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Ramme for udarbejdelse af den pædagogiske læreplan  

 

 

 

 

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

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

gogiske læringsmiljø og børns læring.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vision: 

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

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

solidaritet. 

Alle børn og unge skal være en del af fællesskabet. 

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

Værdigrundlag: 

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

har lyst til at lære. 

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

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

for eget liv og for fællesskabet. 

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

over deres ønsker for fremtiden sammen med deres forældre.” 

 

I vores opgaveløsning, lægger vi vægt på: 

 

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

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

samfund som et naturligt udgangspunkt for deres aktiviteter. 

 At børn og unge respekterer hinandens forskelligheder og grænser. 

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

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

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

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

livskvalitet. 

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

udvikling. 

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

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

enkelte. 

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

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

forebyggende og koordineret indsats. 

 At alle kommunale institutioner skaber inkluderende fællesskaber. 

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

unges liv. 

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

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

børnegruppens sammensætning og forskellige forudsætninger, de fysiske rammer, geografisk placering 

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

 

Vi er en nystartet natur børnehave der ligger i naturskønne omgivelser. 

Børnehavne er normeret til 70 børn i alderen 3-6 år, og er fordelt i to huse, det ene på Kamerunvej 35 

kaldet nabogården og det andet på Ugandavej 175 kaldet satellitten som ligger 50 meter væk. Når 

børnene starter i børnehaven starter de i nabogården hvor de går indtil de rykker i storbørsgruppen i 

satellitten. Der åbnes og lukkes hver dag i nabogården. Vi er 7 uddannet pædagoger hvor af den ene er 

leder og den anden souschef og 4 medhjælpere.  

Blandt de 11 personaler er en uddannet som faglig fyrtårn, en uddannet biolog, en natur ambassadør 

og en sprogansvarlig.  

 

Vi har to legepladser, der hver især indbyder til forskellige aktiviteter og i baghaven ligger 
fælleden. Vi har fantastiske rammer både ude og inde og vil i det daglige prioritere at være 
meget udenfor. Børnehavens fokus er natur og udeliv, hvor vi bruger naturens mange 
muligheder for fordybelse og udfordringer i vores pædagogiske aktiviteter. 
I vores daglige arbejde vil der både være aktiviteter hvor børnene er aldersopdelt eller er 
sammen på tværs af alder i både små og større grupper. Vi deler børnene ud fra aktiviteten fx ture ud af 
huset, projekter, lege, spil mv. 
 
Alle institutioner i Danmark er underlagt ” De styrkede pædagogiske læreplaner”, som er 
retningsgivende for alt arbejde der foregår i dagtilbud. 
I Tårnby kommune arbejde vi ud fra ”en sammenhængende børne – og ungepolitik” der fungerer som 
det kompas vi navigerer efter på 0-18 års området. 
 
Grundlæggende vision for det pædagogiske arbejde: 
 
Visionen er, at børnehaven bliver en naturbørnehave, hvor naturen danner rammen for arbejdet med 
”den styrket pædagogiske lærerplan”, herunder de seks lærerplanstemaer. 
Det betyder ikke nødvendigvis at vi er ude, fra børnene kommer til de går hjem, men at naturen udgør 
en stor del i de aktiviteter vi laver med børnene både ude og inde. 
Børnene skal også have mulighed for at være inde og lave forskellige aktiviteter fx at spille spil, lave 
perler, lege med magneter, biler osv. 
Læring sker gennem hele dagen. Både i hverdagsrutiner, i planlagte og i spontane aktiviteter. 
Men vigtigst af alt, skal læring være en leg. Det giver børn lyst til, mod på og interesse i at lære – også i 
fremtiden. 
Det betyder at legen vil være en stor del af børnenes liv i børnehaven. Vi skal være med til at give 
børnene en masse gode oplevelser, hvor de tilegner sig forskellige færdigheder og hvor de også lærer 
at indgå i sociale relationer med andre børn og voksne. 
Børnene skal møde nærværende voksne, som kan veksle mellem planlagte aktiviteter og det at følge 
barnets spor (deres interesse – her og nu) 
 
Omsorgen i børnehaven vægter vi højt. Omsorg er et vidt begreb - fx kan det være, at der er en 
nærværende voksen til rådighed, når et barn har brug for et kram. Det kan være i en konflikt, hvor 
barnet har brug for støtte til at komme godt igennem konflikten, men det er også støtte til at lære at tage 
overtøj af og på, for selv på sigt at kunne mestre dette. 
Vi vil tilrettelægge vores pædagogiske tilgang til børnene, så de får mulighed for at udvikle deres 
kompetencer i forhold til: 

At de kan sige til og fra 
At de kan foretage selvstændige valg 
At de udvikler et veludviklet selvværd 
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At de kan bruge og udvikle deres kreativitet i legen 
At de er delvis selvhjulpne 
At deres motoriske kompetencer styrkes 
At de kan sætte ord på hvad de føler 

Vi mener det er vigtigt at børnene i dagligdagen har nogle rammer hvor der er rig mulighed for at 
udvikle disse mål. Derfor er det vigtigt for os at børnehaven er kendetegnet ved: 

En god varm atmosfære hvor tryghed, nærvær og omsorg er i højsædet 
At børnene får mulighed for medbestemmelse og medansvar 
At børnene lære værdien i at være selvhjulpne 
At børnene lære at vise omsorg for hinanden 
At børnene klare mindre konflikter selv 
At børnene lære at begå sig i naturen 

At naturen indgår som omdrejningspunkt for den pædagogiske aktivitet 
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Pædagogisk grundlag 

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

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

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

alle dagtilbud i Danmark.”  

”De centrale elementer er:   

 

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

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

på en dannelsesproces og demokratisk forståelse. 

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

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

udforskning af naturen og ved at blive udfordret. 

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

personale sætter rammerne for. 

 Pædagogisk læringsmiljø. Et trygt og stimulerende pædagogisk læringsmiljø er udgangspunktet 

for arbejdet med børns læring. 

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

barnets læring. 

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

 Sammenhæng til børnehaveklassen. Sammenhæng handler blandt andet om at understøtte 

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

 

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

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

dagtilbud.” 

 

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

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

stede i nogle sammenhænge end andre.”  

 

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

Først forholder I jer til de fem elementer:  

 

 Børnesyn  

 Dannelse og Børneperspektiv  

 Leg  

 Læring  

 Børnefællesskaber  

 

I kan beskrive elementerne samlet eller hver for sig.  

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

læreplan. Disse elementer forholder I jer til lidt senere.  

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

 

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

bliver omsat i vores hverdag sammen med børnene? 

