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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?  

Basishuset er et specialpædagogisk tilbud for børn mellem 2,8 - 7 år. 

(Primært 3 - 6 år). Børnene i Basishuset kan have kognitive, sproglige, emotionelle og/eller sociale 

vanskeligheder. Nogle børn er udredt med bl.a. Diagnoser som ADHD, ADD og autismespektrum 

forstyrrelser.  

 

Vi er 15 børn fordelt på to stuer; Uglerne og Vildbasserne, 8 på Vildbassestuen og 7 på Uglestuen.  

Vi er 3 pædagoger på fuld tid og 6 pædagoger på deltid.  

 

Tårnby kommune står for rengøringen af Basishuset.  

Åbningstid: 06.30-17.00.  

Lukkedage: 14 maj. 

 

Basishuset har eksisteret siden maj 2009 og ligger i Tårnby kommune.  

Huset er en forhenværende villa, der er lavet om til en mindre institution på 170 m2 og den tilhørende 

grund er 1273m2. 

  

Der er et kontor, et køkken, en børnegarderobe, en personalegarderobe, et børnebadeværelse, et 

personale badeværelse, to stuer, et personalerum, et soverum i kombination med vores garage. I 

garagen har vi tre el-cykler som vi bruger til at tage på udflugt i.  

  

I Basishuset arbejder vi ud fra at alle børn udvikler sig gennem relationen, gennem positive oplevelser, 

forudsigelighed, omsorg og tilpassede udfordringer.  

Vi tror på at alle børns intentioner er gode og at deres adfærd er deres måde at udtrykke sig på. Dette 

er ikke ensbetydende med at måden er hensigtsmæssig. 

Vores primær opgave er at tyde hvad der ligger bag om handlingen, og dermed skabe trivsel og 

udvikling.  

 

Mange af vores børn reagerer som de gør fordi de bl.a. ikke kan mærke sig selv, skabe øjenkontakt, 

ikke har ord for deres handlinger, ikke kan læse de andres kropssprog og er motorisk og sproglig 

udfordret. Det betyder at børnene ofte har svært ved sociale relationer, og at deres nervesystem er på 

overarbejde også selv om man ikke tror/forventer det.  
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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? 

• Alle børn er kompetente, har gode intentioner og gør deres bedste med de forudsætninger de 

har. 

  

Eksempel: Vi har interesse for barnets hensigt og for hvad der ligger bag barnets handlinger. Børnene 

udtrykker sig på mange forskellige måder og oplever verden forskelligt. Som pædagog i Basishuset er 

det særlig vigtigt, at man kan sætte sig i barnets sted og at man prøver at forstå omgivelserne fra deres 

perspektiv. 

 

• Vi respekterer og rummer alle børn og tager hensyn til deres individuelle behov. Alle børn skal 

have en følelse af at blive hørt og set. 

 

Eksempel: Vi er anerkendende når vi møder barnet, og vi har fokus på at være nærværende og 

støttende i enhver situation sammen med barnet. Der er stor accept af at børnene fra dag til dag kan 

have forskellige behov og at dét de kunne i går, kan de ikke nødvendigvis i dag. Hvis de har en ”dårlig 

dag”, pga. manglende overskud eller andre ting der kan være svære, kan de fx. have behov for ikke at 

tage med på tur, eller have brug for at trække sig i længere tid. 

 

• Vi følger børnenes spor og værner om deres initiativer, fantasi, lyst og bidrag, både i planlagte 

aktiviteter og spontant opståede lege.  

 

Eksempel: Vi skal som rollemodeller være med til at fremme børnenes læring, og vi tager 

udgangspunkt i de ressourcer det enkelte barn besidder og i deres særlige interesser for at fremme 

dets udvikling. 
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Pædagogisk læringsmiljø  

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

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

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

dannes.  

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

deltagelse, børnefællesskabet, børnegruppens sammensætning og børnenes forskellige 

forudsætninger.” 

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

 

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

lære, udvikle sig og dannes? 

 

• Det pædagogiske læringsmiljø skal være trygt og børnene skal føle sig forstået og hørt og 

øves i at kunne sige til og fra. 

Eksempel: Når vi leger, øver og lærer, er pædagogerne i Basishuset enten med på sidelinjen, går 

bagved eller foran for at støtte til en god leg der er tryg og forudsigelig, men nogle gange er det også 

vigtigt at give plads til at barnet selv kan udfolde sig i mødet med de andre børn. Ikke alle vore børn er i 

stand til at udtrykke sig sprogligt og har svært ved at agere i sociale sammenhænge. Vi er altid synlige 

og klar til at støtte og guide. Nogle gange kan det også være vigtigt at det er den voksne der 

igangsætter en leg, for at den kan udvikle sig i en retning der er med til at tilgodese alle børn. Vi hjælper 

dem med at sige til og fra og at kunne være i f.eks. en leg i længere tid, eller trække sig fra legen når 

det bliver for meget. 

