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Den pædagogiske læreplan udgør rammen og den fælles retning for 

vores pædagogiske arbejde med børnenes trivsel, læring, udvikling og 

dannelse. Læreplanen er et levende dokument, som kort beskriver 

vores pædagogiske overvejelser og refleksioner med eksempler, der 

er retningsgivende for det daglige pædagogiske arbejde. 
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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 beskriver vi kort vores 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 vores pædagogiske arbejde. 

Børnehaven Saltværksvej er en kommunal børnehave beliggende i Tårnby. 

Børnehaven ligger tæt på Kastrup Havn, Strandparken, ”Den Blå Planet” og grønne områder. 

Børnehaven er normeret til 55/57 børn. Børnene er i alderen 3 – 6 år og er fordelt i tre grupper: Trolde, 

Krudtugler og Blomster med 18-20 børn i hver gruppe. Børnene er ikke aldersopdelt i disse grupper. 

Vi er en fast personalegruppe på seks pædagoger (inkl. leder og souschef) og tre 

pædagogmedhjælpere. Vi har løbende virksomhedspraktikanter eller medarbejdere i løntilskud. I 

personalegruppen har vi en naturambassadør, en sprogvejleder, tre idrætsambassadører og et fagligt 

fyrtårn, som løbende deltager i kurser og netværksmøder og dermed sikrer kvalificeringen af disse 

områder. Derudover har vi en tillidsrepræsentant, en arbejdsmiljørepræsentant og to 

medarbejderrepræsentanter i forældrebestyrelsen, som ligeledes deltager i kurser og varetager de 

opgaver, der hører til disse funktioner. 

Leder og souschef udgør institutionens ledelsesteam. 

 

Børnehaven er beliggende i et etplanshus og består af en stor og lys garderobe, tre grupperum med 

tilhørende badeværelser samt gode fællesarealer. Vi har en ”Spilop”, som er et multifunktionsrum. Det 

er indrettet med legekøkken, der er musikinstrumenter, madrasser og redskaber til motoriklege. 

Rummet bruges også til kreative aktiviteter, og det er her, de børn, der har behov for det, sover til 

middag. Derudover er der et stort alrum, som ligeledes har mange forskellige funktioner. Der er et 

sproghjørne, hvor der kan læses bøger, spilles spil og arbejdes med sproget på forskellige måder med 

en mindre gruppe børn. Alrummet kan desuden bruges til større kreative aktiviteter, påske- og 

julefrokost, og her er også husets åbne køkken, hvor børnene er med til at tilberede og stifter 

bekendtskab med forskellige råvarer bl.a. fra børnehavens plantekasser. 

Børnehavens udearealer er opdelt i tre områder. Der er et område med redegynge, legehus og 

pilehytte. Et andet område med klatretårn, legeskib, balancebane, cykelbane og fodboldbur og endelig 

er der en hyggelig have med sandkasse, legehus, bambuslabyrint og frugttræer. 

Fællesarealerne giver os mulighed for at dele børnene op i mindre grupper hver dag, når vi laver 

forskellige aktiviteter. Derudover er der et kontor og et personalerum, hvor der blandt andet afholdes 

møder og forældresamtaler.    

Ud over børnenes faste grupper har vi inddelt børnene i aldersopdelte grupper. De mindste er 

”Spirerne”, så har vi ”Mellemgruppen” og ”Storbørnsgruppen”. Det er ofte i disse grupper, der bliver 

planlagt ture ud af huset. Grupperne tager på tur eller laver aktiviteter sammen ca. hver anden uge. 

I dagligdagen er børnene ofte på besøg hos hinanden og leger sammen på tværs af grupperne. Det er 

vores ønske at fremstå som et fælles hus.  

Vores pædagogiske praksis bygger på følgende værdier, som vi finder vigtige i det daglige arbejde med 

børn, forældre, kolleger og eksterne samarbejdspartnere. 

Omsorg 

- Vi ser omsorg som kerneopgaven i vores daglige arbejde. 

- Vi har føling med og forståelse for både børn, forældre og kolleger. 

- Vi er opmærksomme på det enkelte barn og på gruppen som helhed. 

- Vi tager os særligt af nye børn, forældre og medarbejdere og sikrer, at vi får skabt gode og 

trygge relationer. 

- Vi er særligt opmærksomme på børn i udsatte positioner. 

- Vi sikrer, at alle børn oplever at blive set og hørt i relationen med de voksne. 
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Anerkendelse 

- Vi har fokus på det enkelte barn. 

- Vi er opmærksomme på, at det at være barn, har en værdi i sig selv. 

- Vi tager udgangspunkt i udvikling i nærmeste zone. 

- Vi udviser empati og har respekt for forskellighed. 

Ansvar 

- Vi er ansvarsbevidste både i forhold til børn, forældre og kolleger. 

- Vi er troværdige, autentiske, pålidelige og tydelige i vores kommunikation. 

- Vi har ansvaret for at skabe gode relationer og samspil med børn, forældre og kolleger. 

- Vi skal være gode rollemodeller. 

Engagement 

- Vi er engagerede i alle børn, forældre og kolleger, der er i børnehaven. 

- Vi fastsætter rammer og grænser og skaber tryghed og forudsigelighed. 

- Vi bestræber os på at have et tæt samarbejde med forældrene omkring deres børn. 

Åbenhed 

- Vi er åbne og imødekommende, både i arbejdet med børn, forældre, kolleger og eksterne 

samarbejdspartnere. 

- Vi har tillid til hinanden. 

- Vi er en tryg personalegruppe, der engagerer sig i hinanden. 

- Vi har kendskab til og respekt for egne og hinandens ressourcer og kompetencer og bruger 

disse aktivt. 

 

Vi reflekterer over vores pædagogiske praksis i fællesskab. 
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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 
I Børnehaven Saltværksvej opfatter vi det enkelte barn som unikt med egne følelser, holdninger og 

drømme for fremtiden. Vi tilrettelægger vores pædagogiske praksis med udgangspunkt i det enkelte 

barn og sikrer dermed, at alle børn får lige muligheder for at udvikle og dygtiggøre sig. 

Det betyder, at det enkelte barn skal involveres og have indflydelse på egen situation. 

Det er væsentligt at vide, at kun i relationer med andre og i tilknytning til andre kan barnet vokse og 

lære. 

Forældrene er de vigtigste voksne for barnet og har derfor hovedansvaret for barnets liv, udvikling og 

opvækst. Forældrene er inddraget i et reelt og ligeværdigt samarbejde med institutionen byggende på 

tillid, forståelse og respekt. 

 
Dannelse og børneperspektiv 
Det pædagogiske personales opgave er at skabe et frugtbart og udviklende miljø præget af omsorg og 

tryghed, hvor der kommunikeres anerkendende og ligeværdigt med barnet – og hvor der tages afsæt i 

det enkelte barns ressourcer. 

Vi skal have indsigt i børnenes perspektiv, hvor de pædagogiske læreprocesser respekterer individuelle 

vilkår og muligheder. 

Vi skal sikre, at børnene får mulighed for at tilegne sig nogle grundlæggende værdier, så de derved får 

mulighed for at udvikle sig til hensynsfulde, kritiske og demokratiske mennesker. Dette er en livslang 

proces, og vi som voksne, skal være rollemodeller for børnene. 

Vi reflekterer jævnligt over barnets læringsmiljø både i forhold til barnet, men også i forhold til egen rolle 

i samværet med barnet. 

 
Leg 
Legens elementer som motivation, nysgerrighed, afprøvning, fordybelse, koncentration, fantasi og 

forestillingsevne er vigtige elementer i læreprocesserne i læringsmiljøet.  
Leg er børnenes tilgang til livet og til læring. Legen er barnets første sprog og en livsvigtig virksomhed 
for tilstedeværelse i verden for barnet. 