Børnesyn: 

Det at være barn har værdi i sig selv og daginstitutionerne skal derfor være med til at understøtte det 

gode børneliv, hvor børn ses som aktive medskabere af egen udvikling og læring. Vi skal sætte 

rammerne for at de kan udvikle sig til kompetente og demokratiske samfundsborgere, så de kan begå 

sig i livet med de muligheder og udfordringer det medfører. Børnene skal opleve at føle sig set og 

forstået og have indflydelse på eget liv. Her er det centralt at den voksne ser barnets intentioner bag 

deres handling i forskellige situationer, så barnet netop føler sig anerkendt og set. 

Dannelse og børneperspektiv: 

Dannelse forstås som en læring, hvor barnet som aktiv deltager forankrer værdier og viden i egen 

personlighed. 

Det pædagogiske personale skal fremme børns trivsel, udvikling, læring og dannelse gennem trygge 

læringsmiljøer, hvor legen er grundlæggende og der tages udgangspunkt i et børneperspektiv. 

Leg: 

Legen har en værdi i sig selv og vi skal derfor give børnenes spontane og selvorganiserede lege, plads 

og anerkendelse. 

Det er personalets ansvar at støtte op om disse lege og om nødvendigt være med til at rammesætte 

dem, så alle børn trives i legen og det bliver muligt at inddrage de børn som måtte stå udenfor legen. Et 

eksempel på rammesætning og deltagelse i legen: To børn sidder i sandkassen, hvor de har lavet en 

vulkan. Samtalen blandt børnene og den voksne er i gang med at vulkanen er meget varm og der løber 

lava ned af vulkanen. Et tredje barn kommer til og vil køre med biler på vulkanen. Den voksne foreslår 

at der kan laves en vej rundt om vulkanen og børnene bliver enige om at det skal være en tunnel. Den 

voksne bliver ved legen men trækker sig lidt da de tre børn har fået en god leg i gang med både biler og 

vulkan, og den voksne har hjulpet med at lave nogle rammer som rummer de tre børn. 

Personalet skal desuden sætte rammerne omkring legende læringsmiljøer, der udfordrer, skaber 

nysgerrighed, fordrer muligheden for at eksperimentere med deres erfaringer og lyst til at lære – 

gennem hele livet. 
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Læring: 

Læring sker gennem hele dage i en vekslen mellem børneinitierede lege, vokseninitierede aktiviteter og 

rutiner. 

”Det pædagogiske personale skal bruge børnenes legeindhold som pejlemærker for, hvad der optager 

dem, hvad der kan være en udfordring for deres læring og udvikling, og hvad der derfor er oplagt at 

arbejde videre med i planlagte læringsaktiviteter sammen.” (Den styrkede pædagogiske læreplan, side 

19) 

Børns læring sker i fællesskaber og det bliver derfor uhørt vigtigt at personalet sætter rammerne 

omkring disse fællesskaber og læringsmiljøer, der giver børnene mulighed for at videreudvikle deres 

sociale, emotionelle og kognitive udvikling. Legen er det vigtigste element i forhold til læring og er 

centralt i både de planlagte aktiviteter og de børneinitierede lege og aktiviteter. I legen sker der læring 

hele tiden, sproget udvikles og børnene spejler sig i hinanden på tværs af børnegrupperne og de 

forskellige aldersgrupper. 

 

Børnefællesskaber: 

Al leg, dannelse og læring sker i børnefællesskaber og det er derfor vigtigt at det pædagogiske 

personale har øje for at lege og aktiviteter virker deltagelsesfremmende. 

Det bliver her særligt vigtigt at børnene tilegner sig erfaringer med samarbejde at indgå kompromisser 

og anerkende andres meninger og holdninger. 

Det er det pædagogiske personales ansvar at skabe balance mellem individ og fællesskab. 

Mennesker er forskellige og det er derfor vigtigt at give børnene mulighed for at deltage i fællesskaber 

på tværs af alder, køn og kultur. 

   

 

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? 

I løbet af en hel dag, opstår en lang række læringsmiljøer. De forekommer i børnenes egne lege, i de 

aktiviteter de voksne sætter i gang, i dagens rutinerne samt i de små pludseligt opståede relationer og 

interaktioner der opstår mellem mennesker. 

Eksempler på et læringsmiljø er dukkekrogen, garderoben, måltidet, træstammerne, tæppet med 

magneter, to børn der falder i snak, køkkenhaven, boldbanen, bordet mv. Alle læringsmiljøer kan noget 

forskelligt og bliver repræsenteret i løbet af hverdagen. 



9 

 

Når vi voksne arbejder med børnene i de forskellige læringsrum tager vi udgangspunkt i den aktuelle 

børnegruppe. Hvad er børnene nysgerrige på og er der tilpas med udfordringer eller skal den voksne 

hjælpe med at justere og udfordre.  

Når vi tilrettelægger et læringsmiljø, er det med udgangspunkt i hvor børnene er i deres udvikling, 

interesser og dannelse, så de får tilpas udfordringer til at videreudvikle sig. Vi voksne er opmærksomme 

på vores rolle og placering og holder fokus på hvornår det er nødvendigt at gå foran og vise vej, ved 

siden af og støtte, eller bagved og lade børnenes fantasi, nysgerrighed og engagement styre 

aktiviteten. 

Det er muligt at få mange forskellige læringsrum og udviklende læringsmiljøer: 

 

Denne model illustrerer hvilke elementer der skal tages højde for at tilstræbe et godt og læringsrigt 

læringsmiljø, hvor den voksne er deltagende og hvordan man arbejder videre med at udvikle et 

læringsmiljø. 

Processer – Er det der sker.  

Det handler om den interaktion og det samspil der er mellem de individer som er deltagende. Det er her 

vigtigt at den voksne er fysisk og psykisk nærværende og hjælper barnet/børnene med at komme frem 

med egne interesser og ser barnets forudsætninger for deltagelse. Derved kan den voksne hjælpe 

barnet ud fra ”nærmeste udviklingszone. 

Man ser på den voksnes rolle i samspillet og undersøger, hvordan han/hun medvirker til at udvide 

og/eller begrænse det enkelte barns deltagelse samt trivsel, læring, udvikling og dannelse.  

 

Børneperspektiv – Børnenes egne ønsker i det der sker 

Det er vigtigt at børnene har indflydelse og at børnenes perspektiver tages med når der laves eller der 

opstår et læringsmiljø. 

Man ser på: Hvordan kommer børns egne ønsker, holdninger og oplevelser til udtryk? Hvordan og i 

hvilket omfang?  

Personalet skal være opmærksomt på det børnene siger, sætte sig i børnenes sted og trække på teori 

om børns udvikling, trivsel og behov. 

 

Læreplan – Er intentionerne med det, det sker.  
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Hvilken sammenhæng er der mellem de pædagogiske intentioner og den faktiske pædagogiske 

praksis? 

