eksempel: 

Ved morgensamlingen i børnehaven skabes en følelse af fællesskab sammen med børnene. Et 

fællesskab hvor det er trygt og rart og hvor succesoplevelser opstår, når barnet står frem foran 

kammeraterne og deler begivenheder, fortællinger, dans eller sang. Ved hver morgensamling hilser og 

tæller børnene hinanden og de voksne. De taler om dagen, vejret og årstiden. Der synges fast tre 

sange, som børnene på skift får lov at vælge og dertil udvælges 5 venner, der sammen med barnet skal 

danne kor for sangen. Der leges sanglege med krop og bevægelse, som indimellem kræver at vi holder 

i hånden eller på skuldrene (eks. ved sanglegen ”Buggi Wuggi”). Berøringen er med til at skabe 

samhørighed og glæde i fællesskabet.  

 

Eksempel:  

Ved sommerferiens afslutning, når vi har modtaget alle nye børn i børnehaven, arbejdes med temaet 

fælleskab og venskaber over en længere periode. Her inddeles børnene i startforløbet i aldersopdelte 

grupper under aktiviteterne, for at knytte og styrke alderssvarende venskaber. Efterfølgende er børnene 

i deres sædvanlige grupper. Nogle gange samles børnene i pigegrupper, drengegrupper eller små 

relationsgrupper med 3-4 børn, alt efter målet for aktiviteten men med fokus på at støtte nye venskaber 

og derved styrke det enkelte barns adgang til fællesskabet. Aktiviteterne er mange. Der knyttes 

venskabsarmbånd, som børnene bærer når de skal på tur. Der leges tillidslege, hvor børnene er 

sammen to og to, hvor de skiftes til at have bind for øjnene og skal føre hinanden (i naturen). Der bages 

venskabsboller og børnene dyrker yoga med efterfølgende rygmassage på hinanden imens der 

fortælles venskabshistorier fra materialet ”Bamseven” (materiale via Fri for mobberi).  

Bamseven (en lilla Bamse, der bor i sit eget lille hus på kontoret) ser alt hvad der sker i børnehaven 

blandt børnene og med hans fortællinger åbnes og understøttes nye fortællinger, i fællesskabet og for 

det enkelte barn.  

 

Eksempel: Forældrebestyrelsen afholder forskellige arrangementer, der alle inkluderer og understøtter 

forældresamarbejdet og fællesskabsfølelsen for familierne og for det enkelte barns trivsel i børnehaven. 

Ved fællesspisning efter lukketid i børnehaven, fælles arbejdsdag, årets sommerfest, forældrekaffe om 

eftermiddagen og åben legeplads i weekenden, hvor familierne møder op, bliver der skabt 

sammenhæng og brobygning mellem børnehave og hjem. Alle aktiviteter med deltagelse af leder og 

personale.  
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Leg 

Børn lever i en verden der bearbejdes gennem legen. En verden der bliver undersøgt og udforsket på 

kryds og tværs. I legen har barnet selv mulighed for at tænke, iværksætte, eksperimentere og afprøve 

nye ideer og alternative måder at bruge omgivelserne og tingene på. Aktiviteter der er udviklende for 

fantasi, kreativitet og nytænkning. Når vi spørger børnene hvorfor de leger, så svarer de: ”fordi vi skal 

være venner”.  

I vores børnehave har legen en høj prioritering. De strukturerede aktiviteter er som oftest bundet op på 

mindre grupper, mens tiden før og efter grupperne og i formiddagstimerne, er dedikeret til legen. Nogle 

gange deltager de voksne i legen eller sætter en leg i gang, andre gange er de voksne trukket lidt 

tilbage, men tilgængelige hvis situationen kræver det. 

Børn leger fordi det er sjovt og spændende, og det er gennem leg børnene lærer at samarbejde. 

Legekompetencen er ikke medfødt, men skal opøves gennem opvæksten og barnet skal hjælpes ind i 

legen når det ikke lykkes. Det er en kunst at være god til at lege og der er mange ting barnet skal øve 

sig i at mestre, som f.eks. dialog, fleksibilitet og det at kunne føre og følge. Humor og opfindsomhed er 

gode legekompetencer, ligesom det er afgørende for barnet at kunne aflæse og afstemme adfærd, til 

en igangværende leg. Leg er grundlæggende for børns sociale og personlige læring og udvikling.  

Børnene har mulighed for selv at tænke, iværksætte og eksperimentere, mens det pædagogiske 

personale positionerer sig (bagved, ved siden af og foran) for at understøtte legen. 

 

Eksempel på børneinitieret leg: 

På legepladsen er der brædder og paller, som børnene frit kan lege med. En gruppe af de større børn 

indtager legeområdet i det fjerneste hjørne af legepladsen. De samler legeremedier ved at slæbe paller 

og brædder sammen og får de voksne til at hjælpe med at rykke legepladsens borde-bænkesæt over i 

deres legeområde.  

I børnenes leg bygger de et ”militærfængsel med fangehul”. Børnene skiftes til at være i fangehullet, 

imens de andre holder vagt med deres geværer, i form af brædder. Legen udvikler sig og foregår over 

flere dage og giver samtidig adgang til fællesskabet for nogle af de børn som er i yderpositioner, men 

også inspiration til de andre børn i børnehaven, til udvikling af nye lege.  

 

 

Eksempel på vokseninitieret leg: 

Vi har temaet frost; Her indtager det pædagogiske personale positionen som formidler og igangsætter 

(karavanefører) af forskellige former for leg. I børnehavens “krop-, musik og bevægelsesrum” leges 

lege hvor de store legoklodser anvendes som skøjter. Der leges skøjteløb hvor børnene skal skøjte 

hurtigt fra den ene ende af rummet til den anden. Efterfølgende leges kælk, hvor et tæppe fungerer som 

kælk og børnene på skift sidder på tæppet, mens de andre børn trækker på skift. Afslutningsvis leges 

sneboldkamp, hvor vi kaster med snebolde formet af papir. Børnene søger dækning bag rummets store 

legepuder, mens vi alle kan føle vores kropsvarme og får hjertebanken af bare spænding og begejstring 

over at blive ramt af snebolden.  
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Læring 

 Læring kan defineres som deltagelse, da man udvikler sig herigennem. 

Barnet lærer ved at udforske med krop og sanser, ved at undre sig og stille spørgsmål, ved at blive 

mødt af opklarende spørgsmål og udfordringer og ved at eksperimentere med forskellige materialer og 

gøre nye opdagelser.  

Barnet lærer gennem kommunikation, udveksling (dialogisk læsning) og sociale samspil. Ved at opleve 

nyt og ved at opleve at det bl.a. kan bidrage kreativt i de sammenhænge de indgår i, med andre børn 

og voksne. Barnets læring fremmes af at turde begå fejl, famle og slippe fantasien løs. Børn lærer 

gennem hele dagen, blandt andet i vekslen mellem rutiner, voksenplanlagte aktiviteter og 

børneinitierede lege. 

Institutionens læringsforståelse 

Vi vil søge at nå institutionens værdigrundlag, ved at arbejde efter følgende tre læringsrum: 

 

•Voksenskabt læring (Hvor den voksne går foran barnet) – Her vil den voksne tage styringen og være 

bevidst om sin rolle som direkte formidler. Den voksne fortæller hele tiden hvad der sker, således at 

barnet lærer nye ord og begreber og får en sammenhængende forståelse af oplevelsen. Eksempel: Vi 

sætter en proces i gang med styret start på en undersøgelse af noget som vi har valgt, en nysgerrighed 

vi planter i børnene: ”Har i set de seje edderkopper? Hvordan tror i de føles i hånden?” Vi har planlagt, 

hvad børnene skal undersøge og har insekter og materialer klar. De spørgsmål og undersøgelser vi 

efterfølgende griber, følger børnenes spor.  

 

•Voksenstøttet læring (den voksne går ved siden af barnet) – Her vil den voksne afvente barnets eget 

initiativ og støtte op omkring dette. Den voksne vil herefter indtage en spørgende rolle, hvor man stadig 

lader barnet være den aktive.  

 

•Leg og spontanitet (Hvor den voksne går bag ved barnet) – Her vil den voksne træde tilbage og lade 

barnet selv styre indlæringen. Barnet vil her indtage en rolle som formidler over for andre børn. Den 

voksne indtager her en iagttagende rolle.  

 

Relationer anser vi som det centrale i læringen og vi mener at vi med brug af de tre læringsrum kan 

skabe dette samspil, samtidig med at vi gør barnet aktivt medskabende af sin egen læring. Vi vægter 

leg højt i alle tre læringsrum, eftersom at barnet her lærer om sig selv, i samspillet med andre.  
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Pædagogisk læringsmiljø  

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

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

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

dannes.  

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

deltagelse, børnefællesskabet, børnegruppens sammensætning og børnenes forskellige 

forudsætninger.” 

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

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

lære, udvikle sig og dannes? 

Læringsmiljø er en sammensætning af de to ord læring og miljø. Læring betyder personlighedsudvikling 

og spiller en hovedrolle i barnets aktive udvikling af erfaringsviden og kompetencer. Miljø er alt der har 

med barnets omgivelser at gøre, både fysiske, psykiske og sociale påvirkninger. 

Et godt læringsmiljø understøtter børnenes læring, udvikling, trivsel og dannelse i børnehaven, men 

også i hjemmet og andre kontekster, som børnene bevæger sig i uden for institutionen, som fx i 

lokalområdet, i naturen og i sociale sammenhæng.  

I børnehaven har vi fokus på at skabe et læringsmiljø, hvor trivsel, udvikling, læring og dannelse er 

centralt tilstede hele dagen, i rutinerne, spontane aktiviteter, voksen initierede aktiviteter og i 

børneinitierede lege. 

Læringsmiljøerne skal give børnene mulighed for at deltage og dermed udvikle sig. 

Allerede fra morgenstunden skabes små opsatte læringsmiljøer, fx tegnebord, perlebord, læsehjørne 

(hvor børnene kan sidde og læse alene, eller med en voksen), konstruktionsleg med fx træklodser, mv.  

Efterfølgende åbnes der op for flere mindre læringsmiljøer rundt om i huset, så der skabes mulighed for 

fordybelse blandt børnene. Læringsmiljøet er fleksibelt og omskifteligt og understøtter til enhver tid den 

aktuelle børnegruppe og børnefællesskabets behov. Ved etablering af det pædagogiske læringsmiljø, 

rammesætter og tilrettelægger vi læringsmiljøet, så børnene får de bedste betingelser for at trives og 

udvikle sig. Vi udarbejder handleplaner for de forskellige læringsmiljøer og justerer løbende ud fra den 

skiftende børnegruppes behov. 

Det kræver viden, der med afsæt i faglig refleksion med kollegaer og ledelse, skal bruges til at udvikle 

stærkere læringsmiljøer for børnene. 