I leg lærer børn at mestre livet. Dels gennem de gode konfliktfrie lege og i særdeleshed gennem 
konflikter i børnenes egne lege. Men selvom leg er en grundlæggende del af barnets liv, er det ikke alle 
børn, der mestrer strategier til at indgå i legefællesskabet. Vi har derfor en vigtig rolle i, at 
guide børnene til at opleve sig, som en del af legefællesskabet og udvikle børnenes strategier for 
deltagelse. Den gode og udviklende leg er et komplekst samspil mellem parterne i legen, og i legen 
foregår forhandlinger om indhold, tema, positioner, fantasi osv., og jo ældre børnene bliver, jo mere 
fylder det verbale sprog i legene. 
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Vi er særdeles opmærksomme på børnenes legerelationer. Vi blander os i børnenes lege, hvis vi kan 
se, at konfliktniveauet behøver intervention og guidning. Det er en balancekunst at træde ind i tide, men 
ikke for tidligt - børnene skal gives plads til at forhandle og opløse eventuelle konflikter selv. Uanset 
pædagogens erfaringsniveau, vil man ikke altid ramme tidspunktet rigtigt. 

Vi lærer børnene, at man gerne må sige nej til at have flere med i en leg, der er gang i. Samtidig taler vi 
med børnene om venskaber og guider dem i et godt fællesskab. Det er vigtigt, at børnene får adgang til 
at kunne eje deres egne lege - så igen en balancegang i pædagogens vurdering af en given situation 

Legen har værdi i sig selv og er grundlæggende for børns sociale og personlige udvikling og læring. Vi 

har stor fokus på legen og på at skabe læring gennem leg. Vi er bevidste om og opmærksomme på, 

hvordan og hvornår vi igangsætter leg, hvornår og hvordan vi deltager i leg, hvornår vi iagttager leg, og 

hvornår vi holder os helt uden for børnenes leg uden at blande os. 

 
 
Læring 
Vi skal tage afsæt i vores viden om forskellige måder at lære på. Barnet er i læring hele dagen - på 

legepladsen, i garderoben, på toilettet, på stuen og på ture ud af huset. Barnet lærer bedst, når det 

oplever, at det kan - læring bør derfor vægte det enkelte barns præmisser. Det betyder, at alle børn skal 

involveres aktivt såvel i det daglige liv i børnehaven, og i de aktiviteter der arrangeres. Læring skal 

forstås som en dynamisk proces, hvor mange aspekter spiller sammen, og derved danner en bred 

forståelse af begrebet læring. Læring sker gennem leg, relationer, aktiviteter, udforskning, fælles fokus 

og ved at blive udfordret. Børns kropslige, følelsesmæssige, sociale og kognitive udvikling og forståelse 

skal fremmes gennem gode læringsmiljøer. Hverdagen er opdelt i mange rutiner og overgange, og vi 

ser alle disse som potentielle læringsrum. Nogle læringsrum kræver mere nærvær fra de voksne end 

andre, og de voksne i børnehaven arbejder på at støtte lige præcis det enkelte barn eller gruppe i, at 

opleve sig selv kompetent i forhold til at mestre det læringspotentiale, som de står overfor. Nogle gange 

kræver det, at den voksne stiller sig på sidelinjen, andre gange skal den voksne gå forrest og vise 

vejen, inspirere og tage en form for lederskab. Nogle gange skal man få børnene til at undres og stille 

spørgsmål, og andre gange stiller man selv spørgsmål til det, de laver. Det er vigtigt, at personalet 

bruger børnenes leg som pejlemærke for et læringspotentiale og et kommende læringsrum. Hvad er 

børnene optaget af, og hvordan kan denne nysgerrighed omsættes til læring.  

 
 
Børnefællesskaber  
Børnehaven Saltværksvej er i sig selv et stort børnefællesskab, hvor børnene møder hinanden og leger 

på tværs af grupperne. I hverdagen ses der mange forskellige børnefællesskaber, nogle med få 

deltagere, andre med mange, og det grundlæggende er, at al leg, dannelse og læring sker i disse 

fællesskaber. Nogle børnefællesskaber er initierede af de voksne, som sætter en ramme, andre er 

børneinitierede, og er tilfældigt opstået gennem legen. Når børnene blandt andet er på tur, er de delt op 

i mindre grupper efter alder på tværs af stuerne. Dette er med til at skabe nye relationer og venskaber 

med jævnaldrende børn. Børnefælleskaber skal være frugtbare for det enkelte barns 

udviklingsmuligheder, og derfor er det vigtigt, at de voksne i børnehaven er nærværende i forhold til 

gruppen, så de kan understøtte gode fællesskaber. Vi arbejder på, at støtte børnene i at vise hvem de 

er, både som det enkelte individ, men også som en gruppe. Fællesskabsfølelsen er vigtig at fremhæve, 

og det er de voksnes opgave at understøtte børnene i at opleve styrken ved denne følelse. Det er i 

fællesskabet, man møder nye venner, prøver nye roller af, griner og giver omsorg til andre, og det er i 

fællesskabet, man mærker sig selv og udvikler sit eget jeg.  
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Pædagogisk læringsmiljø  

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

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

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

dannes.  

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

deltagelse, børnefællesskabet, børnegruppens sammensætning og børnenes forskellige 

forudsætninger.” 

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

Hvordan skaber vi hele dagen et pædagogisk læringsmiljø, der giver alle børn mulighed for at 
trives, lære, udvikle sig og dannes? 

Et godt læringsmiljø består af alle de muligheder for udvikling, trivsel, læring og dannelse, som 

institutionen giver børnene. Det er et krav, at det pædagogiske læringsmiljø i dagtilbuddet skal være til 

stede hele dagen. Det betyder, at det pædagogiske læringsmiljø i forbindelse med både børnenes leg, 

planlagte vokseninitierede aktiviteter, spontane aktiviteter og daglige rutiner som f.eks. frokost, 

oprydning, tage tøj på og af i garderoben, skal give børnene mulighed for at trives, lære, udvikle sig og 

dannes. Det indebærer, at børnenes læring ikke er afgrænset til halvanden times pædagogiske 

aktiviteter om formiddagen, men finder sted gennem hele dagen.  

Når vi skal etablere pædagogiske læringsmiljøer, indebærer dette, at vi skal gøre os pædagogisk-

didaktiske overvejelser om det pædagogiske læringsmiljø, der understøtter børnegruppens kropslige, 

sociale, emotionelle og kognitive læring og udvikling.  

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

deltagelse, børnefællesskabet og børnegruppens sammensætning. 

Vi har fokus på at tilknytningen, relationen og interaktionen mellem barnet og den voksne har stor 

betydning for barnets læring. Vi bestræber os på at dele børnegruppen i mindre enheder, så det tætte 

samspil med en voksen hele tiden er en del af vores fokus. 

 
De pædagogiske læringsmiljøers indhold, rammer og behov vil altid afspejles af den børnegruppe, som 
børnehaven består af. Gruppen er over tid dynamisk, og det er vigtigt, at vi voksne hele tiden har en 
fornemmelse af gruppens dynamik, så vi kan understøtte gode læringsmiljøer. Hvis børnegruppen i en 
periode består af mange små børn, kan det være vigtigt at være særlig opmærksom på lige præcis 
denne gruppes nærmeste udviklingszone. Det kan være i forhold til relationer/venskaber, 
sprog/kommunikation og selvhjulpenhed. Det kan være, at der afsættes ekstra tid til de små i 
garderoben sammen med en voksen, så der er tid til at øve alt det svære med tøj og sko. Et læringsrum 
som dette kan dog ende med mere at støtte venskaber end selvhjulpenhed, men det at de voksne har 
organiseret sig, gør at lige præcis sådan en situation giver mulighed for at inddrage børnenes 
perspektiv og giver mulighed for trivsel, udvikling, læring og dannelse.  
En dag i børnehaven byder også på mange børneinitierede læringsmiljøer. Børnenes lege er tit en 
bearbejdelse af deres oplevelse af virkeligheden, og gennem legen udforskes og undersøges mange 
facetter i livet. Legen giver et eksistentielt læringsrum, hvor børn får mulighed for at mærke sig selv, og 
derfor er de voksne meget opmærksomme på at skærme børnenes leg.  
Et pædagogisk læringsmiljø kan også være målrettet og tilrettelagt. Her kan der være tale om 
voksenstyrede aktiviteter, f.eks. en ”Storbørnstur” til Rundetårn, et Bondegårdsprojekt for hele 
børnehaven, et rytmikforløb for ”Spirerne”, et kreativt forløb eller en hel anden aktivitet, som er planlagt 
med udgangspunkt i en bestemt gruppe.  

