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Ramme for udarbejdelse af den pædagogiske læreplan  

 

 

 

 

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

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

gogiske læringsmiljø og børns læring.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vision: 

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

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

solidaritet. 

Alle børn og unge skal være en del af fællesskabet. 

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

Værdigrundlag: 

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

har lyst til at lære. 

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

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

for eget liv og for fællesskabet. 

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

over deres ønsker for fremtiden sammen med deres forældre.” 

 

I vores opgaveløsning, lægger vi vægt på: 

 

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

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

samfund som et naturligt udgangspunkt for deres aktiviteter. 

 At børn og unge respekterer hinandens forskelligheder og grænser. 

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

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

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

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

livskvalitet. 

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

udvikling. 

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

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

enkelte. 

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

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

forebyggende og koordineret indsats. 

 At alle kommunale institutioner skaber inkluderende fællesskaber. 

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

unges liv. 

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

Børnehaven Løjtegårdsvej 167, er lille børnehave beliggende på amager i udkanten af et område med 
småindustri og villaer. Vi er centralt placeret i forhold til transport, og har nem adgang til 
lokalområdets faciliteter som Travbanen og lokale legepladser i gå-afstand. Med bus kommer vi let til 
Dragør, Christianshavn eller indre by. 

Vi er en børnehave som er opdelt i 2 stuer med 23 børn på hver og med 7 fastansatte medarbejdere. 
Hver stue har, ud over et lille rum som bliver brugt til dukkekrog, et multi-rum der kan bruges både til 
kreative projekter, til lego, biler, hule eller hvad børnene ellers måtte efterspørge. I huset har vi en 
stor fælles indendørs balkon, som er vores puderum. Her har vi tydelige retningslinjer for hvilken 
aldersgruppe som må være der hvornår, så de fysiske udfoldelser får plads på aldersvarende niveau. 

Vi har en dejlig legeplads hvor både grov- og finmotorik bliver tilgodeset, hvor der er blomster og 
insekter, og hvor der også er plads til fordybelse i mindre grupper i de fysiske rammer som 
legepladsen tilbyder. 

Vi ser en værdi i faste rutiner. Børnene møder ind senest kl. 9.30, formiddagene kan vi bruge til 
forskellige planlagte aktiviteter ex. ture, projekter, legegrupper og/eller understøttelse af børnenes 
egne initiativer. Ca. kl. 11 holder vi samling på stuerne. Samling er der hvor børn og voksne mødes til 
fælles planlægning/evaluering/formidling/lege/sange/grin eller historier. Vi spiser frokost kl. 11.30 
hvor alle har faste pladser ud fra et pædagogisk skøn i forhold til relation, læring og dannelse. Vi går på 
legepladsen kl. 12.30, og vi går indenfor til afslapning på stuerne kl. 14. Til afslapning ligger børnene på 
tæpper på gulvet hvor de hører lidt stille musik, en lydbog eller at der er en voksen som læser højt. 
Afslapning varer ca. 20 min. og bliver vægtet højt her i børnehaven. Vi oplever at børnene får et større 
overskud til at lege, til at løse konflikter på egen hånd, til at koncentrere sig, og til at få en god aften i 
hjemmet sammen med deres familie. Efterfølgende spiser vi frugt og resterne fra madpakken, hvis 
sulten melder sig. Om eftermiddagen kan børnene vælge forskellige aktiviteter, både ude og inde.  
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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.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

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.  

 

Børnesyn: 

Vi skal sikre os at børnene føler sig set, hørt og forstået. Vi bestræber os på at følge barnets spor, når 
han eller hun viser interesse eller nysgerrighed inden for et emne; det vi ikke ved, det finder vi ud af 
sammen. Vi stiller os til rådighed for legens udvikling, og lader os inddrage på barnets præmisser. Vi 
holder os i periferien, klar til at assisterer om nødvendigt. Dette vil man blandt andet kunne se, når 
børnene bygge med x-blocks på legepladsen. Det er konstruktionslegetøj hvor børnene kan have en 
idé om noget de vil bygge, og en voksen holder sig i nærheden for at hjælpe med det muliges kunst, 
når fantasien blomstre. Vi skaber tid og plads til den børneinitieret leg i stor udstrækning, men vælger 
også at gå forrest i nogen sammenhæng, for at præsenterer nye ting og skabe den form for læring og 
udvikling, som ikke nødvendigvis finder sted i børnenes egen leg. Med x-blocks kan bygges efter 
fantasi eller efter opskrift. ”Hvordan tror du at huset kan få tag på?”, ”-en kælder er en god idé, 
hvordan kunne vi løse det?”.  

 

Dannelse og børneperspektiv: 

Vi skaber de trygge rammer som bliver en træningsplatform for børnene, så de kan øve sig i at fortælle 
deres mening eller bidrage til en samtale. Alle børn er vigtige for fællesskabet, og de skal deltage i det 
omfang som de kan, i den udstrækning som de er klar til. Børnene er en del af hverdagens faste 
rutiner når der skal hentes mad, ryddes op og tages beslutninger om hvor ture skal gå hen, eller hvilke 
aktiviteter der skal planlægges. Vi bringer forskellige emner op når vi har samling, eller lytter til de 
børn som har noget de gerne vil fortælle. Vi øver at vente på tur, i at sige noget højt, og andre i at 
lytte, her skal være plads til alle børn og alle historier.  

 

Leg:  

Alle børn skal have en ven. Ved at have dette i fokus, er vi opmærksomme på at skabe en bred vifte af 
muligheder, for at understøtte børnenes fantasi, initiativer og ideer. De fysiske rammer, skal tilbyde 
plads til fordybelse, og til at imødekomme børns udvikling på mange niveauer ex. motorisk, socialt 
og/eller sprogligt. Vi er en børnehave med struktur, men ikke mere end, at vi til enhver tid er parate til 
at skubbe til rammen, for at en god leg får mere tid eller plads, eller flere deltagere. Vi mener at 
struktur er et vigtigt element i vores hverdag, for når børnene oplever det som er genkendeligt, så kan 
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man oftest også finde mod til at prøve det som er nyt. Struktur kan være rammerne for en bestemt 
leg, eller den frie leg i et fastsat tidsrum. Vi mener ligeledes at struktur er en del af samfundet, som 
børn skal kunne agere i både i børnehaven, men også i deres videre forløb i skoleregi.   