Det gode læringsmiljø i børnehaven kendetegnes ved en tydelig struktur i dagligdagen, hvor der er rum 

til fordybelse og aktiviteter der tilpasses børnene. 

Læringsmiljøet strækker sig over hele dagen. Under samlingerne, frokosten, i garderoben hvor børnene 

får tøj på, i de planlagte aktiviteter og i børnenes leg. Vi etablerer et pædagogisk læringsmiljø i de 

daglige rutiner, ved at tale med barnet mens de tager tøj på, så barnet får stimuleret sin 

følelsesmæssige tilknytning og sproglige udvikling og ved at barnet støttes i selvhjulpenhed, ved at tage 

overtøjet på selv. 

Vi har fokus på nærværet i interaktionen mellem børn og voksne. Tilknytningen udvikles både i vores 

planlagte aktiviteter og i rutinesituationer i løbet af dagen. Det som ofte opleves som et praktisk forløb 

og som blot betragtes som overgang mellem aktiviteterne, er med nærværende voksne et læringsmiljø 

med udvikling og læring.  

En mere bevidst tilgang til læringsmiljøer kan ses som perler på en snor. Et læringsmiljø har en 

begyndelse, en midte og en slutning og i hver kontekst er der noget barnet lærer. Om morgenen lærer 

de at sige farvel, og herefter hvordan de finder noget at lave eller nogen at lege med. 
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Et eksempel på udvikling af vores læringsmiljø:  

Med inspiration fra filmen ”Så lad dog barnet” reflekterer vi over hvordan det pædagogiske personale 

kan udvikle den pædagogiske praksis omkring læringsmiljøet, i de pædagogiske rutiner. Vi ønsker at 

øge fokus på børnenes selvhjulpenhed, ved brobygning mellem børnehave og hjem. Vi har f.eks. 

ændret vores hverdagsrutiner ved modtagelse af børnene om morgenen, i forbindelse med Corona 

pandemien. Der er mere nærvær i afleveringssituationen hvor barnet mødes i børnehøjde af en 

pædagogisk medarbejder, der modtager det enkelte barn ved indgangen til børnehaven. Det øgede 

samarbejde med forældrene, skaber mere tryghed og tydelighed i afleveringssituationen og det er med 

til at give både barn og forældre, en god start på dagen. Ved at det enkelte barn mødes af en 

nærværende voksen, åbner det op for at modtage “den lille historie” fra hjemmet som er med til at 

skabe sammenhæng for barnet, resten af børnehavedagen. Tydelighed og tryghed ved overgangen 

skaber mere selvværd til at starte børnehavedagen. Efterfølgende er barnet klar til afleveringsrutinerne, 

ved selv at finde madkasse og drikkedunk, hænge tøj op og sætte sko og taske på plads i garderoben 

og afslutningsvis vaske hænder, så barnet er klar til en ny og spændende børnehavedag. 
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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? 

Når vi som pædagogisk personale i børnehaven involverer forældrene, med deres forskellige oplevelser 

af deres barn, kan det give os adgang til at forstå vigtige nuancer af barnets liv i børnehaven og derved 

byg-ge bro mellem hjem og børnehave. Børnenes perspektiv kan gøre de voksne klogere på børnenes 

oplevel-ser af deres eget liv. Kvaliteten af læringsmiljøet hænger sammen med hvor godt vi voksne 

lykkedes, med at være nysgerrige på hvad børnehavebørnene erfarer i hjemmet og i børnehaven -og i 

deres liv generelt. Med fokus på kvaliteten i forældresamarbejdet, er vi med til at fremme barnets 

udvikling, trivsel, læring og dannelse. 

Forældrene opfordres til at informere om barnets trivsel i hjemmet. Både det der opstår i hverdagen, så-

som hvis barnet har sovet dårligt, udfordringer i samspillet med barnet hjemme, men også ved mere 

eller mindre permanente ændringer i barnets liv (f.eks. familiens kæledyr er gået bort eller skilsmisse). 

Derved kan personalet skærpe opmærksomheden omkring barnets trivsel og udvikling i børnehaven. 

Således kan det pædagogiske personale understøtte forældrene, ved hjælp til inspiration og redskaber i 

den enkelte situation. Børnehaven har udarbejdet forskellige forældrefoldere til at understøtte 

samarbejdet, f.eks. ”Skilsmisse”, ”Børn og seksualitet”, samt handleplaner for hvordan vi sammen kan 

understøtte trivsel, ud-vikling, læring og dannelse i de pædagogiske rutiner.   

Vi prioriterer at have daglig dialog med forældrene ved aflevering og afhentning. Hverdagssamtalen er 

en lille fortælling om, hvordan barnet har haft det og hvad barnet har lavet den pågældende dag. 

Personalet har i forældresamarbejdet fokus på den trygge og gode dialog, med gensidig respekt for at 

skabe udvik-ling og kvalitet i samarbejdet.  

Børnehavens pædagogiske arbejde formidles løbende skriftligt til forældrene gennem fortællinger fra 

bør-nehavens hverdag, aktiviteter og temaer. I beskrivelsen formidles hvilket særligt fokus og læring det 

pæ-dagogiske personale vil arbejde med, i den pågældende periode. Der lægges dagligt billeder på 

fælles digitalplatformen Aula, så forældrene, udover gennem den skriftlige information, kan følge med i 

hvad deres barn oplever i børnehaven og derved kan understøtte sammenhæng mellem børnehave og 

hjem.  

Det hjælper desuden forældrene til at tale videre hjemme med deres barn og lytte til deres barns 

fortællin-ger. Dette kan bidrage til en styrkelse af barnets trivsel og udvikling, idet der skabes en 

sammenhæng i barnets liv. Ligeledes anbefaler vi forældrene at anvende børnehavens 

dokumentationsskab ved indgan-gen til børnehaven, da det understøtter barnets formidling visuelt, så 

forældrene kan tale om og spørge ind til dagens/ ugens tema og fokusord. 

Personalet inviterer løbende forældrene ind til dialog ift. deres barns trivsel og læring, med henblik på 

hvordan vi i fællesskab støtter barnet og den generelle udvikling. Gennem barnets institutionsliv 

afholdes der flere forældresamtaler. Allerede i forbindelse med rundvisning i børnehaven, inden 

børnehavestart, skabes den gode dialog med forældrene. Derefter er forældrene deltagende i 

børnehavestart på barnets første dag, for at skabe den trygge overgang mellem hjem og børnehave. 

Efterfølgende afholdes samtale efter 3 måneder, 4 års samtale, og afslutningsvis en 

skoleparathedssamtale. Derudover kan der afholdes løbende samtaler, efter barnets/familiens behov.  

Børnehaven afholder to forældremøder om året. Det ene afvikles med deltagelse af de nystartede 

børns forældre. Her er der bl.a. fokus på de pædagogiske læringsmiljøer for de nye børn, 

forventningsafstem-ning om bl.a. samarbejde og arbejdet omkring overgangen fra dagpleje/vuggestue 

og understøttelse af at barnet i højere grad bliver selvhjulpen. Det store forældremøde afholdes med 

deltagelse af hele forældre-gruppen og indhold og forberedelse sker i samarbejde med 

forældrebestyrelsen, så vi sikrer forældrenes stemme. 

Efter genåbningen blev der afholdt et gruppe-forældreinterview, med deltagelse af 5 forældre og to 

pædagoger der agerede reflekterende team, og hvor lederen var interviewer. Formålet var fortsat at 
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udvikle kvaliteten i vores forældresamarbejde og derved fremme barnets trivsel, læring, udvikling og 

dannelse i børnehaven. 

 

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 har krav på at være betydningsfulde i børnefællesskabet. Der hviler en særlig forpligtigelse i 

vores pædagogiske praksis, i arbejdet med børnehavens børn i udsatte positioner. Tolerance over for 

folks forskelligheder, er en vigtig del af det moderne samfund. Vi bestræber os på at lære børnene at 

have respekt for hinandens forskelligheder. For os er mangfoldigheden betydningsfuld og både børn og 

voksne kommer med forskellige baggrunde og forudsætninger. Vi har i dag forskellige familieformer, 

der ikke kun er den traditionelle kernefamilie. Det kan være mor-far-børn, mor-mor-børn, far-far-børn, 

alene-forældre, særbørn, samkvemsbørn, papbørn m.v. Vi har også flere familier med anden kulturel 

baggrund og sprog.  

Alle skaber tilsammen et billede af samfundets mangfoldighed og hvordan familier er sammensat på 

forskellige måder (der beriger børnenes trivsel og læring ift. tolerance og respekt for hinandens 

forskelligheder). 

Vi søger at inkludere alle personligheder i børnehavens struktur og fællesskab. Børn skal lære at lege 

med- og rumme personligheder, der er anderledes end deres egen.  

Det er vores håb, at det vil give barnet en større tolerance i deres voksenliv og derved styrke deres 

sociale kompetencer. 

Kvaliteten af relationen og interaktionen mellem barnet og personalet er ekstra betydningsfuld for børn i 

udsatte positioner. Personalet arbejder med udgangspunkt i barnets ressourcer og deltagelse, ved at 

følge barnet tæt og være understøttende / justere sig i forhold til barnet og guide barnet. Der arbejdes 

med fokus på at barnet inkluderes, oplever mestring og derved føler sig som en del af et meningsfuldt 

børnefællesskab.  

De pædagogiske læringsmiljøer omkring barnet, tilrettelægges så barnet kan indgå i det almene 

børnefællesskab. Vi arbejder med specifikke og konkrete handleplaner, hvor der evalueres på barnets 

udvikling og tilpasning af læringsmiljøet omkring det enkelte barn. Her arbejdes der med øget 

forældreinddragelse og fokus på det hele barn. Vi arbejder med børn i udsatte positioner, ved at 

tilrettelægge aktiviteter med børnene i mindre grupper. Børnegrupperne sammensættes ud fra 

pædagogiske overvejelser, hvor der tages højde for at børnene har mulighed for at få forskellige 

kompetencer i spil og lære af hinanden. Vi arbejder også med at skærme børnene i de enkelte 

læringsmiljøer og overgange, og i de rutinepædagogiske aktiviteter som f.eks. garderoben og måltidet. 

Her kan børn i udsatte positioner have særlige aftaler og tiltag, f.eks. pauser så barnet ikke udsættes 

for uhensigtsmæssige påvirkninger. Dette vil i de fleste tilfælde også betyde, at der er flere ressourcer 

til barnet i situationen ift. at hjælpe og guide barnet til en positiv oplevelse af en svær situation.  