Vores mål er, at vi med udgangspunkt i kommunens og institutionens værdigrundlag får skabt et 

anerkendende læringsmiljø, hvor alle bliver set, hørt og respekteret på trods af forskellighed og ud fra et 

menneskesyn, der ser det enkelte menneske som unikt og uerstatteligt.  

Vi vil gerne opnå, at alle børn, der forlader børnehaven, er selvstændige, sociale, robuste, nysgerrige 

og livsglade børn med mod på de udfordringer, livet bringer.  
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Hvad gør vi 
Vi lader forskellige materialer være tilgængelige for børnene. 

Det kan være blyanter, tusser, farver, papir, linealer, sakse, lim, tape mm.  

 

Vi inspirerer børnenes læselyst ved at lade bøger være tilgængelige. Vi sætter bøger på gallerihylder, 

så børnene kan se forsiden af bogen. Vi oplever derved en øget interesse og nysgerrighed på bøgerne, 

og børnene kommer ofte selv med en bog og beder os læse med dem. 

Bøgerne skiftes jævnligt ud og ved fælles projekter i huset, f.eks. bondegårdprojekt, er det bøger om 

dette emne, der står på hylderne. 

 

Vi skaber et godt læringsmiljø ved at være engagerede, opmærksomme, tilgængelige og nærværende. 

Vi skal være i øjenhøjde med børnene for at kunne skabe et godt læringsmiljø hele dagen. 

 
Eksempler på praksis 

Vi arbejder bevidst på at skabe læringsmiljøer i de faste rutiner. 

En af vores faste rutiner er, når vi er i garderoben og skal have tøj på for at komme ud efter frokost. Her 

vægter vi, at børnene kommer ud i små grupper, at der er god tid, at der er en tilgængelig voksen til at 

hjælpe, når der er behov for det. Udover at vi øver børnene i at blive selvhjulpne, er der her potentiale 

for at skabe et læringsmiljø, som understøtter den sociale udvikling, ved at børnene hjælper hinanden 

og viser hensyn, der er potentiale for at styrke sprog og kommunikation ved, at vi taler med børnene, 

sætter ord på det vi er i gang med og har samtaler med børnene i en mindre gruppe. Børnene styrkes i 

deres alsidige personlige udvikling, når de oplever at kunne selv og at kunne hjælpe andre. De føler sig 

værdsat og mærker, at de bidrager til fællesskabet. 

Både i garderoben og i andre læringsmiljøer er det vigtigt at vi tager udgangspunkt børneperspektivet. 

Det kunne eksempelvis være ”Giv mig tid, så kan jeg godt selv”. 

 

Et godt læringsmiljø er, når vi i forbindelse med vores så og planteprojekt i foråret er nysgerrige og 

undersøgende sammen med børnene. Når vi f.eks. samler kerner fra tomater og peberfrugter fra 

børnenes madpakker for at så dem og se, om der vokser noget op, kan et barn spørge: ”Kan vi også så 

kernen fra mit rugbrød?”  

 

På legepladsen har vi et stort skib med rutsjebane. For at komme op til rutsjebanen, skal man kravle op 

af en rebstige. For nogle er dette let, men andre har brug for at øve sig, før de mestrer at komme op. En 

treårig pige står ved rebstigen og har tydeligvis meget vanskeligt ved at komme op. En pædagog ser 

pigens forsøg på at klare udfordringen og spørger, om hun har brug for hjælp. Pigen svarer, at hun ikke 

vil op af den stige, men hun vil gerne rutsje. Pædagogen spørger derpå, om hun måske kan finde andre 

måder at komme op på. Pigen tøver lidt, ser sig omkring og siger, at hun måske kan kravle op af 

rutsjebanen. Pædagogen nikker anerkendende og opmuntrer pigen til at prøve. Det går rigtig fint. Pigen 

kommer op og kan rutsje.  
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Samarbejde med forældre om børns læring 

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

børns læring.” 

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

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

Et godt og trygt forældresamarbejde om barnets trivsel, udvikling, dannelse og læring har stor 
betydning, både for barnet, forældrene og det pædagogiske personale. Samarbejdet er nøglen til at 
forstå barnet bedst, og det giver muligheden for se på barnet med flere perspektiver. Vi ser forældrene 
som en ressource og vægter dette samarbejde højt. 
Under barnets indkøring i børnehaven er vi optaget af, at lære forældrene godt at kende og få et 
kendskab til hele barnets familie. Vi oplever, at barnet finder tryghed i, at vi, forældre og personale 
kender hinanden og har en god kontakt.  
Når barnet har været i børnehaven i ca. tre måneder indkaldes forældrene til en trivselssamtale. Her 
udveksler vi erfaringer omkring barnet og drøfter, hvordan opstarten er gået. Det pædagogiske 
personale giver en vurdering af barnets trivsel og udvikling og sætter måske fokus på nogle særlige 
områder, som kræver en indsats. Gennem dialog skabes der et fælles fokus, som skal komme barnet til 
gode. Vi er bevidste om, at vi oplever barnet i to forskellige miljøer, og vi er altid åbne for at lytte til 
narrativer om barnet set fra et andet perspektiv. For at knytte de to miljøer sammen, kommer vi gerne 
hjem til fødselsdag hos barnet, når vi bliver inviterede. 
Gennem hele barnets tid i børnehaven opfordrer vi forældrene til at henvende sig til os, hvis de har 
bekymringer omkring deres barns udvikling og trivsel, hvis der er ting, de undrer sig over eller har 
noget, de bare gerne vil drøfte med os. Ligeledes henvender vi os til forældrene, når vi har noget, vi 
gerne vil drøfte med dem. Vi vægter dialogen med forældrene højt.  
Vi har naturligvis en daglig dialog med forældrene i forbindelse med aflevering og afhentning. Vi 
kommunikerer bredt til forældrene via platformen FAMLY, hvor vi lægger billeder og tekst ud, som viser, 
hvad vi har været optaget af, hvor vi har været henne på tur, kommende aktiviteter osv.  
Fra februar 2021 skiftes platformen FAMLY ud med AULA. 
Vi inddrager andre fagligheder i forældresamarbejdet, hvis dette er nødvendigt. Det kan være 
talehørerlærer, psykolog, ergoterapeut, pædagogisk vejleder eller forebyggende rådgiver. Det skal dog 
præciseres, at ingen børn tilses af disse eksterne samarbejdspartnere, uden det er aftalt med 
forældrene. 
Vi understøtter det uformelle forældresamarbejde gennem vores mange traditioner i børnehaven. Vi 
mødes til sommerfest og julehygge på legepladsen og bruger disse arrangementer til at være sammen 
med familierne i en mere afslappet og festlig atmosfære.  

Personalet tager ansvaret for forældresamarbejdet i hele huset. Vi er tydelige i vores kommunikation 

med forældrene. Forældrene oplever en kontinuitet i samarbejdet med personalet, hvilket giver en 

tryghed og en sikkerhed om, at det vi siger, også er det vi gør. 