 

Vi tror som nævnt på, at børnenes intentioner er gode, selvom det måske ikke altid ser sådan ud. Vi 

prøver at se intentionen bag handlingen og guider barnet derudfra. 

 

• Læring opstår gennem spontane og planlagte aktiviteter samt gennem rutiner 

Eksempel: Læring sker hele dagen, både i de tilrettelagte og spontane aktiviteter, i de selvinitierede 

lege og i rutine situationer. Børnene i Basishuset har i særlig grad brug for støtte, guidning og mange 

gentagelser for at opnå forskellige færdigheder. Både personlige og sociale. De lærer i samspillet med 

både børn og voksne og når de får tid og ro til at eksperimentere og prøve selv. Vi arbejder med 

selvhjulpenhed især i forhold til at kunne tage tøj af og på, at de hjælper med at dække bord, selv bære 

ud efter mad mm. da børnene oplever en større grad af selvstændighed og vokser af at kunne 

mestre/klare forskellige ting selv.   

 

 

 

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

• I Basishuset møder vi forældrene sammen med barnet, vi forsøger altid at opretholde et tæt 

samarbejde med forældrene ved daglig dialog om barnet. Vi udveksler fx. viden om barnet i 

hente/bringe situationen, opstart og indkøring, individuelle forældresamtaler, kollektive 

arrangementer, forældrenes frivillige arbejde i dagtilbuddet, digital kommunikation og overgang 

til skole. 

  

Eksempel: Vi er altid i løbende dialog med forældrene. Både i hverdagen og gen-nem statusmøder, 

visitationsmøder og individuelle samtaler drøfter vi sammen barnets trivsel og læring. Vi arbejder ud fra 

en handleplan, der tager afsæt i barnets udfordringer og de 6 læringsmiljøer.  

  

• For at opnå et velfungerende samarbejde, er det vigtigt, at man får opbygget en tillidsfuld 

relation til forældrene. Det gør vi bl.a. med åbenhed, god kommunikation, ærlighed og 

gensidighed. Når vi skal samarbejde omkring barnets trivsel og læring er det vigtigt, at vi som 

pædagoger forventningsafstemmer men med forældrene.  Eksempel: Vi tager højde for de 

ressourcer, der er grundlæggende i mødet med forældrene, vi er åbne i dialogen med 

forældrene. Vi lytter og vi formidler, vi hjælper hvor der er behov og inddrager forældrene i de 

løsninger, der kan være brug for, så vi sammen kan arbejde målrettet.  

  

• I Basishuset samarbejder vi med forældrene i at understøtte barnets læring. Vi er tætte 

samarbejdspartnere, og vi har en fælles forståelse for, at udvikling er i høj kurs.  

  

Eksempel: Sammen med forældrene holder vi løbende samtaler om barnet hvor vi sammen har fokus 

på udvikling, trivsel og læring. Via konkrete eksempler fra hverdagspraksis og dagligdagen derhjemme 

kan vi spore os ind på de områder vi sammen skal have fokus på.  

   

 

Børn i udsatte positioner 

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

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

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

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

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

• Alle børn i Basishuset er i udsatte positioner. Nogle er diagnosticeret og andre er i en 

udredningsproces. Vi imødekommer alle børn og tilrettelægger dagen ud fra børnenes overskud 

og formåen.  

  

Eksempel: I Basishuset som er en specialiseret institution, har vi hver dag fokus på det enkelte barns 

ressourcer. Vi tilrettelægger vores læringsmiljø ud fra hvad barnet har brug for samtidig med vi også har 

fokus på fællesskabet. 
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• Alle børn, uanset vilkår har krav på at blive mødt med forståelse og føle sig som en 

betydningsfuld del af børnefællesskabet.   

  

Eksempel: Vi tror kun på gode intentioner, som mødes med positive forventninger og vi hjælper barnet 

der hvor vi kan se de har brug for det. Det kan bl.a. være gennem italesættelse, tilrettelagte 

læringsmiljøer og sansestimuli.  

  

• Alle børn i Basishuset er forskellige. Vi fokuserer altid på barnets ressourcer frem for 

begrænsninger. Vi ser det enkelte barn som en vigtig medskaber af sin egen læring og trivsel, 

på trods af de udfordringer barnet kan have.  

  

Eksempel: Vi ser barnet som en aktiv deltager i processen i de pædagogiske læringsmiljøer. 