Vi oplever at alle, børn såvel som voksne, kan komme i en udsat position, hvad end det er for en 

periode eller for livet. Barnet kan være i en udsat position af forskellige årsager som f.eks. sproglige 

udfordringer, dødsfald i nærmeste familie, skilsmisse mellem forældre, fysisk handicap, det kan være 

udfordret i legerelationer, have svært ved at regulere sig, have svært ved det store fællesskab, blive let 

overstimuleret eller bare udfordringerne ved at være ny i børnehaven.  
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Eksempel:  

Børnehaven har fået tildelt et forløb med legepatruljen. Legepatruljen tager udgangspunkt i pædagogisk 

idræt, der defineres som idræt, leg og bevægelse i en pædagogisk sammenhæng. Kerneværdien i 

pædagogisk idræt er bl.a. mestring af sociale relationer, de personlige sejre, krop imiterer krop, flow, 

nuanceforskelle i deltagelse og at alle kan deltage på den ene eller anden måde. Gennem tilrettelagte 

aktiviteter, skabes en ramme hvor der er plads til alle. Aktiviteterne tilpasses målgruppen og de enkelte 

deltagende børn.  

Hovedfokus er at børnene gennem planlagte strukturerede lege og samarbejdsøvelser (med høj og lav 

arousel) skal opnå succesoplevelser, ved at mestre samspil og reguleringskompetencer. Tanken er, at 

de som kommende ambassadører skal videreformidle lege og aktiviteter hjemme i børnehaven og 

derved skabe sammenhæng. Børnene får styrket nye legerelationer og tolerance for hinanden, og et 

fælleskab udvikles og styrkes ved at børnene samles før og efter dagens legepatrulje. Her tales dagens 

oplevelser og aktiviteter igennem.  

Børnene transporteres rundt i cykelvogn af uddannet pædagogisk personale fra legepatruljen, samt en 

voksen deltager fra børnehaven. Der er faste pladser i cykelvognen og børnene sidder tæt, mens 

fællesskabet og forventningsglæden opbygges ved musik i vognen. De besøger forskellige grønne 

arealer og legeområder i kommunen, hvor aktiviteterne udfoldes.  
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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.) 

Når børnene er startet i børnehave hos os, begynder en rejse frem mod at kunne mestre overgangen til 

SFO og efterfølgende skolestart.  

Vi har fokus på at give børnene et godt læringsmiljø gennem hele deres børnehavetid. Læring er for os 

ikke kun et skolebegreb. Det passer ind i vores pædagogiske arbejde i dagligdagen, hvor den legende 

tilgang er tilstede i alle aktiviteter. Børnehaven arbejder med en pædagogik som er struktureret og 

didaktisk orienteret, der inspirerer børnene til at undre sig og undersøge ting. Vi tilstræber, at give 

børnene positive læringsoplevelser - ikke kun med henblik på at forberede dem til skole, men fordi det 

er en vigtig del af deres børneliv. Børnene oplever gennem deres børnehaveliv at de lærer. Derved 

forbereder vi børnene gradvist på det de vil komme til at møde i skolen, så barnet får en blidere 

overgang dertil. Vi skaber genkendelighed, sammenhæng og tydelighed for barnet, i overgangen fra 

børnehave til SFO og til 0.klasse. 

I børnehaven samler vi de ældste børn en gang ugentligt, i storbørnsgruppen, fra efteråret frem til marts 

måned. I gruppen styrkes deres relationer ved at vi laver forskellige ture ud ad huset og særlige 

aktiviteter, alle med udgangspunkt i ”leg og læring”. I storbørnsgruppen understøttes og udvikles 

arbejdet med børnenes motivation og nysgerrighed på læring. Børnehaven arbejder med børnenes 

personlige og sociale udvikling og deres selvforståelse, som de store og kommende skolebørn, hvor 

der øves mere konkrete faglige kompetencer som børnene skal bruge fremadrettet i skolen.  

Mange af fokuspunkterne i arbejdet med de store børn er genkendelighed gennem deres børnehaveliv, 

men mere intensivt i forbindelse med storbørnsgruppen. Den personlige og sociale udvikling handler 

blandt andet om, at gøre børnene så selvhjulpne og selvstændige som muligt, så de i højere grad kan 

klare sig selv uden en voksen. Der arbejdes f.eks. med at børnene skal udvikle kompetencer som kan 

hjælpe dem til at lære det de har svært ved, lytte og bevare koncentrationen, være interesserede i- og 

bevidste om, at de lærer. Der arbejdes også med børnenes ressourcer, så de bliver mere 

opmærksomme på, hvad de er gode til. De opøver evnen til, at modtage en besked og omsætte den til 

handling, at kunne arbejde på egen hånd, at kunne bede om hjælp for at kunne komme videre, at 

kunne udvise initiativ og at kunne arbejde uden at forstyrre andre.  

De øver sig i at samarbejde og begå sig i en gruppe (f.eks. at turde sige noget i en forsamling, udskyde 

deres egne behov og tage imod en kollektiv besked).  

Vi taler også om, hvad det vil sige at være en god ven, at tage ansvar for andre og at kunne 

samarbejde. I et samarbejde kan børnene lære, at det ikke nødvendigvis er den, man leger godt 

sammen med, som man arbejder godt sammen med om en opgave. 

Ved arbejdet med den gode overgang er det vigtigt at det pædagogiske arbejde sætter barnet i 

centrum, og lytter til barnets stemme. Det gør vi bl.a. gennem samtaler og tegninger. Alle børn er 

forskellige og har forskellige forventninger og bekymringer, i forbindelse med skolestarten. Også de af 

vores børn, der hverken udtrykker glæde eller bekymringer, kan have brug for at snakke om og 

reflektere over, hvad det betyder at starte i skole.    

I arbejdet med den gode overgang fra børnehave til SFO/skole fokuserer vi på både start og afslutning. 

Det er vigtigt for os, at barnet forstår at SFO/skolestarten også er en afslutning på børnehavetiden. Vi 

laver aktiviteter, der understøtter begge dele. Vi har et afslutningsforløb i form af en ”diskofest”, for de 

kommende skolebørn, hvor de bydes velkommen med rød løber og velkomstdrink, Herefter er der 

fællesspisning, og når mørket bryder frem afvikles et ”Stjerneløb”. Storbørnsfesten er med til at 

understrege over for barnet, at det er på vej ind i nye oplevelser. 
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For at sikre sammenhæng ved overgang fra børnehave til SFO/skole, har skoledistriktet et fælles 

samarbejdsprojekt de kalder ”Skole i naturen”. Det er et samarbejde mellem de lokale 

naturambassadører, Naturskolens naturvejleder, ledere af kommunens børnehaver – SFO og 

børnehaveklasserne. Her arbejdes med fællestemaet ”De 17 verdensmål”, med fælles fokus, hvad 

enten man er børnehavebarn eller skolebarn. 

Børnene mødes på et genkendeligt sted (Naturskolen), som bygger bro fra børnehave til skole. Her 

møder børnehavebørnene deres gamle børnehavekammerater, der allerede går i 0.klasse, deres 

kommende kontaktpædagoger for SFOén, og børnehaveklasselederen. Dagen starter med fællessang 

for distriktet, hvor Skoleinspektøren synger for og afslutningsvis skyder arrangementet i gang, med et 

par samskabende ord til børnene. Arrangementet afvikles som workshops, der assisteres af de lokale 

Naturambassadører. Børnene mødes og trækker et ”nøglekort”, der viser aktiviteten de skal deltage i, i 

samarbejde med nye børn fra andre børnehaver (kommende klassekammerater eller gamle 

børnehavekammerater fra 0.klasse). Derved skabes nye relationer og en genkendelighed ved 

SFO/skolestart. Afslutningsvis, for at skabe en oplevelse for børnene af genkendelighed og 

sammenhæng, bringes en genstand fra arrangementet med til SFO/skolen (ved sidste arrangement, 

blev der plantet et træ på skolens matrikel, som symbol på det fælles tema på dagen).  

Børnene besøger på skift hinandens kommende SFOér sammen med kammeraterne fra børnehaven, 

hvor de får en rundvisning af deres overgangspædagog og mulighed for at afprøve de mange nye 

legeaktiviteter. Efterfølgende kommer overgangspædagogenerne på besøg i barnets børnehave, hvor 

det/ de enkelte børn får mulighed for at vise rundt i deres børnehave og videregive vigtige informationer 

om hvad der, i deres børnehaveliv, er vigtigt i forbindelse med brobygningen til SFOen. 
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Øvrige krav til indholdet i den pædagogiske læreplan 

Inddragelse af lokalsamfundet 

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

arbejdet med etablering af pædagogiske læringsmiljøer for børn.” 

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

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

Vi benytter i høj grad det omkringliggende lokalsamfund. De fysiske faciliteter som Naturskolen, Blå 

Base, Ugandaskoven, Kongelundsskoven, udeområdet ved FDF- spejderhytten og de lokale 

kolonihaveforeningers legepladser. Vi er åbne og udforsker muligheder i vores nærmiljø og bliver ofte 

inviteret med til forskellige arrangementer. Af kulturtilbud i nærområdet benyttes biblioteket, 

Kastrupgårdsamlingen og kulturhuset Kastrup bio. Vi har også etableret samarbejde med det 

nærliggende plejehjem. Børnehaven har især stor glæde af samarbejdet med den lokal Naturskole. 

Børnehavens Naturambassadør deltager i kurser og tilmelder sig de mange aktiviteter som Naturskolen 

udbyder, her senest kanotur i Amager Strandpark. Vi anvender desuden Naturskolens lokaler, til 

afholdelse af pædagogiske dage. Før nedlukningen havde vi planlagt at låne naturskolens lokaler for en 

uge, mens de selv deltog i science konference. Formålet var, at alle børnene på skift kunne få mulighed 

for at opleve en hel dag i naturens omgivelser uden afbrydelser, med aflevering og afhentning ude på 

naturskolen. Vi vil fremadrettet i højere grad samarbejde med naturvejlederne fra Naturskolen og 

invitere dem med til personalemøder til sparring omkring udviklingen af vores arbejde omkring ” Natur-

/udeliv og science”. 

Ledernetværket ”Pilen” har i samarbejde med Naturambassadør og Naturskolen den tradition at 

arrangere brobygningsarbejde for de kommende skolebørn og 0.klasserne, med temaet ” Skolen i 

naturen”. Børnehaven har anvendt Kastrupgårdsamlingen til storbørnsgruppen, hvor de har arbejdet 

med årstidstema. Vi vil fremadrettet samarbejde med dem omkring projekter og introducere børnene til 

de mange oplevelser og opdagelser omkring museer. 

De ældste børn i børnehaven (storbørnsgruppen) har gået Lucia på det lokale plejehjem. Der var 

indgået et samarbejde med samme plejehjem før corona, om at en fast børnegruppe skulle besøge de 

ældre og i fællesskab klippe julepynt og efterfølgende påskepynt.  

Børnehaven har flere gange udstillet billeder og julelandskab på det lokale bibliotek, hvor børnene og 

deres forældre efterfølgende fik anledning til at se udstillingen og samtidig låne bøger.  

