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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 

https://www.emu.dk/sites/default/files/7044%20EVA%20SPL%20Publikation_web.pdf
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udarbejde den pædagogiske læreplan. Derfor henvises der gennem skabelonen løbende til publikatio-

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

Børne- og Ungepolitik for Tårnby kommune 

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

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

Vision: 

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

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

solidaritet. 

Alle børn og unge skal være en del af fællesskabet. 

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

Værdigrundlag: 

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

har lyst til at lære. 

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

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

for eget liv og for fællesskabet. 

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

over deres ønsker for fremtiden sammen med deres forældre.” 

 

I vores opgaveløsning, lægger vi vægt på: 

 

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

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

samfund som et naturligt udgangspunkt for deres aktiviteter. 

 At børn og unge respekterer hinandens forskelligheder og grænser. 

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

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

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

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

livskvalitet. 

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

udvikling. 

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

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

enkelte. 

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

 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. 

 

Børnehuset Englandsvej/Tårnby Torv er en integreret daginstitution, fysisk placeret på 
to matrikler, med et par hundrede meter imellem.  

 

I vuggestuen er der 32 børn i alderen 0-3 år, børnene er fordelt på tre stuer, med tre 
voksne på hver stue. Stuerne hedder Radiserne, Troldene og Rødderne og har 
henholdsvis 9, 11 og 12 børn. Derudover har vuggestuen en fantastisk madmor, som 
hver dag laver god mad til alle børn. 

 

I børnehaven, har 77 skønne børn i alderen 3-6 år, deres daglige gang. Børnene er 
fordelt på 4 stuer, med tre faste personaler på hver stue. Stuerne hedder Myretuen, 
Uglerne, Brumbasserne og Muslingerne. Stuerne har henholdsvis 17, 18, 18 og 24 
børn, hvilket er fordelt ud fra grupperummets størrelse.  

 

Hver afdeling har en afdelingsleder, som begge indgår i et ledelsesteam med 
institutionslederen.  

Børnehuset har desuden et par timelønnede vikarer, som sammen med ledelsen er 
flydende mellem de to huse.  

 

Børnehaven har til huse i en stor, gammel villa i to etager med en dejlig stor og grøn 
legeplads. Børnehavens karakteristiske gule farve, de store frugttræer og dens 
placering lige ved kirken, gør at de fleste kender til den.   

Vuggestuen derimod, er gemt lidt væk bag Tårnby Torv. Den er bygget i ét plan og 
ligeledes med en dejlig stor og grøn legeplads. 

 

Når man er barn i børnehuset er man tilknyttet en stue og har faste voksne. Men vi 
arbejder meget på tværs i husene, hvor børnene er opdelt i mindre grupper. Ligeledes 
er vi sammen på tværs (i eget hus) i ydertimerne og i ferier, hvor der er færre børn. Det 
gør at alle voksne, kender alle børn og omvendt.  

Vi arbejder løbende med at skabe sammenhænge imellem de to huse, det værende 
ved aktiviteter på tværs, besøgsgrupper, optrædener etc.   
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I vores børnehus arbejder vi tematisk, hvilket betyder at vi arbejder med et emne over 
en længere periode. Vi planlægger ture, lege, aktiviteter og sange ud fra det valgte 
emne, derved giver vi børnene en dybere forståelse og læring inden for et bestemt 
tema. Nogle gange vælger vi temaer på tværs af stuer og huse og andre gange er det 
stuen selv der vælger et tema ud fra børnegruppens interesse.   
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Pædagogisk grundlag 

”Den pædagogiske læreplan skal udarbejdes med udgangspunkt i et fælles pædagogisk grundlag.”  

”Det pædagogiske grundlag består af en række fælles centrale elementer, som skal være kendetegnende 

for den forståelse og tilgang, hvormed der skal arbejdes med børns trivsel, læring, udvikling og dannelse i 

alle dagtilbud i Danmark.”  

”De centrale elementer er:   

 

 Børnesyn. Det at være barn har værdi i sig selv. 

 Dannelse og børneperspektiv. Børn på fx 2 og 4 år skal høres og tages alvorligt som led i starten 

på en dannelsesproces og demokratisk forståelse. 

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

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

udforskning af naturen og ved at blive udfordret. 

 Børnefællesskaber. Leg, dannelse og læring sker i børnefællesskaber, som det pædagogiske 

personale sætter rammerne for. 

 Pædagogisk læringsmiljø. Et trygt og stimulerende pædagogisk læringsmiljø er udgangspunktet 

for arbejdet med børns læring. 

 Forældresamarbejde. Et godt forældresamarbejde har fokus på at styrke både barnets trivsel og 

barnets læring. 

 Børn i udsatte positioner. Alle børn skal udfordres og opleve mestring i lege og aktiviteter. 

 Sammenhæng til børnehaveklassen. Sammenhæng handler blandt andet om at understøtte 

børns sociale kompetencer, tro på egne evner, nysgerrighed mv.”  

 

”Loven fastsætter, at alle elementer i det fælles pædagogiske grundlag skal være udgangspunkt for 

arbejdet med den pædagogiske læreplan og dermed det pædagogiske arbejde med børns læring i 

dagtilbud.” 

 

”Nogle elementer i form af fx børnesynet skal altid være til stede i det pædagogiske læringsmiljø, mens 

andre elementer som fx arbejdet med at skabe en god overgang til børnehaveklassen kan være mere til 

stede i nogle sammenhænge end andre.”  

 

Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 14 
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Børnesyn, Dannelse og Børneperspektiv, Leg, Læring og Børnefælleskaber 

Først forholder I jer til de fem elementer:  

 

 Børnesyn  

 Dannelse og Børneperspektiv  

 Leg  

 Læring  

 Børnefællesskaber  

 

I kan beskrive elementerne samlet eller hver for sig.  

De øvrige elementer i det pædagogiske grundlag skal ifølge loven fremgå særskilt af den pædagogiske 

læreplan. Disse elementer forholder I jer til lidt senere.  

Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 15 

 

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

bliver omsat i vores hverdag sammen med børnene? 

Børnesyn, børneperspektiver og dannelse 

 

 

I Børnehuset arbejder vi ud fra et rummeligt, mangfoldigt og inkluderende børnesyn, vi er 
optaget af et helhedssyn på barnet og ser barnet som værende et ligeværdigt menneske i 
relationen både til andre børn, men også til det pædagogiske personale.  

Vi har et ressourcesyn på det enkelte barn og er optaget af hvordan vi kan skabe de bedste 
rammer for det enkelte barns udvikling, alle børn i Børnehuset Englandsvej/Tårnby Torv skal 
have en opfattelse af at føle sig værdifuldt i fælleskabet.  

 

Vi er optaget af at det at være barn har en værdi i sig selv, og barnets ret til at være et unikt 
individ som udvikler sig i eget tempo, det vil sige at vi understøtter barnets udvikling ud fra dets 
udviklingstrin, og ikke med udgangspunkt i barnets alder. Vi er af den overbevisning at ikke alle 
børn skal kunne det samme på de samme tidspunkter, da børnene udvikler sig forskelligt. Vi 
bestræber os på at kigge på zonen for nærmeste udvikling for det enkelte barn eller for en lille 
gruppe og planlægge praksis derefter. 

 

Vi ønsker af at skabe de bedste rammer omkring det gode børneliv, hvor legen er børnenes 
vigtigste virksomhed. I praksis ville man kunne se dette ved at se børnene får plads til legen og 
får stillet de fornødne redskaber til rådighed, man vil også kunne se voksne igangsætte lege og 
deltage i dem, for at hjælpe børnene med gode lege relationer og inspirere dem til udvikling af 
deres egen lege.   
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Vi ser barnets kompetencer udvikles i samspillet mellem andre mennesker både ligesindede 
børn og det pædagogiske personale, hvor alle børn har retten til at have trygge og sunde 
relationer til både børn og personale og det er vores pædagogiske privilegie at være med til, at 
være vidne til den udvikling som vi ligeværdigt skaber i samspillet.  

 

Børnene skal mødes af nærværende voksne i en tryg og omsorgsfuld atmosfære, hvor de 
oplever selv- og medbestemmelse på eget liv.  

 

 

Vi arbejder med børneperspektiver for at skabe de bedste forudsætninger for det gode børneliv. 
Både for gruppen af børn, men også den enkelte.  

Børneperspektivet handler om, at den voksne er nysgerrig på barnets handlinger og prøver at 
forstå, hvorfor barnet handler, som det gør. Der er altid en mening med, at barnet handler, som 
det gør. Den voksne skal spørge ind til- og undersøge barnets handlinger, lytte til barnet og ikke 
gå hen over hovedet på barnet. Når det enkelte barn møder voksne, som prøver at forstå dets 
hensigter og handlinger og pædagogen hjælper barnet med at give udtryk for dette, skabes 
barnets selvforståelse og gå på mod.  

 

Når vi planlægger temaer og forløb er det i en vekselvirkning af noget, vi som voksne, mener 
børnene skal lærer noget om og det børnene er optaget af. Ofte må vi ændre kurs eller justere 
i planlægningen undervejs. Et eksempel på det kunne være da vi havde planlagt et 
længerevarende forløb om bygninger, Vi havde planlagt virkelig mange ture hvor vi skulle se 
forskellige typer bygninger, børnene skulle lære om materialer, former og formål ved bygninger, 
vi skulle arbejde kreativt med bygningerne vi så på forskellige måder. Undervejs i forløbet bliver 
en dreng virkelig optaget af det vandtårn han kører forbi på vej til børnehave og af en skorsten 
han har set med sine forældre. Hans begejstring og nysgerrighed får flere børn med og snart er 
hele børnegruppen optaget af hvad et vandtårn egentlig er. De efterfølgende par uger justerer 
personalet i ugeplanen og de tager i stedet ud og ser vandtårne og skorstene, de bygger deres 
egne i magneter og dubloklodser, der tegnes drømmeskorstene og laves vandtårne af 
mælkekartoner og paprør. Da alles nysgerrighed var blevet stillet og interessen faldt kunne 
personalet trække emnet over i kirketårne, slotstårne og rådhustårnet og på den måde få drejet 
emnet tilbage til det der først var planlagt.  

Herved har man kunne justere planlægningen udefra hvad børnene er optaget af, og den 
naturlige nysgerrighed på emnet med vandtårne skaber herved gode vækstbetingelser for ny 
læring for børnene ud fra deres egne interesser og børnene vil føle sig set og hørt.  