 

 

Læring:  

Læring skal forstås bredt, og er et centralt begreb for os. Læring kan være at forstå sociale spilleregler 
når vi holder samling, hvor man skiftes til at tale, til at sidde og koncentrerer sig når man lytter til 
andre, eller mellem børnene når de interagerer i forskellige sammenhæng. Læring er også, når man i 
trygge omgivelser og med omsorgsfulde relationer, tør træde ud af sin komfortzone og øve sig i nye 
ting, nye ord og nye venskaber. Det er når vi skaber og i tale sætter nye referencepunkter for barnet, 
at udviklingen bliver anerkendt og synlig og giver barnet mod og nysgerrighed til at fortsætte med at 
udforske verden. Vi møder barnet i zonen for nærmeste udvikling, men træffer også et bevidst valg 
omkring hvornår barnet lærer bedst på egne præmisser. Vi ser det når skoen driller, men at ved at øve 
sig, så mestre barnet det til sidst. Vi ser det når roller forhandles i en leg, og argumenterne bliver 
bedre over tid, eller når man ikke holder fast i gyngen, og falder af. 

 

Børnefællesskaber: 

At blive sig selv, blandt andre, kan være en udfordring som mange børn oplever at befinde sig i. Barnet 
skal være omstillingsparat til de forskellige arenaer som familien, børnehaven, stuen, aldersgruppen 
og de nære venner, udgør i løbet af en helt almindelig hverdag. I Børnehaven skaber vi rammerne for 
accept og forståelse af forskelligheder, og genkendelse i ligheder mellem børnene og deres familier. Vi 
skaber også muligheder for nye relationer i børnehaven, ved at tage ansvar for hvor man sidder og 
spiser sin frokost, for hvem man deltager i aktiviteter sammen med, og for ture ud af huset både for 
barnets stue, men også på tværs af husets opdeling. Vi ved, at når vi skaber et fælles tredje, kan det 
blive samlingspunkt og udgangspunkt for nye venskaber, når den børneinitieret leg finder sted. Vi 
oplever at legen blomstrer når vi giver den plads, og vi ser at børn oftest imødekommer muligheden.  
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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.” 

 

Børnehavens hverdag: 

Et barns hverdag i børnehaven starter med at træde ind ad døren om morgenen, og sige godmorgen 
til de medarbejdere som er mødt ind, og sige farvel til sin mor eller far, som skal videre. For nogen 
børn er det svært at sige farvel, men vi støtter og er klar til at hjælpe, og gradvis vil vi opmuntre barnet 
til at sige farvel alene eller sammen med en ven. Der tilbydes morgenmad på stuen frem til kl. 7.30, 
her øver man sig i at hælde maden op selv og i at rydde op efter sig selv.  Morgenen i børnehaven er 
stille og rolig, og for at alle børn kan møde ind i sit eget tempo og få tid til at tage overtøj af og lægge 
madkassen og drikkedunken på plads, har vi valgt at leg i fællesområderne først er når en voksen 
vurdere at det er hensigtsmæssigt. Om morgenen imødekommer vi så vidt muligt børnenes ønsker om 
leg og aktiviteter, mens vi samtidig er opmærksomme på at tilgodese de børn som stadig har behov 
for hjælp til at sige farvel, eller finde vej ind i en leg. 

 

Læringsmiljø: Lærer at ankomme, at hilse, tage sit eget tøj af i garderoben, at sige farvel evt. sammen 
med en ven, støtte en ven i at sige farvel, vurderer hvilken leg man har lyst til, aftale legeregler med 
sine venner, respekterer andre børns ønsker og argumenterer for egne ønsker, bede en voksen om 
hjælp efter behov, vente på tur, respektere husets regler, tage godt imod de børn som kommer senere 
end én selv. 

 

Når klokken er 9 er de fleste børn og medarbejdere mødt ind. På dette tidspunkt vil mange gode lege 
allerede være i gang, og de får lov til at fortsætte i alle rum, hjørner og placeringer som kan lade sig 
gøre i forhold til vores retningslinjer. Det er også på dette tidspunkt at stuens tavle bliver opdateret. 
Det er også på dette tidspunkt at kreative processer kan finde sted, at ture ud af huset er 
hensigtsmæssigt og at særlige tiltag som specifikt sprogarbejde, koordinerende møder eller særligt 
tilrettelagte vokseninitieret aktiviteter, finder sted. Det er her vi har den bedste mulighed for at 
observerer, og til tider guide, børnene i mindre grupper, støtte dem i deres nysgerrighed og styrke 
deres kompetencer og fortsatte udvikling. 

I løbet af formiddagen vil børnene blive tilbudt lidt rugbrød. Når vi holder samling, sker det på barnets 
egen stue, her bringes der emner op om forslag til ture og aktiviteter, nye tiltag eller beslutninger 
bliver præsenteret. Hvis det er muligt laver vi finjusteringer hvis vi vurderer at børnenes meninger kan 
imødekommes og vi giver plads til at alle kan få taletid, andre dage er børnene så optaget af deres leg, 
at vi vælger ikke at forstyrre dem.  

 

Læringsmiljø ved samling: Børnene lærer at forholde sig til tavlen, at aflæse dagens ramme, sidde stille 
og lytte til kollektive beskeder, respekterer talerækken, byde ind med forslag og mening, formulerer sit 
ønske, tilmelde sigtilbud, lære en ny sang eller øve sig på en som er svær. 
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Læringsmiljø ved tur: Tage tøj på selv, pakke sin taske, respekterer regler, vente på tur, forholde sig til 
trafikregler, forholde sig til turens formål, turde deltage, være en del af en gruppe, stille spørgsmål og 
lytte til andres, evaluere turen med sin gruppe, øve sig i at sige sin mening højt. 

