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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


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. 

 

 

 

 

 

 

 



Hvem er vi?  

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

være børnegruppens sammensætning og forskellige forudsætninger, de fysiske rammer, 

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

Hvem er Børnehuset Vestre Bygade? 

 

24 vuggestuebørn 

 66 Børnehavebørn 

 5 grupper 

 1 hus 

 10 pædagoger 

 5 medhjælpere 

 1 studerende 

 1 køkkenmedarbejder 

 1 leder 

Midt i Tårnby – tæt på kirken, gadekæret, stationen og ikke langt fra Amager Fælled og Kongelunden 

ligger et rødstenshus. Her er vi – Børnehuset Vestre Bygade – vuggestue og børnehave. Man går nemt 

forbi, men kommer man indenfor oplever man et hus fuld af børn og voksne der leger, lærer, trives og 

udvikler sig sammen. Vi har 2 grupperum i vuggestuen samt et lille tumlerum. I børnehaven har vi 3 

grupperum, et værksted med plads til alle former for æstetiske læreprocesser, et bibliotek hvor vi kan 

samle os til bøger, spil sprog og fordybelse, et børnekøkken og en sal (vi deler med fritidshjemmet). 

Legepladsen er opdelt i børnehave og vuggestue. 

Her bor Måneskibet, solvognen, Stjernerne, Mælkevejen og Regnbuen. I kælderetagen har vi 

fritidshjemmet boende. Vi kender dem, for mange af børnene i vores hus fortsætter i fritidshjemmet. 

Børnene fortsætter primært på Løjtegårdsskolen og Pilegårdsskolen. 

Vi er et hus der bygger vores pædagogiske praksis og metoder på teori, viden og erfaringer. Det 

betyder at vores pædagogik ikke kun tager afsæt i en enkelt teori, men i stedet låner det bedste fra 

flere. Samtidig har de seneste års forskning i hvad der virker i vuggestuer og børnehaver skabt et godt 

fundament for at samle teoretisk viden og praksis erfaring til et samlet udtryk til gavn for børnene. Bl.a. 

EPPSE resultaterne som også læreplansrammen tager udgangspunkt i, peger på mange elementer der 

skal være til stede for at skabe et godt læringsmiljø for børn. 

I 2020 tiltrådte ny leder efter 30 år med den tidligere. Sammensætter vi mål for vores arbejde i henhold 

til den ny styrket læreplan. Ny styrket læreplan er en udvikling af den tidligere læreplan. Den sætter en 

national ramme for arbejdet med børn i daginstitutioner. Dette er vores beskrivelse af vores mål, 

værdier og daglige praksis som de er mulige inden for de givne rammer både inde og ude. 

Velkommen til Børnehuset Vestre Bygade 



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 

 

 

 

 

 

  



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 

 
 

Børnesyn, Dannelse og børneperspektiv, Leg, Læring og Børnefællesskaber 

Disse centrale elementer er med til at definere det pædagogiske arbejde og forståelsen af hvordan børn 

lærer, erfarer og sanser verden på barndommens egne præmisser. Det er vigtige begreber der er med 

til at pege på at Børnehuset Vestre Bygade som daginstitution ikke kun er med til at forberede børnene 

på skole, men på at udvikle sig i fællesskab med andre. At læring forstås bredt som en langsom 

udbredelse af perspektiver på hvem man selv er, hvem andre er og hvordan man kan forstå sig selv og 

sin omverden. Dannelse lægger sig til den brede, dybe læring er derfor ikke kun gode manerer og 

opførsel, men også en forståelse af hvordan man kan omgå hinanden med respekt og demokratisk 

forståelse af egne og andres rettigheder til at være, ytre sig og udtrykke sig som man vil. Børn har ret til 

at være børn og have en barndom på egne præmisser. 

I Børnehuset Vestre Bygade lægger vi vægt på et læringsmiljø der tager udgangspunkt i en 
hverdag set fra børnenes perspektiv - hvad giver mening for et barn og hvordan trives et barn 
bedst. Vi værner derfor om legen, om børnefællesskaberne og skaber rammer for en læring 
der sker igennem barnets afprøvninger, eksperimenter og leg. Børn skal lære mange ting i 
deres første år af livet og de lærer bedst af deres erfaringer og skaber hensigtsmæssige 
strategier hvis det giver mening for børnene. 

Vi værner om børnenes relationer og deres ret til at vælge hvem de leger med. Vi tror på 
barnet som en kompetent medskaber af deres eget liv med ret til medbestemmelse og 
medinddragelse. 

For barnets perspektiv er deltagelse i legefællesskaber selve meningen med hverdagslivet. 
Barnet øver sig hele tiden i at lege og få adgang til at lege sammen med andre. Legen er det 
livsrum hvor der er mest på spil for barnet. Forskellige legetyper rummer forskellige 
muligheder for udvikling, dannelse og læring. Legen som en tilgang til barnets brede læring er 
derfor essentielt i forståelsen af barnets udtryk og hvordan barnet forstår sig selv, sin verden 
og hvordan barnet erfarer igennem legen. Derfor griber elementerne leg, læring og dannelse 
ind i hinanden og er indbyrdes afhængige i dannelsen og fastholdelsen af fællesskaber.  