 

I vores børnehus, tager vi børnene med på råd, når der skal planlægges temaer og aktiviteter 
og når vi skal indkøbe nyt legetøj. Særligt i børnehaven er det vigtigt for os at børnene føler at 
de er med til at tage beslutninger og være en del af et demokrati. Vi stemmer om ting på stuerne, 
fx hvilken sang vi skal høre, hvad vores stuebamse skal hedde og lignende. Når vi render ind i 
et folketingsvalg eller kommunalvalg, holder vi også valg i børnehaven, her har vi fx to 
kandidater der stiller om som vært til fredagsdisco, en vært vil servere popcorn og gangnam 
style, den anden vandmelon og crazyfrog, så stemmer børnene og flertallet følges.  
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Arbejdet med børneperspektiver indgår i planlægning af pædagogikken, aktiviteter og i 
almindelige hverdagssituationer, her benytter vi os af de udtalte tanker og følelser som børnene 
videregiver til os.  

Børn har en særlig viden, som vi ikke kan få adgang til, hvis vi ikke spørger dem selv. Vi kan, 
som pædagoger, aldrig tænke os til alt, hvad der sker inden i barnet, da barnets liv (såvel som 
alle andres) er resultat af komplekse samspil og relationer. Dette er en kompleksitet, som kun 
barnet har adgang til. Vi vil bedst kunne støtte barnets livskvalitet her og nu, ved at lytte til barnet 
selv, dette bidrager til udvikling af selvværd, når barnet føler sig værdsat og anerkendt; gennem 
at blive lyttet til og inddraget.  

 

Det var med udgangspunkt i børnenes perspektiver, at vi i 2020 lavede en større 
strukturændring af vores legepladstid i børnehaven. Vi oplevede at nogle børn havde svært ved 
at sige farvel til deres forældre, når det var på legepladsen og vi oplevede at nogle børn havde 
svært ved at fordybe sig i en leg. Vi lavede systematiske observationer, lavede børneinterviews 
og prøvede forskellige ting af, inden vi landede på en struktur der, i vores øjne, tilgodeser alle 
børn, forældre og personaler.   

Det er med børnenes perspektiv for øje at vi fremover vil arbejde med strukturen i børnehuset. 
Dette gør vi ved at være nysgerrige i praksis, og reflektere over praksis. Vores udgangspunkt 
skal altid være, at praksis tager afsæt i hvad der giver mening for børnene.  

 

Ikke alle børn er i stand til at udtrykke deres holdninger og ønsker, da dette kræver sproglige 
og kognitive evner, som ikke alle børn besidder - enten på grund af alder eller andre faktorer. 
Derfor forsøger vi også at træde ud af eget perspektiv for at skabe den nødvendige forståelse 
for hvad der kan være på spil for børnene i konkrete situationer. Dette gør vi blandt andet ved 
hjælp af praksisfortællinger på vores personalemøder. Personalet har fortællingerne med og 
sammen øver vi os i at skifte perspektiv og lave fortællingerne om til såkaldte jeg-fortællinger 
ud fra barnets perspektiv.  

Sådan en fortælling kunne lyde således: fra den voksnes perspektiv ”vi skal på legepladsen, 
barnet tager sin sko af og på tre gange, jeg beder ham tage skoen på og gå på legepladsen, 
barnet begynder at græde og jeg må give ham skoen på” Hvad der i et øjebliks 
uopmærksomhed kan opleves som manglende selvhjulpenhed eller manglende koncentration 
kan udfordres ved at træde i barnets perspektiv hertil kunne fortællingen pludselig lyde sådan:  
”Vi skal ud på legepladsen og den voksne har sagt, at vi skal tage tøj på. Jeg skal gynge med 
min veninde derude. Jeg tager min sko på, men så kan jeg mærke, at min strømpe gør noget 
nede i skoen. Det gør ondt. Jeg tager skoen af og kigger på strømpen. Den voksne siger, at jeg 
skal tage skoene på. Min veninde er allerede gået ud. Jeg tager skoen på, men strømpen gør 
det igen. Jeg tager skoen og strømpen af. Den voksne har set det og nu bliver hun irriteret, og 
jeg ved ikke hvordan jeg skal forklare hvad det er min strømpe gør. Jeg begynder at græde. 
Jeg vil gerne ud til min veninde, for ellers begynder hun at lege med en anden og så må jeg 
ikke være med”. 

 

Ved at vi forsøger at træde ud af perspektiv og undersøger børnenes livs verden og deres 
perspektiv kan vi få adgang til hvad der måske er på spil i enkelte situationer, som i overstående 
eksempel. Ved at tage børnenes briller på kan vi også lettere justere praksis ud fra den givende 
børnegruppes behov og tilpasse læringsmiljøerne og rammerne omkring dem ud fra hvad der 
giver mening i et børneperspektiv.  
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Det er altid læringsmiljøet der skal justeres frem for de enkelte børn som måske har svært ved 
at indgå i nogle læringsmiljøer.  

 

Børneperspektivet kan ikke altid imødekommes i den institutionelle ramme, men barnet skal 
altid have en opfattelse af at det bliver set og hørt og ikke mindst forstået, så vi sammen kan 
finde de bedste løsninger.  

 

 

Leg, læring og børnefællesskaber 

 

Legen er en meget vigtig del af livet i vores børnehus og et vigtigt læringsrum for barnet. Legen 

har en værdi i sig selv, og er et grundlæggende element for børns sociale og personlige læring 

og udvikling. Uanset hvilken type leg vi taler om, så er legen et vigtigt element i det enkeltes 

barns udvikling. Legen fremmer blandt andet barnets fantasi, virkelyst, sprog, nysgerrighed, 

sociale kompetencer, og bidrager positivt til barnets selvværd og identitetsdannelse. 

Legen er et friere læringsrum, hvor barnet selv kan vælge sin leg. Her gør barnet mange 
erfaringer om sig selv og fællesskabet. Legen er grundlæggende for barnets personlige og 
sociale læring. 

 

I vores børnehus lægger vi vægt på, at barnet er medbestemmende og selvbestemmende i 
legen og på barnets perspektiv omkring legen. Barnet kan selv vælge, hvem det vil lege med 
og hvad det vil lege med, dette betyder også at vi ikke presser børn ind i ellers gode 
igangværende lege da dette kan blive et forstyrrende element. Vi er der altid til at støtte og guide 
børnene i måske nye lege relationer og det er ikke nødvendigvis altid en dårlig ting at opleve at 
være udenfor en leg, så længe det ikke er kontinuerligt.  

Vi er altid omkring børnene i deres egne initierede lege hvis der er behov for hjælp, men er 
ikke altid en del af legen. Det er en pædagogisk balancegang at være nærværende i en leg 
eller bare se på fra sidelinjen, vi ligger vores pædagogiske fokus hos de børn som har større 
behov for at få hjælp til at indgå i ligeværdige legerelationer og bare at blive gode til at lege, 
mens andre børn er mere selvkørende i børnefællesskaberne. For nogle børn kan det være 
svært at deltage i den selvorganiserede leg. Selvom det er en leg der opstår imellem to eller 
flere børn, er der mange uskrevne regler for deltagelse. Det kræver at man kan leve sig ind i 
legen, kan gå på kompromis og komme med input til legen, for at kunne gøre sig gældende 
for legens udvikling. Her har det pædagogiske personale en vigtig rolle. Vi har til opgave at, 
støtte op om legen, så det bliver en positiv oplevelse at være en del af. Vi er opmærksomme 
på børnenes legefællesskaber, for at guide og støtte det enkelte barn til at blive en med spiller 
i legen. Alle børn har ret til at indgå I et godt børnefællesskab og vi er forpligtet til at hjælpe de 
børn der har svært ved dette på egen hånd. Selvom vores huse indbyder til at være stuevis, 
laver vi også projekter på tværs af stuerne, hvilket giver vores børn flere muligheder for at 
finde et fællesskab der passer til netop dem.   

 

Vi ser, hvordan et barn genskaber oplevelser, samtaler og situationer, som det tidligere har 
erfaret, hvordan der pludselig opstår en leg, når ventetiden bliver for lang eller barnet der øver 
sig i at forstå indholdet af en fangeleg og være en del af dette fællesskab. I den selvorganiserede 
og spontane leg, bliver der forhandlet, forklaret og skabt et fælles univers, som kun de 
deltagende parter kender til. Legen er et vigtigt læringsrum for alle børn i deres dagligdag. 
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I lege, hvor den voksne deltager, kan barnet få den støtte og guidning det har brug for, til at 
indgå i et legefælleskab, samt redskaber til at begå sig i den selvorganisede leg. I Vores 
børnehus bliver alle børn præsenteret for mange forskellige leg. Der er plads til de vilde, de 
stille, at tumle, spille spil, regellege og rollelege. Vi styrker det enkelte barn til at kunne indgå i 
den selvorganiserede leg og skaber et sundt læringsmiljø for det enkelte barn. 

Både inde og ude arbejder vi på, at skabe inspirerende læringsmiljøer, der prikker til børnenes 
nysgerrighed og fantasi. En dag i vores børnehus er en blanding af spontan leg, voksen 
styrede aktiviteter og hverdags rutinesituationer der fremmer barnets udvikling, styrker dets 
selvværd og sociale kompetencer.  

 

Stuerne er indrettet med små zoner til leg. På hver base står der legetøj, som barnet kan 
vælge at bruge, eller skifte ud, alt efter hvad barnet ønsker at lege med. Rammen med de 
små lege baser giver grobund til ro, mere fordybelse i legene og til at skabe gode relationer 
mellem børnene. Barnet kan selv gå til og fra de forskellige baser. Der er baser med ro til 
fordybelse, hvor barnet f.eks. kan sidde og tegne, lave puslespil, kigge i en bog eller andet. 
Der er zoner til mere fysisk aktiv leg og udforskning, og baser til rollelege med barbie, biler, 
tog og meget andet.   

 

Vi arbejder med læringsmiljøer ud fra en opfattelse af at læring sker gennem hele dagen, i lege, 
i aktiviteter og i rutine situationer. Vores forståelse af hvad læring er for en størrelse har intet 
med logisk eller faktuel viden af gøre, men vi har en bred læringsforståelse.  

Læringen sker med kroppen forrest og her har legen og børnenes fantasi stor betydning.  

 

Der vil i læreplans temaerne social udvikling og alsidig personlig udvikling blive beskrevet 
yderligere om hvordan vi støtter op om det enkelte barn og børnefællesskaberne.  
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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? 

Vi arbejder med læringsmiljøer ud fra en opfattelse af at læring sker gennem hele dagen, i lege, 
i aktiviteter og i rutine situationer. Vores forståelse af hvad læring er for en størrelse har intet 
med logisk eller faktuel viden af gøre, men vi har en bred læringsforståelse.  

Læringen sker med kroppen forrest og her har legen og børnenes fantasi stor betydning.  

At skabe gode læringsmiljøer forudsætter at vi er dygtige til at justere vores forventninger til 
børnene, men også at vi kan regulere vores forskellige roller med at gå forrest, ved siden af 
eller bag børnene. Børnene skal opleve en vekselvirkning mellem at vi guider dem i visse 
situationer, men også at vi har tillid til at børnene formår selv at løse andre situationer, og at vi 
er i nærheden til at guide ved behov.  