Læringsmiljø ved kreative processer: Følge en anvisning, øve færdigheder, vente på tur, danne sig en 
mening, hjælpe en ven, omsætte idé til produkt, hånd-øje koordinering, være nysgerrig, forholde sig til 
tidsrammen, forholde sig til et afgrænset område, udvikle fantasi, lære nye ting og tør deltage, lære at 
øvelse ”gør mester”.  

Læringsmiljø i den børneinitieret leg: aftale regler for legen, rollefordeling, teste nye roller (identiteter), 
fantasi, sociale færdigheder, tolerance, tålmodighed, at være rummelig, hvordan man er en god ven, 
hvordan det er at have en god ven, hvordan man bliver èn. 

Læringsmiljø ved vokseninitieret leg: Følge regler og anvisninger, være en del af et fællesskab, 
genkendelse af legen.  

 

Før frokost samles alle på det store tæppe på gulvet. Her bliver der talt om dagen, vejret, hvem som er 
blevet tildelt hvilke opgave til frokosten og et barn tæller alle de børn som er til stede. Der bliver 
sunget sange og/eller fortalt en (røver)historie. Børnene fordeler sig på deres faste pladser og pakker 
madkassens indhold ud, og lægger det på tallerkenen. Når alle har pakket ud, og der er sagt værsgo, 
spises den første mad i stilhed. Det gør vi for at rette fokus mod måltidet, for at geare ned så samtaler 
kan begynde i fred og ro, og med gode betingelser for meningsudveksling og småsnak ved bordene. 
Når maden er spist færdig, pakkerne børnene deres resterende mad tilbage i madkassen, sætter 
service på rullebordene og sætter sig på tæppet og kigger i bøger. En voksen sidder på tæppet med de 
børn som er hurtigt færdige, mens de sidste spiser færdigt. Når alle er klar, skal børnene selv tage 
deres overtøj på, der sidder en voksen i garderoben og hjælper de børn som ikke mestrer den 
færdighed endnu, opgaven er at opmuntre og guide.  Kl. 12.30 er der to voksne der går med alle 
børnene på legepladsen.  

 

Læringsmiljø ved frokosttid: Sidde og lytte, viden om ugedage og vejret, lære at tælle, udføre en 
opgave, synge i flok, lære nye sange, genkendelse af hverdagens rutiner, lære at samtale, 
sprogudvikling, skiftes til at tale, lære at pakke sin mad ud, lære om hvordan maden er lavet og hvad 
den indeholder (fx hvilket dyr) lære at sætte pris på stilhed, lære at rydde op, øve sig i at tage tøj på, 
øve sig i at bede om hjælp, hjælpe andre, vedholdenhed. 

  

Når alle er gået på legepladsen, er der plads til mange slags leg. Vi har skabt en legeplads der inviterer 
til en mangfoldighed af lege, men først vil vi redegøre for hvilken læring vi har observeret mellem 
børnene, i præcis dette tidsrum: 

 

Læringsmiljø på legepladsen: inviterer til leg, turde spørge om deltagelse i leg, fantasi i udvikling af 
legen, forhandling af roller, afkodning af sociale spilleregler, turde at vælge til -og at sige fra, at være 
modig, at føle sig udfordret, at være nysgerrig, følelse af at høre til, finde venner, vi taler om vejret og 
mærker det på kroppen. 

Vi har skabt en legeplads som tilgodeser finmotorik: små farvede sten i sandkassen, borde hvor man 
har mulighed for tegne, lege med plus-plus, biler eller bondegårdsdyr. Der kan findes insekter i gamle 
grene eller plukkes blomster fra vores bede. Vi imødekommer også de børn som har behov for 
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bevægelse og stimuli af grovmotorik: Vi har go-carts og cykler, gynger, karrusel, legestativ med 
rutchebane, fodboldbane, plads til at løbe, slå kolbøtter og gå balancegang på kanten af sandkassen. 

 

Klokken 14 går alle ind fra legepladsen. Tøjet skal på plads i garderoben, hænderne skal vaskes og der 
skal findes pladser på gulvet, på de tæpper som bliver lagt frem der. Vi holder afslapning, hvor 
børnene får læst en historie eller lytter til lydbog/musik i ca. 20 minutter. Efterfølgende sidder alle 
børn på det store tæppe, og spiser frugt. Har man lidt ekstra mad tilbage i madkassen, kan man spise 
det her. Vi taler om den historie vi har hørt, eller det musik der spillede. Hvis et barn er faldet i søvn, 
får det lov til at hvile lidt ekstra. Børnene bliver spurgt hvad de har lyst til at lave når frugten er spist, 
og de taler om hvem de gerne vil lege med før de bliver hentet. Er vejret godt, kan man vælge at være 
udenfor og lege. De voksne sikre at alle har nogen at lege med, og en aktivitet som de har lyst til. Har 
et barn lyst til at lege med en ven fra den anden stue, er man velkommen til at gøre det. Vi har regler 
for hvornår og hvor mange børn der må lege steder uden opsyn ex. puderum, legeplads eller Lego 
rummet børnene kender reglerne og forholder sig fornuftigt og respektfuldt til dem. 

 

Læringsmiljø i huset om eftermiddagen: Lære at slappe af i kroppen, at lytte og lade tankerne flyve, at 
være stille, tage sit overtøj af og holde orden i sin garderobe, vente på tur til toiletterne, vaske hænder 
(grundigt), finde en plads på et tæppe, være stille sammen med sin ven på et tæppe, samhørighed, 
respekterer husets rutiner, tage frugt efter tur, eftertænksomhed ifht. historien, mod til at fortælle, 
finde på en leg eller en aktivitet, inviterer andre, være åben for invitationer, mærke eget behov 
aktivitetsniveau,  

 

De fysiske rammer i børnehaven skal tilbyde børn udvikling, læring og dannelse, i et miljø hvor de 
trives og kan blomstre. Derfor har vi indrettet os på en måde hvor der er plads til at børn kan finde 
sammen i mindre grupper, og finde ind i den leg som appellerer mest til dem, på et givent tidspunkt. 

 

 

Samarbejde med forældre om børns læring 

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

børns læring.” 