Vi har i børnehaven et godt og tillidsfuldt samarbejde med vores forældrebestyrelse  
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Børn i udsatte positioner 

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

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

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

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

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

Børn kan være i udsatte positioner af mange årsager. Nogle årsager kan være af permanent karakter, 
f.eks. fysisk- eller psykisk funktionsnedsættelse. Andre årsager kan knyttes an til nogle specielle her og 
nu forhold, som f.eks. en sorg over et dødsfald eller en skilsmisse i familien. Man kan være udsat, hvis 
man er ny i gruppen, eller hvis man føler sig ensom. Der er mange årsager, på mange niveauer og 
karakterer.  
Vi er altid opmærksomme på alle børns trivsel og arbejder ud fra den overbevisning om, at en tidlig 
investering er en god investering. 

Vi skaber gennem anerkendelse og fokus på det gode i barnets liv rammer, der tilgodeser det enkelte 

barn i en udsat position. 

 

 Hos os er det værdifuldt, at alle børn føler sig trygge 

 Hos os er det værdifuldt, at der er plads til børn med forskelligheder 

 Hos os er det vigtigt, at de voksne er opmærksomme og tilgængelige og er klar til at støtte og 

guide i alle situationer 

 Hos os er det vigtigt at have et kvalitativt samarbejdet med forældrene omkring barnet. 

 

Målet er, at alle børn skal opleve trivsel, udvikling, læring og dannelse også børn i udsatte positioner. Vi 

arbejder ud fra den tanke, at et godt personligt og fagligt kendskab til de enkelte børn, deres individuelle 

styrker og deres sårbarheder, giver en optimal mulighed for at inkludere dem i vores pædagogiske 

læringsmiljøer. Det kan være, at et barn kræver en særlig forberedelse på, hvordan dagen kommer til at 

forløbe, eller det kan være, at en aktivitet kræver, at der skal være en voksen tæt på. Det kan være, at 

det nye barn på stuen skal støttes i sine legerelationer i form af en særlig aftale om leg i et skærmet 

område med et andet barn.  
Vi skal hele tiden vurdere det pædagogiske læringsmiljø og forholde os til det med vores faglige indsigt. 
Hvilke børn er her? Hvad er rammen og skal den ændres? Hvilken position skal den voksne indtage? 
Hvor er der særligt brug for guidning og støtte? Vi arbejder altid på at finde løsninger i fællesskabet. For 
nogle børn kan det være en hjælp, at der her etableres en pædagogisk bagdør, det vil sige en legal 
mulighed for at trække sig eller være lidt med på sidelinjen, når det bliver for svært. Vi er bevidste om, 
at nogle børn i perioder er i en situation, der gør, at det er nødvendigt, at vi finder en hel særlig løsning 
kun for dem. Der tages altid udgangspunkt i det enkelte barn. I samarbejde med forældrene indkaldes 
vores eksterne samarbejdspartnere ved behov. 

En del af vores læringsmiljøer er hverdagens faste rutiner, såsom frokosten, garderoben, badeværelset 

osv. I forhold til disse rutiner og faste overgange, arbejder vi med nogle faste aftaler, som vi oplever, at 

den aktuelle børnegruppe profiterer af. I de faste aftaler er de voksne helt klar over deres placering og 

hvilken støtte, der er i fokus. Det kan bestå i faste pladser ved frokosten, hvor børnene er strategisk 

placeret eller aftaler om hvor mange børn, der må være i garderoben, så det ikke bliver for hektisk.  
De pædagogiske læringsmiljøer skal altid tage udgangspunkt i den aktuelle børnegruppe, og netop 
derfor er det et krav til os som pædagogisk personale, at vi konstant er opdateret på gruppen og de 
enkelte børn, så vi formår at skabe konstruktive ændringer. 

 
Eksempler på praksis 
Vi oplever et barn, der har svært ved at overskue dagens gang i børnehaven. Barnet bliver utrygt og 
ked af det ved skift mellem aktiviteter og rutiner. Her prøver vi at gøre dagen overskuelig for barnet. Det 
kan være med billeder, der viser, hvad vi skal i løbet af dagen, eller det kan være, at vi i god tid 
forbereder barnet på, at om lidt skal vi f.eks. rydde op, fordi vi skal spise frokost. 

Der er et barn, der har vanskeligt ved at indgå i leg med andre børn. Vi oplever, at barnet gerne vil lege 

med de andre, men bliver fysisk meget voldsom i sin kontakt, så de andre børn bliver bange og trækker 

sig. Her går vi ind og understøtter barnet i kontakten. Vi hjælper barnet med at regulere og tilpasse den 

fysiske kontakt, viser hvordan barnet på en mere hensigtsmæssig måde kan skabe kontakt og hjælper 

de andre børn til at forstå barnets intentioner og forsøg på at 
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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.) 

 
Året før børnene skal starte i 0. klasse, bliver de en del af ”Storbørnsgruppen”. ”Storbørnsgruppen” 
laver aktiviteter sammen ca. en gang om ugen. Ofte tager de på ture ud af huset, men de laver også 
forskellige aktiviteter her i børnehaven, og der arbejdes i denne periode med de begreber, som i sidste 
ende gør dem modne til skolelivet. Det handler bl.a. om selvhjulpenhed, sociale relationer, 
selvregulering, behovsudsættelse, at kunne sige pyt, at kunne begynde at løse konflikter selv, og at 
have mod til at vise, hvem man er.  

Vi arbejder aktivt med at understøtte børnene i at udvikle interesse og nysgerrighed for leg med tal, 

bogstaver, former og farver, rim og remser og læsning. 

Som fast tradition holder vi afslutningsfest med overnatning for alle børn i ”Storbørnsgruppen”. 

Overnatningen foregår som udgangspunkt fredag aften i uge 8, inden de første børn begynder at 

forlade os.  

Vores mål er, som tidligere beskrevet, at alle børn, der forlader børnehaven, er selvstændige, sociale, 

robuste, livsglade børn, med mod på de udfordringer livet bringer.  

 
Børnene skal i ”Storbørnsgruppen” øve sig på: 

- At kunne være nysgerrig og have lyst til at prøve noget nyt 

- At kunne lytte og være opmærksom 

- At kunne forstå en kollektiv besked 

- At kunne udsætte ”her og nu” behov 

- At kunne fastholde opmærksomhed, koncentrere og fordybe sig 

- At kunne vente på tur 

- At kunne deltage i fællesskaber 

- At kunne bede om hjælp 

- At kunne holde styr på egne ting 

- At kunne tegne, klippe og holde korrekt på blyant og saks 

- At være selvhjulpen både med hensyn til påklædning og toiletbesøg 

- At have en vis robusthed  

 
Vi har et tæt samarbejde med skole/SFO, for derved at sikre, at børnene får den bedst mulige overgang 
fra børnehaven til skole/SFO. Vi besøger skole og SFO inden børnene går ud af børnehaven.  

I starten af det år, hvor børnene skal starte i SFO og skole, tager vi på besøgsture til de SFO`er og 

skoler der ligger i vores distrikt. Vi kommer på besøg i en 0.klasse, hvor børnene bliver introduceret for 

nogle af de ting, der skal foregå i skoleregi, og vi er på besøg i SFO’en, hvor børnene går på opdagelse 

og møder nogle af de voksne, der skal være en del af deres nye hverdag. 

Vi laver overgangsskemaer, der afleveres til skole og SFO. Overgangskemaerne drøftes med 

forældrene ved forældrekonsultationer i efteråret. 