I aktiviteter er vi mere optaget af proces frem for produkt, det er nemlig her den potentielle 
udvikling kan ske. I processen kan alt det som barnet er optaget af udfolde sig, og vi forsøger 
at skabe de bedste forudsætninger for at imødekomme børneperspektivet så børnene frit kan 
undersøger og eksperimenter med netop det som barnet bliver optaget af i aktiviteten, det 
samme gør sig gældende for den børneinitierede leg.  

 

For os handler det ikke blot om at facillitere pædagogiske aktiviteter, men også at skabe 
udviklingsmuligheder i legen og i de forskellige læringsmiljøer som børnene er i igennem dagen.  

Vi bestræber os på at være nærværende voksne som med børneperspektivet for øje kan stille 
skrapt på hvad børnene er optaget af, og på den måde lave inspirerende og inkluderende 
læringsmiljøer som børnene bliver nysgerrige af og som taler til deres naturlige virkelyst.  
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I forhold til læringsmiljøet er vi optaget af at inddele børnene i mindre børnegrupper, dette gør 
vi af flere årsager, primært for at sikre inkluderende miljøer, hvor alle børn har gode muligheder 
for at blive mødt som det unikke individ men også fordi at vi ved at børn i mindre grupper udvikler 
sig bedst.   

For at skabe gode forudsætninger med gode læringsmiljøer arbejder vi med at strukturere en 
dagligdag, som er genkendelig for børnene. Dagens rytme er gennemgående ens med 
undtagelse af særlige lejligheder, denne genkendelighed ved vi skaber tryghed og ro for 
børnene, selvom dagene er struktureret, er der god plads til at gribe dagens spontane øjeblikke. 

 

I vores børnehus har vi om formiddagen planlagte aktiviteter. Det er de organiserede 
læringsrum, som indebærer aktiviteter, der er planlagt af de voksne. Aktiviteter kan være 
temaforløb, rytmik, ture, krea, ude og indendørs aktiviteter og meget andet. Aktiviteter kan 
foregå i små grupper, i større grupper, på tværs af stuer og aldersopdelte grupper. I vores 
børnehus lægges vægt på at præsentere det enkelte barn for forskellige børnegrupper og 
forskellige aktiviteter. Barnet suger til sig og går til aktiviteterne på forskellige måder. Eks. Et 
barn elsker måske at deltage i en fysisk aktivitet i rytmikrummet, hvor et andet barn de første 
gange ikke vil deltage, men hellere sidde og kigge på. I vores børnehus er der altid en 
pædagogisk bagdør og det accepteres, at barnet siger nej, at det ikke vil være med. Når barnet 
så lige pludselig får mod og lyst til at deltage, bliver det en succesoplevelse og barnet oplever, 
at det bliver hørt og forstået af omgivelserne.  

Eks. I en kreativ aktivitet som f eks. leg med trylledej, hvor opgaven kan være at lave en snegl 
(det kan være i relation til et givent tema) Den voksne er i en lille gruppe med børn og viser 
hvordan man laver en snegl. Nogle børn laver en snegl, som ligner den voksnes og andre børn 
former, som de ser en snegl eller får en god oplevelse ved at udforske og lege med trylledejen. 
Det er her for de større børn produktet, som betyder mest og for de mindre børn, er det mere 
processen. Barnet gør sig egne erfaringer og aktiviteten kan justeres, så det enkelte barn kan 
deltage på sine egne præmisser.  

 

I vores børnehus arbejder vi meget i små grupper ved aktiviteter.  Det giver plads til fordybelse, 
nærvær og til at se det enkelte barn. Barnet gør sig her erfaringer, som det kan bruge i det store 
fællesskab. Vi arbejder også i børnehuset på at følge barnets spor, se barnets perspektiv og 
give barnet medbestemmelse til valg af aktiviteter. Man kan i forum spørge alle børnene, hvad 
de synes, vi skal lave en aktivitet omkring. Eller være opmærksom på, hvad der optager 
børnegruppen i øjeblikket.  

 

Børnene bidrager også positivt til små selv initieret læringsmiljøer ved at fortælle de voksne 
eller ved at benytte kropssprog, hvad de gerne vil lave, som f.eks. høre musik, lave stopdans, 
sanglege eller lave en bestemt leg. Der kan også nogle gange laves om på en plan, hvis der 
opleves, at børnene hellere vil noget andet. 

Et eksempel fra børnehuset kunne være da pædagogerne havde planlagt en tur til nærmiljøet, 
men der i løbet af natten var faldet en del sne. Der er masser af sne på legepladsen. Da vi 
kommer ud begynder alle børnene at kaste med sneen og griner og hujer. Pædagogerne 
spørger børnene om de vil på tur eller vi hellere skal blive hjemme og lege med sneen. Børnene 
vælger sneen. En demokratiske proces hvor børnene oplever indflydelse på eget liv og at blive 
mødt med et børneperspektiv.   
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Der laves indimellem i børnehaven demokratiske processer, hvor der spørges om noget og så 
stemmes der om det. I disse situationer kan barnet ytre sine egne meninger og oplever at blive 
hørt som i overstående eksempel. 

 

I børnehuset er vi særligt optaget af at stille skrapt på arbejdet med læringsmiljøer i rutinerne. 
Rutinesituationer kunne være spisning, samling, oprydning, tage tøj på, bleskift osv. Rutinerne 
i dagtilbud er mange, vi er optaget af at få knyttet læring op på så mange af dem som muligt, 
derfor kigger vi løbende vores rutiner igennem, så vi sikrer os at vi skaber de bedste vilkår for 
læringen gennem dagligdagen. En typisk rutine situation kan være et bleskift, her er vi ikke bare 
ved at skifte børn, men vi er blandt andet i gang med at guide den to årige i sin nysgerrighed 
omkring toilettet, hvilket resultere i renlighed, eller vi er i gang med at guide og hjælpe den 
motoriske udvikling, når fin og grov motorikken skal trænes når tøj skal af og på igen. Vi 
benævner tøj og kropsdele og sætter ord på vores handlinger, for at styrke den sproglige 
tilegnelse.  

 

Rutinesituationer indeholder stor læring og det er vores ansvar at sikre at den bliver god. Vi 
forsøger at give så meget ansvar som muligt til børnene og lade dem bidrage aktivt til rutinerne 
så børnene vokser med opgaverne, og vi kan følge barnets fremskridt. F.eks. Når barnet efter 
en uges intens træning hvor bølgerne måske er gået højt i frustration fra barnets side over det 
ikke selv kunne få jakken på, men pludselig har knækket koden. Disse små øjeblikke er noget 
der bidrager til barnets selvværd, når det lykkedes og man herefter stolt kan vise det til voksen. 
Disse rutiner bidrager positivt til barnets alsidige personlige udvikling, når barnet lærer at mestre 
dagens gøremål selv, er det med til at øge deres selvværd og disse små hverdagsøjeblikke er 
er et kæmpe privilegie for os at følge. 
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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? 

I børnehuset vægter vi et godt forældresamarbejde højt, det gør vi fordi vi tror på at trygge 
forældre, skaber trygge børn.  

 

Inden barnets første dag, inviterer vi familien ned til en rundvisning, hvor husets og stuens 
personale bliver præsenteret, er barnet med, sætter vi navn på garderobe og skuffe. Det gør vi 
for at give barnet et tilhørsforhold og noget genkendeligt til den første dag. Forældrene har 
mulighed for at fortælle om deres barn og opstart aftales. Når barnet starter i børnehuset, er der 
en forælder med og tilvænningen til børnehuset planlægges med udgangspunkt i det enkelte 
barn. Efter omkring 3 måneder inviterer vi forældrene ned til en samtale hvor vi taler om hvordan 
opstarten har været og om der er nogle ting vi skal være opmærksomme på.  

 

Vi har et årligt forældremøde med valg til bestyrelse, derudover en årlig individuel 
forældresamtale om det enkelte barns udvikling og trivsel. Samt samtaler og vejledning ved 
behov. 

I dagligdagen kommunikerer vi primært via vores digitale kommunikationsplatform, Aula. Her 
sender vi billeder, dagbøger og beskeder. Og det er også via Aula, forældrene melder fri og 
sygedage.  

Vi informerer, via Aula, om dagens aktiviteter og fortæller om hvilke tanker der har været bag. 
Dette for at give forældrene en mulighed for at tale med deres barn ud fra et givent emne, og 
dermed styrke barnets viden og læring om emnet, men også for at give anledning til dialog og 
sprogstimulering. 

 

Det er vigtigt at børn oplever en kobling fra hjemmet til institutionen, dette for at skabe tryghed 
og gennemsigtighed. Det gør vi bl.a. ved at, vi inddrager forældrene, hvis vi ved at en forældre 
har en særlig viden om et givent emne. Det kunne være historielæreren der kom og fortalte om 
Christian den 10. Politibetjenten der viser sin politibil frem og taler om trafiksikkerhed o. lign. 
Ofte vil vi også bede forældrene medbringe værdiløst materiale, fx toiletrullerør, syltetøjsglas 
etc. til pædagogiske aktiviteter. Vi sender sangtekster eller rim hjem, som der så kan leges med 
hjemme.  

I børnehaven, har vi til jul en nisse med en lille bog, der kommer med børnene hjem på skift, og 
returnere til børnehuset med en lille anekdote fra dens besøg.  

 

Vi holder fernisering et par gange om året, hvor forældrene kan komme ned og se de ting vi har 
arbejdet med over en periode. Børnene er meget stolte over, at vise deres ting frem og det har 
stor værdi at forældrene er interesseret i det arbejde barnet har lagt i et produkt.  
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Derudover holder vi sommerfest og julearrangement for børn, forældre og søskende. Og som 
et forsøg, en-to arbejdslørdage hvor forældrene kommer og giver en hånd med, med praktisk 
arbejde.   
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Børn i udsatte positioner 

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

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

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

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

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

Vi er bevidste om at børn kan være i en udsat position på mange forskellige måder og på 
forskellige tidspunkter.  

De fleste børn vil i løbet af en dag befinde sig i en udsat position, det værende det forsigtige 
barn, der står på sidelinjen af en ”farlig leg”, barnet der ikke lige kender til det emne de andre 
børn taler om, det lille nye vuggestuebarn der befinder sig på madrassen hvor der nu skal være 
hoppeleg, det barn der bare er smadder træt og fyldt op af indtryk og det barn der mangler 
ordforråd for at kunne deltage i snakken. Her er det vores opgave at hjælpe og guide barnet, 
give det handlemuligheder, samt at italesætte dets intentioner.  