 

Hvordan samarbejder vi med forældrene om barnets og børnegruppens trivsel og læring? 

Vi vægter et godt samarbejde med forældrene højt, og forsøger at møde forældrene som de 
mennesker de er. I det, gør vi det klart at vi kan gøre mange ting, men hoved ansvaret for barnets 
trivsel og udvikling ligger hos forældrene. 

 

Vi bestræber os på at holde forældresamtaler en gang om året, men ellers finder vi tid til en snak i 
hverdagen. Vi taler sammen i garderoben i forhold til barnets generelle trivsel, vi vurderer om barnet 
skal lytte med eller ej, men står også til rådighed for andre aftaler, hvis vi eller forældrene oplever 
udfordringer, som kræver lidt længere eller mere fortrolig taletid.  
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Vi bestræber os på at hver stue lægger billeder op dagligt på Aula. Her bliver dokumenteret 
aktiviteter, venskaber, færdigheder og/eller pædagogiske tiltag. På opslagstavlerne ved hver stue, har 
forældrene mulighed for at skrive deres (og deres barns) kontaktoplysninger, her opfordrer vi forældre 
til at lave legeaftaler uden for børnehaven. Vi er opmærksomme på nye legerelationer mellem 
børnene, og hjælper gerne børnene med at fortælle deres forældre om nye venner og hvilke lege som 
de fandt sammen i. 

I løbet af året har vi forskellige aktiviteter og traditioner, som forældregruppen også er en del af. Vi 
inddrager forældrebestyrelsen i planlægningen og lytter til ideér, opfordrer alle forældre til at deltage 
sammen med deres børn, og bruger deres feedback i vores evaluering, til løbende at tilpasse 
arrangementerne den skiftende børnegruppe og deres forældre. Vores faste traditioner omfatter 
blandt andet en bedste-ven dag, luciaoptog, lanternefest og en sommerfest. Vi har ligeledes en 
tradition med at børnene får en tom feriekuffert med hjem når de holder sommerferie, i ferien kan 
den fyldes med ting som man har fundet/oplevet/set i løbet af ferien sammen med sin familie. Vi ser 
sten, kogler, billetter, brochure, billeder, tegninger, sand, og hvad der nu ellers er fundet interessant. 
Når barnet kommer tilbage fra ferien, bliver kuffertens indhold vist frem for de andre børn når der 
bliver holdt samling, der bliver fortalt historier og de andre børn stiller spørgsmål. 

 

4 gange om året afholdes der bestyrelsesmøde, hvor der i forvejen er sendt en dagsorden ud til både 
bestyrelsesmedlemmer og til forældrene på AULA. Således har forældrene også mulighed for at få 
bragt emner op på mødet, gennem forældrerepræsentanterne. På mødet diskuteres budgettet, 
pædagogiske idéer og tiltag, opdateringer af eksisterende tiltag som eksempelvis sprogstrategier og 
legepatrulje, og hvad forældrerepræsentanterne måtte ønske at få bragt til dagsordenen. 
Efterfølgende referat bliver lagt op på AULA, til alle forældre. 

 

 

 

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.” 

 

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 opfatter ”børn i udsatte positioner” som en variable, i det vi ser nogen børn befinde sig i denne 

position over en længere periode, og andre kortvarigt. Vi vil observere hvis adfærdsmønsteret hos et 

barn ændre sig, og vi vil forholde os nysgerrigt og åbent til årsager. Vi er tæt på barnet og forsøger at 

vejlede, hjælpe og/eller lave særlige tiltag, dette kunne fx være at tage på en tur med få børn og møde 

barnet der hvor det opleves som svært. 

 

Vi er altid i dialog med forældrene, hvor vi har sparring eller vejledning efter behov og vi tilbyder at 
dele erfaringer om hvad som virker for barnet. Hvis vi i samarbejde med forældrene vurderer at der er 
behov for yderligere tiltag eller andre professionelle øjne, vil vi, med forældrenes accept, bringe 
barnets udfordringer op på et dialogmøde, for at søge råd og vejledning. Et dialogmøde er et tiltag fra 
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Forvaltningen, hvor der til hver institution er tilknyttet forskellige vejledere og eksperter. Vi har 
mulighed for at indkalde til et dialogmøde 4 gange om året. Efter faglig drøftelse, kan der tilbydes 
observation i børnehaven, for at kvalificere et bud på hvilke tiltag som vil være hjælpsomme i 
børnehaven, og hvilke tiltag forældrene kan gøre hjemme, så vi kan hjælpe barnet i fællesskab. 

 

I hverdagen forholder vi os aktivt til hvert enkelt barns trivsel, udvikling og dannelse. Vi taler med 
barnet om relationer og interesser, og støtter op om muligheder og forslår aktiviteter. Vi vil være tæt 
på barnet, og observerer de skridt som barnet tager på eget initiativ, og vi vil i tale sætte det som 
virker. Der hvor vi mener der er behov for at adfærds korrigere, vil vi præsenterer barnet for andre 
handlemuligheder, frem for at irettesætte. Vi bestræber os på at fortykke den gode historie, for 
barnet selv, for barnets forældre, men også over for de andre børn og medarbejdere i børnehaven. Vi 
har stor opmærksomhed på at stigmatisering ikke må finde sted, og lægger et fokus på barnets 
foretrukne identitet. 

 

Vi arbejder med venskaber i små grupper, og finder muligheder for at fremhæve særlige kompetencer 
i en aktivitet, der vil give barnet en oplevelse af at være kompetent og inkluderende. Det kan 
eksempelvis være en tur til fælleden og finde insekter, en gruppe som laver de helt svære perleplader 
eller nogen som synes at den fordybelse og mulighed som Lego præsentere, kan få en verden af 
dinosaurer eller biler til at vokse frem. 

 

 

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.” 

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.) 

Igennem hele barnets tid i børnehaven, vil der være hverdagsrutiner som også bliver genkendelige i 
skolen. I børnehaven, har vi implementeret faste tidspunkter for samling, for frokost, for afslapning, 
og vi lærer børnene at skiftes til at tale, til at lytte og til at være en del af et fællesskab.  