I læreplanstemaernes (den røde del) indhold, beskrivelse og procesmål peger 
læreplansrammen på hvilke facetter børn skal lære og udvikle for at kunne begå sig i 
fællesskab med andre på demokratisk vis. Dette er ikke noget børnene kan til fulde fra livets 
begyndelse – det er strategier de hele tiden udvikler som kompetencer og karaktertræk i 
samspil med deres omgivelser. Læreplanstemaerne vil blive uddybet og beskrevet senere. 

 



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? 
 

Pædagogisk læringsmiljø 

Det pædagogiske læringsmiljø bygger på forståelsen af de ovenstående fem centrale 

elementer i det pædagogiske grundlag, samt de øvrige rammers udtryk og organisering. Børn 

lærer gennem sanserne og de erfaringer de gør sig med hverdagen. Derfor skal 

læringsmiljøet understøtte barnets perspektiv og behovet for at lære gennem leg og samspil. 

Læringsmiljøet er derfor både den voksnes forståelse af barnet og den pædagogiske opgave, 

og læringsmiljøet som et æstetisk, psykisk og fysisk læringsmiljø der er indrettet så der er 

bedst mulighed for læring, udvikling, dannelse og trivsel. 

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

perspektiv og deltagelse, børnefællesskabet, børnegruppens sammensætning og børnenes 

forskellige forudsætninger.” 

Den styr kede pædagogiske lærepl an, Rammer og indhol d, s . 22- 23 

Læringsmiljøet er den pædagogiske proces i konkrete handlinger i forhold til opgaven. Hertil 
kan læringsmiljøet opdeles i et trafiklys med tre inddelinger alt efter indsatsens behov – grøn, 
gul, rød. Forebyggende, foregribende og indgribende. 

Læringsmiljøet er det vi gør hele dagen – det forebyggende – og som barnet derfor gør sig 
erfaring med hele tiden. En generel indsats til alle børn for at undgå børn kommer i en udsat 
position i fællesskabet, og mindske effekterne af børn der allerede er i en udsat position. 
Nogle gange er hverdagens indsatser, struktur og organisering ikke nok, hvorfor vi må skabe 
tilføjelser til hverdagens pædagogik. Det skal give barnet en ekstra mulighed for at øve sig, 
forberede sig og give dem tid og plads til at indstille sig på dagens aktiviteter og udfordringer. 
Det kalder vi den foregribende indsats. Enkelte børn behøver hjælp 1:1 i særlige indgribende 
indsatser, der er ud over hverdagens aktiviteter og organisering. 

Det forebyggende læringsmiljø gør brug af daglige rutiner, f.eks. garderoben, middagssøvnen, 
toiletbesøget, frokosten m.m. Vores faste aktiviteter og visualisering er med til at bringe 
overblik og konkretisere rækkefølgen og indhold. Vores aktiviteter er fokuseret på processen 
frem for produktet. Der er fokus på hverdagens rutiner som motor for barnets læring og 
udvikling. Læringen foregår hele tiden, hele dagen, og ikke kun i særligt planlagte aktiviteter 
på særlige tidspunkter. Dagen er opdelt i perioder med plads til både børnenes egne initiativer 
og personalets rammesatte aktiviteter. For at styrke fællesskabet og relationer arbejdes der 
med faste børnegrupper ned faste voksne. 

Imellem alle de store overskrifter gemmer der sig mange små muligheder for erfaring og 
læring. Vi kalder dem ”overgange” – der hvor børnene skal afslutte en ting og begynde nyt. 
Det er af afgørende betydning at barnet får afsluttet det ene og begyndt det næste på en god 
måde. 

Foruden de konkrete aktiviteter, er det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø afgørende 
for kvaliteten af læringsrummet. Det beskriver vi i læreplanen under Børnemiljø. 



I læreplanstemaernes (den røde del) indhold, beskrivelse og procesmål peger 
læreplansrammen på hvilke facetter børn skal lære og udvikle for at kunne begå sig i 
fællesskab med andre på demokratisk vis. Dette er ikke noget børnene kan til fulde fra livets 
begyndelse – det er strategier de hele tiden udvikler som kompetencer og karaktertræk i 
samspil med deres omgivelser. Læreplanstemaerne vil blive uddybet og beskrevet senere. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Samarbejde med forældre om børns læring 

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

børns læring.” 