Er der en sammenhæng mellem formål, mål og indhold.  

Man ser på: Hvordan bliver indhold, aktiviteter og organisering begrundet? Er planlægning et fælles 

anliggende, baseret på fælles faglige forståelser og fælles værktøjer. 

 

Struktur – Er Rammerne om dét, der sker  

Her skal man kigge på børnegruppen, både størrelse, aldersfordeling og sammensætning. 

Hvor mange personaler skal der til og hvilken uddannelse har de? Favner personalet bredt i forhold til 

erfaring, teori, bevægelighed – altså personalesammensætning mv. Hvilken indretning og materialer er 

tilgængelige. 

Organisering af tid og ressourcer – og fx hvordan personalet cirkulerer for at kunne være tæt på 

børnene.  

Man ser på institutionens samlede læringsmiljø OG man zoomer ind på udemiljø samt på stue- og 

værkstedsniveau.  

 

Baseret på Anders Skriver Jensen (2018)  

Videreudviklet af UCNact2learn (2018) 

 

Et eksempel: En stor fællesaktivitet for alle børn 

Der laves en stor firkant, ca.8x8meter. Børnene deles i 4 hold og I hvert hjørne står et hold med hver 

deres kasse ensfarvede bolde. På hvert hold er også en voksen. Reglerne gennemgås og en voksen 

pepper børnene op, så de er i fuldt firspring. Den voksne på hvert hold tager kassen med bolde og 

kaster boldene ind i midten. Alle børn løber nu frem og skal finde sit eget holds bolde og lægge dem 

tilbage i kassen. Det hold som først får boldene i kassen bliver nr. 1.  

For børnene er det sjov og leg, samtidig med at de ubevidst opøver en masse kompetencer.  

Første gang i legen er nogle måske lidt tilbagetrukket, og tager de bolde som ligger i udkanten, når vi 

gentager legen mange gange over flere uger, tager de langsomt mod til sig og går længere og længere 

ind i mængden. Børnene udfordrer sig selv og hvis de har brug for mere omsorg og tryghed er der en 

voksen med på hvert hold, som har øje for at støtte og hjælpe de børn som har brug for lidt ekstra 

tryghed. Børnene får større tro på sig selv, de finder egen måde at deltage i legen på og derved bliver 

de en større del af fælleskabet over tid. 

I legen er der bolde alle steder og der er brug for alle børn på holdet, både dem som løber ind i midten 

og den som tager boldene i yderkanten. De får et socialt fællesskab, da den voksne på holdet hjælper 

med at opmuntre, pege, støtte og hjælper med at give et barn en lille opgave, hvis et barn slet ikke tør 

at tage en bold.  

Børnene skal passe på hinanden, da de er mange og hjælpe hinanden, hvis de kommer til at skubbe, 

selvom de har travlt med at samle bolde. 

Krop, sprog og kommunikation er også vigtig. Børnene skal tage imod en instruks, snakke med 

hinanden, når de løber rundt, de lærer farver, der kan komme konflikter som der skal tages hånd om, 

hvor en voksen hjælper. Hvornår er det med vilje og hvornår er det et uheld – kan man måske sige pyt 

og lege videre? 

Man vil kunne udbygge legen til flere hold, forskellige materialer, flere farver, tal eller bogstaver, stå på 

række i stedet for en firkant – løbe på bare tæer gennem græsset, sandet, vand osv. Det vil gøre at 

børnene bruger deres sanser både med fødder og berøring. Legen kunne også udbygges ved at lave 

mere medinddragelse, så børnene var med til at komme med forskellige ideer. 

Et andet eksempel på en spontan aktivitet.  

Et barn spørger en voksen, om de ikke sætte sig os over på træstammen (4 meter lang og hævet ca. 

70 cm. Over jorden), hvilket de gør. De sætter sig med et ben på hver side af træstammen. 
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Kommunikationen går nu i gang mellem dem, og barnet siger at de sidder i et tog og barnet styrer toget. 

Den voksne siger: ”Er du togfører” – for at udvide ordforrådet. For at udvide legen peger den voksne ud 

på græsset og siger: ”Se en løve”.  

Der kommer flere og flere børn til, som klatrer op på stammen og deltager aktivt i legen. Legen udvikler 

sig til at toget køre gennem mange forskellige lande og ser mange dyr. De snakker om hvor dyrene bor, 

hvad de lever af, om der er koldt eller varmt. Legen udvikler sig igen til at et barn siger at ”der er en 

kænguru og alle ender med at være kænguruer og hopper rundt på græsset. Legen varer i ca.45 

minutter. 

I starten af denne leg er den voksne en meget vigtig brik, for at legen kommer i gang. I løbet af legen 

giver den voksne små spørgsmål og evt. Ideer hvis børnene går lidt i stå.  

Legen starter med et barn og en voksen men ender med at være 14 børn og en voksne. (der står også 

børn og observerer legen og som får tilbud om at være med, men afviser tilbuddet) 

Legen foregår på en træstamme på en græsplæne og der er ikke andre remedier med i legen. 

Børnene bruger deres krop til at klatre op og ned, bruger sin balance for ikke at falde ned, opøver viden 

om dyr og hvor de lever. Der bliver talt meget og da der er mange med, bliver de nødt til at lytte til 

hinanden, ellers ved de ikke hvor vi er i verden. De bruger deres fantasi, kreativitet og nysgerrighed og 

udvikler legen sammen med den voksne. Børnene får et fællesskab og måske nogle nye relationer. De 

får et ”fælles tredje” og kan selv lege legen igen dagen efter – også uden en voksen. Gentagelser gør at 

tingene lagres bedre og børnene gør sig nogle gode erfaringer.  

 

 

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? 

Vi samarbejder med forældrene om børnenes trivsel. Samarbejdet med forældrene begynder den dag 
barnet sammen med forældrene er på besøg i børnehaven. Herefter ved indkøring i børnehaven. Vi 
afholder trivselssamtaler med forældrene efter ca. 3 måneder og derefter ved behov. Vi planlægger 
fælles arrangementer i samarbejde med forældrebestyrelsen såsom julearrangement med forældre og 
søskende, arbejdsdag og sommerfest i børnehaven. Vi samarbejder med forældrene i forbindelse med 
børnenes relationer og venskaber i forhold til at arrangere legeaftaler og invitere hinanden med hjem. 
Derudover har vi i børnehaven startet ”fri for mobberi” som vi samarbejder med forældrene omkring i 
forhold til at beskrive hvad vi arbejder med i børnehaven og hvad de som forældre kan støtte op 
omkring derhjemme. I forbindelse med sprogarbejdet samarbejder vi med forældrene ved at 
videreformidle det arbejde vi laver i sprogforløbene, og hvad de som forældre med fordel kan arbejde 
videre med derhjemme for at understøtte en god sprogudvikling med barnet. 