Når man kommer i Storegruppen, er det fordi man har den alder hvor man har mulighed for at blive 
skrevet op til skole. Dermed ikke sagt at det er et krav til at være en del af Storegruppen, et barn kan 
drage meget nytte af at blive skoleudsat. Vi træffer individuelle beslutninger for barnet, i samarbejde 
med forældrene. 

Når et barn starter i Storegruppen før sommerferien, vil forældrene blive præsenteret for en liste over 
de forventninger som skolen har til barnet, for at kunne blive vurderet til skoleparathed. Listen 
indeholder praktiske ting, som fx at kunne tage sit eget tøj på, at gå på toilettet alene, at kunne 
genkende og at kunne skrive sit eget navn. Det er forventet at forældrene hjælper barnet med at 
træne disse færdigheder i løbet af sommeren. 

I september/oktober vil vi præsenterer forældrene for vores anbefaling i forhold til 
skolestart/skoleudsættelse. 
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I Storegruppen lægger vi især vægt på barnets sociale kompetencer, da vi mener at det er en 
forudsætning for at kunne trives og udvikle sig i et forpligtende fællesskab. Vi arbejder med børnenes 
gensidig forståelse af hinandens udfordringer og styrker, og dermed plads til at udvikle nye venskaber. 

 

De dage hvor Storegruppen samles, kan der være planlagte aktiviteter som f.eks. ture ud af huset, 
kreative projekter, fælleslege eller opgaver som både kan være i et opgavehæfte eller at bygge bål o. 
a, vi lægger stor vægt på samarbejde med og -mellem børnene. Vi hjælper børnene med at øve sig i 
det som kan være svært, og i at blive ved selvom noget ikke lykkedes første eller anden gang. De skal 
lære at accepterer at ihærdighed ofte kommer forud for succes, og at de hver især har forskellige 
forudsætninger og kompetencer. 

 

I Storegruppen er børnene med til at planlægge aktiviteterne, og de er en del af evalueringen. Vi 
finder børnenes evaluering værdifuld og oplysende for vores pædagogiske praksis og det fremadrettet 
arbejde med årets Storegruppe. Det giver en vigtig følelse af selvværd og selvtillid hos et barn når det 
oplever sin mening anerkendt, og vi bestræber os på også at give børnenes stemme videre til 
forældrene i form af billeder eller anden dokumentation. Det kan være en tur til Den blå planet, hvor 
nye spørgsmål opstod og tiden ikke tillod fordybelse, så vender vi tilbage snarrest. Det kan være de 
voksne sætter en ramme om at vi skal med bus: ”Hvor kunne i tænke jer at tage hen denne gang?”, 
nogen gange bliver der truffet et valg i fællesskab, andre gange vil børnene vælge på skift. Vi taler om 
hvor, hvorfor, hvordan og hvornår.   

 

Vi afslutter Storegruppen i februar/marts, med en Gallafest med spisning og dans, på en aften i 
børnehaven som er helt speciel, og noget som alle børnene plejer at se frem til. 

Før et barn starter i sin SFO i foråret, har Storegruppen (eller dele af den) været på besøg. Det giver 
tryghed og forudsigelighed for barnet at have set stedet og mødt de voksne som er tilknyttet, og det 
giver børnene et spændende fælles indblik i det som venter for dem alle sammen. 

 

 

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.” 

 

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

Børnehavens fysiske placering i lokalområdet, er central i forhold til at give børnene varieret 
oplevelser. 

Vi har en bypark i nærheden, hvor vi ser på årstiderne og gadekæret med ænder. Vi ligger tæt på 
Travbanen, hvor den store bakke i midten, giver rulletur, kælketure, hurtigløber ture og hvileture tæt 
på himlen. De store træer kan børnene klatre i, hele området giver mulighed for at fordybe sig i natur 
og i leg. 
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Vi er tæt på industri, så det er også en oplevelse at kigge på bilforhandlere og lytte til larmen fra 
maskiner, og gætte hvad de laver. 

Vi er ikke langt fra stranden og havnen hvis vi tager ud på en lille bustur. Der ser vi på muslinger og 
fisk, og sopper på ”mormor” stranden. Vi ser store både, sejlbåde og joller, og på ”den blå planet” ser 
vi fisk fra hele verden. 

Vi er glade for det lokale bibliotek, hvor man kan tage på besøg og låne bøger.  

I vores store cykel, kan vi komme til naturskolen på Vestamager og i Ugandaskoven. 

 

 

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.” 

Hvordan integrerer vi det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø i det pædagogiske læringsmiljø? 

 

Vi skal sikre os at børn trives, og at de befinder sig i et miljø her i børnehaven, som er udviklende for 
deres læring og dannelse.  

I de fysiske rammer i børnehaven, har vi indrettet os på en måde så der kan blive en fordeling af 
børnene på hele matriklen, det giver et mere roligt lydniveau i dagligdagen, og giver børnene bedre 
forudsætninger for at kunne fordybe sig i leg. Vi har en begrænsning i antallet af børn i de forskellige 
rum, og har opsat retningslinjer der tilgodeser alle aldersgrupper. På legepladsen har børnene 
mulighed for varieret leg. Vi har etableret fysiske rum, adskilte af hæk og anden beplantning, hvor det 
er fred og ro til mere stille leg som f.eks. med sand, planter og blomster, eller at kigge på insekter. Hos 
os har børnene også mulighed for at tage noget af vores legetøj med udenfor. 

For at tage varer på det psykiske børnemiljø, har personalet en opgave i altid at være gode 
rollemodeller. Vi skal være vores ansvar bevidst omkring måden at lytte på, om hvordan vi 
kommunikerer og hvad vi kommunikerer, både verbalt og nonverbalt. Vi skal guide børnene i 
forståelse for hinanden, og lære dem om medfølelse og empati, og inddragelse og omsorg. Vi træner 
børnene i at finde mod til at sige til, og mærke efter når der er mere brug for at sige fra. De skal være i 
rammer som er trygge nok til at begge dele kan rummes. Der arbejdes ofte i små grupper hvor der er 
bedre plads til fordybelse, og hvor en lille gruppe kan være en læringsplatform hvorfra et barn kan øve 
de udfordringer som driller eller skaber usikkerhed.  