Derudover besøger børnehaven Den Blå Planet et par gange om året, ved vores årlige tema omkring 

havet og i forbindelse med sommerferien. I forbindelse med havtemaet anvender børnehaven desuden 

Blå Base, hvor der er et væld af aktiviteter omkring havet, bl.a. ”Hyttefad” og afprøvning af vaders.  

For at sikre forsat kvalitet i vores pædagogiske arbejde, holder det pædagogiske personale sig ajour 

med hvad der er af tilbud på aktiviteter for børnene, i lokalområdet og mere generelt. Vi har blandt 

andet haft ”levende teatergruppe” med involvering af børnene, i et teaterstykke der udspillede sig på 

legepladsen. Børnehaven har tilmeldt sig det årlige Krible Krable projekt gennem Novo nordisk fonden 

og naturvejleder.  

Vi har modtaget materiale til arbejdet med børnene som mikroforskere og dette har i år givet anledning 

til besøg af en forsker, der kommer og observerer hvordan Krible Krable materialet anvendes i praksis, 

sammen med børnene. Dette er til hjælp for projektet i forbindelse med udvikling af spørgeskema, til 

alle der ønsker at deltage. Efterfølgende som tak for indsatsen får det pædagogiske personale besøg af 

Naturvejledning Danmarks evaluerings- og udviklingscenter med et oplæg om arbejdet med 

”Mikroforsker”. 
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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 børnehaven har vi fokus på det gode børnemiljø. De fysiske rammer i børnehaven giver børnene 

plads til både fysisk udfoldelse og rolige aktiviteter. 

I det fysiske miljø har vi indrettet de forskellige rum således, at der er muligheder for vilde lege, stille 

lege, samt fordybelse. I rutinesituationerne er vi opmærksomme på at fordele de voksne, så der er tid til 

nærvær og plads til at vi kan give børnene ro til fordybelse. I aktivitetsgrupperne er vi 10-12 børn samt 2 

voksne, i de voksenstyrede pædagogiske aktiviteter. Dette for at give børnene mere ro til fordybelse, 

ved at være i en lille gruppe med tilgængelige voksne. Derudover arbejder vi i små grupper med 2-4 

børn, hvor der er fokus på at få skabt gode legerelationer. 

Vores rum er inddelt i forskellige legemiljøer så børnene kan veksle mellem stille lege og lidt vildere 

lege i det motoriske rum, hvor der er mulighed for forhindringsbaner, men også mulighed for at trække 

sig tilbage for at lave togbane. 

Det psykiske børnemiljø omhandler samspillet mellem børn og voksne. Samspillet kendetegnes ved 

gensidig respekt og tolerance, hvor der er plads til forskellighed. 

Æstetisk er børnehaven indrettet og udsmykket, så den virker stimulerende og inspirerende på 

børnene. Omgivelserne indenfor og udenfor er udformet på en måde, som fremmer børnenes lyst til at 

bevæge, udfolde- og fordybe sig. 

Vi understøtter kultur, æstetik og fællesskab i alle de daglige rutiner, såsom morgensamling, måltider, 

borddækning, toiletbesøg og samtaler – som bliver en god pædagogisk aktivitet.  

Børnene får øje på hinanden og de hjælper både andre børn og de voksne i et samlet fællesskab. De 

voksne indgår i legen og er med til at berige den og udvide børnenes rummelighed.  

Den voksne inviterer sig selv ind og skaber åbning for, at der eksempelvis godt kan være to mødre / 

fædre eller hunde med, både i legen og i virkeligheden. Vi er bevidste om vores rolle som medskabere 

til et godt miljø, hvor man som barn, forældre og ansat føler sig velkommen og set.  

Her er en fortælling fra et lille solsikkeeventyr; Hvert år dyrker børnene deres egen solsikke. Vi gemmer 

frøene fra de afblomstrede solsikker, ved at tørre dem til året efter. Vi nulrer solsikkekernerne ud af 

hovederne, tørrer dem og gemmer dem i glas vinteren over. Når foråret kommer, sår vi vores frø i 

jorden. Vi mærker jorden med vores hænder, vander frøene, ser dem spire, prikler dem forsigtigt ud, 

sætter dem i mere jord og følger solsikken vokse ved dens udvikling. Vi kigger på billeder af solsikker 

og printer dem ud, så vi ved hvad vi skal kigge efter. Vi følger dem vokse, indfanger insekter og sætter 

ved solsikkerne, og taler med børnene om dyrelivet og solsikkernes vækst. Vi har en solsikke stående, 

så børnene kan se og mærke, hvad spirene bliver til. Solsikkerne vokser i små mælkekartoner i 

vindueskarmen og efter et par uger, sætter vi solsikkerne på legepladsen, passer dem og ser dem 

vokse. Børnene er herved medskabere af deres eget æstetiske læringsmiljø og det er til stor glæde. Vi 

skaber og tilpasser de fysiske rammer, efter de pædagogiske mål. Vi organiserer legetøjet så det er 

indbydende og tilgængeligt og skaber inspiration for børnene til leg. I børnehaven har vi indrettet 

læringsmiljøer, som kan ændre karakter efter børnenes interesse, ex. bil område, togbanebygning, 

balancebane, konstruktionslege, læsehjørne, hule eller rollelege med udklædningstøj, der skaber 

genkendelighed, fordybelse og tryghed i børnenes leg. I Børnehaven vægter vi æstetik højt. Fysisk 

dokumenterer vi børnenes aktiviteter og børnenes kreationer i vinduerne, dokumentationsskabet og ved 

ophæng på vægge, samt ved ferniseringer, hvor børnene kan vise forældre og deres kammerater, hvad 

de har lavet og er optagede af. 
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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. 

>Her skriver I korte retningsgivende refleksioner og eksempler.<  

Børn er forskellige og hvert barn skal ses som et unikt individ. Derfor møder vi børnene ud fra en 

anerkendende tilgang (at se, møde, forstå, acceptere og respektere andre mennesker, er en vigtig 

faktor i børns positive udvikling).  

I vores pædagogiske arbejde med barnet, har vi fokus på de individuelle styrker, ressourcer og 

kvaliteter – vi møder barnet som den det er. Vi ser barnet uden at vurdere det og samtidig giver vi 

barnet følelsen af, at være god nok som det er. Dette gør vi ved at understøtte et børnemiljø, hvor 

barnet kan udvikle sine alsidige og personlige kompetencer. Et sted hvor omgivelserne er medlevende 

og lydhøre. Barnet skal støttes og udfordres, så det får et højt selvværd. Det at barnet føler sig set, hørt 

og udfordret i samspillet med andre, er en forudsætning for barnets personlige udvikling.   

Vi udviser omsorg og nærvær og møder det enkelte barn i øjenhøjde, samtidig med at vi er lyttende og 

nysgerrige.  

Vi tilpasser os det enkelte barns udviklingsstadie, samtidig med at vi guider, støtter, opmuntrer og 

motiverer barnet til deltagelse. Tryg tilknytning og afstemt samspil med det pædagogiske personale, 

hjælper barnet med at regulere dets følelser. I voksen / barn relationen er det vigtigt at den voksne er 

indlevende, nærværende autentisk og tydelig. Herved oplever barnet sig selv som værende værdifuld 

og værdsat. I samspillet med barnet skal der være sammenhæng mellem det talte sprog og 

kropssproget. Den voksne skal have klare og definerede grænser og på en anerkendende og 
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respektfuld måde, kunne sætte dem overfor barnet. Alle børn har ret til daglig positiv voksenkontakt, 

hvor barnet bliver set, hørt og responderet på. Dette understøttes ved voksenstyrede aktiviteter i mindre 

grupper, gennem relationsgrupper og mindre måltidsgrupper og ved at den voksne forholder sig 

nysgerrigt til børnenes leg (hvis den voksne får lov, kan denne også deltage i legen, på børnenes 

præmisser).  

Livsduelighed er det første nøgleord i barnets personlige udvikling. I ordet livsduelighed ligger 

opbygningen af barnets selvværd – en tro på at ”jeg er betydningsfuld og har en værdi som menneske”. 

Her spiller en tryg, anerkendende og opmærksom voksenrelation en vigtig rolle. Den vigtigste motor for 

et barns følelsesmæssige udvikling i børnehaven, er tilknytning til- og samspillet med det pædagogiske 

personale. I den tætte tilknytningsrelation ser vi, at barnet bruger de voksne til at bringe sig selv fra uro 

til ro eller fra utryghed til tryghed.  

Eksempel:  

Vi oplever at stadigt flere børn har et umodent sanseapparat, der gør at barnet havner i en udsat 

position. Dette kan medføre at barnet ofte ender i uhensigtsmæssige situationer. Det er primært børn 

der har en høj arousal, der skal have hjælp til at regulere sig ned igen. Her har barnet brug for hjælp til 

at mærke sig selv og sin omverden. Den voksne hjælper barnet med at modne og regulere dets 

sanseapparat, for at gå fra uro til ro.   

Her kan vi iværksætte tiltag for barnet, hvor en voksen går fra med barnet på tomandshånd og laver 

regulerende ”øvelser”.  

En øvelse kan f.eks. være at barnet hopper, først 3 x 10 hop på minitrampolinen, hvorefter barnet 

lægger sig på en madras med en sækkepude over sig - der tælles til 10 eller 15 og herefter stryges 

barnets arme og ben 10 x på armene og 10 x på benene. Til slut skubber barnet og den voksne til 

døren imens der tælles til 10.  

Dette kan gøres hver 2. time for at hjælpe barnet til at modne dets sanseapparat og skabe den 

nødvendige ro i kroppen. 

Når vi taler afstemt samspil handler det for os om, at de voksne spejler de følelser som barnet udtrykker 

og derved regulerer barnets følelser, når det er nødvendigt. Det sker når vi smiler og taler med 

begejstret stemme, når barnet udtrykker glæde,” jeg kan se du bliver glad”, og det sker når den voksne 

ser medfølende og nysgerrigt på barnet der udtrykker frustration, ” Hov jeg kan godt se, at du blev 

meget vred, da X skubbede dig”, eller “jeg kan se du bliver ked af det, når du ikke må være med i 

legen”.  

Vores opgave er, at vise forståelse for barnets vrede eller frustration og samtidig støtte barnet i at 

komme videre. En tryg voksenrelation kan hjælpe barnet med at forstå egne følelser og derved 

opbygge en strategi, sammen med barnet, til at håndtere dem.  

Vi opdeler børnene i mindre grupper af 12 børn med to voksne, fra kl.10-11 om formiddagen, hvor der 

er strukturerede aktiviteter ud fra et planlagt tema. Her er der fokus på nærvær og fordybelse. I 

børnehaven er målet at børnene udvikler selvværd og robusthed, samt at de oplever sig selv som 

selvstændige individer, med egne meninger og følelser. Vi ønsker at støtte børnene i at lære at udsætte 

egne behov og vente på tur, eks. ved håndvasken, hjælp i garderoben, i fælleslege mm.   