Medbestemmelse er med til at gøre læring spændende og gode erfaringer heraf skaber god trivsel. Vi 

mener at forudsætningen for at barnet kan gøre sig gode erfaringer, er at barnet er med til at forvalte 

deres interesser i med og modspil, sammen med engagerede pædagoger. Dette er også en vigtig del 

for barnets selvstændighed og udvikling.     

 

 

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.) 

Pædagogisk læringsmiljø der skaber sammenhæng til børnegruppen. 

  

• I Basishuset har vi fokus på at skabe en god overgang fra dagtilbud til skole, vi har tilrettelagt 

et forløb, der skal være med til at give børnene en god og tryg overgang.  

  

Et vigtigt element for Basis Husets børn er forberedelse. Vi forbereder børnene ved at italesætte det 

skift, der vil være efter sommerferien og vi besøger skoletilbuddene sammen med børnene. Vi har et 

tæt samarbejde med forældrene, så vi sammen kan hjælpe barnet til den bedst mulige overgang fra 

daginstitution til skole.    

  

• Vi har en særlig opmærksomhed på de børn der skal starte i skole, og vi har i Basishuset 

etableret en “stor gruppe” hvor hensigten er at hjælpe og støtte børnene i at møde en ny 

hverdag.   Vi bruger aktiviteter der er tilpasset børnenes niveau. Vi udfordrer børnene og vi 

understøtter børnenes mod på -og lyst til at lære. Vi er med til at skabe positive erfaringer 

sammen med børnene, når vi bl.a. har børnefællesskabet i højsæde. Sammen i gruppen skaber 

vi nysgerrighed overfor bl.a. tal, bogstaver, trafikken og at behovsudsætte. 
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Øvrige krav til indholdet i den pædagogiske læreplan 

Inddragelse af lokalsamfundet 

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

arbejdet med etablering af pædagogiske læringsmiljøer for børn.” 

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

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

I planlægning af vores pædagogiske aktiviteter, tænker vi lokalområdet ind. Vi bruger bl.a. vores natur i 

nærmiljøet, når vi cykler på tur. Da vi ligger tæt på Amager fælled ved Vestamager, benytter vi os ofte 

af dette. Her er der mulighed for at se på dyr, lave bål og huler og at udforske naturen. Vi får løbende 

inspiration fra naturskolen til opgaver og aktiviteter man kan lave i naturen og på Fælleden. Vi har også 

mulighed for at booke områder på Naturskolen til hele eller halve dage, hvor man har mulighed for at 

arbejde mere intensivt med de aktiviteter, man kan benytte sig af fra naturskolen. Vi har også været 

med til “Naturens dag”, som bliver arrangeret af friluftsrådet.  

Da vi ligger i gåafstand til skolebotanisk have, har vi en god mulighed for at benytte os af deres 

faciliteter. Der bliver også planlagt aktiviteter efter årstiden, og de har en stor sø hvor man kan komme 

tæt på livet i vandet. Man kan hjælpe med at holde haven flot, og passe den så man også er med til at 

skabe ny vækst i haven og kan følge med i når planter og træer gror.  

Der er mange muligheder i lokalområdet, som vi skal benytte os af, når vi planlægger aktiviteter. Det er 

oplagt at vi om sommeren bruger Amager strand, Kastrup havn og Den blå planet i temaarbejdet om 

eks. vand eller havdyr. I forbindelse med netop temaarbejde bruger vi biblioteket til at få inspiration og 

låne bøger. Biblioteket kan også bruges som en tur i sig selv, da det er spændende for børnene at 

komme og kigge på legetøj og bøger. Om sommeren tager vi også til Uganda grønt og Uganda is, hvor 

vi køber både frugt grønt og en gang imellem en is. 

Vi ligger også tæt på Tårnbygård skolen, som er en skole vi besøger med de kommende skolebørn, der 

er blevet visiteret dertil. Her har vi mulighed for at besøge skolens lokaler, såsom gymnastiksal og 

udearealer så børnene får et billede af hvor de skal hen efter børnehaven.  

Derudover kommer vi vidt omkring og besøger forskellige legepladser og er ofte også i Tårnbyparken. 

Afhængigt af børnegruppen, deres interesser og udviklingsniveau planlægger vi hvor vi skal hen, og 

hvad formålet med turen er. F.eks. har en gruppe af de store drenge flere gange været på en bestemt 

legeplads, der matcher deres behov og motoriske udviklingstrin, men som samtidig også udfordrer 

dem. 

Det er også muligt at komme på besøg på Tårnby brandstationen, så det er noget vi også vil benytte os 

af fremover.   
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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? 