Vi tilrettelægger vores dag ud fra at alle børn skal have deltagelsesmuligheder om end der skal 
justeres i forventningen og aktiviteten.  

Vi oplever at mange børn har brug for små pauser i løbet af en dag og vi er blevet meget 
bevidste om at skabe en struktur og et rum hvor dette er muligt. Bl.a. indretter vi vores stuer i 
små legemiljøer, så der er mulighed for at lege uforstyrret og uden indtryk udefra. I børnehaven 
har vi struktureret middagsstunden, så der er en indevoksen, der kan holde opsyn med de børn 
der lige har brug for et kvarters ro eller en lille lur eller som kan lave en rolig aktivitet.  

Vi bruger piktogrammer eller anden visuelt materiale til de børn det gavner, vi laver bøger eller 
kufferter til at danne bro mellem børnehus og hjem for børn der har brug for det. 

Vi er bevidste om at i konfliktsituationer blandt børnene er det alle parter i konflikten, som 
befinder sig i en udsat position og vi gør hvad vi kan for at skærme børnene for nysgerrige 
blikke.  

Et barn kan også være i en udsat position af mere dybdegående karakter, det kunne være et 
barn der kommer fra en svag familiemæssig baggrund, et barn der har en fysisk eller psykisk 
funktionsnedsættelse eller på anden måde er forstyrret i sin udvikling og dermed er i risiko for 
at stå uden for fællesskabet. Her vil vi tilrettelægge dagens struktur og aktiviteter så det gøres 
overskueligt for barnet. Vi vil give barnet særlig støtte og opmærksomhed i muligheden for 
deltagelse, fx ved at give barnet en pædagogisk bagdør og dermed en alternativ måde at være 
en del af fællesskabet.  

For at imødekomme og tage hånd om barnets specifikke udfordring, søger vi råd og vejledning 
hos vores samarbejdspartnere. Vi vil med forældrenes tilladelse, tage barnet op på vores 
dialogmøder for at få en faglig sparring. Hvis det er hensigtsmæssigt vil vi inddrage psykolog, 
tale-høre-lærer, ergoterapeut, pædagogisk vejleder korps og/eller socialrådgiver.   
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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.) 

Vi tilstræber at udvikle børns mod til at lære ved at skabe en progression i de læringstilbud vi 
giver børnene lige fra den dag de starter. Det sidste år børnene går i børnehaven har vi fokus 
på fordybelse over længere tid, øget selvhjulpenhed, opgaver for fællesskabet, at kunne indgå 
i meningsfulde relationer, selv at kunne gå i gang med en aktivitet eller leg samt et fokus på at 
vække deres interesse for tal, bogstaver og logiske opgaver.  

Endvidere har vi et særligt fokus på at alle børn skal tro på egne evner og turde sige sin mening, 
samtidigt med at kunne mestre evnen til at gå på kompromis. Dette gør vi ved blandt andet at 
lave samarbejdsopgaver, i mindre grupper som vi har sat.  

Hver onsdag og torsdag arbejder vi på tværs af huset, i mindre grupper. Ofte vil de kommende 
skolestartere være sammen i en eller flere grupper. Fra jul og frem til SFO-start vil skolegruppen 
være sammen onsdage, torsdage og sommetider fredag, dette for at pege dem mod hinanden 
og for at hjælpe dem med at skabe gode relationer, til børn de skal følges i skole med. I denne 
periode arbejdes gerne med et overordnet tema, hvori vi kan ligge alle aktiviteter og opgaver 
indenunder.  

Vores børnehave hører til skoledistrikt Løjtegårdsskolen, men vores centrale placering i 
kommunen, gør at vi sender børn til langt de fleste af kommunens skoler. Vi har faglige 
distriktsmøder med Løjtegårdsskolen og de institutioner der hører dertil. Derudover er det 
lærere fra Løjtegårdsskolen vi inviterer ud i børnehaven til informationsmøde for forældre inden 
opskrivning.  

Hvert år tager vi ud på skolerne eller skolerne kommer her, hvor vi overleverer de kommende 
skolestartere og gennemgår overleveringspapirerne, som er udfyldt i samarbejde med 
forældrene.  

Når tiden nærmer sig for, at børnene skal starte på deres SFO tager vi med børnene på 
besøg en formiddag, det gør vi for at lave en kobling for barnet imellem børnehave og SFO og 
for at vi kan give vigtig viden videre til barnets kommende pædagoger. Vi bestræber os på at 
alle børn kommer på besøg på deres kommende SFO og sammen med de børn det skal 
følges med. Og evt. gode venner. 
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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 tager på ture med forskellige læringsmål for øje, alt efter hvilket tema der arbejdes med i 
børnegruppen. 

Vi besøger ofte Byparken, Travbanen og Gadekæret da det som nærmeste grønne område, er 
nemt at tage pædagogiske aktiviteter med og dermed få lidt højere til loftet og lidt større 
udfoldelsesmuligheder. 

Tårnby kommune, har nogle fantastiske biblioteker, som vi ofte besøger med 
børnehavebørnene. Her låner vi bøger til det tema der arbejdes med, læser historier og leger. 
Af og til låner vi boksen på biblioteket og ser en film, igen efter hvilket tema vi har.   

Vi har et godt samarbejde med Naturskolen, hvor vi er ude nogle gange om året. Det kunne fx 
være et tema om får, hvor vi en uge besøger fårene og fodre dem, gangen efter er vi med når 
et får skal klippes, vi tager uld og karter med hjem i børnehaven og øver os i at karte ulden. 
Næste besøg på naturskolen kunne være hvor det kartede uld bliver garn. Naturskolen sender 
os ligeledes materialer, til et given tema, det kunne fx være et æblepresser til et høsttema.  

De ældste børn i børnehaven, går et par gange om året til biografen, til krokodillebio. 
Krokodillebio er et tilbud til kommunens børnehaver, hvor der vises et par korte film, under et 
given emne, fx venskab. 

Derudover besøger vi gerne Blå base, Den blå planet, Amagermuseet, Dragør og kommunens 
legepladser i løbet af året. 

Vi har et par gange besøgt genbrugspladsen og Super-Brugsens pant maskine (foran og 
bagved) i forbindelse med projekter om genbrug og affalddsortering.  

Børnehavens placering ved siden af Tårnby kirke, betyder en del besøg. Vuggestuebørn og 
børnehavebørn mødes i kirken til jul, påske og til høst. Til jul synges et par julesange, præsten 
fortæller juleevangeliet ved brug af rekvisitter og vi slutter af med risengrød i konfirmandstuen. 
Til påske finder børnene den lille påskehare der har gemt sig et sted i kirken og til høst 
fortæller præsten om afgrøder og høsten i gamle dage. Vores besøg i kirken er altid hyggelige 
og lærerrige for børnene, det at sidde i et kirkerum og den akustik der er sådan et sted, er 
noget de sjældent oplever og det giver grobund for gode samtaleemner.   
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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? 

 

Børns trivsel, udvikling og læring styrkes af fysisk udfoldelse og sund levevis. Det er vores 
overbevisning at børnene dagligt og kontinuerligt skal opmuntres til fysisk udfoldelse. Det kan 
ske gennem de aktiviteter der tilrettelægges og det kan ske ved at skabe rammer der giver 
børnene muligheder og lyst til fysisk udfoldelser. Det kunne fx være legepladsens indretning, at 
der er legetøj og redskaber der tilskynder børnene til fysisk aktivitet. I begge huse har vi varieret 
tilbud af cykler og løbecykler, så der vil være noget der kan udfordre selv den dygtigste. I 
vuggestuen har vi lavet vores fællesrum til et motorikrum, her er ribber, madrasser, mulighed 
for gynge, legehule mv. der er masser af bolde, balancebrædder, ærteposer og tunneller som 
alt sammen er med til at udfordre børnene og give dem mod til at prøve nyt.   

Vi tager ofte på ture ud af huset til f.eks. til parker, skov eller strand, hvor der er mulighed for 
barnets egen kreative fysiske udfoldelse.  

 

Vi indretter stuerne i børnehuset, så det er indbydende og nemt at komme til legetøjet. Vi 
arbejder kontinuerligt med at skabe små legemiljøer på stuerne hvor børnene, lidt skærmet kan 
lege alene eller med gode venner. Vi er inspireret af tanken om at gøre ting multifunktionelle og 
i forandring, for hele tiden at inspirere børnene.  

Inden vi tager imod børnene på stuen har de voksne gjort klar til dagen, hvilket inkluderer at 
sætte legetøj klar og gøre det indbydende og gennemskueligt. Fx bygge et lille magnettårn på 
tæppet og stille resten af magneterne ved siden af, bygge en togbane på bordet og sætte tog 
klar, lægge papir, tuscher, sakse og lim klar på et bord osv.   

 

Vi har i børnehuset to dejlige legepladser, hvor der er mulighed for masser af leg. Der er 
mulighed for leg, som barnet selv kan konstruere og her bruge sin fantasi, lave rollelege eller 
andre aktiviteter som f.eks. finde insekter. Der er forskellige muligheder for, at barnet kan bruge 
sin krop på gyngestativ, klatrestativ, cykle, i sandkassen meget mere og finde ud af” hvad kan 
jeg”. Her kan barnet også udforske og danne relationer på tværs af stuerne. I dette læringsrum 
tilbydes også aktiviteter, som barnet kan gå til og fra, som det ønsker og har lyst til. Det er små 
baser, som både er med og uden en voksen. En aktivitet kan være tegnebord, læsebord, 
legepicnickurv eller andet legetøj. Aktiviteter med voksne kan f.eks. være gemmeleg, leg i 
sandkassen eller noget kreativt.   

 

Det er af stor betydning for børns trivsel, udvikling og læring, at der er en tryg og varm 
atmosfære præget af omsorg, nærvær og hjælpsomhed, hvor alle føler sig som en del af 
fællesskabet. Det er vi voksnes opgave at sørge for at det enkelte barn trives og får den 
opmærksomhed, støtte og vejledning der skal til for at det kan deltage i og være en del af 
fællesskabet. 
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Det har betydning for børns trivsel, udvikling og læring, at omgivelserne er pæne og indbydende. 
Vi tilstræber at de fysiske rammer fremstår velholdte, ryddelige og renholdte. 

De voksne sørger for at rammesætte, strukturere og organisere således det er muligt for 
børnene at være med til at holde orden på legepladsen, på stuen, i garderoben og på toilettet. 

 

Det er også vigtigt at omgivelserne kan virke motiverende og inspirerende for leg, udvikling og 
læring. Vi lægger vægt på at stuerne er indrettet således at legetøj og materialer motiverer og 
inspirer børnene til på eget initiativ at udfolde sin fantasi, kreativitet og læring. 