  

 

 

 

 



12 

 

 

 

 

 

 

 

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 kan i perioder befinde sig i en udsat position. Nogle børn er dog særligt udfordrede i kraft af 
forskellige sociale sammenhænge og kan derfor befinde sig i en udsat position oftere og/eller i længere 
tid. 

Det er vigtigt at alle børn får lige muligheder for udvikling på alle områder. Vi ved at alle vores børn har 
forskellige vilkår, ressourcer og kompetencer og bliver derfor nødt til at behandle dem forskelligt for at 
opnå samme muligheder.  

Når vi har forskellige aktiviteter, fx samling, frokost, lege mv. skal de voksne opsætte muligheder for at 
alle børn kan deltage, men på forskellige niveauer og med forskellige nuanceforskelle, afhængigt af det 
enkelte barns grundvilkår. 

Når vi oplever børn i udsatte positioner, laver vi i samarbejde med forældre en handleplan som er et 
arbejdsredskab vi benytter os af for at skabe fælles og ensarteet tilgang til barnets og dets udfordringer. 
Der kan også være behov for at få andre fagprofessionelle til sparring. Her bruger vi kommunens tilbud 
om at få pædagogiskvejleder, psykolog, fysioterapeut, ergoterapeut mv.  

Et eksempel kunne være at et barn er udfordret af at være med i en struktureret aktivitet med mange 
børn. For at øve barnet i at være med i en struktureret aktivitet, laves aktiviteter med færre børn. Måske 
er barnet med fra start, ellers observerer barnet til at starte med og den voksne motiverer barnet til at 
være deltagende fx ved at give barnet en specifik opgave. Dette udvides langsomt i takt med at barnet 
bliver mere og mere deltagende. 

Tårnby kommunen har en legepatrulje som vi kan søge om at få ud i institutionen. Legepatruljen er et 
tilbud som fortrinsvis har fokus på børn i udsatte positioner og deres erfaringer med at kunne indgå i 
fællesskaber.  

Legepatruljen er to pædagoger som kommer i to ladcykler og henter 8 børn og en voksen fra 

institutionen. Fokus for forløbet er struktureret efter hvilke børn der er med og hvad der skal opøves. 
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Sammenhæng til børnehaveklassen 

”Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan der i børnenes sidste år i dagtilbuddet 

tilrettelægges et pædagogisk læringsmiljø, der skaber sammenhæng til børnehaveklassen.” 

Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 27 

Hvordan tilrettelægger vi vores pædagogiske læringsmiljø for de ældste børn, så det skaber 

sammenhæng til børnehaveklassen? (Dette spørgsmål gælder kun dagtilbud med børn i den relevante 

aldersgruppe.) 

Vi har en struktur i børnehaven hvor man starter som lille i ”nabogården” og slutter i Satellitten året før 
børnene starter i skole. Da antallet af børn i storegruppen varierer, vil det betyde at nogle år har vi hele 
storbørns gruppen i satellitten, mens der andre år vil være en gruppe tilbage i nabogården. Der vil i 
denne gruppe være børn der skal på henholdsvis Skelgårdsskolen og Pilegårdsskolen og der vil være 
relationer på kryds og tværs.  

Da vi er en børnehave, men fordelt i to huse, vil der være et særligt fokus på at børnene laver de 
samme storbørns gruppe aktiviteter sammen. På denne måde tilgodeser vi alle børnene og de får alle 
det samme tilbud. Der vil være storbørns gruppe to dage om ugen primært fra kl. 9.30-11.30. Der vil 
være en voksen fra Nabogården tilknyttet i de tilfælde hvor gruppen er delt i to. Der vil være uger hvor 
vi eksempelvis er en gruppe inde på satellitten og en gruppe ude den ene dag og bytter rundt den 
anden. Nogle gange vil vi dele dem op i skolegrupper (Skelgård og Pilegård), andre gange i 
pige/drenge grupper eller i venskabsgrupper. Der kan også være store fællesture, heldagsture osv. De 
vil være dage hvor hele gruppen er fælles om et emne / projekt. Dette kunne eksempelvis være 
bålmad, hvor hele gruppen er fælles om at lave bålmad og hvor børnene har forskellige opgaver såsom 
at hugge brænde, lave bålet, samle urter, hakke og snitte grøntsager, dække bord osv. 
 
Når børnene starter i storbørnsgruppen går der ca. et år til de skal starte i helt nye rammer og det vil vi 
gerne klæde dem på til i samarbejde med forældrene. Vi har i samarbejde med de omkring liggende 
skoler nogle forventninger til de kommende skolebørn og deres forældre For børnene betyder det at de 
skal udvikle deres personlige og sociale kompetencer såsom: behovsudsættelse, håndtering af 
konflikter, vente på tur, ikke afbryde, kunne modtage og efterleve en kollektiv besked, at kunne sætte 
ord på deres følelser, respektere betydningen af stop og kan spørge en voksen om hjælp. Børnenes 
sproglige kompetencer øver vi med sanglege, sange, rim og remser og fortælle historier med 
billedstøtte. De finmotoriske færdigheder kan være at klippe med en saks og holde på en blyant. 
Børnene skal hjælpes til at være selvhjulpne i forbindelse med at tage tøj af og på og i forbindelse med 
toiletbesøg. 
 
Vi opfordrer i børnehaven forældrene til at hjælpe os med at udvikle børnenes kompetencer i forhold til 
at blive parate til at gå i skole. Eksempelvis til at give børnene nogle små opgaver derhjemme så de 
føler sig betydningsfulde. Små opgaver som er overskuelige så børnene får følelsen af at hjælpe til og 
at være ”stor” Dette være at hjælpe med at dække bord, gå ud med skrald, putte tøj i vasketøjskurven 
osv. I forhold til selvhjulpenhed vil det også være en god ide at give børnene et medansvar i forhold til 
påklædning såsom at øve sig sammen med børnene i hvor meget /lidt tøj man skal have på, ligesom vi 
gør det i børnehaven. 
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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? 

Vores lokalsamfund i Tårnby kommune rummer mange forskellige muligheder for børn i dagtilbud.  

Vi er så heldige at have fælleden liggende lige op ad børnehaven og der ligger fx naturskolen som har 

forskellige tilbud. Vi kan blandt andet komme ud på naturskolen og låne løbecykler og udfordre 

motorikken og lave konkurrencer på de lange stier. Vi kan komme ud og fiske i deres sø og kigge og 

undersøge det vi fanger, lave bål mm. Naturskolen laver også forskellige forløb for børnehavebørn som 

vi kan tilmelde os eller vi kan sammen ned en fra naturskolen lave et skræddersyet forløb til netop os. 