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

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

 

Samarbejde med forældre om børns læring 

Børns læring og handlinger er ofte socialt bestemt i samspil med deres omgivelser. Derfor er 

samarbejdet mellem forældre og pædagoger essentielt for at skabe de bedste betingelser for læring, 

udvikling, dannelse og trivsel for barnet. Forældrene er en ressource og videnspersoner, der skal 

supplere det pædagogiske arbejde samtidig med at pædagogerne kan hjælpe med at vejlede og 

rådgive forældre om mulige indsatser derhjemme  

 

Som nævnt i begyndelsen af læreplanen hænger dette punkt om forældresamarbejde 
sammen med de følgende elementer om Børn i udsatte positioner og Sammenhænge. Vores 
arbejde kan ikke fuldføres uden et tæt samarbejde i hverdagen i forhold til børns udfordringer 
og overgange. Derfor er den samlede beskrivelse af vores forståelse og beskrivelse af 
forældresamarbejdet i de næste tre kapitler gældende for hele vores tilgang til 
forældresamarbejdet. 

 

Vi skal i samarbejde med forældrene skabe de bedste vilkår og rammer for børnenes 
udvikling, dannelse, trivsel og læring. Forældrene er en ressource i barnets liv som skal 
benytte os af og samarbejde med i intentionen om at opnå vores overordnede mål. 
Samarbejdet med forældrene sikrer at børnenes overgang fra hjem-institution og fra 
institution-SFO/skole forløber bedst mulig. 

Under delelementet Sammenhænge beskriver vi hvordan vi gennem forskellige samtaler 
sikrer forældreinddragelse, videndeling og en glidende overgang fra det ene til det andet. 

Under punktet Børn i udsatte positioner beskriver vi hvordan vi sammen med forældrene 
samarbejder om udarbejdelse af handleplaner, særlige tiltag og samarbejder med tværfaglige 
ressourcepersoner – pædagogisk vejleder, tale/hørelærer eller psykolog. Det er vigtig for os at 
forældrene oplever samarbejdet meningsfuldt, åbent og tillidsbaseret. Ingen forældre skal 
opleve at føle sig sat på sidelinjen i forhold til deres eget barn. Vi deler enhver observation og 
bekymring i forhold til barnet med forældrene. 

Forældresamarbejdet er også at rådgive og vejlede forældre og familier. Vi skal komme med 
løsningsforslag og komme med konkrete vejledning eller indhente hjælp, hvis der er behov. 

Kommunikation med forældre og familie foregår på mange niveauer. Der er samtalerne i 
garderoben når barnet bliver hentet, de planlagte forældresamtaler og den digitale 
overlevering om dagens gang og diverse aktiviteter i huset. Alle med henblik på at dele viden, 
styrke samarbejdet og lærer hinanden at kende. 

De forskellige typer af formelle forældresamtaler uddybes under punktet Sammenhænge, da 
vores samtaler har til hensigt at styrke alle overgange.  

 

 

 

 

 

 



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? 
 

 

Børn i udsatte positioner 

Børn kan komme i en udsat position på mange måder. Det kan være børn der af forskellige årsager 

ikke har en plads eller en meget løs position i fællesskabet. Børn der er udsat grundet udfordringer i 

familien, der kan føre til nedsat trivsel og mangelfuld udvikling. Børn kan også være eller komme i en 

udsat position grundet medfødte udfordringer vedrørende kognition, motorik eller det psykiske. Børn 

lærer i samspil med andre og er i en udsat position, hvis dette samspil forringes. Læringsmiljøet gælder 

derfor både de fysiske rammer, men særligt også de relationer barnet møder på sin vej og som skal 

hjælpe barnet med at overkomme bump på vejen. Børn kan sagtens være i en potentiel udsat position 

uden at dette har betydning for barnets udvikling, dannelse, trivsel og læring. Det afhænger af 

læringsmiljøet, samarbejdet med forældrene og den pædagogiske indsats. 

 

I beskrivelsen af det pædagogiske læringsmiljø beskriver vi hvordan indsatser og tiltag 
sammen med børn kan inddeles i et trafiklys på tre niveauer. På det gennerelle niveau er 
læringsmiljøet indrettet på en måde så børn med behov for f.eks. ekstra tid, forklaringer og 
visualisering allerede er inkluderet. Læringsmiljøet understøtter den sproglige, kommunikative 
kompetence… 

Vi tager udgangspunkt i det enkelte barns udfordringer og ud fra det planlægger vi 
sammensætningen af børnegrupper og aktiviteter. Vi har fokus på at opdele børnene i mindre 
grupper. Det er vigtigt for os at opretholde en høj faglighed og holde os orienteret om ny 
udvikling inden for området. Vi er reflekterende og undrende, både på egen, men også på 
kollegaernes praksis. De voksne indgår i et tæt nærvær med børnene, er igangsættende og 
indgår aktivt i en given aktivitet/leg.  