Vi tilrettelægger æstetiske læreprocesser, hvor børnene lærer forskellige teknikker og 
færdigheder så som at, male, forme, klippe og klistre og vi anvender de færdige produkt som 
udsmykning på stuen eller i huset. Senere får børnene det med hjem, så familien kan glæde sig 
over ”kunstværkerne”. Et par gange årligt holder vi fernisering over de produkter børnene har 
lavet under et givent tema. 
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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. 

Alsidig personlig udvikling handler, for os, om at støtte barnet i at blive ”sig selv” og at opleve, i 
mødet med andre børn og voksne at ”jeg er mig”. I vores børnehus skal alle vores børn gennem 
deres egen personlighed føle, at de er en værdifuld medspiller af fællesskabet og bidrager til 
dette på hver deres unikke måde. Barnet skal opleve plads, forståelse og mulighed for at udvikle 
sig i eget tempo, skabe gode relationer til andre børn og voksne, få gode oplevelser og møde 
omsorgsfulde, indfølende voksne, som bidrager positivt til deres selvforståelse.  
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I børnehuset har vi fokus på dette gennem relationer, medbestemmelse, børneperspektiver og 
anerkendende pædagogik. Barnet lærer og udvider deres erfaringsverden gennem leg, 
aktiviteter og dagligdagen. Vi ønsker, at barnet skal føle, at det har medindflydelse på sit eget 
liv og dannelse, på fællesskabet og tage disse erfaringer med sig i sit videre liv.   

 

Arbejdet med den alsidige personlige udvikling starter ved barnets første møde med 
institutionen, her arbejder pædagogerne på at skabe en tryg base som er baseret på tillid, og 
der arbejdes på at skabe en god tilknytning til pædagogerne så barnet hurtigt falder til. Det sikre 
vi ved at få den bredeste mulige viden om barnet og familien under opstarten, desuden tager vi 
altid udgangspunkt i det enkelte barn og dets behov. 

 

Rutinesituationer indeholder stor læring for barnets alsidige personlige udvikling og det er vores 
ansvar at sikre at alle rutiner bliver gjort til gode læringsrum. Vi forsøger i børnenes hverdagsliv 
at give dem så meget ansvar som muligt og lade dem bidrage aktivt til rutinerne så børnene 
vokser med opgaverne, og vi kan følge barnets fremskridt.  

I de små læringsrum, er der er fokus på nærvær og selvhjulpenhed. Det kan være ude i 
garderoben, hvor barnet lærer selv at tage sit overtøj på. I vuggestuen, hvor det lille barn selv 
henter sin ble. Eller frokosten, hvor vi hjælpes ad med at dække bord, rydde op og sortere affald. 
Barnet bliver støttet af de voksne, som mærker hvad det kan og træder til, hvis der er brug for 
en hånd.  

Barnet lærer at hjælpe med at løse en opgave, hvilket vil give dem en succesoplevelse. Rutiner 
bidrager positivt til barnets alsidige personlige udvikling, når barnet lærer at mestre dagens 
gøremål selv, er det med til at øge deres selvværd og bevidsthed om hvad de kan, dette skaber 
også gå-på mod hos børnene til at udfordre sig selv med nye ting. Disse små hverdagsøjeblikke 
er er et kæmpe privilegie for os at følge.  

 

I vores Børnehus arbejder vi med anerkendende pædagogik og børneperspektiver. 
Anerkendende pædagogik indebærer voksne, som er nærværende, indfølende og som kan 
sætte sig selv til side og gå ind i barnet oplevelsesverden. Det er voksne, som kan mærke 
barnet og prøver at sætte sig ind i barnets handlinger. I vores Børnehus er alle følelser legale. 
Vi viser alle glæde, vrede, frustration, bliver ked af det, overrasket og alle andre følelser. Vi 
rummer alle følelser og der bliver snakket om dem og handlet på dem. Barnet opbygger og 
udvikler sin sociale læring gennem hele sin tid i børnehuset. Dette sker blandt andet gennem 
konfliktløsning og følelses læring i samspil med de øvrige børn og det pædagogiske personale. 
I konfliktfyldte situationer, forsøger vi at stille os nysgerrige på hvad der gik galt og stiller 
spørgsmål som kan guide barnet i fremtidige konflikter. Konflikter er en del af det at være barn, 
da barnet prøver sig selv og sine omgivelser af, og det er vores opgave at hjælpe børnene 
tilbage igen, så de kan blive klogere på situationen og sine egne grænser.  

Ved en konfliktløsning mellem 2 børn: Eks. Når 2 børn bliver uenige om noget, har barnet sit 
eget perspektiv på, hvad der er sket. Den voksne spørger ind til begge børns perspektiver for 
at høre deres vinkel på situationen. Perspektiverne bliver inddraget til forståelsen af 
handlingerne og bruges i konfliktløsningen. Den voksne kan også hjælpe børnene ved at giver 
dem forskellige handlemuligheder til at få løst konflikten. Nogle gange løser børnene konflikten 
ved selv, andre gange bruges den voksnes forslag. Der arbejdes med at sætte ord på barnet 
følelsesudtryk ved aflæsning af krop og ansigt og der er fokus på, at barnet skal lærer at mærke 
sig selv, egne og andres grænser og sige til og fra. Et redskab vi bruger er, at barnet lærer at 
række hånden ud og siger stop eller hente en voksen, som kan hjælpe og modsat at barnet 
lærer stoppe, når der bliver sagt stop. Børnehavebarnet kan bedre udtrykke sig sprogligt, hvor 
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det lille barn i vuggestuen ikke har udviklet så meget sprog endnu og derfor ikke kan løse 
konflikter på samme måde som børnehavebarnet.  

I vuggestuen foregår konfliktløsningen på anden måde da børnenes kognitive udvikling i de små 
aldersgrupper er der hvor man sprogligt kan kommunikere med dem. I konflikter med de mindre 
børn forsøger den voksne af indtræde i et børneperspektiv og forsøger at sætte ord på hvad 
der gik galt, så det på sigt kan skabe en forståelse for sine omgivelsers følelser, men også ens 
egne. Det kan være en uenighed om et stykke legetøj som et barn har taget, her hjælper den 
voksne barnet med at få leveret legetøjet tilbage og få sat ord på at modparten blev ked, og 
hjælpe barnet i gang med noget andet.  

 

Der bliver i alle konflikter ydet stor omsorg, og vi er opmærksomme igennem vores sprogbrug i 
konflikterne at der handler om handlinger og ikke om ’barnet’, så vi ikke igennem vores narrative 
tale omkring børn ikke får placeret nogle i udsatte positioner. Ingen børn i vores børnehus skal 
have en opfattelse af ”at jeg er sådan en andre ikke har lyst til at lege med”. Vores største 
opgave er, at få det enkelte barn til at føle sig som et værdifuldt menneske,” ligesom det er" og 
opleve sig som en værdifuld medspiller i fællesskabet. Vi voksne skal møde barnet med 
ligeværdighed og respekt.  

  

Vi har i børnehuset to skønne legepladser, hvor der er mulighed for masser af leg. Der er 
mulighed for leg, som barnet selv kan konstruere og her bruge sin fantasi, lave rollelege eller 
andre aktiviteter som f.eks. finde insekter. Der er forskellige muligheder for, at barnet kan bruge 
sin krop på gyngestativ, klatrestativ, cykle, i sandkassen meget mere og finde ud af” hvad kan 
jeg”. Her kan det enkelte barn også udforske og danne relationer på tværs af stuerne. 
Relationerne som børnene indgår ligeværdigt i er med til at støtte barnet i processen med at 
lege med forskellige typer roller i legene, eller inspirere til barnets egne interesser, som er med 
til at bidrage til barnets identitetsdannelse. Ligeledes er de voksnes planlagte aktiviteter, men 
også de spontane med til at give barnet mulighed for at prøve forskellige ting af, og giver barnet 
mulighed for at udforske sig selv i samspil med andre.   
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Social udvikling 

”Social udvikling er udvikling af sociale handlemuligheder og deltagelsesformer og foregår i sociale 

fællesskaber, hvor børnene kan opleve at høre til, og hvor de kan gøre sig erfaringer med selv at øve 

indflydelse og med at værdsætte forskellighed.  

Gennem relationer til andre udvikler børn empati og sociale relationer, og læringsmiljøet skal derfor 

understøtte børns opbygning af relationer til andre børn, til det pædagogiske personale, til lokal- og 

nærmiljøet, til aktiviteter, ting, legetøj m.m.” 

Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 38-39 

 

 

 

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø børnenes sociale udvikling? 

Herunder, hvordan vores pædagogiske læringsmiljø: 

 Understøtter de to pædagogiske mål for temaet Social udvikling  

 Tager udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag  

 Ses i samspil med de øvrige læreplanstemaer. 

Vi betragter børnene som ligeværdige mennesker i forhold til de voksne, men er samtidig 
bevidste om at børn ikke er jævnbyrdige erfaringsmæssigt. Det er derfor de voksnes ansvar at 
skabe trygge og tillidsfulde rammer, hvori børnene kan gøre sig egne erfaringer med verden i 
alt, hvad et hverdagsliv indebære. Det gælder i situationer gennem hele dagen i institutionerne, 
altså i voksen initierede-, børneinitierede aktiviteter og hverdagssituationerne også kaldet 
rutinerne, som alle er pædagogiske læringsrum. Vi møder børnene med en grundlæggende 
forståelse af, at det de bringer med ind i relationerne har betydning og, at de er vigtige.  

 

Børnenes sociale udvikling kan kun foregå i samspil med andre og, når de er en del af noget 
fælles. Vi påvirker hinanden og vi påvirkes af hinanden. Vi arbejder på at styrke børnenes 
sociale fælleskaber både inde og ude, så de har mod på at deltage i forskellige lege, der kan 
opstå i de forskellige læringsrum, som børnene er i, og de overgange som dagen indeholder. 
Børnenes sociale udvikling er i høj grad koblet til det tætte samspil børnene er i med de voksne. 
Vi ser det derfor som meget vigtigt, at vi som voksne er empatiske og synlige rollemodeller. Vi 
er meget bevidste om hvordan vi taler og gebærder os i dagligdagen, så børnene har nogle 
gode rollemodeller at spejle sig i.   
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I forbindelse med børnenes sociale udvikling er udvikling af empati meget vigtig. Vi ser det 
derfor som vores rolle at medvirke til at børnene lære at kunne indleve sig i og forstå andres 
følelser. For at de kan det, skal de kunne kende følelserne hos dem selv. Vi hjælper med at 
udvikle deres empatiske evner, selvstændighed og følelsesregulering. Det gør vi blandt andet 
ved at hjælpe børnene med at løse konflikter og bidrager til handlemuligheder når behovet er 
der, samtidig forsøger vi også at lade børnene prøve at finde løsningerne selv. 
Handlemulighederne i konfliktløsning kan være at skulle indgå et kompromis, lære at dele eller 
at være åben for andres følelser og behov. Vi italesætter følelser og udtryk, så de lærer at læse 
sig selv og andre. Vi understøtter børnenes sproglige udvikling for at de kan begå sig i sociale 
sammenhænge med andre børn og voksne. På den måde vil barnet blive bedre og bedre til 
selv at kunne klare sig i de sociale sammenhænge de møder gennem dagen. De vil kunne se 
og indleve sig i de andre børn og blive bedre til at hjælpe hinanden og tage hensyn til hinanden.  