Vi støtter børnene i at være selvhjulpne i alle situationer, ikke kun i garderobesituationen, men også 

generelt i løbet af dagen. Dette er med til at give børnene selvværd og en tro på egne evner. I 

garderoben vægter vi at der er fokus på nærvær, selvhjulpenhed og dialog. Vi guider og signalerer via 

vores kopsprog og mimik, at vi har tid til det enkelte barn.  

Vi har, ud fra en SMTTE- model, lavet en handleplan hvor vi har inddelt garderoben i zoner. Her 

inddeler vi alle voksne i de forskellige zoner, så der altid er en tilgængelig voksen som er til rådighed for 

det enkelte barn. 

Det er vigtigt med en god overgang fra spisesituationen, til toilet, til garderobe og til sidst at kunne 

komme ud på legepladsen.  
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Vi arbejder ud fra en anerkendende tilgang hvilket vil sige at vi er rummelige, lyttende og har indlevelse, 

så vi holder fokus på at det enkelte barn oplever at der er tryghed, nærvær og omsorg i vores 

interaktion, voksen/barn imellem.  

Vi guider, vejleder og opmuntrer børnene i aktiviteter, leg og i rutiner, hvor vi er opmærksomme på at 

børnene selv skal have lov til at afprøve og derigennem skabe egne erfaringer. Vi er opmærksomme på 

at børnene er aktivt deltagende. Dette gør vi ved at inddrage børnene i at eksempelvis klargøre 

frokostvognen, dække bord, samt tage af bordet. Efter måltidet har de selv ansvar for at pakke sammen 

og få lagt drikkedunke og madpakker på plads, ligesom børnene på skift, har ansvar for aftørring af 

borde. Når børnene afslutter en leg eller bliver hentet af deres forældre, så har de ansvar for at rydde 

op inden de forlader rummet / børnehaven.   

I dialogen omkring måltidet er vi bevidste om at være nysgerrige på hvad barnet kan byde ind med og 

være opmærksomme, lyttende og nærværende. Dette understøtter at det enkelte barn føler sig hørt, set 

og forstået.  

Vi opdeler børnene i mindre grupper ved spisesituationen / de strukturerede aktiviteter / leg, samt ved 

overgange fra legepladsen når vi skal ud og ind. Her har vi øje for det enkelte barn, samt barnets 

position i børnefælleskabet. Vi er optagede af børnenes perspektiv og de er også medbestemmere i 

forhold til hvad vi skal lege og hvis de direkte udtrykker et særligt tema som de ønsker vi skal arbejde 

med. 

Vi tror på at børnene udvikler sig bedst og lærer mest, ved selv at gøre et forsøg/have medindflydelse. 

Vi tror på at børnene på den måde både udvikler egne kompetencer og bliver styrket i troen på sig selv 

og dermed får lysten til at give sig i kast med endnu større udfordringer. 

Eksempel:  

Der er to piger der leger sammen. De holder en 3. pige udenfor og hun spørger en voksen om hjælp til 

at komme med i legen. 

De 2 piger griner og ignorerer den voksne, der henvender sig til dem. Den voksne taler på skift med 

hvert barn og siger: ”hvis nu du kom og spurgte om du måtte være med i legen og dine venner sagde 

nej, hvad ville du så føle?” De svarer begge ”ked af det”. ”Ja” siger den voksne. ”Hvordan tror i så jeres 

ven har det lige nu?” ”Ked af det”. ”Ja, hvad kan vi gøre ved det?” Pigerne siger ”kom X, du må gerne 

være med i legen”. 
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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. 

>Her skriver I korte retningsgivende refleksioner og eksempler.<  

Sociale kompetencer udvikles i fællesskaber og gennem relationer til andre, i bl.a. venskaber. De 

vigtige elementer i social kompetence er empati, evne til tilknytning og at kunne mestre sociale 

spilleregler.  

Det er vigtigt at børn støttes i at danne venskaber og lærer hvordan man kommer med i fællesskabet og 

bliver en del af en gruppe. Det er i fællesskabet med andre, at børnene oplever egen styrke og 

betydning og kan give og opnå anerkendelse. Det er som medskaber af fællesskabets historie, der 

fortælles hver dag, at børn bliver socialt kompetente. Børn skal have mulighed for at udvikle 

konstruktive og nære relationer til andre mennesker. Der skal være plads til at give udtryk for egne 

følelser og behov, samtidig med at børnene også forstår at andre har egne behov. Børn skal lære at 

sætte grænser for sig selv og sige til og fra. 

Børns sociale udvikling sker i fællesskaber med andre, børn såvel som voksne. I fællesskaber udvikler 

børn empati, som er grundlæggende for deres sociale handlemuligheder. 

Fællesskaber omkring leg er en vigtig kilde til børns sociale udvikling.  

Vi har fokus på at børn skal have deltagelsesmuligheder i fællesskabet og vi er opmærksomme på at 

skabe læringsmiljøer, hvor der er mulighed for at få skabt deltagelse for barnet i en konkret leg, relation 

eller pædagogisk aktivitet. 

Børnenes sociale udvikling styrkes i det pædagogiske læringsmiljø. Vores morgensamling er et 

eksempel på hvordan vi støtter barnet i den sociale udvikling. Vi samles ved morgensamlingen og 

starter med at sige godmorgen til alle. Vi øver os i at lytte og se hinanden og barnet øver sig i at stå 

frem foran en stor gruppe. Vi er et fællesskab, hvor man trygt kan dele sorger og glæder i 

børnegruppen. Det er i dette rum hvor barnet kan fortælle om sin ferie, tur til Legoland, at ens mor og 

far skal skilles, eller vise en sten eller grankogle man har fundet på en tur i weekenden.  
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Vi oplever at barnet glæder sig til at skulle dele en fortælling med sine børnehavevenner, blive fejret i 

“fødselsdagsstolen”, få sunget fødselsdags/rokketands sang eller vise noget sejt til kammeraterne. Vi 

ønsker at alle børn skal føle sig trygge i at stå foran hele børnegruppen og fortælle og svare på 

spørgsmål fra deres venner og voksne. 

Vi arbejder med Fri for mobberi, hvor formålet er at styrke børns fællesskaber og forebygge mobning. Vi 

taler med børnene om hvordan man er en god ven, hvordan vi taler sammen og hvordan det føles at 

blive holdt udenfor legen. Afslutningsvis giver børnene hinanden massage. Her læser den voksne en 

massage-historie, mens børnene sidder to og to sammen, og den voksne viser med fagter hvordan de 

skal gøre på ryggen. Massagen skaber forbundethed og tolerance mellem børnene. 

Hvert efterår er venskaber et gennemgående tema, der løber over 2-3 uger. Her tager vi udgangspunkt 

i Fri for mobberi og alle aktivitetsrum arbejder med samarbejde/relationer. Det kan være i form af 

hjemmelavede venskabsarmbånd eller samarbejdslege der skaber sammenhold, fortrolighed og tillid. 

Lege som skal hjælpe børnene med at blive opmærksomme på hinanden, ”hvordan man er en god 

ven”, samt give dem mod til at sige til og fra og takle konflikter. 

Et eksempel fra hverdagen: 

Vi er taget på fælleden med 12 børn og 2 voksne. Fokus på turen er samarbejdslege. Først samles 

børnene og den voksne gennemgår legen og fortæller hvilke børn de skal være sammen med. Børnene 

deles to og to, et mindre og større barn - det ene barn får bind for øjnene, og det andet barn skal så 

føre sin ven rundt. Her skal de øve at kommunikere og stole på hinanden. 

Når barnet har fødselsdag i børnehaven, bydes det velkommen ved at flaget er hejst i flagstangen, der 

er flag i vinduet og der er skrevet en fødselsdagshilsen til barnet på tavlen, så alle børn bliver 

opmærksomme på at en af kammeraterne har fødselsdag. Der hænger også et hjemmelavet 

fødselsdagskort på barnets plads. 

Til morgensamling får barnet lov til at sidde i fødselsdagsstolen foran kammeraterne og der spørges ind 

til dagen/ morgenstunden, om der har været fødselsdagssang eller gaver om morgenen. Afslutningsvis 

vælger barnet den fødselsdagssang det ønsker vi skal synge højt og vi synger i fælleskab for barnet og 

råber små og et stort hurra, mens barnet hopper ned fra fødselsdagsstolen.  

Til frugt om eftermiddagen, bliver der dækket et fødselsdagsbord og barnet deler de sunde snacks ud, 

det har med hjemmefra (aftalt mellem forældre/børnehave). Vi tænder lys i fødselsdagstoget med det 

antal lys, som barnet fylder og afslutningsvis puster barnet lysene ud og der synges endnu en 

fødselsdagssang. 
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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. 

>Her skriver I korte retningsgivende refleksioner og eksempler.<  

Et godt sprog er en forudsætning for at kunne udtrykke sig. Det at kunne forstå og kommunikere med 

sin omverden, er afgørende for barnets udvikling. Sproget er et vigtigt redskab for barnets trivsel og 

udvikling, da vi bruger sproget til at udtrykke følelser, tanker og oplevelser med hinanden. Et godt sprog 

er en forudsætning for at kunne udtrykke sig og kommunikere med andre. Barnet lærer at sætte ord på 

egne handlinger og derved får det lettere adgang til fællesskabet og får styrket oplevelsen af at blive set 

og mødt i sin kommunikation. Der findes mange forskellige former for sprog, - talesprog, skriftsprog, 

mimik og gestik. Alle er kommunikationsformer som vi i dagligdagen benytter os af. 

En god sprogudvikling har afgørende betydning for barnets senere læse- og skrivefærdigheder. I 

børnehaven har vi fokus på den tidlige indsats og hvis der er bekymring omkring et barns sprog, tilbyder 

vi at sprogteste det enkelte barn for at se hvor vi, i samarbejde med forældrene, kan sætte ind.  

Børns kommunikation og sprog tilegnes og udvikles i nære relationer med barnets forældre, i 

fællesskaber med andre børn og sammen med det pædagogiske personale. De voksne skal være 

tydelige rollemodeller, som skaber sammenhæng mellem den verbale og nonverbale kommunikation. I 

kommunikationen med barnet er det vigtigt at den voksne er nærværende og har øjenkontakt, for at 

voksen og barn gensidigt kan aflæse hinandens kropssprog og mimik, idet det er med til at fremme 

muligheden for dialog. Barnet får tid til at svare ved at anvende sprogstrategien hvor den voksne 

afventer 15 sekunder på barnets svar, uden at afløse dialogen med endnu et spørgsmål. Derved 

opmuntres barnet til turtagning i dialogen, ved at den voksne bygger ovenpå og udvider barnets 

kommunikation. Dette foregår i de daglige rutiner, såvel som i det tematiske sprogarbejde. 