Er der behov for en ekstra indsats i form af særlige tiltag, lægger vi vægt på et tæt og åbent 
samarbejde med forældrene om indholdet og målet med tiltaget. Ingen forældre skal opleve at 
høre om en bekymring der har været i længere tid uden at forældrene er blevet inddraget i 
refleksionerne. Under punktet forældresamarbejde kan du læse mere om hvilke typer og 
former for møder vi gør brug af hvordan vi gør dem. alle børn forstår forventninger, regler og 
dagens almene rutiner. Samtidig er der mulighed for at give bestemte børn særlige 
muligheder for at indgå i fællesskabet. Ved at gøre forskel skaber vi mere lighed. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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.) 

Sammenhæng til børnehaveklassen 

Børn har ret til at få et ord med på vejen. Overgangen mellem institution og SFO/Skole er en af de 

største forandringer et barn oplever i de første 6 leveår. For at få en god start på skolelivet er det vigtigt 

at overgangen bliver understøttet af vidensdeling, forberedelse af barnet og overlevering af viden og 

erfaringer om barnet fra institutionen og forældrene. Det samme gør sig gældende i overgangen fra 

hjem-institution og vuggestue-børnehave. 
 

 

Dette punkt indeholder for os to dele som begge varetager overgangen og sammenhængen 
for børnene når de skal skifte fra det ene til det andet. I læreplansrammen står det beskrevet 
hvordan Vestre Bygade skal arbejde særligt med overgangen og sammenhængen mellem 
børnehave og børnehaveklassen – det som de fleste skoler kalder 0. klasse. Samtidig står det 
beskrevet i Tårnby Kommunes Strategi for overgange at vi skal arbejde særligt med at sikre 
overgange for alle børn i alle sammenhænge og dermed også overgangen mellem 
institutioner inden de starter i skole. Følgende beskrivelse af vores pædagogiske overvejelser 
og konkrete tiltag indeholder derfor en samlet løsning fra start i huset til børnene skal starte i 
SFO. At børnene begynder i SFO før de begynder i skole er en særlig pointe som vi bør 
forholde os til. 

At skabe sammenhæng og give barnet ”et ord med på vejen” er essentielt for at barnet oplever 
overgangen som positiv og tryghedsskabende. Vi skal samarbejde med forældrene og klæde 
hele familien på til det nye liv barnet og familien træder ind i hvad enten det gælder overgangen 
fra hjem til vuggestue, fra vuggestue til børnehave eller fra børnehave til SFO/Skole. I kapitlet 
om forældresamarbejdet kan du læse om rækken af forældresamtaler der skal danne rammen 
for et godt samarbejde og en god overgang og vidensoverdragelse. 

Vi arbejder også med børnenes konkrete oplevelser og erfaringer og arbejder med særlige 
tiltag, der skal give kendskab til det nye barnet står på tærsklen til at møde. Vi samler børnene 
i storegruppefællesskaber både i vuggestue og børnehave. Vi sørger for at børnene besøger, 
og er bekendte med, de nye rammer de skal blive en del af og vi sørger for at udfordre børnene 
i forhold til alder og udviklingstrin, så de ikke oplever overgangen som alt for voldsom og springet 
for stort. 

Vi sørger for at vuggestuebørnene har besøgt børnehaven mange gange med stigende 
intensitet inden de starter og at de har dannet relationer til deres nye voksne. 
Børnehavebørnene bliver også samlet i storegrupper, tager på besøg på SFO’erne og skærper 
udfordringerne så de passer til det de kan møde i deres første tid i SFO’en. Vi anerkender at 
tiden i SFO’en er med til at ruste dem yderligere til deres kommende skolestart. 

Dette punkt har også sammenhæng med kapitlet om børn i udsatte positioner. Er et barn i en 
udsat position har vi allerede bekrevet hvordan vi handler i forhold til denne udfordring, men 
også i arbejdet med overgange sørger vi for at tilrettelægge særlige tiltag hvis det er nødvendig 
for enkelte børn. 

I arbejdet med sammenhænge og overgange er der i Børenhuset Vestre Bygade en række af 
møder der sikrer forældresamarbejdet, sammenhængen og en god overgang for børnene og 
deres familier. Vi arbejder med introsamtaler til både kommende vuggestue, børnehave og 
SFO/skole. Det er vigtigt at forberede forældrene på det nye liv og fællesskab deres børn er på 
vej ind i. Vi afholder derfor møder der skal afdække mulige udfordringer for børnene og 
afstemme forventninger i samarbejdet. I overleveringen mellem vuggestue og børnehave 
inviteres forældrene med i videnoverdragelsen mellem vuggestue og børnehave. En uddybning 
kan læses i husets oversigt over forældresamtaler. 



I Børnehuset Vestre Bygade organiserer vi overgangen mellem vuggestue og børnehave ved 
at lave en storgruppe i vuggestuen, næsten på samme måde som i børnehaven. Fra barnet er 
2,5 år indgår det i en storgruppe på både sin stue og på tværs af de to vuggestuegrupper. I 
denne konstellation er der mulighed for at blive udfordret passende til alder og det 
børnehaveliv barnet snart vil møde. For at gøre overgangen fra vuggestue til børnehave så 
glidende som mulig er der planlagt aktiviteter med børnehaven i hele storegruppeperioden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



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? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inddragelse af lokalsamfundet 

Vi giver barnet mulighed for at opleve forskellige dele af natur, science, livets cyklus m.m. ved 

at bevæge os rundt i lokalområdet og besøge alt fra politi, brandvæsen, plejehjem, kirkegårde, 

rensningsanlæg, Kastrupgårdsamlingen og naturområder. 