Der er desuden åbnet et hus ”Lærkereden” som udelukkende er et tilbud til børn i 0-6-årsalderen. Som 

en del af naturskolen er der også ”Den blå base” Her er et bassin hvor vi kan kigge på fisk, krabber mv. 

helt tæt på, og der kan låne vaders så vi kan fiske fra stranden.  

På fælleden er der flere heste opstaldet og her har vi en aftale med en af ryttere om at vi kan komme 

med en gruppe børn. Her kan børnene prøve deres mod af og røre ved en hest, give dem en gulerod 

og måske endda få en tur på hesteryg. 

Vi ynder også at bruge bibliotekets mange faciliteter. Vi kan sammen med børnene finde spændende 

bøger og vække børnenes nysgerrighed på nye emner, de kan udfordre sig selv i deres sanserum, lege 

far, mor og børn og bruge deres fantasi med udklædningstøj og legefaciliteter. Men en ting er 

anderledes på et bibliotek, for her skal man være nogenlunde stille og tage hensyn til de andre som er 

på biblioteket som sidder og læser.  

I Tårnby har vi lufthavnen, brandstationen og politigården. 

Vi har mulighed for at kontakte dem og aftale besøg. Her kan børnene tilegne sig ny viden. Der er en 

vekselvirkning mellem en professionel der fortæller og viser ting og det at børnene selv får lov at prøve, 

røre og undersøge.  

Ved at besøge flere forskellige erhverv bliver børnenes nysgerrighed vækket og de får måske en øget 

interesse. På politistationen er der fx kameraerne som overvåger Øresundsbroen og kan give en lang 

snak mellem betjenten og børnene, de kan prøve politiets udstyr, siddet i patruljevogn og se hvad en 

detention er for noget.  

På brandstationen kan vi høre om de forskellige udrykningstøjer, se og høre om hvad de indeholder, 

prøve at ”skyde” med vand med den store sprøjte de bruger til at slukke ildebrande. Overvinde sig selv 

om prøve at komme op over hustagene i kurven.  

Alt sammen med en voksen barnet er tryg ved.  

 

Derudover er der Kastrupgårdsamlingen som er et museum, som udbyder forskellige aktiviteter i 

børnehøjde. Det kan være et tema om farver og herigennem få en fortælling om værker med de 

pågældende farver. I julen kan det være at finde en nisse og lade ham vise dens yndlingsværker på 

museet. Dette kan gøres uden for normal åbningstid og derfor er Kastrupgårdsamlingen et ringtig godt 

”begyndermuseum” at besøge. Efterfølgende kan der arbejdes med emnerne i børnehaven, for at binde 

det hele sammen.  

Vi har kulturzonen, Kastrup bio som arrangerer gratis biografture med små film. 

Ved at bruge vores lokalsamfund i vores læringsmiljøer, får børnene udvidet deres indblik i samfundet 

og hvad der er af forskellige udfoldelsesmuligheder, fantasi og begrænsninger. Når børnene er i andre 

rammer end i børnehaven udvikler de flere personlige og sociale færdigheder.   
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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? 

For at arbejde med de fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljøer, er det vigtig at have forældrenes 

opbakning i forhold til hvilken kultur, vi skal have i børnehaven. 

En af metoderne, som vi har brugt, er dele af materialet i ”fri for mobberi”.  

Det handler om at:  

- ”skabe en vedvarende, inkluderende kultur børnene imellem”.  

- ”udvikle gode børnefællesskaber med tolerance og respekt for hinanden”.  

- ”udvikle børns evne til at vise omsorg for hinanden og mod til at forsvare deres kammerat.” 

Et eksempel på tolerance og respekt i en konfliktsituation: Den voksne agerer mægler og sørger for at 

alle skiftevis får ordet og fortæller deres version. Børnene hører derved hinandens synspunkter og 

indfaldsvinkler. Når alle er blevet hørt, finder vi i fællesskab en løsning, der ofte betyder, at alle på en 

eller anden måde skal gå lidt på kompromis. Legen kan herefter fortsætte. 

Et andet eksempel på omsorg for hinanden kunne være to børn, der løber og leger. Det ene falder, og 

det andet står og kigger på. Alt efter alvorligheden kan den voksne opfordre det barn, der står op, til at 

hjælpe det faldende barn op og evt. hjælpe det hen til en voksen, hvis et kram eller en hjælpende hånd 

fra en kammerat ikke er nok. 

De læringsmiljøer, som børnene møder, skal være inspirerende og passe til deres sammensætning, 

interesser og alder. Børnene skal høres og have indflydelse på, hvordan indretningen skal være og 

hvilket legetøj, de godt kunne tænke sig.  

Det er personalets opgave at sørge for, at der er rum for mange forskellige udfoldelsesmuligheder 

såsom det stillesiddende ved et bord, leg på gulvet eller fysisk udfoldelse. Bordene og de fleste reoler 

er på hjul og kan rykkes rundt alt efter aktiviteter og hvilken indretning, der ønskes.  

Det æstetiske børnemiljø i børnehaven skal fremover afspejle de ting vi arbejder med pt. Det betyder, at 

det er få ting, vi har oppe på væggene fast. En af de faste ting er børnenes billeder, som sidder på 

dørene ind til stuen.  

De få faste ting betyder også, at der i starten af et tema eller projekt kan virke tomt. Som det skrider 

frem, kommer der mere og mere op på væggene og bliver udstillet. Det, der bliver arbejdet med, er det, 

der hænger eller ligger fremme. 

Vi oplever, at børnene bedre kan overskue stuerne, når der ikke er ting alle vegne, men at der er 

”ryddeligt”, og derved er det også lettere for børnene at blive opslugt af et emne og leve sig ind i det. 

Vores garderobe er et læringsmiljø som alt andet i børnehaven. Det betyder, at forældrene skal hjælpe 

børnene med at holde orden på pladsen. Det skal være overskueligt for børnene, når de skal have tøj 

på og af. Vi arbejder ligeledes med, at de ældre børn hjælper dem, der er yngre, og viser dem, hvordan 

man gør. På den måde videregiver de ældre børn en god og lærerig kultur, og de vokser selv ved at 

hjælpe andre. 
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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. 

Vi arbejder med at skabe en tryg base, der bygger på tillid og omsorg. Ud fra denne base kan verden 
erfares, udforskes og indlejres. Vi er som voksne meget bevidste om hvordan vi positionerer os i forhold 
til de forskellige børnefællesskaber.  – om vi går foran og viser vej, går ved siden af og støtter eller går 
bagved og lader børnene gøre deres egne erfaringer. 
Vores hverdag er bygget op om rutiner der skaber genkendelighed, tryghed og bevirker at børnene ikke 
dagligt skal bruge energi på at forholde sig til nye ting, men kan hvile i rutinernes genkendelighed og 
bruge energien på andre områder. 
I disse forskellige rutiner er lagt kimen til gode vaner nu og i fremtiden. 
Når en tryg base er etableret, er det her fra vi kan udforske, udfordre og undersøge verden. Vi etablerer 
forskellige læringsmiljøer og fællesskaber der tager højde for at børnene har mulighed for at deltage i 
forskellige børnefællesskaber i hverdagen. 
 