Det æstetiske børnemiljø, betyder for os at legetøjet skal indbyde til leg, i rammer som er rare at være 
i. Vi er opmærksomme på lyskilder og støjniveau, og på at der bliver ryddet op og holdt orden sammen 
med børnene. Vi inviterer børnene til at være med til at vælge legetøj, og når der skal købes nyt, så vi 
sikre os at udvalget er tilpasset den eksisterende børnegruppe. Vi bestræber os på at tilbyde legetøj 
som gør børn nysgerrige, ihærdige, kompetente, udfordret og fantasifulde. 

På Krummestuen oplevede vi at børnene flyttede legetøjet ud af dukkekrogen, for at lege i større 
omgivelser. Vi valgte at lytte til børnenes stemme, at følge deres spor, og byttede rundt på legetøjet så 
dukkekrogens legetøj kom ud i det store rum. Der blev opstillet reoler og diske, og vi så en øjeblikkelig 
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effekt af tiltaget. Mange børn var engageret og deltog i legen, legen havde fået bedre betingelser ved 
omrokeringen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø børnenes alsidige personlige 
udvikling? 

Herunder, hvordan vores pædagogiske læringsmiljø: 

 Understøtter de to pædagogiske mål for temaet Alsidig personlig udvikling  

 Tager udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag  

 Ses i samspil med de øvrige læreplanstemaer. 

 

I personalegruppen er vi bevidste og enige om, at vi har en vigtig opgave i at være rollemodeller som 
børnene kan spejle sig i. Vi er de professionelle omsorgspersoner omkring børnene, vi er tydelige, vi er 
stabile, vi er troværdige, vi er vedholdende, og vi har en omgangstone hvor humor og glæde fylder i 
hverdagen. 

Vi arbejder på at børnene skal forstå sig selv som menneske, i samspil med andre. Vi støtter børnene i 
at øve deres sociale kompetencer, og støtter dem i at prøve det som er nyt. Vi forholder os altid 
nysgerrigt til hensigten hvis et barn agerer uhensigtsmæssigt, hjælper vi barnet med at sætte ord på 
det de føler, og guider dem til at handle på andre måder. ”jeg vil rigtig gerne have at du hjælper din 
ven med…..-i stedet for”. Vi i tale sætter ønsket adfærd, og hjælper børnene til gensidig forståelse og 
empati. 

 

Vi tror på, at når børnene er i små grupper, kan de øve sig på det som de senere forventes at kunne i 
en stor gruppe. Vi stiller krav til børnene, som passer til der hvor de er i deres udvikling. I 
sommerferien får alle børn en lille kuffert med hjem, hvor de kan samle på små ting ex. billetter, 
muslinger, slikpapir, en tørret blomst eller en småkage fra bedstemor. Når barnet kommer tilbage til 
børnehaven, glæder vi os til at høre om oplevelserne og få fortællingerne om alle de spændende ting 
som er samlet i løbet af ferien. At stå frem og sige noget foran sine venner, kan være en udfordring, 
men vi øver det med børnene så de gradvis føler sig mere og mere kompetente til opgaven, som 
samtidig er med til at udvikler deres selvværd.  

 

Om eftermiddagen holder vi ”afslapning” på stuerne. Børnene ligger på tæpper på gulvet og lytter til 
højtlæsning eller stille musik. For nogen børn kan det være svært at finde ro, men da det er den 
samme rutine vi praktisere hver dag, finder de stille og roligt ind i det. At kunne finde roen og evne 
fordybelse, er en vigtig kompetence at besidde. Det er den evne som der er behov for når vi spiller 
spil, når der bliver lavet kreative projekter ved bordene og når de engang skal i storegruppen forud for 
skolestart. I små grupper lærer børnene at vente på tur, at være vedholdende når noget er svært og 
fordybe sig i en aktivitet der kræver koncentration. 

 

På legepladsen har vi krible krable miljø og en masse varieret beplantning. I potter og plantekasser 
findes der små dyr med mange ben, uden ben, vinger, tænder eller brod. Børn fortæller børn om hvad 
de spiser, hvor de bor eller hvorfor man ikke behøver at være bange for edderkopper. Hos os må man 
godt plukke af blomsterne eller skabe sandkager med pynt, og det serveres med den største omhu. 
Det er med stor begejstring at børnene tør holde en regnorm, kan skabe den smukkeste kage eller 
inviterer sine venner til at grave det største hul i sandkassen, som (måske) når hele vejen igennem 
jorden. 
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Alsidig personlig udvikling, ser vi som en livslang læringsproces hvor barnet finder ind til sig selv, lære 
at prioriterer når man gerne vil alt, eller intet, og lære at begå sig i et socialt samspil med andre. 

 

 

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. 

 

Børnehaven skal danne rammen om børns sociale udvikling. Her skaber vi mulighed for at børn kan 
indgå og identificere sig selv med både en lille gruppe, en stue og en hel børnehave, med de 
tilhørsforhold og spilleregler som følger med på forskellige niveauer. Alle børn skal kunne føle sig som 
en del af et fællesskab. 

I både store og små grupper, skal de lære at løse konflikter, at være en god ven, at vente på tur i 
samtaler og i spilleregler. De voksne guider og viser vejen til at forstå hinandens forskelligheder, og 
lære børnene at være nysgerrige på hinandens ressourcer. Vi hjælper dem til at sætte ord på det de 
føler, og til at genkende det i andre.  

Vi skaber muligheder for børnenes selvinitieret leg som kan være alt fra rollelege med biler, dukker 
eller i en skabt fantasiverden med klæd-ud-tøj. Børnene kan lege konstruktionsleg med grene, klodser 
eller Lego, og vi følger med børnenes spontane aktiviteter, når det er muligt. I legen vil vi udfordre 
børnene til at turde mere, til at prøve nyt og til at hjælpe hinanden med at nå et fælles mål eller 
forståelse. 