Afstande føles forskellig om man er stor eller lille, men også om man kører i bil, bus, cykel, 

klapvogn eller går på sine fødder. Vi giver barnet mulighed for at sanse og erfare gennem 

forskellige måder at rejse og bevæge sig på, 

Vi er beliggende forholdsvis tæt på tog og bus og har selv ladcykler til at komme rundt 

omkring. I umiddelbar nærhed ligger fælleden, stranden, havnen, biblioteket, brandstationen, 

plejehjem og tager vi lidt længere er der museer, dyrhaven og zoologisk have. 

Vi kan også, når det er relevant, invitere lokalmiljøet indenfor i huset. Det kan være foreninger, 

forældre eller andre der kan berige vores verden. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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? 
 

 

Arbejdet med det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø 

Punktet hænger sammen med læringsmiljøet og er en uddybning af at læringsmiljøet er og skal være et 

børnemiljø for og til børn. Det skal være på børnenes betingelser og præmisser – både i sin fysiske 

indretning i måden de voksne kommunikerer og er sammen med børnene i en positiv og konstruktiv 

stemning og tone.  

”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 

Som beskrevet under punktet læringsmiljø, så kan læringsmiljøet og dermed børnemiljøet 
deles op i tre kategorier – Det fysiske, det psykiske og det æstetiske. Det er vigtigt at 
læringsmiljøet bliver bygget op og næret på alle tre niveauer. Det er med til at skabe et 
børnemiljø der er rettet mod børnene, deres behov og deres udfordringer i hverdagen.  

I børnehuset Vestre Bygade har vi indrettet det fysiske børnemiljø i henhold til 
børneperspektivet. Dvs. at vi har legetøj og materialer til aktiviteter svarer til børnenes alder 
og udvikling, at det er placeret så børnene kan se og nå det og på den måde selv kan vælge 
uden hjælp. At børnene kan orienterer sig og mestre de opgaver der er i børnehaven hver dag 
er med til at skabe en selvforståelse af tillid til sig selv og en bekræftelse af at man som barn 
er vigtig, betydende og de voksne gerne vil imødekomme deres behov. Der skal være plads til 
den stille og den aktive leg. Der skal være plads til rollelegen, regellegen, konstruktionsleg og 
den motoriske leg. Rummet skal være delt op i zoner og temaer. Legetøjet skal henvende sig 
til alle aldre, køn og udviklingstrin. 

Vores psykiske børnemiljø henviser til den del af børnemiljøet hvor relationer, stemninger og 
en god tone er med til at underbygge trivslen for barnet. At barnet bliver mødt og møder andre 
positivt med åbenhed og tillid er med til at give barnet mod på livet, også de svære 
udfordringer. Tilhørsforhold og fællesskab er vigtige ingredienser i relationsdannelsen. Også 
her bekræfter det gode psykiske miljø børnene i at de er gode nok som de er og de har ret til 
at være dem selv, på trods af forskelligheder. 

Det æstetiske børnemiljø omhandler hvordan omgivelserne ser ud. Hvilke farver, former og 
udsmykninger er valgt. Er det indbydende over for børn, passer det til deres perception af 
verden og er materialer og indretning i en velholdt stand. Ting må gerne være gamle, men de 
skal virke og bidrage til et samlet udtryk for et godt børnemiljø. Der skal både være noget nyt, 
noget gammel, spor af nye og gamle børn – kulturen skal kunne aflæses i rummets udtryk. 

 

 

 

 

 



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. 

Vores læringsmiljø bygger på en forståelse af at skabe rammer for børnene på en måde hvor 
de kan eksperimenterer, lege og udfordre sig selv. Hvor de voksne er med til at udvide 
barnets horisont og forståelse af sig selv og verden og langsomt sætte sprog på i form af ord 
og begreber. Det gælder i beskrivelsen af de fysiske, psykiske og æstetiske rammer i måden 
vi værner om leg og fællesskaber og i måden vi organiserer hverdagen, så der er plads til 
både barnets eget initiativ og mere strukturerede aktiviteter hvor de voksne i samarbejde med 
børnene vil noget særligt med dem. De voksnes forståelse for at det som børnene behersker, 
skal have hjælp til eller slet ikke kan/forstår endnu hele tiden rykker sig i takt med barnets 
udvikling og at denne udvikling ikke sker synkront børnene imellem. Hverdagen er derfor en 
balance imellem det børn kender og nye udfordringer. 