Vi bestræber os på at lære barnet godt at kende, hvilke ressourcer de har og hvad der er svært og hvad 
de er nysgerrige på. Med udgangspunkt i dette kendskab kan vi i samarbejde med barn og familie 
arbejde på barnets nærmeste udviklingszone. 
Trygge relationer kræver voksne der er nærværende over for og som er oprigtigt interesserede i det 
enkelte barn og børnegruppen som helhed og som er i stand til at se tingene fra børnenes perspektiv 
og er følelsesmæssigt involverede i relationen til børnene. 
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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. 

Når børn starter i børnehave, er de så småt i gang med at indgå i forskellige relationer og fællesskaber. 
Vi er opmærksomme på hvor børnene er i deres udvikling så vi kan sætte ind der hvor det er relevant 
for det enkelte barn. Nogle børn er langt fremme i at kunne indgå i sociale relationer, mens andre kun 
lige har prøvet det et par gange.  
 
De læringsmiljøer vi opstiller tager udgangspunkt i de ting vi har skrevet under pædagogiske 
læringsmiljøer. 
I det sociale aspekt er der fokus både på det enkelte barn og på deltagelse i fællesskabet. Legen har en 
stor betydning i børnenes liv og det er også i legen at der stilles krav til børnenes sociale færdigheder.  
Når børn leger, finder de ofte selv på forskellige lege, men for at flere forskellige lege kan opstå er det 
de voksnes opgave at opstille legemiljøer, som er inspirerende og indbydende for børnenes fantasi.  
I legen er det den voksnes ansvar at give plads til legen, men også at understøtte og guide og udvikle 
legen. Nogle børn har også brug for hjælp til at komme ind i en leg og har brug for nogle strategier til at 
være deltagende.  
 
Det kan være at et barn slår, men egentlig er hensigten at være med i legen og her er det vigtigt at den 
voksne hjælper barnet med at finde andre måder at komme ind i legen på. Hvis der leges med biler, 
kunne det være at tage en bil med ind i legen. Det kunne være ”at spørge om man må være med” – her 
er det vigtigt at den voksne er til stede hvis barnet får et afslag for at hjælpe barnet i følelsen. Samtidig 
er det vigtigt at den voksne italesætter det når der bliver sagt ”ja”. ”Hvor er du sej til at spørge”, ”Hvad 
leger/skal i lege” og hjælpe relationen i gang osv. 
Det er de voksnes rolle at tale tingene frem, når nogen børn hjælper, støtter eller gør nogle gode ting 
for hinanden, da de her udvikler empati for hinanden og får styrket deres relationer. Alle børn har noget 
at byde på. 
Et eksempel kunne være: ”Der var Karl en god kammerat – Karl hvor var det fint at du kunne hjælpe 
Pernille med at tage spanden til hende.” 
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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. 

I Tårnby kommune har de fleste ledere og sprogvejledere været med til at udarbejde en sprogstrategi 
som beskriver hvilken hverdagspraksis som vi bestræber os på at gøre. Samtidig giver det personalet 
en større mulighed for at korrigere egen adfærd og samspil med børnene. 

Vi bruger alle sproget hver dag – om det er det nonverbale, kropsholdning, mimik eller snak. Derfor er 
det vigtig at de personaler som er i børnehaven, er oprigtige og interesseret i det enkelte barn. 

I de læringsmiljøer vi opstiller er sproget altid en stor del af det at være i de sociale fællesskaber. Det er 
derfor vigtigt at børnene allerede fra små lære at kommunikere med ovenstående.  

Det er personalets ansvar at udvide børnenes ordforråd, ved at udvide sproget i deres lege. Fx ”Se en 
hund”, hvortil den voksne kan svar ”ja der står en stor brun hund”. Dette gør at børnene hører udtalen 
og får sat flere ord på. Dette skal gentages i hverdagen i alle henseende, da gentagelser gør at det 
hænger fast og at børnene hele tiden får udvidet deres ordforråd. 

I en evt. konflikt er det den voksnes opgave at hjælpe børnene med at sætte ord på følelser og 
hensigter. Fx en dreng slår en pige og hun græder. Den voksne ser dette og trøster pigen, mens denne 
spørger drengen ind til ”Hvad skete der?”. Måske kan drengen sætte ord på, måske ikke. Uanset hvad 
er det den voksnes opgave at rumme begge børn. Måske ville drengen lege med pigen, måske havde 
pigen taget noget fra drengen. Kun ved at hjælpe børnene med at sætte ord på deres følelser, kan 
hensigten komme frem. 

Nogle børn er mere udfordret på sproget end andre og til de børn har vi sproggrupper som er målrettet 
de børn der er deltagende. Det kan være sprogvejlederen som har denne gruppe, men kan også være 
en af pædagogerne under supervision af sprogvejlederen.  



19 

 

Det er ikke kun i sproggruppen der arbejdes med sproget. De ting der arbejdes med i sproggruppen 
bredes ud i hele personalegruppen, så alle personaler arbejder ud fra samme handleplan for det 
enkelte barn. 

 

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. 

Igennem hele dagen bliver børnene udfordret på krop, sanser og bevægelse. Det sker både i de faste 

rutiner, i de planlagte aktiviteter, spontane ting der opstår i løbet af dagen og i børnenes egne initieret 

lege. Der vil altid være flere lærerplanstemaer i spil og det fælles pædagogiske grundlag.  

I de faste rutiner: (alle ting er med evt. støtte og hjælp fra en voksen ud fra hvad børnene selv kan og 

hvor der skal lidt støtte til for at klare ”udfordringen”)  

Garderoben:  

- børnene selv tager tøj af og på. Børnene lærer at lyne, vende jakken ud af vrangen, 

hvordan man tager sko på, som godt kan drille nogle gange, lukke sko, binde snørebånd, 

tage sko af som er mudret (en del børn skal tage mod til sig til at tage mudret sko af fordi 

deres sanser kommer på en prøve når der kommer mudder på hænderne.) 

Barnets personlige kompetencer bliver bedre for hver dag, når de oplever succes ved selv 

at kunne. De vokser og får et større selvværd og derved selvtillid til at prøve endnu mere. 

De børn der kan, ser måske at andre har svært ved det og hjælper et andet barn med at 

vende en jakke, lukke en sko eller lign. Herved styrkes også deres sociale færdigheder om 

at være en god kammerat og hjælpe hinanden. Dette giver positiv effekt ud i legen og i 

andre aktiviteter. 