Det fysiske. 

Basishuset er et lille hus, så vi har altid fokus på, hvordan vi bruger vores fysiske rum i forhold til de 

aktiviteter vi skal etablere. Vi skaber rum i rummet for at imødekomme alle børns behov for udfoldelse 

og leg. Vi reflekterer over og justerer jævnligt vores fysiske indretning så den tilgodeser det enkelte 

barn eller børnegruppen. Vi skaber og afgrænser legemiljøer vha. tæpper og reoler alt efter dagens 

aktiviteter eller ved behov. Vi tænker over hvordan vi gør en aktivitet mest mulig spændende og lærerig 

ved hjælp af omgivelserne. Her har vi bl.a. brugt vores udearealer når vi har skulle lave kunst med 

børnene, hvor vi har hængt deres store billeder op til udstilling udenfor, når vejret har været til det.  

Nogle børn har brug for at blive skærmet når de fordyber sig i leg/aktiviteter, mens andre børn har brug 

for at lege i par og andre i grupper.  

Vi planlægger vores dagligdag ud fra de aktiviteter vi har i løbet af dagen, så børnene kan gå i 

garderoben i mindre grupper og tage tøj på, uden for meget støj. Det samme gør vi når vi skal ind fra 

aktivitet og ud på toilettet.  

Vi husker at dæmpe lyset når det er for skarpt og vi husker at lufte ud flere gange om dagen, så 

indeklimaet er behageligt at være i. Når vi bruger vores udearealer, er der masser af plads til at bevæge 

sig på, vi planlægger lege efter børnenes interesser og vi indretter legepladsen så den passer til legen. 

Vores udearealer bliver jævnligt gennemgået af fagfolk på området, som står for at de ser flotte og 

præsentable ud, så der altid er dejligt at være.  

 

Det psykiske. 

For os er det vigtigt, at alle børn kan lide at komme i børnehave og at de føler sig set, hørt og forstået. 

Børnene mødes af voksne, der udviser omsorg, begejstring og gensynsglæde. Vi sikrer alle børn en 

positiv barn-voksenkontakt, og vi taler omsorgsfuldt og respektfuldt til børn og forældre. I basishuset 

italesætter vi alt hvad vi gør, følelser, handlinger og situationer. Vi hjælper børnene til at forstå de andre 

børn på stuen og de voksne. Vi giver klare tegn til “stop, det har jeg ikke lyst til”, eller ”ja, det vil jeg 

gerne være med til”. Vi bruger tegn, mimik og piktogrammer til at kommunikere med hinanden. Vores 

børn er forskellige og nogle børn har sprog og andre er nonverbale. Vi imødekommer børnenes 

forskellige måder at føle sig forstået på. Vi er nærværende og anerkendende og har fokus på 

fællesskab, venskaber og trivsel.  

  

Det æstetiske. 

I Basishuset er det vigtigt, at omgivelserne er gode og trygge, og vi har derfor fokus på at skabe gode 

rum uden visuel støj. Vi vægter ro og plads højt når vi er indenfor, så børnene kan blive inspireret til at 

indgå i aktiviteter med hinanden, eller sidde med en aktivitet alene. Det er vigtigt for vores børn, at 

omgivelserne er rolige for at de kan fordybe sig i det de gerne vil lave. Vi skaber rammer for oplevelser 

der udfordrer og stimulerer børnenes sanser og fremmer børnenes initiativ gennem udsmykning og 

indretning, der er i børnehøjde.  
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Når det er forår, inddrages børnene i arbejdet med at gøre legepladsen forårsklar, og vi har en 

plantedag hvor børnene har en blomst med hjemmefra, som de selv er med til at plante i haven. 

Derudover har vi jordbær, ærter og krydderurter som børnene er med til at passe. Derudover hænges 

børnenes æstetiske udtryk ofte op, så de også føler det er deres “hus” og vi ændrer udsmykningen efter 

hvad der interesserer børnene.  

Vi arbejder på at etablere “stillerum” på legepladsen, så der også er plads til at børnene kan trække sig, 

da legepladsen mest indbyder til fysisk aktivitet. Lige nu bruges redde-gyngen ind i mellem som et 

stillerum, hvor den voksne gynger, spiller stille musik og sørger for ro. 
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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. 

 

• Det pædagogiske læringsmiljø i Basishuset understøtter børnenes individuelle udvikling. 

Vores børn kræver særlig meget guidning og det er vigtigt, at barnet har en god tilknytning til os som 

pædagogisk personale og til de andre børn. Vi har fokus på forudsigelighed og trygge rammer for det 

enkelte barn, og dermed skaber vi de bedste forudsætninger for deltagelse i fællesskabet.  