 
Eksempler på praksis  

Vi arbejder med ovenstående emner på forskellige måder. Vi har f.eks. en mappe med forskellige 

opgaver så som ”Find fem fejl”, labyrinter eller opgaver hvor man skal finde forskellige ting, tal eller 

bogstaver og farve dem. Nogle gange vælger børnene selv opgaver, andre gange er det den voksne, 

der har valgt opgaven. Børnene understøttes i at koncentrere sig og få lavet opgaven færdig. 

Efterfølgende sættes opgaven i barnets mappe, så de kan følge med i, hvilke opgaver de har løst. 

 

Børnene skal lære at have styr på egne ting, så når ”Storbørnsgruppen” skal på tur, pakker børnene 

selv deres rygsække med madpakker og drikkedunke.  
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Øvrige krav til indholdet i den pædagogiske læreplan 

Inddragelse af lokalsamfundet 

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

arbejdet med etablering af pædagogiske læringsmiljøer for børn.” 

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

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

Vi benytter os af alle de tilbud vores nærmiljø tilbyder. Vi besøger legepladser, vi tager på naturskolen 

og på ”Den Blå Base” ved Kastrup Havn, vi besøger den ”Den Blå Planet”, vi benytter os af biblioteket, 

og de tilbud de har der, vi ser film i Kastrup bio, vi besøger Kastrupgårdsamlingen, vi besøger 

lufthavnen, når der er mulighed for det. Vi har et godt samarbejde med Kastrup kirke, hvor vi kommer til 

påske- og julegudstjeneste. Vores ”Storbørnsgruppe” besøger hvert år Tårnby brandstation og går 

Lucia på plejehjemmet på Irlandsvej. 

 
Eksempel fra praksis 

Når ”Storbørnsgruppen” skal gå Lucia på plejehjemmet, og ved vores årlige julehygge med børn og 

forældre i børnehaven, er der en del forberedelser inden. Børnene skal øve Luciasangen, de skal øve 

sig i at gå, mens de synger, og de skal øve andre julesange, som de skal optræde med. Forældrene 

inddrages ved, at de får Luciasangen og de andre julesange med hjem og øver med børnene. Vi kan 

mærke, at børnene glæder sig til at få de hvide kjoler på og optræde med sangene. For nogle børn kan 

det være udfordrende at skulle optræde, men med støtte fra en voksen klarer de det.  

Efter en Luciatur til plejehjemmet spørger en voksen et barn: ”Hvordan gik det så på plejehjemmet?” 

Barnet svarer: ”Jeg tror ikke, det gik så godt.” ”Hvorfor tror du ikke det?” spørger den voksne. Barnet 

svarer: ”Nej, for der var en af de gamle, der sad og græd.” Den voksne spørger: ”Hvorfor tror du hun 

græd?” Barnet svarer: ”Det var nok fordi, det lød skrækkeligt.” Efterfølgende fik børn og voksne en snak 

om, at man ikke behøver at være ked af det for at græde. Man kan også græde af glæde, eller fordi 

man bliver rørt. 
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Arbejdet med det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø 

”Arbejdet med det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø i dagtilbuddet skal integreres i det 

pædagogiske arbejde med etablering af pædagogiske læringsmiljøer.  

Børnemiljøet skal vurderes i et børneperspektiv, og børns oplevelser af børnemiljøet skal inddrages 

under hensyntagen til børnenes alder og modenhed.” 

Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 30 

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

Det fysiske børnemiljø 
Vi har i børnehaven skemalagt fordelingen af vores rum, så vi har mulighed for at dele børnene op i 

mindre grupper. Dette skaber et bedre børnemiljø med mere ro, plads til fordybelse uden afbrydelser, 

plads til børnenes leg og det giver plads til fysisk krævende leg. Praktisk betyder det at man ud over sit 

grupperum, råder over enten ”Spiloppen”, alrummet eller legepladsen. Rumfordeling ligger fast, hvilket 

giver personalet mulighed for at planlægge pædagogiske aktiviteter. Rummene er indrettet, så de har 

forskellige muligheder for leg. Blandt andet er der i ”Spiloppen” indrettet legekøkken, og der er god 

gulvplads til fysisk udfoldelse. 

Alle borde og reoler i børnehaven er på hjul, så indretningen er fleksibel, hvilket giver mulighed for at 

skabe fysiske læringsmiljøer, der passer til den aktuelle børnegruppe og de igangværende aktiviteter. 

For at skabe et godt miljø i børnehaven, har vi fokus på støjniveauet. Vi arbejder blandt andet med det, 

vi kalder inde og ude stemmer. Det betyder, at vi ikke råber til hinanden, men øver os i, og minder 

hinanden om, at vi skal tale i et fornuftigt toneleje. Et højt støjniveau stresser og er ikke gavnligt for 

hverken børn eller voksne. Vi øver os derudover i at gå, når vi bevæger os rundt indenfor.  

 
Det psykiske børnemiljø 
Børnehaven skal være et sted, hvor alle børn føler sig trygge, føler sig set, hørt og respekterede.  

Alle børn skal være en del af et inkluderende fællesskab og føle sig som en del af fællesskabet. Vi er 

som voksne ansvarlige for at skabe rammerne for, at der kan dannes relationer børnene imellem. Vi 

skaber grupper, hvor vi særligt har medtænkt børnenes muligheder for at skabe relationer og 

venskaber, men er også meget opmærksomme på børnenes medbestemmelse i valg af relationer, og 

giver derfor børnene mulighed for at finde sammen på kryds og tværs af de voksenbestemte grupper. 

Et mål er, at alle børn skal have mindst en god ven. 

 
Eksempel på praksis 

Vi har med jævne mellemrum et projekt, hvor vi arbejder med, hvad det vil sige at vise respekt, at være 

en god ven, at være hjælpsom og vise hensyn til hinanden. Vi læser historier om emnet, vi taler om, 

hvad respekt er, vi taler om forskellighed, hvordan man har det, når man ikke må være med til en leg og 

vi laver fortællinger og små skuespil for hinanden, som vi visualiserer ved hjælp af fotos. 

Fotofortællingerne bliver hængt op, og vi øver os sammen på at vise respekt for hinanden. 

 
Det æstetiske børnemiljø 
Alting i børnehaven har en plads, hvilket gør det nemt og overskueligt for børnene. Legetøjet er 

sorteret, så det er klar til brug. Legetøjet er placeret i kasser, så det er tilgængeligt og let at 

transportere. Vi lærer børnene at lægge legetøjet på plads efter brug, så andre kan finde tingene. 

Vi laver mange kreative projekter, og der bliver produceret meget kunst i børnehaven. Vi er 

opmærksomme på, at de ting vi hænger op på væggene, skal være vedkommende for børnene. Vi har 

rigtig mange rammer sat op i børnehøjde, hvor børnenes kunst bliver udstillet. Vi anerkender børnenes 

arbejde, ved at hænge deres værker pænt op.  

 
 
  



16 

 

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. 

Børn er forskellige, men alle er unikke; og derfor møder personalet barnet i en anerkendende og 

ligeværdig relation. Vi møder dem i øjenhøjde, der hvor de er.                                                                                              

 

Personalet tilpasser de udfordringer, de giver børnene efter det enkelte barns zone for nærmeste 

udvikling. Vi guider, støtter og opmuntrer barnet til at være aktivt deltagende og bidrage til aktiviteter. 

Det gør vi ved at være nærværende, lyttende og iagttagende voksne, der er til stede og klar til at støtte 

barnet, hvis det behøves. 

 

Det er vores mål, at få børnene til at udvikle deres selvværd, robusthed og livsduelighed. Det gør vi ved 

at give dem udfordringer, der ligger i det enkelte barns nærmeste zone for udvikling. Vi ønsker, at 

børnene oplever sig selv som selvstændige individer med egne følelser og meninger. 

 

Vi arbejder bevidst på at styrke barnets selvværd og selvtillid fra de starter i børnehaven. For at barnet 

kan have overskud til at udvikle sociale kompetencer, skal selvværd og selvtillid være på plads. Vi 

støtter barnet i at udvikle dets selvværd ved at se barnet, være nærværende, empatiske og 

omsorgsfulde voksne.  