- Jo ældre børnene bliver, opfordre vi dem til selv at mærke efter hvilket tøj de skal have på 

ud. Vi opfordrer børnene til at kigge ud ad vinduet, se på skyerne, evt. Åbne døren og gå 
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ud og mærke om det er koldt, varmt, vådt, blæsende og give dem ansvar for selv at 

afprøve hvilket tøj de skal have på. Hvis vi skal på tur ud af huset, hjælper vi med at tage 

ekstra tøj fx hue og vanter med, da de ikke bare kan gå ind og hente det.   

Ved at børnene selv får lov at mærke efter på egen krop de temperatursvingninger der er i 

Danmark, får de muligheden for at lære om naturen og årstidernes skiften. Der vil i denne 

proces var meget dialog mellem børn og voksne, hvor børnene kan få nye ord i deres 

ordforråd, det at holde fokus på en samtale og selv vurdere og tage beslutninger. 

Måltid: 

- Børnene skal på toilettet og tisse af og vaske hænder. Nogle børn kan selv mærke efter 

om de skal på toilettet og andre skal lige prøve, men med tiden lære børnene selv at 

mærke efter om de skal på toilettet og kan ”springe” toiletbesøget over og kun vaske 

hænder. 

- Børnene åbner og lukker selv madkassen, pakker mad ud, åbner selv pølsestænger, 

ostehaps mv. I de madpakker de har med, kan deres smagssans komme på prøve og det 

at holde på en rugbrødsmad med fx æggesalat. Når der drikkes af glas indenfor, hælder 

børnene selv vand op. 

- Til samling om morgenen, får børnene selv en kniv og noget smør, så de selv skal smøre 

deres brød, der bliver købt forskellig frugt og grønt, som børnene udfordres til at smage, så 

de smager nye ting. 

Både børn og voksne spiser sammen ved måltidet. Her skal alle børn opleve at være en 

del af fællesskabet, også de børn som har et andet behov. Fx hvis et barn har en del uro i 

kroppen, kan de få en særlig pude at sidde på, hvis et barn er lydfølsom, har vi hørerværn. 

Ved at børnene har forskellige behov for at kunne indgå i fællesskabet lære børnene at 

alle er forskellige og at alle har en værdi ind i fællesskabet og kan bidrage med noget i fx 

samtalen. Det er den voksnes opgave at italesætte dette, så alle oplever sig accepteret og 

anerkendt. 

 

De to meget forskellige legepladser giver noget forskelligt. Eksemplerne nedenfor er fra begge 

legepladser og fra skoven bag børnehaven. 

Børn skal bruge deres krop og eksperimentere på alle mulige forskellige måder. Der skal være 

aktiviteter som inspirerer til at bruge kroppen, så grovmotorikken udvikles og udfordres. Det at cykle på 

en løbecykel giver fart, måske ikke til at starte med, men med tiden giver det mod til at få fart på, der 

kan laves baner som udfordrer balancen, modet og musklerne i kroppen.  

Vi har to store træstammer som børnene kan klatre på. Igen starter børnene med at kravle op af 

stammerne, som kræver balance, koncentration og muskler i hele kroppen. Efterhånden som de bliver 

trygge ved at de ”numser” sig afsted og bruge armene til at hive sig videre, begynder de at kravle på 

stammerne og til sidst stiller nogle sig op og går på dem (oftest med en voksen i hånden eller en 

voksen ved siden) 

I ”junglestien”, har børnene selv været med til at lave en forhindringsbane. Det at lave banen har krævet 

at der er blevet gravet, båret ting til banen, koordinering mv. Her bruger børnene musklerne på mange 

forskellige måder. Ved at børnene selv har været med til at lave banen af store rør, træstubbe, dæk 

osv. får de et stort ejerskab af banen og samtidig udfordrer de sig selv motorisk når de bruger banen. 

Bakker, som fx er i ”hundeskoven” bag børnehaven, er høje. Her kan børnene klatre op af, ”numse” sig 

ned og efterhånden som modet vil det, kan de gå/løbe ned af bakkerne.  
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Der bliver også sat forskellige voksenstyrede aktiviteter i gang af de voksne. Det kunne være fælleslege 

inspireret fra ”legepatruljen” som kører rundt i Tårnby kommune og har forløb i institutionerne, eller leg 

med faldskærm og bolde, hvor der ud over motorikken arbejdes med at lytte til instrukser, farver, 

begreber og det sociale. 

Børn skal selvfølgelig også lave finmotoriske ting, som at klippe, sætte perler på snor eller perleplade, 

tegne, lægge karsefrø på vat. Når børnene tegnet udvikler deres tegninger sig med tiden fra kruseduller 

til genkendelige ting, som et ansigt, et menneske, en regnbue, en haj – kun fantasien sætter grænser. 

Vi kan også finde kopier frem hvor børnene skal øve sig i at tegne inden for stregerne.  

Når børn laver perler, starter de med at ”bare” at sætte perler på. Efterhånden begynder de at 

koordinere farverne så der kommer et mønster.  

Sakse er også vigtigt at lære at bruge. Igen starter børnene med at klippe i et stykke papir og der ligger 

små papirstykker alle vegne – efterhånden som de bliver fortrolig med at bruge en saks, kan de 

begynde at klippe efter en streg – fx den kopi de har tegnet.  

Alle disse ting begynder de fleste børn selv at gøre og udfordre sig selv hvis den voksne sætter 

rammer/ læringsmiljøet op for børnene. Men nogle børn skal have lidt hjælp fra en voksen til at turde 

udfordre sig selv. 
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Natur, udeliv og science 

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

dimension.  

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

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

bæredygtighed og samspillet mellem menneske, samfund og natur.” 

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

 

 

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

Herunder, hvordan vores pædagogiske læringsmiljø: 

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

 Tager udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag  

 Ses i samspil med de øvrige læreplanstemaer. 

Vi laver forskellige læringsmiljøer både ude og inde. Når vi er ude, kan vi tage ting med ud som normalt 
er ”indendørsting” og når vi er inde, kan vi tage ”udendørsting” med ind. 

En vigtig ting for børn at lære er at værne om naturen og dette gøres bedst ved at føle, lytte, røre, 
opleve, se og eksperimentere med og i naturen. 

Jorden, naturen og genanvendelse, og ikke mindst hvordan vi værner om naturen er omdrejningspunkt i 
hele verden. Et eksempel på hvordan vi passer på naturen kunne være at bruge en skraldespand i 
stedet for at bruge naturen som skraldespand.  