 

• Vi bruger vores viden om barnets udvikling til at styrke dets ressourcer og guide dem gennem 

udfordringer. 

Ved at fokusere på børnenes ressourcer og give dem plads, tid, ro og mange gentagelser, opbygges 

deres mod og lyst til at deltage i de fælles aktiviteter og lege. 

Der tages små skridt og vi har oplevet at børnene går fra slet ikke at kunne være i nær-heden af en 

aktivitet til at være iagttagende, derefter deltagende meget kort tid med en voksen i hånden til at være 

med uden voksenstøtte.  
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 Social udvikling 

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

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

indflydelse og med at værdsætte forskellighed.  

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

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

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

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

 

 

 

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø børnenes sociale udvikling? 

Herunder, hvordan vores pædagogiske læringsmiljø: 

 Understøtter de to pædagogiske mål for temaet Social udvikling  

 Tager udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag  

 Ses i samspil med de øvrige læreplanstemaer. 

 

• Det pædagogiske læringsmiljø i Basishuset skal understøtte, at alle børn trives. Vi arbejder 

med, at de skal indgå i sociale fællesskaber og danne relationer i det omfang, de er i stand til. 

Når vi oplever, at børnene viser interesse for hinanden, understøtter vi relationen ved at give de 

respektive børn ro til at fordybe sig i leg og udvikle venskabet. Vi er opmærksomme på, hvilke børn der 

sættes sammen, når vi laver grupper, så der også her er mulighed for, at de fælles aktiviteter bliver så 

meningsfulde for børnene som muligt.  

Vi møder børnene med positive forventninger, opfatter børnenes forskellighed som en ressource og 

lader dem bidrage til fællesskabet på deres måde. 

• I Basishuset har vi fokus på nære relationer. Gennem relationerne lærer børnene om 

forskellighed, empati og får en forståelse for hinanden.  

Vi italesætter handlinger, spørgsmål og situationer, som kan være svære at rumme for barnet. Vi bruger 

konkrete eksempler, hvor børnene kan spejle sig i hinanden og øver dem i at aflæse hinandens 

følelser, via kropssproget og mimik.  
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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. 

 

• Det pædagogiske læringsmiljø i Basishuset understøtter børnenes kommunikative og/eller 

sproglige udvikling. Vi arbejder med at give alle børn redskaber, så de kan kommunikere med 

omverdenen og gøre sig forståelig. Vi hjælper børnene med at modtage en besked og bearbejde 

den. 

Vores børns udgangspunkt for sprogforståelse, kommunikation og sprog er meget forskelligt og de kan 

være meget langt fra hinanden. Derfor er vores sprogarbejde meget differentieret og tager 

udgangspunkt i det enkelte barns udviklingsniveau. I Basishuset hjælper vi børnene til at indgå i 

samtaler med hinanden. Vi guider dem ved at italesætte det, de gerne vil udtrykke. Vi agerer som en 

slags talerør for børnene.  

 

• Vi fungerer som sproglige rollemodeller og opfordrer til at der leges og eksperimenteres med 

sproget. 

Vi har fokus på samtalens opbygning, dvs., at man både taler, lytter og holder sig til emnet. Med nogle 

børn øver vi sproglig turtagning for at blive i samtalen i længere tid ad gangen. Vi leger med sproget, vi 

taler med forskellige toner og lyde i sproget, fx når vi læser bøger med rim og remser. Vi synger i 

fællesskab og bruger mange gentagelser for at øve udtalen. Vi har fokus på positiv kommunikation og 

vi guider børnene i deres kommunikation med hinanden og giver positive anvisninger. Derudover 

italesætter vi det meste af det, vi gør i løbet af dagen. 
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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. 

 

• I Basishuset er arbejdet med sanserne er vigtig del af vores hverdag. Vi arbejder kontinuerligt 

med sanseintegration.  

Når vi stimulerer sanserne via tilrettelagte aktiviteter, har børnene i Basishuset større mulighed for at 

mærke sig selv og dermed også at kunne udtrykke sig bedre. Vi laver bl.a. sansestimulering, 

trykmassage, modellervoks, leger med vand mm. for at styrke det sansemæssige. 

Vi danner kontakt til omverdenen gennem vores sanser. Børnene fortolker indtryk, danner en forståelse 

og reagerer herpå. Vi hjælper børnene til at bearbejde disse indtryk, når de kan have svært ved at 

rumme de følelser, de har i kroppen.  

 

• Det pædagogiske læringsmiljø i Basishuset, skal motivere børnene til at bevæge sig og mærke 

glæden ved at bruge kroppen. 