Som de voksne i børnehaven besidder vi humor, nærvær, omsorg, og positionerer os som tilgængelige 
ved behov. Vi mener at alle børn er en vigtig del, af vores helhed i børnehaven.  
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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. 

 

Som udgangspunkt møder vi børnene i øjenhøjde, helt bogstaveligt. Vi giver os tid til at lytte, vi 

forholder os nysgerrigt til det som barnet siger med krop og ord, vi giver barnet tid til at tænke sig om i 

samtalen, og vi forholder os anerkendende til som vi får fortalt. 

Sproget er altid til stede. Børn lytter, observerer og deltager når de er klar, uanset om det er en 

sangleg, en historie eller en samtale. Vi er bevidste om vores opgave som rollemodeller, og agerer på 

en måde så der er overensstemmelse mellem kropssprog, ord og tonefald både i interaktionerne med 

andre voksne ex. forældre, men også i forhold til hinanden og til de børn vi er sammen med i 

børnehaven.  

Der er kommunikation i alt hvad vi gør, derfor støtter vi børnene i at øve sig i at samtale ved 

frokostbordet, i at sætte ord på følelser, at udtrykke vrede eller begejstring, -og gøre det respektfuldt. Vi 

laver sjov med sproget, og kan finde på at sætte det ud af en kontekst for at skabe skøre historier og 

gode grin. I sproget skabes forståelse og relationer, og vi bestræber os på at bruge det aktivt i alt hvad 

vi gør. 

Helt konkret holder vi samling hver dag, hvor der bliver talt om alt og intet. Børnene opfordres til at 

fortælle om oplevelser, ferier, eller hvad de skal lave sammen med en god ven. Om eftermiddagen 

bliver der læst højt, og nogen gange bliver der bevidst læst forkert, og forventet at børnene kan huske 

de rigtige ord. Bøger og spil er tilgængelige i børnehøjde, og vi har plads og tid til børnene også kan 

”læse” højt for hinanden. Når vi er på tur, taler vi om hvad skilte, brosten, lys og lyde mon kan fortælle 

os, og vi repeterer symbolerne igen og igen. 

Vi smiler, giver et kram, trøster og viser at vi kan lide hinanden, for i en god relation tør børn godt 

udforske hvad de forskellige kommunikationsformer kan. 
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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. 

 

Vi tilbyder børnene et fysisk læringsmiljø, hvor de både sammen og hver for sig, kan få forskellige 
oplevelser og erfaringer gennem krop og bevægelse. Vi tilstræber at børn får mulighed for at mærke 
på egen krop, at være rundtosset, at gynge højt, at klatre i træer, at slå koldbøtter, at løbe hurtigt, at 
ligge under et æbletræ, at dufte til krydderurterne, at hoppe højt, at lytte til historie, at smage en ny 
slags frugt, at få sand mellem tæerne, at mærke et snefnug smelte på tungen, at blive drivvåd i 
regnvejr, at ligge på et tæppe og lytte til klassisk musik, at gå på line, at blive træt og tage en lille lur.  

I vores daglige rutiner i børnehaven sikrer vi at alle børn både oplever at være i bevægelse på 
legepladsen, at mærke vejret og årstiderne på kroppen, og at ligge stille til afslapning på stuen om 
eftermiddagen. 

Vi planlægger aktiviteter i både store og små grupper i børnehaven. Vi er bevidste om det enkelte 
barns interesser og udfordringer, og bestræber os på at give børnene medbestemmelse hvor vi kan. Vi 
skaber plads til spørgsmål og nye erfaringer, ved at udfordre og opmuntre, og til at børnene også kan 
hjælpe og støtte hinanden fysisk. Når de hjælper en god ven igennem eller over en forhindring, giver 
det alle en følelse af sejr.   

I vores børnehave arbejder vi bevidst med at give børnene en erfaring med at mærke sin egen krop, og 
at få den oplevelse i trygge rammer og sammen med sine venner. Vi motiverer børnene til at udfordre 
egne grænser, og få en oplevelse af at mestre en kompetence ved at være vedholden. Vi lærer 
børnene at hjælpe hinanden og forstå at ikke alle kan det samme, på samme tid. Vores pædagogiske 
tilgang til børnene, er at møde dem der hvor de er i deres udvikling, og gennem stilladsering, at guide 
dem til at turde selv og kunne selv. Selvhjulpenhed ser vi som et vigtigt tema i et barns trivsel, læring 
og dannelse. 



20 

 

Natur, udeliv og science 

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

dimension.  

Naturen er et rum, hvor børn kan eksperimentere og gøre sig de første erfaringer med 

naturvidenskabelige tænke- og analysemåder. Men naturen er også grundlag for arbejdet med 

bæredygtighed og samspillet mellem menneske, samfund og natur.” 

Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 44-45 

 

 

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø, at børnene gør sig erfaringer med natur, 
udeliv og science? 

Herunder, hvordan vores pædagogiske læringsmiljø: 

 Understøtter de to pædagogiske mål for temaet Natur, udeliv og science  

 Tager udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag  

 Ses i samspil med de øvrige læreplanstemaer. 

 

I børnehaven har vi indrettet en legeplads som tilbyder en bred vifte af muligheder, for at børnene kan 
erfare naturen og dens skift. 

 Vi har frugttræer, hvor vi oplever at små blomsterknopper, der summer af glade bier, bliver til frugt 
der falder ned og rådner, og bliver til små boliger for en mangfoldighed af insekter. Vi har et krible-
krable miljø som vi kan udforske, og en stor udendørs tavle hvor børnene kan lære at identificere de 
smådyr som de finder. 

Vi har forskellig beplantning som ex. bambusskov, blomsterkasser og klatretræer, og nogen store 
blomsterkrukker med krydderurter som både dufter og smager. Vi har et bålsted, hvor børnene kan 
mærke og se at når træet er vådt så kommer der røg, og når ilden buldre, så bliver det varmt. 
Legepladsen er delt i op i små rum, så der er plads til fordybelse i krogene uden at blive forstyrret af 
anden leg. 

Vi tilbringer tid udendørs hver eneste dag, og samtaler om vejret er en helt naturlig del af dagligdagen, 
specielt i garderoben hvor vi taler om hvilken påklædning der passer til hvilket vejr og hvorfor. 