 

Børnefællesskabet og fællesskabsfølelsen er vigtig for barnets trivsel og læring. Det enkelte 
barn skal føle sig som en værdifuld medspiller af fællesskabet, som igennem sin tid i vores 
børnehus lære at begå sig i fællesskabet, få gode erfaringer i at være en del af fællesskabet og 
føle at det bidrager på sin helt egen unikke måde.  Alt det vi laver med barnet igennem dagen, 
skal bidrage til at øge barnets deltagelses kompetence. Barnet skal hos os mærke, at der plads 
til alle og til alle vores forskelligheder. Vi voksne går foran ved at vise og italesætte, at vi som 
stue og børnehus brænder for det store fællesskab. Barnet skal føle at det hører til og vi voksne 
starter om morgenen med at give barnet en god velkomst, et godmorgen, et kram og følelse af, 
hvor er skønt at se dig. Eks Et barn kan have svært ved at blive afleveret om morgenen og her 
er den voksne klar til at hjælpe barnet med at sige farvel til forældre og komme godt i gang med 
dagen. Hvor et andet barn løber ind på stuen og er i fuld sving med det samme. Vi modtager 
nye børn på stuerne ved at fortælle, at der starter et nyt barn, lærer og viser børnene, hvordan 
man tager godt imod og hjælper det nye barn. 

 

Børnenes relation til hinanden opbygges ved at være i små grupper, hvor der er plads til 
fordybende leg og til, at man kan lære hinanden godt at kende. Dette gøres ved at støtte op om 
barnets venskaber, samt hjælpe barnet til at skabe nye venskaber og hjælpe barnet, hvor det 
kan være lidt svært. Vi præsenterer barnet for forskellige børnefællesskaber, både små og 
store, som aktivitet i små grupper eller regellege i det store fællesskab. Vi voksne er gode 
rollemodeller, som barnet kan spejle sig i. Vi hjælper børnene til at lærer sociale kompetencer 
og har fokus på at udvikle og støtter barnet “lige hvor det er” fra det starter i Børnehuset. Barnet 
udforsker og udvikler egne erfaringer og færdigheder, som det kan bruge i fællesskabet og vi 
voksne er der og griber barnet, så det er trygt og sikkert og helt i orden at prøve sig frem i denne 
verden.  

 

I både vuggestuen og børnehaven arbejder vi med at styrke børnenes sociale fælleskaber og 
venskaber gennem hele dagen, i de små aktiviteter, børnenes legen og i dagligdages rutiner. 
Vi bestræber os på at være nærværende og i øjenhøjde med børnene, da dette skaber en 
ligeværdig relation. Vi leger på tværs af aldre, så vi lærer hinanden at kende på kryds og tværs 
i huset, da der er god læring at hente ved at skulle være omsorgsfuld eller- tage hensyn til det 
mindre barn. Samtidig er der meget læring for de mindre børn i at de har nogle større børn at 
spejle sig i og tage ved lære af og blive inspireret af. Der er samtidig også en social læring for 
børnene at børnegrupperne mødes på kryds og tværs så det enkelte barn får kendskab til flere 
børns forskelligheder som kan bidrage til et mangfoldigt menneskesyn.  
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Ved at vi opdeler børnene i mindre grupper skaber det inkluderende læringsmiljøer hvor flere 
børn som oftest har mod på at sætte sig selv lidt mere i spil end i det store fælleskab, vi har 
også en tættere kontakt i de mindre opdelte grupper med børnene og har større mulighed for 
at understøtte de enkelte børn i at indgå i fælleskabet.  

 

I den børneinitierede leg forholder vi os i nærheden så vi kan guide, understøtte og måske være 
behjælpelige med videreudvikling i legen. Børnenes egen leg er også et rum som vi bruger til 
at observere det enkelte barn, men også den samlede børnegruppe, som vi kan bruge til egen 
inspiration i planlægningen, eller til at facillitere nye børnefælleskaber.  
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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. 

Vi mennesker kommunikerer i alle døgnets vågne timer. Vi bruger mimik, gestik og ord til at 
udtrykke behov, følelser, ønsker og til at indgå i sociale relationer. Som pædagogisk 
personale er det vores opgave at give det enkelte barn mulighed for at udvikle en så 
nuanceret kommunikation og sprogfærdighed som muligt, mens det går i vores børnehus.  

 

Fordi vi kommunikerer og bruger sproget i alt, hvad vi gør, er det vigtigt at vi ikke ser sproget 
som en aktivitet vi sætter i gang efter behov, eller lyst. Det er en opmærksomhed vi er 
bevidste om hele dagen, og som kræver at vi er nærværende voksne i øjenhøjde.  

Ved at dele børnene op i mindre grupper om formiddagen, giver det os bedre mulighed for at 
være i tæt kontakt med det enkelte barn, samt støtte barnet når det forsøger at skabe kontakt 
til de andre i gruppen. Det samme gør sig gældende i de rutineprægede situationer som et 
dagligt måltid, hvor børnene spiser sammen i mindre grupper, og der derfor er mulighed for at 
komme hele vejen rundt om bordet og sørge for at alle børnene kommer til orde, når vi 
snakker om hvad der er sket i weekenden, eller den tur vi måske lige har været på.  
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Opdelingen i mindre grupper giver os bedre mulighed for at følge det enkelte barns spor hvad 
enten det er opdeling til voksenstyret aktiviteter, eller for at understøtte nye børnefælleskaber. 
Når børnene er opdelt i mindre grupper er det nemmere for os at følge børnenes naturlige 
virkelyst og deres interesser. Et eksempel kan være når vi er på tur i regnvejr og børnenes 
naturlige opmærksomhed falder på sneglene på vejen, så opstår der samtaler og spørgsmål 
som vi sammen kan undersøge og finde opklarende svar på, ved måske at besøge biblioteket 
og undersøge tingene nærmere, eller ved at benytte digitale medier.  

 

I vores børnehus vægter vi at være nysgerrige sammen med børnene. Vi tilrettelægger 
tematiske forløb, hvor vi tager udgangspunkt i børnenes interesser og bygger videre på den 
viden de har i forvejen. Under et tematisk forløb, får det enkelte barn mulighed for at udvide 
sin viden og sproglige færdigheder. Vi dykker ned i et emne, ved at læse, tage på ture, bruge 
vores sanser, bruge fokus ord, tage billeder, synger sange og bruger vores kreativitet til at 
udfolde det tema vi har arbejdet med. Vi afsætter god tid til hvert tema og laver udstillinger på 
stuerne, så vi kan tale med barnet om det vi har arbejdet med. Her er det også vigtigt at vi 
inddrager forældrene i vores arbejde. 

  

Fokusord, sange, rim og remser og billeder bliver sendt med hjem, så forældrene aktivt kan 
være med. Vi giver også forældrene små opgaver, som at medbringe aviser, mælkekartoner 
med mere.  

Børns sprog udvikler sig i samspil med andre. Vi vægter de gode relationer og er særligt 
opmærksomme på de børn der har svært ved at indgå i disse samspil. Et barn med sproglige 
og kommunikative vanskeligheder, kan have svært ved at afkode de andres børns hensigter, 
samt give udtryk for sine egne. Vores tilstedeværelse i den selvorganiserede leg, er derfor 
rigtig vigtig, så vi kan skabe en gensidig forståelse for børnenes følelser og tanker fra begge 
perspektiver. Vi er synlige og tilgængelige voksne, som støtter og guider det enkelte barn, 
uden at fratage dem retten til selv at styre legen.  

 

Vi arbejder på at skabe indbydende legemiljøer, både ude og inde. Legemiljøer der tydeligt 
inspirerer til dialog og samspil. Det kan være i form af legekøkkener, læsehjørner, tilgængeligt 
tegneredskaber m.m.  

 

I vuggestuen benytter vi billeder, med beskrivende ord som understøtter arbejdet med et 
givende tema. Billederne taler naturligt til børnene og vi benytter også billederne og ordene til 
at inddrage dem i vores formiddags samlinger hvor der både indgår højtlæsning og sange 
som er tilpasset et givende tema. Feks. I arbejdet med temaet ’vores planet’ har vi beskæftiget 
os med dyr, hvor der hang billeder af bondegårds dyr og under sang samlingen blev der 
sunget Jens Petersens ko, hjulene på bussen med dyr og Jens Hansen havde en bondegår. 
På børnenes kurve, garderober og billeder er deres navn skrevet, hurtigt lærer de at 
genkende eget navn og med tiden de andre børns navne.  

 

I vores børnehus er der ansat to sprogvejledere. En i vuggestuen og en i børnehaven. De har 
begge til opgave at vejlede kollegaer og forældre i hvilke tiltag der skal til, for at hjælpe det 
enkelte barn. I børnehaven står sprogvejlederen for små sprogforløb af to måneders varighed. 
Formålet med disse forløb er at arbejde målrettet med en bestemt sprogindsats f.eks. 
sprogforståelse, udtale, sproglig hukommelse m.m. Sprogvejlederen sammensætter en 
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gruppe børn på 4-5 stykker, som mødes to gange om ugen. For at sådan et forløb skal være 
en succes, er det naturligvis vigtigt at inddrage forældrene, så meget som muligt. Forældrene 
bliver informeret om forløbets indhold og får små opgaver fra gang til gang.  

Derudover har vi en sprogansvarlig på hver stue, som står for den daglige kvalitet af 
sprogarbejdet er optimalt.  

Børn der har brug for flere sprog i sin dagligdag, kan godt være ekstra udfordret både i det 
verbale og nonverbale sprog. Her er det ekstra vigtigt, at barnet bliver mødt i de forsøg på 
kommunikation som barnet viser. Selvom sproget kan være svært, så er der ofte meget 
kommunikation at bygge en fælles forståelse på. 
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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. 

Børns trivsel, læring og udvikling har stor relation til barnets brug af kroppen. Forskning viser 
at læring med kroppen forrest er med til at styrke børnenes kognitive, sociale og sproglige 
udvikling.  