Det centrale for børns sprogtilegnelse er, at der skabes gode læringsmiljøer der understøtter børnenes 

sproglige interaktioner, med det pædagogiske personale. Der arbejdes med det tematiske sprogarbejde 

så barnet får alle sprogets facetter, både kropsligt, billedligt, verbalt og nonverbalt. Således kan barnet 

koble sproget sammen med en handling eller et billede og det giver en grundlæggende forståelse for 
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sproget. Børnene skal afprøve og tilegne sig nye ord, i forudsigelige og genkendelige rammer. Der skal 

skabes tryghed for barnet, så det får lysten til at bruge sproget, både i større sammenhæng så som 

morgensamling eller i mindre grupper som sproggruppen af 3-4 børn. Ud fra en anerkendende tilgang 

ser vi det enkelte barn og tager udgangspunkt i barnets perspektiv, hvor vi bruger de understøttende 

sprogstrategier og følger barnets interesse. Vi hjælper med at sætte ord på alt hvad vi gør og vi er 

bevidste om at være den gode rollemodel, omkring vores sproglige tilgang til børnene. I dialogen med 

barnet skal vi være spændende voksne, som barnet får lyst til at ”stjæle” fra. Vi skal bygge op og udvide 

barnets ordforråd ved at tage udgangspunkt i barnets perspektiv, bl.a. ved at gå på opdagelse i hvad 

der interesserer barnet og rør sig i børnegruppen. Vi har, i vores vindfang, et dokumentationsskab der 

løbende følger det valgte tema, så børn og forældre kan snakke om- og blive inspireret til, at tale om 

temaet sammen med deres barn.  

For at understøtte brobygning mellem børnehave og familie, har vi ligeledes valgt at alle børn har en 

ferie-kuffert indeholdende en lille notesbog, hvor forældrene sammen med barnet kan sætte billeder ind 

og barnet kan tegne, mens forældrene følger op med en lille tekst der understøtter barnets fortælling i 

børnehaven. Feriekufferten indeholder også fysiske ferieminder, såsom en indgangsbillet fra 

zoologiskhave, muslingeskaller, sten, kort over seværdigheder m.m. som vises frem for derved at 

understøtte den sproglige udvikling, i formidlingen til kammerater og voksne i børnehaven.  

I børnehaven har vi hver dag fokus på dialogisk læsning, når børnene spiser frugt. Her bliver børnene 

inddraget i historiefortællingen, ved at de voksne bl.a. spørger ind til historien og stiller opklarende 

spørgsmål. Vi smager på ordene og taler om betydningen af ordene med hv-ord, og stopper også op 

midt i en sætning, for at lade børnene fuldføre sætningen så de inddrages i fortællingen.  

Til vores morgensamling er vi opmærksomme på at have fokus på sproget. Vi har et månedligt rim, som 

understøtter det pædagogiske tema vi arbejder med i perioden. Der har vi draget erfaring med at børn 

lærer bedst ved at være i bevægelse, samtidig med at vi siger rimet. Vi synger fast tre sange der er 

særligt udvalgt til at understøtte årstiden og det tematiske arbejde, omkring aktiviteterne i børnehaven. 

Vi har i huset indrettet flere læsehjørner, hvor der er mulighed for at fordybe sig i de mange 

historiefortællinger, både sammen med en voksen eller børn og børn i mellem.  I vores vindfang har vi 

en bibliotekskasse hvor børnene har mulighed for at låne en bog med hjem, og læse den sammen med 

mor og far.  

Når børnene spiser frokost, spises i små grupper sammen med en voksen. Her er der fokus på den 

under-støttende sproglige udvikling. Den voksne er bevidst omkring den daglige dialog og den tætte 

relation der er omkring måltidet. Vi anvender også børnehavens sprogrum til at skabe en lille 

relationsgruppe omkring måltidet, hvor der er fokus på ro og fordybelse i interaktionen med børnene. 

I børnehaven er vi opmærksomme på at få skabt et trygt læringsmiljø, som giver børn lyst til at deltage i 

samtalen og turde at bruge sit sprog og komme med input. Der skal være en fælles opmærksom og en 

god fællesskabsfølelse. Jo flere situationer barnet har med fælles opmærksomhed, desto hurtigere 

tilegner barnet sig et godt sprog. 

Vi arbejder med tematisk sprogarbejde i børnehaven.  

Eksempel: Vi har hjorten som tema. Dette giver børnene mulighed for at komme i dybden med ordene, 

så børnene får en bedre forståelse for sammenhænge af ord, som gør det lettere for børnene at placere 

de nye ord i allerede kendte kategorier. Børnene kan herved danne associationer, når det hører ordet 

Dyrehaven - det er en skov, hjorten bor i skoven. 

Struktureret tematisk sprogarbejde handler om at arbejde struktureret med udvalgte sproglige områder, 

med afsæt i et tema. Formålet med tematisk sprogarbejde er at systematisk udvikle og udvide børns 

sprog, gennem flere sammenhængende oplevelser, hvor der forekommer mange gentagelser. 

Læringsrummet bliver udvidet ved at børnene bruger deres forskellige sanser, når de bliver præsenteret 

for hjorten i forskellige kontekster. 
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Når vi arbejder med struktureret tematisk sprog, kommer vi rundt om emnet hjorten, hvilket vil sige at vi 

får en fælles opmærksomhed via temaet, og børnene opnår en dybdelæring. Situationer med fælles 

opmærksom har stor betydning, når børn skal lære nye ord og begreber. Det fælles fokus på hjorten, 

hjælper barnet med at koble en ukendt sproglyd, fordi den voksne deltaljeret beskriver den genstand 

opmærksomheden rettes imod. Eksempel: Vi er på loppen og en af drengene sidder og siger en høj lyd, 

hvor den voksne spørger: ”hvad laver du?” Dertil svarer drengen ”jeg leger hjort”. 

I børnehaven har vi vores læringsrum ”Loppen”, som er et bevægelsesrum der indbyder til lege hvor 

kroppen er i bevægelse. Det er et læringsmiljø, hvor der fysisk er plads og rum til at udvikle motorikken, 

ved at eksperimentere med krop, sanser og bevægelse. På ”Loppen” arbejdes der med 

vokseninitierede aktiviteter og lege, hvor der er fokus på fællesskab og samarbejde som skaber 

tematisk sammenhæng, i de planlagte temaer i børnehaven samt under børnenes egne lege. 

Her er rum til sang, musik og dans, der alt sammen er med til at stimulere barnets eksekutive 

funktioner, såsom arbejdshukommelsen, problemløsning, matematiske færdigheder, samt sproget. Når 

børn synger og danser udvikles deres balance, koordination og kropsbevidsthed. 

På loppen har vi også mange fællesskabs- og samarbejdslege. Formålet med disse lege er at styrke 

fællesskabsfølelsen og børnenes relationer, da legene hjælper børnene med at blive opmærksomme 

på at være en god ven, samt kunne knytte venskaber og øve sig i legerelationer. I fællesskabslege øver 

børnene sig i samarbejde, i at skiftes til at bestemme i legen og så træner de deres fantasi og 

forestillingsevne. 

Et eksempel på en leg der styrker fællesskabet kunne være “fugle i flok”, hvor børnene på skift er fører-

fuglen, som bestemmer hvor hurtigt eller langt fuglene skal flyve. Når børnene får lov til at være 

førerfugl, øver de sig i at lade hinanden bestemme i legen, samt at være opmærksomme på- og lytte til 

hinanden. 

I vintermånederne plejer vi desuden at holde afslapning med børnene. Først havde vi tænkt at det kun 

skulle være i december, hvor der er særligt mange indtryk og spænding for børnene, i forbindelse med 

julen. 

Børnene har hvert deres net med navn, heri har de et tæppe som de kan ligge og putte med. De 

voksne placerer børnene, og ligger også selv og er deltagende. Nogle børn har brug for at blive nusset 

lidt, andre falder lidt i søvn, men vi ligger alle helt stille og lytter til en meditativ historie i ca. 20-30 min. 

Afslutningsvis strækker vi vores kroppe og langsomt rejser børnene sig op og pakker deres tæppe 

sammen og går herefter samlet ned og spiser frugt. 

Da vi bemærkede at mange af børnene nød roen væk fra legepladsen og efterfølgende efterspurgte af-

slapningen, valgte det pædagogiske personale at fortsætte med afslapning de næste måneder frem. 
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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. 

>Her skriver I korte retningsgivende refleksioner og eksempler.<  

 

Krop, sanser og bevægelse 

Krop, sanser og bevægelse handler for det pædagogiske personale om, at understøtte børnene i at 

forstå og mestre deres krop samt udvikle motorik, sanser, udholdenhed, styrke og koordination. 

Børnene oplever deres omgivelser gennem kroppen og sanserne og når de støttes i at eksperimentere 

gennem leg og bevægelse, lægger vi grunden for børnenes fysiske men også psykiske trivsel.   

Læring og udvikling sker i tæt samspil mellem krop, hjerne og omgivelser. Alle former for bevægelse er 

med til udfordre, styrke og udvikle det kropslige hos det enkelte barn. 

Fysisk aktivitet forbedrer børnenes logiske tænkning, rumopfattelse, opmærksomhed samt 

arbejdshukommelse, de anvender til senere at læse og regne. 

Børnehavens forskellige pædagogiske læringsmiljøer understøtter at alle børn udforsker og 

eksperimenterer, med forskellige måder at bruge kroppen på. Vi forsøger at etablere læringsmiljøer der 

understøtter fornemmelsen for ro, høj/lav puls og grovmotorikken, samtidig med at vi har det sjovt. 

Legepladsen 

Børnehavens legeplads indbyder til lege der understøtter børnenes krops- og bevægelsesglæde. Her er 

der mange sanselige udfordringer, såsom gynger, hængekøjer, rutsjebane, kolbøttestativ, cykler, der 

mulighed for at klatre i træer, trille ned af bakker samt grave i sandkassen. På legepladsen bruger 

børnene meget tid på klatring i træer, som ofte en spontan børneinitieret aktivitet. Vi ser at når børnene 

klatrer er det ofte en social aktivitet, hvor børnene i fællesskabet giver råd og vejledning til hinanden. 

Deres træklatring udfordrer deres følelse af frygt, vilje, styrke og stolthed, når de mestrer selv at klatre 

op i et af træerne på legepladsen. Ved at børnene mestrer at klatre op i et træ er det ikke bare en fysisk 
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udfordring for dem, det er også en test og dertilhørende succesoplevelse. At klatre kræver både styrke, 

koncentration, koordination, balance samt fornemmelse af rum. Med børnehavens træer tilbyder vi 

børnene en vigtig sansemotorisk udfordring. Her kan børnene træne alle tre primære sanser, både 

labyrintsansen, muskel-/ledsansen og følesansen. 