Vi motiverer og guider børnene i de forskellige behov de har. Nogle skal øve at holde på bestik eller en 

blyant, når de skal tegne. Andre har brug for hjælp til at hoppe på et ben, andre hjælp til at hoppe på to 

ben. Vi tilrettelægger aktiviteter som imødekommer børnenes initiativ og medbestemmelse. Gennem 

zonen for nærmeste udvikling.  

Vi er meget på ture, hvor vi har fokus på bevægelse og grovmotorikken. Bl.a. er vi i Trampolin parken 

og i Ugandaskoven på Junglestien, hvor børnene får mulighed for at bruge kroppen og udfordre sig 

selv.  
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Derudover er vi meget på vores egen legeplads, hvor vi laver fælleslege og klatrer, går på line og 

hopper ned på en stor madras. I 2021/2022 skal vi deltage i et projekt, hvor vi bliver idrætscertificeret 

med fokus på “naturlig leg”, der inddrager uderummet og nærmiljøet.  

 

Natur, udeliv og science 

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

dimension.  

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

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

bæredygtighed og samspillet mellem menneske, samfund og natur.” 

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

 

 

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

Herunder, hvordan vores pædagogiske læringsmiljø: 

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

 Tager udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag  

 Ses i samspil med de øvrige læreplanstemaer. 

 

• Det pædagogiske læringsmiljø i Basishuset giver børnene mulighed for at danne erfaringer 

med naturen, udeliv og gennem inddragelse i aktiviteter som kan være med til at børnene stiller 

undrende spørgsmål. 

  

Vi motiverer og tilrettelægger miljøer, der skal bidrage til at børnene kan være aktiv deltagende. Vi giver 

plads til forskellige interesser. Vi undersøger og italesætter og bruger vores viden til at drage paralleller 

til andre temaer eller aktiviteter på forskellige måder. Det kan fx være, at vi har haft en ude aktivitet om 

fossiler, som vi fortsætter med indenfor og laver en tegning eller tidslinje.  

 

Vi har fx fokus på årstiderne; 

Plantedag hvor børnene har en blomst eller plante med hjemmefra. De er med til at plante den og 

efterfølgende passe den og se dem vokse og måske visne. 
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Børnene er meget optagede af krible-krable dyr. Vi finder dem på legepladsen og der bliver brugt lang 

tid på at studere, passe og pleje dem og så til sidst at slippe dem fri igen. Nogle dyr bliver indlogeret i 

vores Insekt Hotel.  

I vores have har vi æbletræer, jordbær, gulerødder og krydderurter som børnene spiser når det er klar. 

Vi mærker de forskellige skift i vejret og går med bare tæer på græsset og i sandet om sommeren, vi 

ser hvordan vinden blæser bladene rundt som en tornado og samler hagl, når det hagler. 

I forhold til science i hverdagsting har vi bl.a. klodser og magnet tal som børnene leger med. Som 

aktivitet har vi f.eks. lavet drage æg på bål, cola-mentos eksperiment, regnvejr i glas og lava lamper. 

Bæredygtighed; Vi kan samle skrald på ture og vi sorterer affald når vi spiser og når vi smider ud.  

  

 

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. 

 

• Det pædagogiske læringsmiljø i Basishuset, understøtter, at barnet møder nye kulturer og at 

barnet lærer at forstå sin omverden med ny viden om forskellige kulturer og dermed indgår i et 

ligeværdigt fællesskab.  

Vi taler om andre lande, hører musik og spiller på instrumenter fra forskellige lande og vi taler om hvor 

maden kommer fra. F.eks. er børnenes madpakker meget forskellige og det giver anledning til samtale 

under frokosten. 
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Vi dyrker traditioner som; fastelavn, påske, halloween, årstider, fødselsdage og ved forskellige 

arrangementer i huset, hvor forældrene også er inviteret. Det gør, at vi holder fast i en kulturarv, men 

samtidig tilegner vi os andre kulturfænomener fra verden omkring os. Når traditionerne nærmer sig, 

pynter vi op på stuerne. Børnene er med til at kreere forskellige udtryk i vores kreative hjørne. Vi skaber 

et læringsrum uden forstyrrelser, ofte i mindre grupper ad gangen, så vi kan fordybe os i at være 

kreative. Vi har forskellige mapper vi bruger til inspiration og til at visualisere emnerne for børnene.  

• Det pædagogiske læringsmiljø understøtter, at alle børn får forskellige kulturelle oplevelser, der 

stimulerer deres engagement, fantasi, kreativitet og nysgerrighed og giver dem mulighed for at afprøve 

forskellige materialer, redskaber og medier. 