Moderne hjerneforskning viser at barnets læring og udvikling hænger meget sammen med 
brugen af kroppen og omgivelserne. Børnene lærer at forstå omverden gennem de erfaringer 
de gør sig med egen krop. Fx når vi til samling synger om konkrete emner som regnen og 
med kroppen simulere regnvejr, sammen med de erfaringer børnene gør sig når regnen 
rammer ens kinder, samt at hoppe i vandpytter. Det at opleve konkrete emner igennem en 
sanselig erfaring skaber læring hos barnet, som nemmere lagre sig i hjernen. 

 

Læring med kroppen er et komplekst samspil mellem hjerne og omgivelserne. Børnene bliver 
klogere på sig selv og deres omgivelser når de får lov til at prøve sig selv af, fx i måltids 
situationen, at børnene er med til at dække bord, øver sig i at hælde vand op, men spilder og 
vi sammen får sat ord på at vandet er vådt og at vi hjælpes ad med at få tørret op er også med 
til at styrke de sociale relationer.  
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Vores inde og uderum er fleksibelt og at inventar, som taburetter, borde, stole og bænke 
inddrages som redskaber i barnets leg er en naturlighed. De fysiske rammer taler til børnene 
og invitere til noget, og vi forsøger at begrænse vores regler, så det ikke hæmmer børnenes 
kropslige udfoldelse.  

 

Både i den selvorganiserede og den strukturerede leg, er der mulighed for, at det enkelte barn 
bliver udfordret sanseligt og motorisk.  

Vi arbejder løbende på at skabe de bedste fysiske læringsmiljøer som taler til børnenes 
naturlige virkelyst og som invitere til at børnene oplever glæde ved bevægelse, men samtidig 
også skaber baser som er af en mere rolig karakter hvor børnene kan fordybe sig og finde sin 
indre ro. Børnenes sanser er hele tiden i spil, hvor vi igennem aktiviteter som 
forhindringsbaner, motorik, sang og bevægelseslege udfordrer dem, så de oplever en 
bevægelsesglæde.  

 

 

At bruge sin krop handler ikke kun om at være i bevægelse, men i høj grad også om at bruge 
sine sanser. Lugte, se, høre, smage og føle er sanser vi bruger hver dag til at erfare verden 
med. Sanserne bliver brugt både når vi undersøge noget nyt og for at genkende det vi 
allerede kender. Vores sanser er med os hele tiden og er et vigtigt redskab for et barn, der er 
ved at lære verdenen at kende. 

Mennesket er derudover udstyret med tre sanser som kroppen bruger til at bevæge sig med.  

Vestibuler sansen fortæller vores krop, om vi drejer rundt eller vender på hovedet. Muskel/led 
sansen fortæller os, hvor mange kræfter vi skal bruge til at kaste en bold, sætte af til et hop 
eller løfte en kande med vand. Sidst men ikke mindst bruger vi den taktile sans til at mærke 
udefrakommende påvirkninger som en berøring, en fjer der kilder eller vægten fra ens dyne 
der omslutter ens krop. 

I vores børnehus giver vi det enkelte barn mulighed for at undersøge og udforske, ved hjælp 
af alle dets sanser. Det er vigtigt at alle børn får mulighed for at, tumle, klatre, hoppe ned, 
sjippe, rutsje, trille, løbe, gå balancegang, ligge musestille eller hjælpe hinanden med at 
slæbe noget tungt.  

Både inde og ude har børn brug for at prøve kræfter med, hvad deres krop kan. Det kan være 
at en gruppe børn hjælper hinanden med at rykke på stole, borde og taburetter for at lave en 
forhindringsbane, eller cykle hurtigt om kap rundt på legepladsen, så vinden suser i håret. De 
fysiske rammer spiller her en stor rolle i børnenes mulighed for kropslig udfoldelse, og de 
voksne stiller rekvisitter til rådighed så børnene kan slå kolbøtter, gå på line og lege på en 
forhindringsbane hvor den voksne kan gå forrest og sætte rammen men også træde ud og 
lade børnene prøve nye måder at bruge kroppen på.  

 

Vi benytter kroppen som element i rutinesituationerne, hvor børnene deltager aktivt i 
dagligdagens gøremål. Der arbejdes med selvhjulpenhed i rutinerne, hvor børnene selv lære 
at tage tøjet af og på når vi f.eks. Skal på legepladsen, eller når børnene skal puttes og 
skiftes, disse erfaringer med til at øge børnenes kropsbevidsthed samt, selvtillid og selvværd. 
De voksne forholder sig guidende og hjælper ved behov.  
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Vi arbejder med ”pædagogisk bagdør”, der giver barnet en udvej, hvis udfordringen bliver for 
stor. Selv hvis barnet ikke ønsker at deltage i en given aktivitet kan der være stor læring 
forbundet ved at være perifært deltagende og det giver måske barnet lyst til at deltage en 
anden gang. Vi støtter og opmuntre det enkelte barn, giver det nye muligheder og afventer 
barnets forsøg på at lykkedes med noget ukendt og mærke den rus det giver at lykkedes.  

 

Det at komme på ture ud af huset, er en vigtig prioritering, både for det lille vuggestuebarn og 
det store børnehavebarn. Så vidt det er muligt, bruger vi vores ture, som en del af vores 
tematiske arbejde. Det kan være at vi går afsted for at finde materialer, lege regellege, tage på 
museum, biblioteket og lignende. På disse ture er indholdet planlagt på forhånd og formålet er 
italesat. Men en tur kan lige såvel være en tur i nærområdet, hvor formålet er at, stoppe op, 
se, mærke og dufte naturen ud fra børnenes egne opdagelser. Om turen består af det ene 
eller andet, så er det barnets krop og sanser der er i fokus. 

 

Vi voksne bestræber os på at være gode rolle modeller der selv deltager aktivt og 
nærværdende i aktiviteterne og er guidende og motivere dem til at bruge deres krop. Vi 
benytter os at vores rytmik /motorik rum hvor børnene kan få pulsen op og mærke deres krop i 
et andet tempo. Ved at vi også viser entusiasme ved at være i bevægelse kan dette smitte af 
på børnene. Derfor vil i også opleve at de voksne også danser med når der bliver lavet stop 
dans, eller at der ligger en voksen på en madras der er ved at hjælpe et barn igennem en 
koldbøtte. Vi laver også sanglege, hvor kroppen aktivt indgår.  

 

Derudover bruger vi nogle gange afslapnings musik og drømmerejser til at hjælpe børnene til 
at finde en indre ro og lige få en pause i løbet af dagen. Vi kan også sommetider benytte 
musik i putte situationen i vuggestuen.  
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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. 

Børn, især de 2-5 årige, lærer primært gennem krop og sanser og erfaringer via disse. Når børn 
omgås meget med naturen bliver de kropsligt stærkere, smidigere og har i større grad bedre 
styr på deres koordinationsevner og motorik. Børn bliver i højere grad stimuleret i deres 
kreativitet, fantasi og evne til at tænke innovativt når de bruger en stor del af deres hverdag 
udenfor.  

Disse muligheder vil vi gerne styrke i vores børnehus, ved at give børnene en rig mulighed for 
at færdes udenfor og give dem de bedst mulige vilkår for at opnå disse færdigheder. De mange 
muligheder ude i naturen, er med til at danne rammerne om et godt fællesskab. Naturens rum 
skaber andre muligheder for leg, der er både plads til et højt aktivitetsniveau og til mere rolig 
fordybelse. Naturen giver en god mulighed for at mærke og føle og blive udfordret i at turde, 
dufte, røre, og blive udfordret i sine motoriske udfoldelser. Vi vil være nysgerrige og undres og 
undersøgende sammen med børnene gennem projekter og forløb, men også i hverdagen. Det 
vil give børnene rig mulighed for at få nye sproglige udfoldelser og sociale samspil børnene 
imellem. Vi sætter en ramme og bruger naturen, undersøger den evt. med redskaber og 
aktiviteter.  

Vi vil gerne give børnene en viden og forståelse om forskellige naturmiljøer. Hvordan vi bruger 
dem, oplever dem og hvorfor det er vigtigt at passe på naturen. Vi har fokus på genbrug og 
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bæredygtighed og dermed lære børnene hvordan vi passer på naturen. Dette gør vi blandt 
andet gennem daglig dialog med børnene omkring hvordan man passer på naturen og i 
børnehaven er der på stuerne placeret forskellige skraldespande så det er en naturlig del af 
børnenes hverdag at bidrage til en bæredygtig tilværelse.  

Der er rig mulighed for at bruge naturens naturlige materialer til aktiviteter og dermed også en 
mulighed for at trække naturen indenfor og lave projekter. Vi har fokus på at børnene får plads 
til at fordybe sig i naturens mange muligheder som blandt andet årstiderne, dyr, planter, 
haletudser osv.  Her vil vi udnytte nærområdet til, hvor der er rig mulighed for disse ting. 
Derudover bestræber vi os også på at tage på længere ture væk fra vores institution til steder 
hvor børnene kan få en anderledes læringsmulighed. Disse ture kan inkludere bondegårds-ture, 
zoologisk have, den blå planet, museer osv. Vi har to ladcykler til formålet og bruger også bus 
og tog. 

Vi lægger vægt på science, da det giver en undersøgende tilgang, som åbner op for en aktiv og 
undersøgende inddragelse af naturen og naturfænomener. Børnene skal aktivt inddrages og få 
et større kendskab til ting om dyr og planter, naturfænomener, lys, vand, magnetisme osv. Vi 
bruger børnenes egen nysgerrighed og undren og bygger videre ved at inddrage symboler, 
farver, vægforskel som man sammen med børnene kan snakke om og undersøge. Dette vil give 
børnene plads til selv at få lejlighed til at reflektere og komme frem til egne mulige forståelser. 
Vi udvider børnenes horisont ved at gøre børnene nysgerrige og undersøge ting som at måle 
og veje, snakke om koldt og varmt, lave forskellige forsøg som flyde/synke, inddrage tal, vægt, 
længdemål osv.  

Vores legepladser er indrettet så børnene har mulighed for at få den nysgerrige tilgang. Vi har 
plakater med naturmatematik, fugle og insekter, træer med forskellige frugter, forskellige 
planter, mulighed for at finde pinde, sten osv. som kan bruges til ovenstående formål. Vi har 
insektfliser, som kan vendes når der skal findes bænkebidere og andet lækkert kryb.  

Vi samarbejder også på tværs i vores børnehus, så vuggestuebørn og børnehavebørn kan 
hjælpe hinanden til en større læring.  Vi laver flere forskellige projekter sammen i løbet af året 
på tværs af alder og grupper, hvor vi har fokus på natur, udeliv og science. 

Vi er en gang årligt på en fælles bondegårds tur med de ældste vuggestuebørn og alle 
børnehavebørn som en del af arbejdet med natur, derudover arbejder vi med fælles temaer 
hvor natur ofte er et naturligt element at inddrage.  