Vi er flittige besøgende i nærområdets grønne områder. Vi er nysgerrige på de ting som vi finder i 
naturen, og giver os tid til at fordybe os i forklaringer og forståelse. Der bliver fundet cirkler, trekanter 
og firkanter, som bliver undersøgt og sammenlignet i form, farver, duft og materiale. Det er samme 
nysgerrighed, som vi aktiverer i forbindelse med vores årlige bondegårdstur. Forud for besøget er 
børnene delt op i grupper, hvor vi forbereder børnene på de dyr som de skal møde. Hvordan en lille 
kylling bliver til en høne der lægger æg og som bliver til både omelet og nuggets, hvordan koen spiser 
græs, og bliver til både mælk og bøffer. Vi evaluerer med børnene, inddrager forældrene via billeder 
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og en lille udstilling, og vi opfordrer familierne til at fortsætte samtalerne om bondegårdsdyr og deres 
brug. 

I børnehaven er vi optaget af at vores legeplads er i konstant udvikling. Vi ønsker at udvide børnenes 
forståelse af menneskers brug af naturen, og vi mener det er relevant at starte med affaldssortering, 
som netop er startet i kommunens institutioner.   

 

 

Kultur, æstetik og fællesskab 

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

kulturelle værdier, som børn tilegner sig i hverdagslivet.  

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

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

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

 

 

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

Herunder, hvordan vores pædagogiske læringsmiljø: 

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

 Tager udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag  

 Ses i samspil med de øvrige læreplanstemaer. 

 

Kultur og traditioner, er vævet sammen. Vi ser det i måden vi fejre jul på, holder fastelavn, afholder 
vores sommerfest sammen med familierne og ikke mindst lanternefesten i november. Alle børnene 
tager del i børnehavens traditioner, når vi fejre årstidernes forskelligheder og traditionerne som vi 
også får øje på i samfundet. Det er fællesskabet som er i højsæde, når børnene hjælper hinanden med 
at klippe en kat eller male en lanterne. Det er, at være en del af fællesskabet når vi lærer hinanden de 
historier og de sange som bliver gentaget år for år. Vi lærer de nye sange, og de gamle sange, og vi 
hjælper hinanden i processen. 

 

Når der er samlingen om formiddagen lytter vi til hinanden, til børnenes fortællinger hjemmefra og vi 
taler i plenum om forskellige familieformer og måder at fejre traditioner på. Vi taler også om hvordan 
det kan se ud i andre lande og alle de forskellige ting som man kan tro på og finder vigtige. 
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I børnehaven lærer børnene at afprøve ukendte materialer, de forsøger sig frem og får støtte når det 
bliver svært. Det er ikke altid at det handler om et bestemt produkt, men vi kan sætte en ramme og 
gøre materiale tilgængeligt, så kan børneøjne og -fingre skabe det som føles helt rigtigt for dem. Vi 
opfordrer dem til at være vedholdne i deres forsøg, og anerkender og bifalder deres indsats.  

I november laver vi julegaver til forældrene. Som inspiration bliver der kigget i blade og udviklet idéer, 
og i dialog med børnene bliver der truffet fælles beslutning om hvad der skal købes ind. Det skal være 
sjovt at lave, blive en god julegave og have mulighed for et personligt præg. Der er stort engagement 
når materialerne dukker op og produktionen går i gang. 

Hvert år bestræber vi os på: mindst én teateroplevelse, vi tager på bondegårdstur, vi får nogen på 
besøg (i 2020 var det Julenissen Julius), vi tager på stranden og mærker det kolde vand på tæerne, vi 
tager på Den blå Planet og får lov til at røre ved fiskene, vi sidder ved bålet og drikker varm saft og 
spiser en kæmpestor fastelavnsbolle. 

Hos os italesætter vi fællesskabet hver eneste dag: ”her i vores børnehave”, ”jer der går på 
Rødderstuen” eller ”dig og dine venner”. Børnene har en bevidsthed om hvem de er sammen med, 
hvor de hører til, og hvilke lege som er gode sammen med hvem. Vi har en fælles stolthed af vores lille 
børnehave. 

 

 

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? 

 



23 

 

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 børnehaven vil vi fortsat arbejde på en evalueringskultur, hvor nysgerrighed og børneperspektiv er 
omdrejningspunktet. 

Det er kutyme for os at involvere børnene i at beslutte hvilke aktiviteter vi skal planlægge, købe ind til 
eller udvikle på. I vores daglige arbejde, er vi opmærksomme på hvilken tilgang de forskellige børn har 
til hinanden, til det gamle legetøj og hvordan de leger med det nye. I denne proces bliver der talt med 
børnene om hvornår noget er kedeligt, sjovt, for nemt eller for svært, og på både stuemøder og 
personalemøder, bliver der udvekslet erfaringer som danner grund for de beslutninger der træffes i at 
børnene kan lære, dannes, udvikles og trives. Det er ligeledes når der dagligt bliver holdt samling på 
stuerne, at børnene øver sig i at udøve deres demokratiske ret til at give deres mening til kende både 
individuelt og i flok, og til at tilkendegive enighed og uenighed. De voksne forholder sig nysgerrigt og 
fordomsfrit til udtalelser, og agerer rollemodeller i forhold til at modtage af ris og ros.   

 

 

 

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.  

 

På årets 2 kompetencedage, vil vi sammenholde den viden vi har fra spørgeskemaerne fra børnene, og 
fra deres forældre, vores referater af stuemøderne hvor børnenes børnehaveliv er drøftet, og holde 
den op imod vores læreplan og den pædagogiske tilgang vi fortsat og løbende skal praktisere for at 
sikre trivsel, læring, udvikling og dannelse, for de børn som går i vores børnehave. 

Leder og fagligt fyrtårn forpligter sig til at inddrage punkter/emner fra Den styrkede læreplan, til fælles 
drøftelse og evaluering på personalemøder, stuemøder, bestyrelsesmøder, og i den løbende 
pædagogiske sparring i personalegruppen. 

 

 

 

 