 

Barnet skal føle sig værdsat og lære at udtrykke følelser og behov. Det opnår vi bl.a. ved, at vi udviser 

interesse for barnet, både det private samt børnehavelivet og ved at være aktiv lyttende voksne. Det 
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skal lære at mærke egne grænser og kunne sige til og fra, samt lære at kende konsekvensen af disse 

valg/fravalg. Vi støtter barnet i at lære at udsætte egne behov og at vente på tur. 

 

Vi giver børnene mulighed for at udvikle kompetencer og robusthed til at klare eventuelle udfordringer, 

tåle nederlag og håndtere frustrationer. Det kan være, når barnet taber i spil, kommer sidst i kapløb, 

ikke får gyngen først og lign. Vi møder disse følelser hos barnet på en anerkendende måde, og vi 

støtter og guider barnet i at finde handlemuligheder. Barnet øver sig i at håndtere skuffelser eller 

afvisninger, hvorved det bliver robust til at møde verden uden for børnehaven.  

 

Personalet støtter børnene i at blive selvhjulpne ved at skabe læringsmiljøer, der understøtter barnets 

udfordringer. Det kan eksempelvis være i garderoben, hvor vi er tilgængelige og parate til at støtte og 

vejlede ved af og påklædning. Det er også i garderoben, børnene lærer at have indlevelse i andre. 

Storbørnsgruppe børnene opfordres til at hjælpe Spirebørnene med overtøjet. Spirebørnene lærer at 

vente på tur til hjælp, Storbørnsgruppe børnene lærer at tilbyde hjælp til de børn, der behøver det, 

hvorved de også tilsidesætter eget behov – nemlig at komme først på legepladsen. 

 
Det er vigtigt for barnet at trives og være i god udvikling. Vi ønsker, at hjælpe børnene til at blive 

selvstændige individer, som tror på sig selv, ved hvad han/hun vil og kan lide og tør at udtrykke sig. Da 

vi ved, at et godt selvværd og en god selvtillid kan have stor betydning for barnets trivsel, udvikling, 

dannelse og læring, har vi gennem en anerkendende pædagogik stor fokus på barnets alsidige 

personlige udvikling hver dag. Både når vi arbejder med de tematiske emner, men også i barnets frie 

rammer.  

 

Eksempler fra praksis 

Når børnene møder i børnehaven om morgenen, bliver både de og forældrene mødt med et smil og et 

”godmorgen”. For os er det vigtigt at børnene mærker, at vi er glade for at se dem. Hvis der er en dag, 

hvor det måske er lidt svært at blive afleveret, er det vigtigt, at der er en omsorgsfuld voksen, der er klar 

til at hjælpe.  

 

Når det er muligt, deler vi børnene i mindre grupper for at øge deres mulighed for nærvær og 

fordybelse. F.eks. tager vi ”Spirebørnene” med ind i Spilloppen for at læse, synge, danse, lave rytmik 

eller lege sanglege. Børnene får indflydelse på, hvad vi skal synge og lege.  

De børn der har svært ved at deltage, fortælle, træffe valg af aktivitet, bliver støttet af de voksne.  

 

Læringsmål: 

 Vi ønsker, at børnene tror på, at de kan  

 Vi ønsker, at børnene kan sige til og fra 

 Vi ønsker, at børnene udfordrer sig selv og tør prøve nye ting 

 Vi ønsker, at børnene tør eksperimentere 

 Vi ønsker, at børnene har følelsen af at være betydningsfulde 

 Vi ønsker, at børnene føler sig hørt og set 

 Vi ønsker, at børnene bliver selvhjulpne og løsningsorienterede 

 Vi ønsker, at børnene udvikler robusthed og gå på mod 

 

Tegn på læring: 

 At børnene prøver ting, som de ikke har prøvet før 

 At børnene deltager i de ting, vi laver 

 At børnene forsøger at løse opgaver på egen hånd 

 At børnene henvender sig til andre børn og voksne 

 At børnene tør stille sig op foran de andre børn og fortælle noget 

 At børnene udtrykker egne behov og følelser 

 At børnene udviser stolthed og glæde over, hvem de er 

 At børnene kan tåle en smule modgang 
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Social udvikling 

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

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

indflydelse og med at værdsætte forskellighed.  

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

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

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

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

 

 

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø børnenes sociale udvikling? 

Herunder, hvordan vores pædagogiske læringsmiljø: 

 Understøtter de to pædagogiske mål for temaet Social udvikling  

 Tager udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag  

 Ses i samspil med de øvrige læreplanstemaer. 

Vi tror på, at det er i relationen til andre, at vi udvikler og forstår os selv, samtidig med at vi mærker 
styrken og glæden ved fællesskabet.  
Vi arbejder med mange gruppekonstellationer, men har erfaring med, at børnenes sociale udvikling 
spirer bedst i de små grupper. Når børnene er i de små grupper med en nærværende voksen, har den 
voksne mulighed for at understøtte læringsmiljøet i sådan en grad, at det gør, at børnene lærer at 
mærke sig selv, øver evnen til at føle empati og øver den gode dialog. Det er ikke kun de yngste børn 
som øver sig, men vi oplever, at vi især over for de små børnehavebørn, skal være guidende og spejle 
dem, så vi hjælper dem med at forstå verden.  
Når man får lov til at øve sin medindflydelse og deltagelse i de små grupper, oplever vi også, at 
børnene har mere mod på at prøve det af i det store fællesskab.  
Særligt børn i udsatte positioner kan have svært ved at knække koden til fællesskabet og den sociale 
udvikling. Her er vi særligt forpligtet til at hjælpe barnet med at oversætte og inkludere dem i 
fællesskabet. Igen er det den nærværende og trygge voksen, som her kan være nøglen til fællesskabet. 
Den voksne hjælper de andre børn til at rumme det udsatte barn og hjælper det udsatte barn til at holde 
udfordringerne ud. Gennem anerkendelse og guidning vil barnet i den udsatte position få mulighed for 
at udvikle sin sociale udvikling.  

Her i børnehaven arbejder vi altid med børnenes sociale udvikling. Der er mange ting, vi i det daglige 

gør, der har indflydelse på børnenes sociale udvikling. Børnene løser konflikter, de står i kø, de 

forhandler i deres lege, de har medbestemmelse, de oplever venskaber, de får omsorg af voksne og 

børn. Vi griner sammen, begejstres sammen, udforsker sammen, er nysgerrige sammen, overkommer 

forhindringer sammen. Alt sammen ting der er vigtige, og bidrager til både den sociale udvikling og 

dannelsen. 

Gennem vores anerkendende pædagogik arbejder vi for, at børnene skal kunne mærke sig selv, men i 

særdeleshed også på, at de gennem deres sociale udvikling, lærer at se fællesskabet som en bærende 

følelse i en stor og foranderlig verden.  

 

Det er vigtigt for barnet at lære at begå sig socialt blandt andre børn og voksne på en hensigtsmæssig 

måde. Vi har barnets sociale kompetencer i fokus hver dag, både når vi arbejder med vores tematiske 

emner, men også når barnet færdes i de frie rammer. De skal bl.a. lære noget om de uskrevne sociale 

spilleregler, og hvordan man opfører sig over for hinanden.  
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Eksempler fra praksis 

I garderoben opfordres børnene til at hjælpe hinanden med at få tøjet af og på. 

De større børn hjælper de mindre med sko, lynlåse, og hvad der ellers lige driller. 

 

Rutinerne bruges ligeledes til at styrke den sociale udvikling. Vi har hjælpehold, hvor børnene dækker 

madvogn, dækker bord og deler ud og efterfølgende hjælper med oprydning, aftørring og fejning. 