De voksne hjælper barnet med at lykkes, med at få tillid til at de kan og derved udvikler 
gåpåmod – ikke at være bange for det ukendte. Samtidig hjælper de voksne barnet med at 
anerkende barnet og give dem følelse af at være noget i kraft af dem selv, at de har ret til 
egne følelser og ikke er forkerte. Selvværdet kommer af tilknytningen, erfaringen med at 
fællesskabet anerkender den enkelte. Hvis barnet GØR noget forkert er det ikke det samme 
som at VÆRE forkert. Den voksne hjælper barnet med handlemuligheder og hjælper barnet 
med alternative løsningsforslag der giver barnet tro på egne evner. 

I Børnehuset Vestre Bygade har vi inddelt børnene i to vuggestuegrupper (0-3 år) og tre 
børnehavegrupper (3-6 år). Disse grupper er sammen på tværs af alder, men nogle gange 
inddeles de i alder og udvikling i faste aktivitetsgrupper med faste voksne. Dette for at sikre 
børnenes tilknytning og tryghed. Samtidig kan vi på den måde bedre følge barnets udvikling 
støtte dem i den. Vi kan bedre fejre succeserne, hvis vi ved hvornår de opstår. 



Det fysiske miljø er opbygget til understøttelæse af selvstændighed, at barnet får mulighed for selv at 

prøve og giver barnet frihed til egne initiativer uden at være afhængig af en voksen. F.eks i forhold til 

placering ag legetøj og materialer, der er stillet frem i barnets højde frem for at skulle barnet skal bede 

om det. 

 

 

 

  



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. 

Vores læringsmiljø bygger på en forståelse af at skabe rammer for børnene på en måde hvor 
de kan eksperimenterer, lege og udfordre sig selv. Hvor de voksne er med til at udvide 
barnets horisont og forståelse af sig selv og verden og langsomt sætte sprog på i form af ord 
og begreber. Det gælder i beskrivelsen af de fysiske, psykiske og æstetiske rammer i måden 
vi værner om leg og fællesskaber og i måden vi organiserer hverdagen, så der er plads til 
både barnets eget initiativ og mere strukturerede aktiviteter hvor de voksne i samarbejde med 
børnene vil noget særligt med dem. De voksnes forståelse for at det som børnene behersker, 
skal have hjælp til eller slet ikke kan/forstår endnu hele tiden rykker sig i takt med barnets 
udvikling og at denne udvikling ikke sker synkront børnene imellem. Hverdagen er derfor en 
balance imellem det børn kender og nye udfordringer. 

De voksne hjælper barnet med at udvikle fællesskaber, relationer og forståelser af hinanden ved at give 

barnet et sprog for hvem de selv er og at andre børn og voksne kan have andre tanker, ideer og behov. 

At alle er har ret til at være dem selv. Barnet skal opleve at de har noget at give til fællesskabet – at de 

spiller en rolle og at andre uanset køn, traditioner, tro m.m. har værdi og er en ressource for 

fællesskabet. Det kan både være store og små fællesskaber. De voksne skal værne om legen, om 

relationerne og skaber muligheder for deltagelse uanset udfordringer. Dette er en balance hvor man 

nogle gange må afvise nogle i en kortere periode for at styrke bestemte relationer og leg til fordel for 

andre. Dog skal alle være en del af mindst ét meningsfuldt fællesskab. 

 

 

 

 

 

 

 



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. 

Vores læringsmiljø bygger på en forståelse af at skabe rammer for børnene på en måde hvor 
de kan eksperimenterer, lege og udfordre sig selv. Hvor de voksne er med til at udvide 
barnets horisont og forståelse af sig selv og verden og langsomt sætte sprog på i form af ord 
og begreber. Det gælder i beskrivelsen af de fysiske, psykiske og æstetiske rammer i måden 
vi værner om leg og fællesskaber og i måden vi organiserer hverdagen, så der er plads til 
både barnets eget initiativ og mere strukturerede aktiviteter hvor de voksne i samarbejde med 
børnene vil noget særligt med dem. De voksnes forståelse for at det som børnene behersker, 
skal have hjælp til eller slet ikke kan/forstår endnu hele tiden rykker sig i takt med barnets 
udvikling og at denne udvikling ikke sker synkront børnene imellem. Hverdagen er derfor en 
balance imellem det børn kender og nye udfordringer. 

De voksne hjælper barnet med at udvikle forståelsen for det at kommunikere – både 
nonverbalt og med ord. Sproget og sproglige begreber er med til at uddybe de erfaringer, 
fornemmelser og sansninger som børn gør sig både før de får sprog og når de øver sig i at 
tale og udtrykke sig. At kunne forstå sine egne og andres følelser og give udtryk for dem er en 
kompliceret affære.  

Børn øver sig hele tiden i at kommunikere og det er de voksnes opgave at tolke, 
kommenterer, oversætte, give tid og lytte i samspillet og samtalen med børn. Nogle gange 
skal den voksne deltage sammen med barnet i legen for at give legen et sprog og et liv – 
udvide legen med nye ideer og begreber.  