I læringsmiljøet skal barnet understøttes i at have mulighed for at erfare verden gennem sin krop, da 

det er kroppen der er sæde for barnets trivsel, ernæring, hygiejne og bevægelighed. Det pædagogiske 

lærings-miljø skal understøtte stimulering af barnets sanser og bevægelse. 

Yoga, massage og afslapning giver barnet mulighed for at afprøve kroppen på en anden måde og når 

børnene giver hinanden massage giver det børnene nærvær og omsorg for hinanden, og så er det 

sjovt. At afslutte en aktivitet med afslapning, giver barnet ro inden barnet skal videre til måltidet 

Vi mener endvidere at man ikke kan tale om krop og bevægelse, uden at komme ind på kost og ikke 

mindst hvad der sundt/usundt for kroppen. Børn skal have lyst til at spise sundt og varieret og vi voksne 

skal hjælpe til- og motivere ønsket om, at give kroppen ”det gode brændstof” i form af en alsidig/varieret 

og sund kost, så der er energi og overskud til legen 
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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. 

>Her skriver I korte retningsgivende refleksioner og eksempler.<  

Vi ser udelivet og naturen som et vigtigt læringsrum hvor børnene kan sanse, eksperimentere og bruge 

deres krop aktivt. Vi ønsker at opbygge en stærk tilknytning til naturen og tror på at relationer til naturen 

vil påvirke børn i en grad, som kan præge dem resten af livet.  

Naturen er fantasi– og trivselsfremmende for børnene, da tilgængeligheden til de genstande som 

naturen byder på, bryder med vores struktur i dagligdagen i børnehaven og får børnene til at lege på 

kryds og tværs af bedste venner, køn og alder. Børnene har mulighed for at opleve naturens 

forandringer ved årstidsskifte og vi prioriterer at komme ud i alt slags vejr, både kulde, regn, tåge, dis, 

overskyet og solskin. Et aktivt udeliv sammen med børnene (i al slags vejr, hvor vi følger årstider og 

børnene ser og mærker hvad den enkelte årstid har at byde på)  

giver dem viden og oplevelser som de bringer med sig hele livet. Alle årstider er med til at udvikle 

børnenes for-ståelse for sammenhæng. Det sker når børnene mærker vandpytten sprøjte ved at hoppe 

i den, mærker græsset under fødderne, sanser isen smelte mellem de varme hænder, mærker blæsten 

suse i håret og ruske i træerne og oplever solen gennemvarme kroppen. Årstidernes skiften bidrager til 

børnenes forståelse af naturens cyklus. Vi forsøger sammen med børnene, at følge deres nysgerrige 

og undrende tilgang til hvad de møder på deres vej, ved at stille de opklarende spørgsmål til den store 

og forunderlige verden som vi møder sammen med børnene i deres dagligdag. Vi vil gerne udvikle 

børnenes gåpåmod gennem erfaringer og styrke børnenes lyst til at udfor-ske og afprøve, og derved 

genkende og udtrykke virkning og sammenhæng.  
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Praktisk fortælling:  

Hvor blev isen af? 

Vi var en lille gruppe børn på Fælleden sammen med to voksne. Formålet med turen var at benytte de 

små kanaler med vand der løber rundt omkring i terrænet, til at sejle med små træbåde efter børnenes 

ønske. Vi havde et par uger tidligere fundet en plastikbåd der var blevet efterladt, som vi havde taget 

med hjem til institutionen (børnene er meget opmærksomme på hvad naturen kan/ikke kan nedbryde. 

Samtidig var den selvfølgelig rigtig sjov at lege med). Natten før vores udflugt havde der været 

minusgrader så kanalerne var frosset til, hvilket resulterede i at vi måtte bryde isen med nogle 

træstolper, til børnenes store fornøjelse. Vi (de voksne) er vant til at der i naturen opstår spontane 

oplevelser og indtryk der fylder meget i børnenes fokus, så vi prøver altid så vidt muligt at få fanget 

disse øjeblikke af fascination og undren, samtidig med at vi når vores egentlige/planlagte mål.  

Da ikke alle kunne sejle med en båd samtidig, fik vi bugseret nogle isflager i land som børnene kunne 

undersøge. Der var stor begejstring imellem børnene der oplevede at isen var kold, glat og 

gennemsigtig og der opstod en dialog mellem børnene hvori de hver især sammenlignede deres 

isflager med hinanden. Hvis var størst, mindst, tykkest, tyndest og hvad kunne de forestille? Børnene 

var så opslugt af isflagerne, at de spurgte om de måtte få dem med hjem. Vi (de voksne) kendte jo godt 

resultatet af at prøve at tage dem med, men lod ungerne få gjort sig erfaringen selv. De blev derfor lagt 

op i vores skub-vogn da turen gik hjemad. Da vi var fremme ved institutionen var isen væk og vognen 

var helt våd og dryppede med vand. Vi spurgte undrende hvor isen var blevet af? Hvortil børnene 

indbyrdes måtte konkludere at isen smelter og bliver til flydende vand når den/det bliver varmt. Efter vi 

havde haft en snak om hvad der sker med vand når det bevæger sig over/under frysepunktet, lagde vi 

mærke til at en af de store drenge havde en helt våd flyverdragt. Vi var på vej ind for at skifte ham i 

troen om, at han havde haft et uheld. Indtil han selv og de andre børn kunne forklare os at han havde 

haft lagt isen ind i flyverdragten. Børnene fik altså skabt sig en personlig/praktisk erfaring omkring is og 

vand der var til at mærke på egen krop. 

 

I børnehaven arbejdes der med børnenes læring og viden om sammenhænge i naturen, ved at lære 

dem fakta om dyr og planter. På legepladsen har børnehaven indrettet et læringsrum, børnehavens 

naturværksted ”Hytten”. Her er forskelligt dyrehold, bl.a. en slange som fodres med mus vi selv avler. 

Musene forplanter sig hurtigt, hvilket giver børnene rig mulighed for følge dens cyklus ved at se musene 

drægtige, til de føder endnu et musekuld og de følger deres udvikling til de bliver foder til vores 

kornsno” Kalle”.  Derudover indeholder dyreholdet zebra-finker, congosnegle og vandrende rosengrene, 

sidst nævnte er et særligt spændende insekt, hvor hannen kan flyve som fuldvoksen. Her følger 

børnene et insekts cyklus fra æg til larve til bitte små vandrende rosengrene, der udvikler sig til store 

flyvefærdige rosnegrene.  

På legepladsens udeareal holdes undulater, vagtler og høns. Sidstnævnte er blevet ruget ud i en 

rugemaskine i børnehaven. Børnene fulgte kyllingens udvikling, dag for dag, inde i ægget med visuelle 

plastik æg der åbnes hver dag i udviklingens cyklus, frem til 21. dag hvor æggene klækkede. Børnene 

inddrages i dagligdagens pasning af dyrene, for at skabe en forståelse og et ansvar for dyrenes trivsel. 

Dyrehold bidrager til at udvikle børnenes omsorgsevne og dyrene appellerer til nærvær, empati og 

omsorg,og har en stor tiltrækningskraft på børnene i børnehaven. Ved nærkontakt med levende dyr, får 

børnene en sanselig og intens oplevelse, som ikke kan opleves gennem bøger og fjernsyn.  

Hvert forår arbejdes med temaet fra ”haver til maver”, hvor vi starter med at afholde afstemning med 

børnene (begyndende forståelse for demokrati) om hvilke grøntsager og frugter vi skal så i vores 

urtehave. Børnene inddrages i processen fra afstemning af afgrøder, -at så frø, -følge frøets udvikling 

fra spire til plante -og vi følger plantens udvikling til den er klar til bliver høstet af børn og voksne og 

efterfølgende tilberedes til dejlige madretter, der spises ved årets høstfest. I forløbet er børnene 

undersøgende og nysgerrige. Børnene følger nysgerrigt med i alle processerne i urtehaven, de luer 

ukrudt og undersøger om planterne har brug for vand ved at mærke på jorden, om den er tør eller våd. 

Her er der fokus på at styrke børnenes følelse af handlekraft og deres oplevelse af at kunne gøre en 

forskel for deres omgivelser. Derigennem kan børnene påvirkes til selv at handle bæredygtigt. 
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Vi har fokus på bæredygtighed i forhold til børnenes læring omkring affald - hvad er affald og hvad gør 

affald ved naturen og dyrene. Vi ser det som en vigtig opgave at formidle viden omkring klodens 

ressourcer. Gennem viden og erfaring kan børnene være med til at sikre en bæredygtig fremtid, i 

forhold til ressourceforbrug. Vi har desuden samtaler med børnene omkring hvordan vi kan 

hjælpe/gavne naturen, ved bl.a. at mindske madspild, opsamling af regnvand og ved at skabe 

nysgerrighed omkring genanvendelighed. Vi arbejder med genbrug, hvor vi genanvender affald til nye 

genstande som f.eks. kikkerter af toiletruller, eller vi skaber container-kunst af affald og dimsedutter, 

som børnene bringer med hjemmefra, sammen med ødelagt legetøj, knapper, kapsler, toiletruller, 

mælkekartoner og dåser m.m. Hvert år afholdes et affalds/ skralde projekt hvor børnene samler affald i 

naturen. Vi sorterer affald og taler om hvad affaldet kan genanvendes til, såsom f.eks. glas til nye 

flasker, aviser til papir, plastikflasker til fleecetrøjer, metal kan anvendes til nye stegepander og det 

overskydende affald kan omdannes til energi, som giver lys i vores lamper. Temaet afsluttes med 

fernisering af børnenes container-kunst, som er med til at skabe synlighed over for forældrene i forhold 

til børnehavens arbejde med bæredygtighed. I forbindelse med bæredygtighed har børn i samarbejde 

med det pædagogisk personale eksempelvis arbejdet med nedbrydningsprocesser ved sammen at 

undersøge, hvilke materialer naturen har lettere ved at nedbryde end andre. Efter en gåtur i naturen, 

hvor børnene har samlet affald som de har bragt med hjem til børnehaven med efterfølgende sortering, 

har de udvalgt forskelligt affald som de har sømmet fast på et bræt, fx et æbleskrog, sølvpapir og 

tyggegummi og så graves brættet ned i jorden. Herefter kan børnene se brættet en gang om ugen og 

på den måde lære om, hvilke materialer naturen kan nedbryde relativt let, og hvilke der er svære at 

nedbryde og forurener naturen mest. 
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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. 

>Her skriver I korte retningsgivende refleksioner og eksempler.<  

 

Kultur og æstetik og fællesskab 

 

Kultur er i dag en stor del af den pædagogiske dagligdag. Kultur er en dannelsesrejse hvor børn og 

voksne øver sig i at lære om hinanden og om det ukendte. 