Vi forsøger at skabe læringsrum, hvor der er deltagelsesmuligheder for alle børn, og hvor vi giver dem 

plads til at være med i det omfang de formår. 

Vi laver samling i mindre grupper hvor vi synger sange, læser bøger, fortæller historier og taler om 

forskellige emner. Børnene deltager på deres præmisser, og vi er meget bevidste om at tilpasse 

aktiviteten. Nogle dage er alle børn med til fælles lege og andre dage er vi nødt til at dele os op, men vi 

starter med at alle er en del af aktiviteten. 

Vi fremmer æstetiske læringsprocesser ved, at børnene afprøver forskellige materialer og måder at 

udtrykke sig på og at deres værker tages alvorligt, ved at vi udstiller deres kunst. F.eks. lavede vi 

malerier med vandpistoler, som pyntede på vores legeplads, og “trofæer” lavet i karton har hængt på 

stuerne. Vi følger børnenes spor og vi bygger og tegner i fællesskab, det børnene er optagede af. Det 

kan være alt fra tal og bogstaver til evolutionen, solsystemet og rottefælder. 

 

 

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

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

 

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. 

 

Lederen og det pædagogiske personale skal løbende forholde sig refleksivt til hvordan det 

pædagogiske læringsmiljø understøtter børnegruppens trivsel, læring, udvikling og dannelse.  

Med den nye lovændring skal dagtilbuddet frem over arbejde med sammenhængen mellem 

læringsmiljø på den ene side og børnenes læring på den anden side.  

Vores mål i Basishuset er at udvikle en evalueringskultur, der sikrer at vi løbende reflekterer over vores 

pædagogiske praksis og dermed sikrer at vores læringsmiljø er det bedst mulige for børnene. 

Vi vil bl.a. gennem systematisk evaluering, vurdere og udvikle vores praksis. Vores fokus vil være at se 

på sammenhængen mellem vores pædagogiske læringsmiljø og børnenes udvikling, læring, trivsel og 

dannelse. 

Faglig selvkritisk og reflekteret tilgang; 

Vi skal udvikle en faglig selvkritisk og reflekteret tilgang til tilrettelæggelse og evaluering af praksis → 

Ændring af praksis når der er behov → Udvikling og kvalificering af vores pædagogiske praksis. 

Der er tre trin i den evaluerende praksis (model fra EVA). 

 

1; I hverdagspraksis skal vi gøre formålet med vores evaluering tydelig.  

Dvs. at vi alle er enige om hvad vi vil opnå med vores evaluering, og hvad vi skal bruge den nye viden 

til. 

2; Dokumentér med fokus på læringsmiljø og fælles refleksion.  

Hvordan vil vi indsamle viden? Fra hvilke situationer skal vi dokumentere? Hvilke metoder vil vi 

anvende?  
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3; Vi vil analysere vores dokumentation, og sætte en retning for vores fremtidige praksis.  

Hold fokus på formålet. Vi vil være objektive og professionelle i arbejdet med at indhente data. 

 

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.  

 

 

Hvordan gør vi det/vil vi gøre det? 

  

På vores personalemøder vil vi gennemgå en aftalt del af læreplanen. Vi vil bruge skemaet til handling” 

fra bogen Redskab til selvevaluering (s. 22) for at vi kontinuerligt forbliver reflekterende over egen 

praksis, og for at vi sikrer os, at vi får evalueret på vores pædagogiske læringsmiljø. Vi vil bruge 

skemaet til at få sporet os ind på udviklingen af vores indsatser, og til at vi kan analysere om der en den 

gældende sammenhæng mellem læringsmiljøerne og børnenes udvikling og trivsel.  

  

Pædagogisk dokumentation; 

 Pædagogisk dokumentation →  Grundlag for analyse af og systematisk refleksion over 

sammenhængen mellem læringsmiljøet, børnenes læring, trivsel og udvikling → Justeringer af 

læringsmiljøet. 

  

Hvordan dokumenterer vi i Basishuset?  

  

Når vi vælger en dokumentationsform er det vigtigt at være bevidst om hvad formålet med 

dokumentationen er. 

  

I Basishuset bruger vi SMTTE modeller, som handleplaner. Hvert barn har 1,2 eller 3 SMTTE’er som 

løbende bliver taget op, evalueret på, og enten tilpasset eller afsluttet. Når en SMTTE er afsluttet, laves 

en ny handleplan over de udfordringer barnet kan have og som vi skal arbejde hen imod at barnet skal 

kunne mestre. Vi bruger zonen for nærmeste udvikling, som tager udgangspunkt i barnets 

tryghedszone, og bygger videre på allerede tillærte færdigheder med ny viden ved at støtte og guide 

barnet til at rykke sig inden for de forskellige udviklinigsområder.  