Børnene er på hjælpehold to og to i en uge ad gangen. Sammensætningen af hjælpeholdene er 

dynamisk og kan have forskellige fokuspunkter i forhold til børnenes læring og udvikling. En periode 

kan det være med fokus på, at de store børn skal hjælpe de mindre børn, eller det kan være med fokus 

på at få styrket relationen mellem to børn, der er grunden til, at de er sammen på hjælpehold. 

 

Vi arbejder, som tidligere beskrevet med jævne mellemrum med et projekt, hvor vi har fokus på hvad 

det vil sige at være en god ven, hvordan vi kan behandle hinanden med respekt, hvordan vi kan øve os 

i at løse konflikter, hvordan vi kan samarbejde og hjælpe hinanden og har fokus på glæden ved at være 

en del af fællesskabet. 

 
Læringsmål:  

 Vi ønsker, at børnene møder hinanden med respekt 

 Vi ønsker, at børnene udviser respekt for forskelligheder 

 Vi ønsker, at børnene lytter til hinanden  

 Vi ønsker, at lære børnene at kunne samarbejde med hinanden  

 Vi ønsker, at børnene lærer at udvise empati over for hinanden  

 Vi ønsker, at børnene lærer at udvise omsorg, opmærksomhed og hjælpsomhed over for hinanden  

 Vi ønsker, at alle børn har mindst en god ven 

 Vi ønsker, at børnene kan mærke sig selv og andre og tilpasse sin adfærd i forhold til det. 

 Vi ønsker, at alle børn er en aktiv del af et ligeværdigt fællesskab 

 
Tegn på læring:  

 At børnene trives, leger sammen og virker til at have det godt med hinanden  

 At børnene samarbejder, når de skal  

 At børnene trøster hinanden  

 At børnene hjælper hinanden  

 At børnene er trygge og bruger de voksne  

 At børnene øver sig i at løse konflikter 

 At børnene giver plads til andres idéer 

 At børnene kan vente på tur 
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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. 

Børnene skal have mulighed for at kunne udvikle deres sprog i alle hverdagens aktiviteter. De udfordres 

til sproglig kreativitet, dialog og kommunikation og støttes i deres nysgerrighed for tegn og symboler. Vi 

er opmærksomme på, hvordan vi anvender sproget. Humor er en del af sproget og tilpasses efter 

børnenes alder og udvikling. Vi er bevidste om at italesætte vores forventninger og vise det i handling. 

Sproget vi anvender, er en del af vores kultur. Vi har en respektfuld og god tone og en opmærksomhed 

på, at vi er rollemodeller for barnet. Vores sproglige opmærksomhed, er et af kendetegnene for vores 

børnehave.  

Vi synger, fjoller, læser bøger, rim og remser og fortæller historier. Vi spiller spil, der inviterer til dialog, 

hukommelse, læring af ord, bevægelsesleg kobles til udvikling af sproget. Vi stiller spørgsmål og er 

lyttende, vi legeskriver og tegner/maler.  

Vi benytter biblioteket for ny inspiration, vi vægter legens betydning i forhold til barnets sprogudvikling. 

De aldersopdelte grupper giver mulighed for at have fokus på sprogligt alderssvarende aktiviteter. Efter 

behov etablerer vi legegrupper med udgangspunkt i at understøtte børnenes sproglige udvikling. Der er 

særlig opmærksomhed på de børn, der har brug for sproglig udvikling.  

Vi er som voksne rollemodeller og viser børnene at vi skal lytte og fortælle på skift. I en interaktion 

mellem barn og voksen kan sproget udvikles eksempelvis ved gentagen turtagning. Den voksne stiller 

et spørgsmål, barnet fortæller, og det giver anledning til endnu et spørgsmål. Sproget er en vigtig 

forudsætning for at kunne begå sig og blive forstået og lyttet til og indgå i lege. Derfor inddrager vi 

forældre, hvis et barn er sproglig udfordret, forældrene er den vigtigste læringskilde for udvikling af 

sproget. I børnehaven kan vi sprogteste barnet for at blive klar på, hvor de sproglige udfordringer ligger, 

så vi kan arbejde målrettet med det enkelte barn. Vi har mulighed for at invitere en talepædagog ind i et 

samarbejde med personalet og forældrene. I perioder kan vi have flere børn, der er udfordret sprogligt. 

Så danner vi mindre legegrupper, hvor vi leger med udgangspunkt i sproglig udvikling. 
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Eksempler fra praksis 

Vi er opmærksomme på det sproglige læringsmiljø i de daglige rutiner. Når vi spiser frokost med 

børnene betyder det, at vi f.eks. har fokus på samtaler. Vi organiserer frokosten, så der sidder en 

voksen ved bordet sammen med en gruppe børn. Den voksne understøtter børnene i samtaler ved at 

være lyttende, inddrage børnene i samtaler, øve turtagning, udvide samtalerne og hjælpe de børn, der 

har vanskeligt ved at komme ind i en samtale og sikre, at alle børn får taletid og bliver hørt. 

 

For at understøtte den skriftsproglige udvikling og inspirere børnenes lyst til at skrive har vi gjort 

kladdehæfter tilgængelige for børnene. Vi oplever, at det fremmer børnenes lyst til at skrive både tal og 

bogstaver eller til at legeskrive på linjerne i kladdehæftet.  

 

Vi laver sproggrupper med fire til fem børn i en gruppe, hvor vi arbejder med lydskelneevne, udtale, 

ordforråd, sprogforståelse, turtagning mm. Aktiviteterne tilrettelægges i forhold til gruppens behov. En 

gruppe kan f.eks. have fokus på fortællinger, hvor vi så arbejder med en fortælling eller et eventyr. Vi 

læser historien med børnene flere gange, vi taler om, hvad der sker i historien, vi leger historien, 

børnene genfortæller selv historien, og vi fantaserer sammen om, hvad der mon videre kunne ske. 

Børnene øver sig også i at fortælle en historie f.eks. med billedstøtte. Hvordan starter historien? Hvad 

sker der så? Og hvordan ender historien? 

En anden gruppe kan måske arbejde med lydskelneevne. Her laver vi rasleæsker med forskelligt 

indhold, som giver forskellige lyde, når vi ryster dem. Det gælder så om at finde de to, der lyder ens. Vi 

leger med rimspil, bl.a. gulvrim, hvor vi har store kort med billeder, som vi spreder ud på gulvet. Et barn 

stiller sig på et kort og siger det ord der er afspejlet på kortet. Et andet barn skal så prøve at finde det 

kort, der rimer. 

En tredje gruppe har måske fokus på udtale og her arbejdes der f.eks. med mundmotorik, og vi leger 

lege og spiller spil, hvor udtalen af forskellige lyde bliver fokuspunktet. 

 

Læringsmål: 

 Vi ønsker at udvide børnenes ordforråd 

 Vi ønsker at udvide børnenes sprogforståelse 

 Vi ønsker at give børnene et nuanceret og rigt sprog 

 Vi ønsker at lære børnene, at anvende sproget i deres relationer til andre 

 Vi ønsker at gøre børnene bevidste om deres kropssprog 

 Vi ønsker at lære børnene at anvende sproget i forhold til at sætte ord på deres egne følelser, lyster 

og behov 

 Vi ønsker at gøre børnene bevidste om brugen og virkningen af forskelligt toneleje 

 Vi ønsker at lære børnene selv at løse konflikter mellem hinanden ved hjælp af sproget 

 Vi ønsker at lære børnene forskellen på en - og tovejskommunikation 

 Vi ønsker, at børnene bliver nysgerrige på skriftsproget 

 Vi ønsker, at børnene bliver interesserede i tal og symboler 

 

Tegn på læring: 

 At børnene bruger de ord og begreber, som vi arbejder med 

 At børnene anvender flere og flere ord i hverdagen 

 At børnene deltager dagligt gennem anvendelse af sproget 

 At børnene er i stand til at sætte ord på egne tanker, lyster, behov og følelser 

 At børnene anvender differentieret toneleje i relationen til hinanden 

 At børnene anvender kropssproget på en positiv og hensigtsmæssig måde 

 At børnene giver plads til hinanden, når de andre fortæller 

 At børnene fører længerevarende samtaler med hinanden 

 At børnene viser interesse for at skrive både bogstaver og tal 

 



22 

 

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. 