Vi arbejder med kulturelle forskelle, kulturelle udtryksformer og formidlingen af disse. I den nye styrkede 

læreplan er formålet at give alle børn både kulturelle indtryk og udtryk. Dette opnås ved, at vi som 

fagpersoner er understøttende og formår at skabe et rum for det enkelte barn, samt børn i grupper hvor 

lyst, fantasi, kreativitet, nysgerrighed, leg og sansning er i spil. Kultur er mange ting. Kultur er det der er 

i nuet, ting vi har året rundt, herunder højtider, religion, det visuelle, det nonverbale og det sanselige. 

Lærings-rummet for dette er stort. Det er pædagogerne der er med til at skabe rammen for det vi 

præsenterer for børnene. Pædagogen skal understøtte fordybelsen og skabe det nærvær der får børn 

til at være nysgerrige og eksperimenterende.  

I børnehaven arbejder vi målrettet mod at give alle børn de samme muligheder for at eksperimentere, 

lege og bruge deres kreativitet. Vi har særlig fokus på at børn er forskellige og at alle børn kommer fra 

forskellige kulturer. Der er en kultur hjemmefra og en kultur i Institutionen. Børn er ofte gode til at 

jonglere mellem de to kulturer. Vi bestræber os på at være tydelige, nærværende og tilgængelige 

voksne. Vores opgave er at give børnene lyst til udfordringer, nysgerrighed og lyst til at gå på 

opdagelse i det ukendte og u afprøvede nye. 

Vi er bevidste om egen praksis og at børn lærer forskelligt. Vi ser muligheder fremfor begrænsninger. Vi 

understøtter og guider børnene. 
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De æstetiske læreprocesser sker gennem sanserne og det kulturelle. 

Det tager udgangspunkt i det der sker omkring børnene og det der skabes bevidst og ubevidst. Det pæ-

dagogiske personale skal være forgangspersoner og iværksætte det kreative og eksperimenterende 

læringsrum for børnene. Der skabes mulighed for fordybelse og rammerne er vigtige for nærvær og 

fællesskab. Når det æstetiske er i højsædet, er der plads til at børnene får en fællesskabsfølelse og 

udvikler en social kompetence i at have et fælles tredje. 

Praktisk fortælling:  

”Land-art” på fælleden.  

Følgende er et eksempel på hvordan de 6 læreplanstemaer kommer i spil i vores børnehave i 

dagligdagen.  

Vi tager afsted to voksne, med en mindre gruppe af 12 børn. Vi samler børnene ved lågen og sammen 

taler vi om hvor turen går hen, samt turens indhold. Børnene går hånd i hånd, to og to og sammen er vi 

opmærksomme på trafikken og hvad vi oplever på vores vej. Ovre på fælleden samler vi børnene. De 

skal i fællesskab samarbejde om at samle sten/blade/grene/kogler m.m. til deres eget land-art. Under 

forløbet kommer matematik og science i spil, i form af undren over hvordan de former deres 

landskabskunst (her kan de tælle, jonglere med mængde -”hvor mange skal vi bruge”, og undre sig og 

være nysgerrige på at skabe landskabskunst). Alsidig og personlig udvikling, kommer til udtryk gennem 

kommunikation i samarbejdet om hvordan de forskellige materialer skal ligge og hvordan de skal 

formes (skal stenene f.eks. ligge op/ ned og hvor placerer vi grenene). Krop, sanser og bevægelse 

bruger børnene når de bevæger sig rundt i naturområdet på ujævn grund, hvor de skal bukke sig, 

kravle og samle op, føle og mærke forskellige naturgenstande, mos/grene/blade/sten og græs m.m. 

samt når de skal vurdere om det er det koldt, varmt, vådt eller tørt. Kultur, æstetik og fællesskab 

oplever børnene gennem fælles oplevelser under turen, bl.a. ved at samarbejde og kunne skabe og 

forme noget sammen. Vi afslutter dagen sammen med børnene, ved at tage billeder af deres land art 

og derved bygge bro mellem børnenes hverdag og hjem, når vi dokumenterer billederne på Aula. 

Eksempel:  

Børnene arbejder og forbereder sig på fastelavnsfesten ved at male og pynte fastelavnstønden. I 

naturen samler de selv grene til deres fastelavnsris, der pyntes med udklippede katte, tønder og pom 

pommer. Ved morgensamlingen fortælles om gamle traditioner for afvikling af fastelavn, bl.a. ”Hvorfor 

holdes fastelavn?” Flere af de gamle traditioner udspilles også i børnehaven, hvor der rides ringridning 

på kæpheste og der ”bides-til-bolle” på selve fastelavnsdagen. Ved afholdelse af fastelavnsfesten 

kommer både børn og voksne udklædte og vi samles og beundrer hinandens udklædning. Så synger vi 

fastelavnssange og her samles børn og voksne i udklædningstemaer, hvor de hyldes og der tages 

billeder. Afslutningsvis slår børnene ”Katten af Tønden” på legepladsen, i aldersinddelte grupper og der 

krones både Kattekonger og dronninger. 

Gennem læringsmiljøet, med fokus på kultur, kan børnene møde nye sider af dem selv ved at få lov til 

at udtrykke sig på mange forskellige måder. 

I vores aktivitetsrum Uglen, eksperimenterer børnene med forskellige materialer. Det kan være maling, 

at klippe med saks, lime med limpistoler (en limpistol er lidt farlig da den er varm) der kan bruges til at 

skabe kunstværker, dukker, bygninger og meget mere. I dette læringsmiljø er der plads til at slippe 

fantasien løs, men også til at øve sig i at følge en anvisning. 

I forbindelse med at vi har læst eventyr, oplevede vi at de ældste børn var optagede af at klæde sig ud 

og lege Tornerose. Vi valgte at følge børnenes initiativ og opmuntre dem til at opføre en 

teaterforestilling, for resten af børnehaven. Det var børnene der selv tog initiativet til at finde rekvisitter 

og fordele roller i forestillingen. De voksne valgte at tage rollen som oplæser af eventyret, så børnene 

havde mulighed for at have fokus på at spille deres roller. Ved at de voksne understøttede den 

børneinitierede leg, så vi at børnene samarbejdede omkring opsætning og fremførelse af forestillingen. 

Afslutningsvis blev sangen ”Tornerose var et vakkerbarn”, sunget af hele børnegruppen, så alle havde 

oplevelsen af fællesskabet 



36 

 

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. 

Læreplanen er et fagligt fundament og et fagligt redskab, for både ledelse og det pædagogiske 

personale i børnehaven, til at understøtte barnets samlede udvikling. Ved den styrkede pædagogiske 

læreplan forstås implicit, at børnehavens ledelse og det pædagogiske personale via implementeringen 

af denne, gen-besøger den eksisterende læreplan, hvorved både teori og pædagogisk praksis 

evalueres og revideres. I vores pædagogiske arbejde i dagligdagen og også overordnet i evaluering og 

planlægning, skal barnets spor og børneperspektiv inddrages. Barnets perspektiv er grundlæggende for 

vores pædagogiske arbejde, da det skaber nysgerrighed for- og undersøgelse af hvordan børnene 

oplever hverdagen i børnehaven. Ved at vi som pædagogisk personale er med til at respektere 

børnenes feedback og bruge den til at udfordre vores egen praksis, opnår vi adgang til en guldgruppe 

af viden, som ligger i kernen af den pædagogiske faglighed og er med til at skabe arbejdsglæde. 

Børneperspektivet skal på praktisk vis indarbejdes i det faglige pædagogiske arbejde, gennem et 

evalueringssprog omkring hvad der virker for hvilke børn, hvordan og hvornår. Denne evaluering kan 

bl.a. tage udgangspunkt i hvad der virker for at fremme barnets perspektiv, gennem et øget 

engagement i evalueringsaktiviteter som f.eks. at indsamle data i form af børnesamtaler/ 

børneinterview, tegninger af deres oplevelser, ved at lade børnene tage billeder af deres hverdag i de 

enkelte læringsmiljøer og i samtaler med forældre. Vi ønsker at skærpe vores blik yderligere, fra vaner 

til velovervejet tænkning. 

Ved børneinterview udvælger vi en lille gruppe børn fra hvert alderstrin i børnehaven. Her får vi en 

rundvisning i deres oplevelse af børnehavens læringsmiljøer og vi lader dem udpege hvor de bedst kan 

lide at være og lege på legepladsen, samt tage et billede heraf. Efterfølgende interviewer vi børnene ud 
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fra det billede de har taget. Billederne og børnenes perspektiv kan bruges til videre reflekterende 

dialoger, der er med til at skabe et mere nuanceret billede af- og forståelse for, børnenes liv. Dette er 

samtidig med til at styrke lærings- og evalueringskulturen og derved styrke læringsmiljøet, barnets 

læring, udvikling og trivsel. Med en evalueringskultur hvor forældrene også tilsigtes at skulle inddrages, 

bliver broen mellem børnehave og hjem stadigt stærkere. 

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.  

 

•Udarbejdelse af årshjul for afvikling af personalemøder, for at sikre systematik i evalueringsarbejdet.   

•Der er skabt ny struktur for afholdelse af personalemøder, hvor der til hvert møde er afsat en times 

forberedelsestid hjemme til læsning, for at sikre fælles kompetenceløft og udgangspunkt for videre 

dialog og refleksion ved mødet. 

•På pædagogisk dag og ved personalemøder anvendes supervision ved hjælp fra Karl Tomm 

spørgsmål, hvor der indtages forskellige lyttepositioner f.eks. børneperspektiv. 

•Fællesrefleksion skaber indblik, mening, forståelser og sammenhæng i genbesøget i nuværende 

læreplaner og fortsat udvikling af kvaliteten af vores pædagogiske praksis. 

•Efterfølgende udarbejdelse af handleplan via SMTTE- model, for både børn og medarbejdere.  

•Handleplanerne sikrer at vi sætter konkrete mål, som vi løbende evaluerer og justerer på.  

•Afholdelse af forældreinterview med henblik på fortsat styrkelse af samarbejdet med forældrene, der er 

med til at udvikle kvaliteten af børnehavens læringsmiljøerne og fremme barnets trivsel, læring, 

udvikling og dannelse. 

•Ved anvendelse af dataindsamling fra børn og forældre vil det pædagogiske personale læse forskellige 

situationer ud fra børn og forældres perspektiv, og handle ud fra barnets spor og behov. Derved 

udfordres hidtidige rutiner og antagelser om hvad der er bedst for barnet. 

•Der er mange parametre der er afgørende for kvaliteten i børnehaven, men forskning peger på at 

interaktionen mellem barn –voksen er det vigtigste enkeltparameter.   

 

 