 

Vi beskriver vores hverdag i dagtilbuddet, gennem henholdsvis vores platform Aula, og når vi holder 

møder med forældrene to gange om året. Vi udarbejder et pædagogisk udviklings notat, hvor 

observationer og eksempler fra hverdagspraksis indgår. Vi bruger materialer som børnene har kreeret, 

og vi taler om barnets kommunikative, emotionelle, kognitive, sociale, intellektuelle og motoriske 

udvikling, samt legekompetencer og selvhjulpenhed. Alt dette bruger vi som dokumentation til at udvikle 

nye handleplaner, der tager afsæt i barnets udvikling, læring, trivsel og dannelse.  
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SMTTE’er kan også bruges på aktiviteter, små som store, observationer, registrering af situationer, 

refleksionsprocesser, praksisfortællinger, fotos, videooptagelser, børneinterviews, tegninger, 

supervision, mv. 

  

Derudover arbejder det pædagogiske personale i Basishuset også i hverdagen med udviklingen af 

læringsmiljøerne, der har fokus på det meningsfulde og effektfulde for børnene;  

 

Hvilket udbytte har børnene af hverdagen?   

 

Samspil og relationer?   

Deltagelsesmuligheder?   

Børnenes perspektiver? 

Hvilken stemning er tilsted i læringsmiljøet?  

Det pædagogiske personales rolle og placering?   

Hvad skal justeres og forankres?  

  

 Vores pædagogiske dokumentation skal være et redskab til; 

  

• Refleksion over sammenhængen mellem læringsmiljøet og børnene læring, udvikling, 

dannelse og trivsel.  

• Udfoldelse af børnenes perspektiver og deltagelsesmuligheder.  

• Synliggørelse af læringsmiljøets indretning og anvendelse.   

• En styrket kommunikation mellem det pædagogiske personale og forældrene omkring 

børnenes leg og læring.   

• Synliggørelse og udvikling af den pædagogiske praksis.  

• Styrkelse af evalueringskultur.  

  

Hvordan sikrer vi udviklende, meningsfuld feedback til personalet? 

  

Det er vigtigt, at vi som pædagogisk personale får sparret med andre samarbejdspartnere. Derfor har vi 

tværprofessionelle møder og supervision, som vi gør brug af for at vi kan optimere vores faglighed og 

fortsat arbejde udviklende. Ud fra den feedback vi modtager kan vi sammen i personalegruppen 

reflektere over vores arbejde, og blive klogere på hvilke områder vi skal forbedre, hvordan vi skal 

arbejde fremadrettet og på hvilke områder praksis evt. kan ændres. 

  

 

Inddragelse af forældrebestyrelsen  

  

1. Forældrebestyrelsen i kommunale, selvejende og udliciterede daginstitutioner skal inddrages i 

udarbejdelsen, evalueringen af og opfølgningen på den pædagogiske læreplan samt i 

daginstitutionens arbejde med at skabe gode overgange fra hjem til dagtilbud, mellem dagtilbud 

og fra dagtilbud til fritidstilbud og skole.  
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2. Forældrebestyrelsen for den kommunale dagpleje skal inddrages i udarbejdelsen af, 

evalueringen af og opfølgningen på den pædagogiske læreplan samt i dagplejens arbejde med 

at skabe gode overgange fra hjem til dagtilbud og mellem dagtilbud. 

  

Dagtilbudsloven §15, stk 1 og 2. 

  

I Basishuset vil vi arbejde tæt sammen med vores forældrebestyrelse. Vi taler løbende med forældrene 

som vores dagligdag i huset, og vi vægter højt at inddrage forældrene så meget som muligt i dagens 

forskellige aspekter. Vi mener at forældrene har en unik viden og at vi sammen kan bidrage til en bedre 

forståelse og øget tryghed for barnet.  Forældrebestyrelsen skal inddrages i dagtilbuddets arbejde for at 

skabe gode overgange, fra vuggestue til dagtilbud, fra hjem til dagtilbud og fra dagtilbud til skole. De 

kan også hjælpe med viden til hvordan ressourcerne i lokalområdet kan bringes i spil, med henblik på at 

skabe trygge og pædagogiske læringsmiljøer for børn i dagtilbud. 

Forældrebestyrelsen skal inddrages aktivt i drøftelsen af processen i relation til arbejdet med den 

pædagogiske læreplan, så forældrebestyrelsen vil få mulighed for at komme med input og forslag til 

arbejdet.  

  

 

 

 