Der skal være plads og tid til at barnet kan give udtryk for egne ideer og i fællesskab med 
andre øve samtalen, lytte, tage tur og forstå hinandens udgangspunkt. Det er med til at opøve 
og i sidste ende beherske en demokratisk forståelse for fællesskabet og det at kunne dele 
fælles opmærksomhed, give plads i en gruppe og have forståelse for andre. 

Via visualisering i det fysiske rum understøtter vi den sproglige udvikling og dybere forståelse 
af hvad det vil sige at kommunikere. Det er forskelligt hvor hurtigt børn udvikler deres 
kommunikative evner og billederne er med til at understøtte sproglig forståelse og hjælper 
med at skabe overblik og genkendelighed. 



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. 

Vores læringsmiljø bygger på en forståelse af at skabe rammer for børnene på en måde hvor 
de kan eksperimenterer, lege og udfordre sig selv. Hvor de voksne er med til at udvide 
barnets horisont og forståelse af sig selv og verden og langsomt sætte sprog på i form af ord 
og begreber. Det gælder i beskrivelsen af de fysiske, psykiske og æstetiske rammer i måden 
vi værner om leg og fællesskaber og i måden vi organiserer hverdagen, så der er plads til 
både barnets eget initiativ og mere strukturerede aktiviteter hvor de voksne i samarbejde med 
børnene vil noget særligt med dem. De voksnes forståelse for at det som børnene behersker, 
skal have hjælp til eller slet ikke kan/forstår endnu hele tiden rykker sig i takt med barnets 
udvikling og at denne udvikling ikke sker synkront børnene imellem. Hverdagen er derfor en 
balance imellem det børn kender og nye udfordringer. 

De voksne hjælper barnet med at udvikle børns kropsfornemmelse, deres generelle motorik 
og der igennem en glæde ved at bevæge sig og bruge deres krop. Børn lærer igennem 
derees sanser og derfor er den fysiske kropslige udvikling essentiel for børns mulighed for 
læring og erfaring. Som nævnt under temaet kommunikation og sprog, så er det ikke altid at 
barnet forstår egne følelser og sansninger. men alligevel sætter de sig i kroppen og bliver til 
levede oplevelser. Disse oplevelser skal blive til fortrinsvis positive erfaringer med sig selv i 
samspillet med omverden. De skal have lyst til at afprøve sig selv og eksperimentere med 
fysiske udfoldelser – om det gælder perlepladen eller at klatre i træer. Krop og sprog hænger 
på den måde sammen. 

 

Det fysiske miljø skal være indrettet så der er plads til alle former for bevægelse –både den 
stille og den vilde. Samtidig skal aktiviteter indbyde til kropslige erfaringer for alle børn. 

 

 

 

 

 



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. 

 Vores læringsmiljø bygger på en forståelse af at skabe rammer for børnene på en 

måde hvor de kan eksperimenterer, lege og udfordre sig selv. Hvor de voksne er med 

til at udvide barnets horisont og forståelse af sig selv og verden og langsomt sætte 

sprog på i form af ord og begreber. Det gælder i beskrivelsen af de fysiske, psykiske 

og æstetiske rammer i måden vi værner om leg og fællesskaber og i måden vi 

organiserer hverdagen, så der er plads til både barnets eget initiativ og mere 

strukturerede aktiviteter hvor de voksne i samarbejde med børnene vil noget særligt 

med dem. De voksnes forståelse for at det som børnene behersker, skal have hjælp til 

eller slet ikke kan/forstår endnu hele tiden rykker sig i takt med barnets udvikling og at 

denne udvikling ikke sker synkront børnene imellem. Hverdagen er derfor en balance 

imellem det børn kender og nye udfordringer. 

 I børnehuset Vestre Bygade arbejder vi med natur, udeliv og science i børnehaven ved 

at have udnævnt en pædagog til at have særlig ansvar for dette tema. Vi planlægger 

ugentlig ture ud i lokalmiljøet og opsøger de naturområder og tilhørende aktiviteter. Vi 

følger årstidens cyklus og afstemmer aktiviteterne hertil. Vi udvælger en mindre 

grupper børn på 8-10 børn som igennem erfaring og sansning af naturen opnår mange 

af de allerede beskrevne temaer. Udelivet bruges derfor som et medie og en ramme 

for børnenes udvikling hvad enten det gælder den alsidig personlige udvikling, sociale 

udvikling, eller udvikling af sproglige og kropslige kompetencer. Udelivets udfordringer 

er også med til at styrke fællesskabet og oplevelsen af sig selv i en større 

sammenhæng. 

 Det er ikke kun på turene ud af matriklen der fokuseres på. Også livet på legepladsen 

bruges som en ramme for udeliv, hvor vi udvikler rammerne og indholdet af 

legepladsens muligheder. Hvilket dyre- og planteliv kan vi finde og tiltrække. Vi bringer 

også naturen indenfor i form af fund af materialer og dyr som vi studerer. I arbejdet 

med naturens og dens fænomener får vi samtidig en erfaring med fysiske love og 

matematiske regler om form, fylde, former og mængde. 