Naturen og naturfænomener indgår som en del af vores dagligdag og er en del af mange 
rutinesituationer. Vejret er ofte et samtaleemne i forbindelse med en samling, og indgår måske 
i dagens sange. Samtidig er naturfænomener en del af samtalerne når vi skal have regntøj på 
når vi skal ud i regnen, eller solcreme på når den danske sommer viser sig fra sin gode side. 
Naturfænomenerne er noget vi griber i nuet når børnenes opmærksomhed falder på emnet, og 
vi er nysgerrige med børnene om hvorfor det egentlig regner, eller hvordan regnen er blevet til 
sne. Vi har også lavet iskrystaller i forme i frostvejret, som er blevet undersøgt og hængt op på 
legepladsen, og pludselig var de forsvundet fordi det var tøvejr.  

Vi forsøger at forholde os nysgerrige med børnene om emner som børnene selv bringer på 
banen, som kan give os inspiration til nye tematiske forløb, om for eksempel legepladsens 
insekter.  
Vi bestræber os på at komme ud hver dag, der kan være tilfælde hvor vi vælger andre aktiviteter 
til, frem for at komme ud, men børnene er som minimum ude nogle gange om ugen.  
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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. 

Når vi taler kultur definerer vi denne med flere betydninger:  
Dannelsesbegrebet kultur i vores samfund, de normer, holdninger, religion, værdier og 
traditioner som vores samfund og institutionen bygger på.  
 
Vi vil gerne skabe mulighed for at barnet gennem læring får kendskab til den ”gense” kultur og 
dannelse som formgiver vores samfund.  
I mødet med barnet er det vores ønske at barnet oplever sig anerkendt og har værdi i sig selv, 
at vi er åbne i forhold til mangfoldighed omkring religion, værdisæt og familiesammensætning. 
Vi har fokus på, at sikre at vores egne normer, holdninger og værdisæt ikke spænder ben for 
et åbent møde med barnet og dets familie.  
 
Vi vil gerne bidrage til at barnet mødes respektfuldt, og dannes til at kunne begå sig i et trygt 
og respektfuldt miljø, hvor man giver plads til hinanden, og kan indgå i forskellige fællesskaber 
i hverdagslivet. Dette ved at barnet, føler sig tryg og nysgerrig på at turde indgå i de forskellige 
kontekster som leg, aktiviteter, måltider og almene krav for at kunne begå sig i fællesskabet, 
og mødet med andre børn og voksne i institutionen.  
 
Som en måde at skabe åbenhed, anerkendelse og accept for mangfoldighed, har børnehaven 
arbejdet med temaer, hvor børnene har fået læring om andre børns kulturelle baggrunde. 
Dette ved at stuerne har kørt ugetema over et andet land, som et barn kommer fra. 
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Eksempelvis at vi lærer at sige et par ord på et andet sprog, hører musik og smager på mad 
fra andre kulturer. Forældrene er blevet inddraget så de har været en aktiv ressource i 
arbejdet. Der er blevet inddraget folkefortællinger fra andre kulture og lande som har kunne 
bidrage til kreative processer, blandt andet blev der i børnehaven bygget en drage som en del 
af et folkeeventyr fortalt af en polsk familie.  
 
Vi vil gerne bidrage til at barnet i institutionen møder og får kendskab til de almene traditioner 
som eksisterer i det vores samfund, herunder jul, påske, fastelavn og halloween etc. 
Derudover giver vi børnene kendskab til andre traditioner udfra hvilken børnegruppe vi har, 
det kunne fx være Eid, kinesisk nytår, thanksgiving etc. Dette gør vi gennem temaer og 
aktiviteter såsom musik, læsning, kreative aktiviteter, tage på oplevelsesture og ved at smage 
og dufte.  
 
Vuggestuen vil have fokus på måltidet, ved at integrere æstetikken ved borddækning og 
servere måltider som kendetegner traditionerne f.eks. jul, påske etc. Samt fortsætte med at 
tilgodese de behov omkring måltidet, som gælder for de forskellige kulturelle baggrunde, 
allergier m.m. som eksisterer i vores samfund og familierne.  
Vuggestuen vil inddrage børnene i fællesskabet, ved at danne små børnegrupper omkring 
måltidet, og give børnene ejerskab omkring måltidet, ved at børnene får tildelt små opgaver, 
hvor børnene vil være med til at hente madvogn, borddækning og afrydning.  
 
Vi bestræber os på at barnet gennem hverdagen, møder forskellige kunstarter, som 
scenekunst, medie, maleri, musik, sang og litteratur m.m., hvor vi kan skabe nysgerrighed og 
sanselige oplevelser, som kan styrke barnets lyst til at udfolde sig fantasifuldt og 
følelsesmæssigt. Dette gør vi gennem temaer, hvor vi bearbejder temaet, ved at danne små 
fællesskaber i børnegrupper, hvor der synges, læses, tage på turoplevelser, arbejdes kreativt 
med maleri, teater og rollelege. Vi pynter vores børnehus med børnenes kunst og invitere 
gerne til en fernisering.  
 
For at inspirere til barnet, finder vi det vigtigt at indrette stuen, på en sådan måde at barnet 
bliver nysgerrigt og får inspiration til udfoldelse. Det er vigtigt at rummet gennem æstetik og 
tydelighed viser barnet, hvilken zone det befinder sig i f.eks. her findes konstruktionslegetøj, 
her kan der leges rollelege, her males der, med plads til udstillinger og fantasi m.m.  
 
Vi har i løbet af året forskellige kulturelle begivenheder i institutionen  

 Fastelavn. Op til fastelavn bliver der lavet forskellige kreative projekter med børnene, at 
klippe masker, lavet tønder m.m. Der bliver snakket om forskellige roller som man kan 
prøve af, og stifte bekendtskab med og være til fastelavns festen. Vi holder 
fastelavnsfest hvor børn og voksne kommer udklædt og tønderne slås ned.  

 Påske. Til påske har vi ligeledes forskellige kreative projekter, der bliver sået karse som 
børnene kan få med hjem til påske bordet, der bliver måske malet æg eller lavet en 
påskekylling. Vi besøger den lokale kirke til en lille historie, hvor der er en slags 
påskejagt hvor børnene skal finde påskeharen. Der er påskefrokost i både vuggestuen 
og børnehaven hvor der er gjort lidt ekstra ud af måltidet. Nogle triller æg og andre går 
på æggejagt. 

 Sommerfest. Vi har årligt en sommerfest i institutionen hvor forældrene indbydes 
indenfor til eftermiddags/aften hygge i nogle timer sammen med deres børn. 
Sommerfesten har tidligere budt på forskellige boder i børnehaven hvor børnene kan 
prøve forskellige ting af. I vuggestuen er der tidligere blevet sunget sange med børn og 
forældre i forbindelse med sommerfesten. Vi ønsker ikke at ligge os fast på hvordan 
sommerfesterne skal tilrettelægges, men hellere tage det år for år i samarbejde med 
bestyrelsen.  
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 Halloween. Der bliver skåret græskar, som pynter i institutionen og der bliver klippet 
flagremus, som kan sprede lidt ”uhygge”.   

 Jul. Op til jul pynter vi op med børnene og laver det lidt ekstra hyggeligt. Vi synger 
diverse julesange og fortæller historier som har relation til højtiden. Vi besøger kirken 
og danser om juletræet, der bliver lavet kreative projekter, fx juledekorationer, 
vinduesudsmykning, juletræspynt og lign.som pynter på stuen inden børnene får det 
hele med hjem optil jul. Derudover tilbyder vi børnene at lave en lille gave de kan ligge 
under juletræet til deres forældre.  

Vi besøger i løbet af året forskellige kultur institutioner som har relation til det tematiske arbejde 
som vi beskæftiger os med. Dette kan være biblioteket, teater, zoologisk have, den blå planet, 
museer, osv.  
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Evalueringskultur 

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

udvikle og kvalificere det pædagogiske læringsmiljø. 

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

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

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

børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse.  

Evalueringen skal offentliggøres. 

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

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

Den pædagogiske dokumentation skal indgå i evalueringen.” 

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

 

 

 

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

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

 

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

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

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

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

 

I vores børnehus arbejdes der tematisk over kortere eller længere perioder. Når der startes på 
et emne, laver vi et mål for emnet og definere hvilke tegn vi sætter op som kriterier for at børnene 
har fået den læring vi tilsigter. Løbende taler vi sammen og ser om vi er på vej mod de opstillede 
mål eller om der skal justeres i det planlagte. Når vi afslutter en tema kigger vi på om børnene 
nåede de mål vi havde sat for dem og har fokus på hvad der lykkedes og hvorfor.  

Dagligt sender vi en lille update til forældrene med hvad dagen har budt på. Vi skriver hvad der 
arbejdes med og hvordan løbende. Når forældrene så vender tilbage og fortæller hvordan de 
har observeret deres barn bruge et bestemt ord eller have en viden om noget, de ikke tidligere 
havde, ved vi at noget lykkedes.  

Vi arbejder løbende med at udvikle og tilpasse vores evalueringskultur. Samt skabe en ramme 
for netop dette arbejde, som kan passe ind i vores børnehus. 

Vi har valgt at lave vores pædagogiske læreplan meget konkret og i eksemplar. På den måde 
kan vi nemt måle på om vi egentlig gør det vi tror vi gør, eller det som vores intentioner er.  
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Vi benytter praksisfortællinger som en måde at undersøge børneperspektiverne, og til at udvikle 
praksis så det giver mening for børnene, og inddrager det løbende i forhold til det dynamiske 
arbejde med den styrkede pædagogiske læreplan.  

Vi er i gang med en længerevarende proces, med at samle de to huse under et børnehus. Her 
er det også meget nærliggende at benytte os af vores fælles lærerplan og på den måde sikre 
os at det er det samme vi gør i begge huse.   

 

 

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.  

 

Vi vil løbende tage vores lærerplan frem på personalemøder og se om der er ting der skal 
justeres.  

Alt personale har valgt et lærerplanstema, som de synes de er særligt gode til eller finder stor 
interesse for. De har i deres gruppe holdt et oplæg for den samlede personalegruppe, samt 
været med til at skrive det der skulle stå i selve lærerplanen. Tanken er at disse grupper løbende 
skal tage temperaturen på det pædagogiske arbejde og være med til både at iværksætte og 
inspirere inden for det valgte tema.  

Hvert andet år vil vi bruge et par af efterårets personalemøder på at gå lidt dybere i læreplanen 
og se om vi stadig gør, det vi skriver eller om der er noget der skal laves om.  

 

Vi vil løbende tage lærerplanen op på forældrebestyrelsesmøder og sikre os at den er 
tidssvarende i forhold til en forældreperspektiv. Skulle det vise sig ikke at være tilfældet, må der 
enten justeres i praksis eller i lærerplanen.   

 

 

 