Børn lære mest når de er med i hele processen. Et eksempel kunne være at samle forskellige affald i 
naturen og herefter sortere affaldet. I indsamlingen og i sorteringen snakker vi med børnene om hvad 
de forskellige ting er og om de mon bliver nedbrudt i naturen. Vi kan lave en 1x1 meter kvadrat hvor der 
bliver gravet forskellige ting ned, både ting fra naturen og ting som ikke hører til i naturen. Så skal der 
tålmodighed til og hver 14 dag kan vi kigge og se om tingene er blevet nedbrudt og her fortsætte 
snakken omkring naturen.   

Et andet eksempel på Science er vand. Hvordan kan man lave en vandbane? Løber vand altid ned af 
eller kan man få vand til at løbe op af?  

Er vand bare vand eller er der forskel på fx vand fra vandhanen og vand fra havet. Hvad er forskellen? 
Kan man smage forskel? Kan man se forskel? Kan man mærke forskel? Vejer det det samme? Hvis 
man koger vandet, hvad er der så tilbage? 

Vi har lavet et årshjul som tager udgangspunkt i naturen. I denne tager vi udgangspunkt i hvad 
årstiderne byder på.  
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I foråret kigger vi efter forårstegn – knopper på buske og træer, små skud i jordbunden, sneen der 
smelter. Dette giver bl.a. børnene en bevidsthed om årstidernes skiften.  

Et eksempel for at vække børnenes nysgerrighed, kunne være, at voksne og børn i fællesskab 
undersøger hvilke dyr der kommer frem af deres skjul, når det bliver varmere, hvor de bor og hvordan 
de udvikler sig. Dette kan vi gøre ved at læse bøger, gå ud i naturen og kigge i fx træstubbe. Vi har 
bygget et insekthotel og vil holde øje med om der flytter nogle dyr ind i. Vi forspirer grøntsager, blomster 
mv. og ser hvordan de gror, planter dem ud og herefter passer dem. Vi laver eksperimenter såsom at 
vande den ene, men ikke den anden for at se om de har brug for vand for at udvikle sig og gro! 

Vi kan lave en masse fælles lege i og med naturen, et eksempel kunne være boldleg som tidligere 
beskrevet, men også bruge naturens materialer og fx lege ”Kimsleg”, men forskellige sorter af blade, 
sten, muslinger, tang, knopper eller lign. For at give børnene en bevidsthed omkring hvad der hører til i 
naturen og hvad der ikke hører til, kan vi tage nogle ting som ikke hører til med i ”Kimsleg”. 
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Kultur, æstetik og fællesskab 

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

kulturelle værdier, som børn tilegner sig i hverdagslivet.  

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

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

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

 

 

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

Herunder, hvordan vores pædagogiske læringsmiljø: 

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

 Tager udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag  

 Ses i samspil med de øvrige læreplanstemaer. 

Da vi er en nystartet børnehave, har vi endnu ikke fået opbygget traditioner, men det er vores hensigt at 
have forskellige traditioner, såsom sommerfest hvor børnene optræder for deres forældre, besluttet 
sammen med børnene ud fra hvad der optager dem. En tur I teatret kan give inspiration til en 
anderledes samtale, fantasi til nye lege og nysgerrigheden kan blive vakt i forhold til udfoldelse. En 
anden tradition kunne være påskefrokost hvor børnene lærer om påsken og hvorfor man holder påske. 
Børnene skal hver især tage noget med til frokosten dvs. give noget til fællesskabet.  

Børnene skal præsenteres for forskellige kulturer som tager udgangspunkt i den aktuelle 
børnesammensætning.  

Når vi præsenterer forskellige aktiviteter og legematerialer skal det se indbydende ud. Børnene skal 
kunne udfolde deres kreativitet både i lege og ved at producere forskellige ting. I legene kunne det 
være at der leges med biler og at magneterne bruges til at bygge eksempelvis garager, bilbaner eller 
lign. hvor Lego figurerne står på tanken og fylder benzin på. Når vi laver kreative ting, har vi forskellige 
materialer eksempel farveblyanter, hvor vi viser og snakker om at den kan farve lyst hvis man trykker 
lidt og mørkere jo hårdere man trykker. Vi har tuscher, karton, diverse maling, pensler, perler, 
genbrugsmaterialer, materialer vi har fundet i naturen mv.   

Omkring fællesskaber alle børn er vigtige i fællesskabet. Det er de voksnes opgave at sørge for at alle 

børn bliver set, hørt og forstået og hjulpet ind i fællesskabet. Alle børn er vigtige og har noget at byde 

på og det er de voksnes opgave at hjælpe, støtte og guide barnet og de øvrige børn til at se potentialer 

hos alle. 
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Evalueringskultur 

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

udvikle og kvalificere det pædagogiske læringsmiljø. 

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

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

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

børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse.  

Evalueringen skal offentliggøres. 

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

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

Den pædagogiske dokumentation skal indgå i evalueringen.” 

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

 

 

 

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

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

 

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

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

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

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

 

Da vi stadig er i en opstartsfase, har det betydet at en væsentlig del af læreplanen er udarbejdet af 
ledelsen, men med eksempler fra praksis beskrevet af personalet. Dette for at inddrage dem i arbejdet 
og så det kan blive et brugbart arbejdsredskab fremover. Vi vil lave nedslag i læreplanen på 
personalemøder for at sikre at vi i børnehaven kommer rundt om de forskellige temaer. Vi har planlagt 
at vi arbejder med læreplanstræet som et redskab på stuemøder og personalemøder for at kunne 
justere og evaluere løbende. Vi vil arbejde med fokusgrupper i forbindelse med evalueringen og her 
bruge metoden ”de 10 H’er” og SMTTE-modellen.  

Vi vil i det kommende år arbejde med at få en implementeret en feedback kultur i børnehaven med en 

styrket og mere ensartet tilgang og kendskab til hinandens praksis. Dette arbejde vil fortrinsvis foregå 

på personalemøder fordelt over året, samt på stuemøder og på den årlige pædagogiske dag. Vi vil i det 

kommende år have fokus på at få etableret en feedback kultur i børnehaven i forhold til at være 

nysgerrige på hinandens pædagogiske praksis. 
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Hvordan evaluerer vi arbejdet med den pædagogiske læreplan, som skal foretages mindst hvert 
andet år? 

 

Her kan I fx kort beskrive, hvordan evaluering af læreplanen kan ses i forhold til jeres evalueringskultur i 

hverdagen.  

 

Vi vil evaluere handleplanen på den årlige pædagogiske dag, og vil derudover løbende justere 

læreplanen i forhold til om vi gør det vi har beskrevet. Vi vil være opmærksomme på om der skal 

justeres i den daglige praksis eller vi i den pædagogiske praksis eller nået frem til nye 

handlemuligheder og har videreudviklet praksis og det derfor er læreplanen der skal justeres 

 

 