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. 

Vores læringsmiljø bygger på en forståelse af at skabe rammer for børnene på en måde hvor 
de kan eksperimenterer, lege og udfordre sig selv. Hvor de voksne er med til at udvide 
barnets horisont og forståelse af sig selv og verden og langsomt sætte sprog på i form af ord 
og begreber. Det gælder i beskrivelsen af de fysiske, psykiske og æstetiske rammer i måden 
vi værner om leg og fællesskaber og i måden vi organiserer hverdagen, så der er plads til 
både barnets eget initiativ og mere strukturerede aktiviteter hvor de voksne i samarbejde med 
børnene vil noget særligt med dem. De voksnes forståelse for at det som børnene behersker, 
skal have hjælp til eller slet ikke kan/forstår endnu hele tiden rykker sig i takt med barnets 
udvikling og at denne udvikling ikke sker synkront børnene imellem. Hverdagen er derfor en 
balance imellem det børn kender og nye udfordringer. 

At arbejde med forskellige kulturelle og æstetiske udtryk kan indeholde både dem vi trkker ind 
i fællesskabet fra den store verden, men det kan også være den kultur og æstetik der allerede 
er til stede i huset og i fællesskabet. Vi benytter traditioner, mærkedage og særlige 
begivenheder til at udtrykke os på forskellig vis. Det kan være de faste danske traditioner som 
fastelavn, påske og jul, men det kan også være andre kulturers mærkedage som er med til at 
give forståelse for at der er mange måder at udtrykke sig på. 

I sammenhæng med at kroppen lærer igennem sanser er det oplagt ikke altid at arbejde 
todimensionelt med papir og saks, men også mere skulpturelt og taktilt med alle mulige slags 
medier. F.eks. er det godt at have oplevet et rigtig juletræ inden man skal klippe et i karton. 
Mærke at det stikker, hvordan det dufter og hvor meget det fylder. På den måde bliver 
processen frem for produktet vigtigere i barnets sansning og læring om sig selv og sin 
omverden. 

 

 

 

 



 

Evalueringskultur 

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

udvikle og kvalificere det pædagogiske læringsmiljø. 

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

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

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

børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse.  

Evalueringen skal offentliggøres. 

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

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

Den pædagogiske dokumentation skal indgå i evalueringen.” 

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

 

 

 

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

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

 

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

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

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

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

 

”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 

Igennem hele læreplanen har vi lagt vægt på et omfattende, åbent og tillidsfuldt forældresamarbejde, 

der skal være med til at kvalificere vores pædagogiske arbejde til gavn for børnenes læring, udviling 

dannelse og trivsel. Derfor vil vi løbende spørge forældrene om deres oplevelse af samarbejdet og den 

pædagogiske praksis overfor og sammen med deres børn. Til dette vil vi udvikle forskellige 

evalueringsredskaber der skal understøtte dette arbejde. Forældrebestyrelsen spiller også en rolle i 

denne sammenhæng. 



Vi planlægger for og med børn i forhold til de pædagogiske rammer og tiltag – både i hverdagen og når 

der er behov for noget ekstra. Derfor er børnenes stemme også vigtig i forhold til at kunne blive klogere 

på om vores praksis virker efter hensigten. Vi skal derfor udarbejde værktøjer til dette arbejde. 

I dagligdagen handler vi hele tiden ud fra pædagogiske mål og vi laver aftaler og organiserer med 

henblæik på at vi tilsammen har en pædagogisk praksis der virker og er optimal i forhold til børnenes 

udvikling, trivsel læring og dannelse. Men hvordan ved vi at vi virker. Hvordan ved vi at vi opnår vores 

mål? Vi må derfor opstille mål – ikke bare de 12 mål fra læreplanstemaerne, men også mål for det 

fysiske og psykiske læringsmål. Vi må formulere tegn på at der sker det vi gerne vil. 

I hverdagen afholder vi forskellige møder der har til hensigt at rumme denne fælles læring om vores 

praksis. Vi har stuemøder, refleksionsmøder, koordineringsmøder, personalemøder for hele huset eller 

for afdelinger. Alle disse med henblik på at rammesætte refleksion og læring. Vi skal udarbejde metoder 

og værktøjer for denne refleksion og læring, så den bliver bevidst og formaliseret, så vi kan vende 

tilbage til den viden vi genererer og bruge den i evalueringen af denne læreplan. 

I øjeblikket bruger vi SMTTE-model og Netværksblomst som en måde at sørge for vi kommer hele 

vejen rundt om planlægningen af aktiviteter og til at fange den viden vi har i fællesskab, men som 

gemmer sig som almen, tavs viden imellem os 

 

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.  

 

      

 