Kroppen og sanserne står i første række, når det handler om at erfare den verden, vi lever i. Nogle 
børns sanser reagerer voldsomt på de oplevelser, der opleves i børnehaven, andre børn virker til at 
være mere robuste. Men fælles er det, at kroppen reagerer og fortæller barnet noget om dem selv.  
Børn reagerer forskelligt, og vi forsøger gennem en anerkendende tilgang, at udfordre barnets krop, 
sanser og bevægelse ud fra tanken om nærmeste udviklingszone. Når vi laver fælles bevægelseslege, 
forsøger vi at rumme børnenes forskelligheder. Nogle børn drøner ud over stepperne, andre har brug 
for en hånd, en pædagogisk bagdør og en tryg relation for at turde gå med. Vi bruger bevægelseslege 
og bevægelse generelt til at danne positive erfaringer med fællesskabet.  
Vores legeplads er indrettet, så der er et væld af muligheder for at udfordre sig selv og bruge og mærke 
sin krop. Der er klatretårn og brandmandsstang, der er rebstiger og rutsjebane, der er balancebane og 
snurretop, der er redegynge og sandkasse, der er bambushuler, pilehytter og legehuse, der er store 
plader til konstruktionsleg og boldbur til diverse boldspil. Vi har cykler, løbecykler, løbehjul og gokarts, 
hulahopringe og ringspil, balancebrædder og klodsmajor, sæbebobler, dukkevogne, sjippetove og 
meget andet, der bruges på legepladsen.  
Vi har tre medarbejdere, der har kurser i, og erfaring med pædagogisk idræt, hvilket er med til at 
opkvalificere vores arbejde med krop, sanser og bevægelse. 
 
Vi arbejder her ud fra disse fire fokuspunkter: 
 
Fysisk: Motoriske færdigheder, kropserfaringer, krop imiterer krop, kropslig kommunikation. 
Psykisk: Positiv selvopfattelse, tage initiativ, give udtryk for følelser, tillid, vente på tur. 
Social: Rollefleksibilitet, medansvar, forhandlingsevner, kommunikation, samarbejde. 
Kognitiv: Forstå og acceptere regler/normer, omstillingsevne, reflektere, bruge hukommelse, taktik. 
 
Vi som voksne har til opgave at vurdere, hvilken rolle vi skal indtage i aktiviteter med børnene. 
Nogle gange skal vi gå foran og vise, guide og udfolde aktiviteten. Andre gange skal vi gå ved siden af, 
støtte og deltage i øjenhøjde med børnene i deres oplevelse, og nogle gange skal vi gå bagved, give 
plads til børnenes egen udforskning og afprøvning og lade børnene vise vej. 
Vi tænker kroppen ind i alt, hvad vi gør og har et pædagogisk formål med den aktivitet, vi sætter i gang. 
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Vi bruger pædagogisk idræt, som et redskab i det pædagogiske arbejde. Det kan være en gruppe, der 
er udfordret på det sociale og skal hjælpes til at danne positive relationer eller motorisk udfordrede 
børn, der skal hjælpes til at mærke deres krop. 

Vi forsøger at etablere læringsmiljøer, der understøtter fornemmelser for ro, høj puls, finmotorik, 

grovmotorik, vildskab og flow. Mange af disse miljøer opstår af sig selv gennem børneinitieret leg, 

andre gennem voksenkoordinerede aktiviteter og rammesætninger. 
Børn oplever gennem deres leg. Vi ser børn lege i sandkassen, hvor der arbejdes med at grave huller, 
formes fine kager, vi ser en fangeleg med høj puls og et perlebord med dyb koncentration. Børnene 
påvirkes konstant. De voksne hjælper børnene med at gøre dem opmærksomme på, hvad der sker 
med kroppen, når man f.eks. er forpustet. Mærker hvordan hjertet banker eller at ro er rart. 
Vi arbejder ofte med mindre grupper. Nogle gange er det de store drenge, som øver yoga, andre gange 
er det de yngste der synger, danser og leger sanglege og andre igen bliver der givet og modtaget 
børnemassage på stuerne.  
Når børn gennem bevægelse og leg møder hinanden og glæde opstår, oplever vi, at det er en positiv 
indgang til nye venskaber og relationer.  

 
Eksempler fra praksis. 
Vi oplevede at pigerne i vores ”Storbørnsgruppe”, havde svært ved at lege sammen eller måske ikke så 
hinanden som potentielle legekammerater. Pigerne går på forskellige stuer. Vi ville gerne styrke 
fællesskabet i denne pigegruppe, så vi lavede et projekt over seks uger, hvor pigerne samledes en 
gang om ugen og lavede forskellige fysiske aktiviteter. Vi havde fokus på lege, hvor man skal 
samarbejde. Det var bl.a. en leg der hedder ”Hansen til Jensen”, der går ud på at spejle sig i hinanden 
to og to og gøre det den anden gør. Efter noget tid skal der findes en ny partner at spejle sig i og på 
den måde får alle børnene mulighed for at spejle sig i hinanden. Der var også en leg som kædetagfat, 
hvor man skal holde hinanden i hænderne og samarbejde, mens man fanger. Vi så efter kort tid, at 
pigerne naturligt begyndte at søge hinanden og lege sammen, når vi f.eks. var på legepladsen. 

 
Læringsmål: 

 Vi ønsker at give børnene glæden ved at bevæge sig 

 Vi ønsker at styrke børnenes kropsbevidsthed 

 Vi ønsker at styrke børnenes kropskoordination 

 Vi ønsker at lærer børnene at udforske og afprøve deres egen krops kunnen og begrænsninger 

 Vi ønsker at børnene bliver bevidste om kroppens behov 

 Vi ønsker at stimulere børnenes taktilsans også kaldet berørings- eller følesans 

 Vi ønsker at stimulere børnenes vestibulærsans også kaldet balance- eller rumligsans 

 Vi ønsker at stimulere børnenes kinæstesisans også kaldet muskel-led-sans 

 

Tegn på læring: 

 At børnene tør bruge kroppens mange funktioner i forhold til vestibulærsansen 

 At børnene tør bruge kroppens mange funktioner i forhold til kinæstesisansen 

 At børnene tør bruge kroppens mange funktioner i forhold taktilsansen 

 At børnene mestrer at have kontrollen, når de f.eks. skriver, tegner, maler etc. 

 At børnene udfordrer deres egen krop igennem den frie leg 

 At børnene tør afprøve kroppens mange muligheder 

 At børnene bliver bedre i forhold til kropskoordination 

 At børnene bliver bedre til at regulere kropslig aktivitet i forhold til den givne kontekst. 
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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. 

Naturen er ikke kun noget, vi kigger på, naturen er et sted, vi skal lære at forstå og begå os i, sammen 

og hver for sig og derved skabe trygge og lærerige oplevelser og lege. 

Vi som pædagogisk personale har fokus på mange forskellige læringsmiljøer. Det kan være leg og 

andre aktiviteter på legepladsen, en tur på stranden eller til de store grønne arealer i nærheden af 

børnehaven, en tur i skoven, en tur til havnen eller ”Den Blå Base”, en tur Amager Fælled og 

naturskolen. Der er et hav af muligheder. Børn skal kunne udfolde deres fantasi i naturen og gennem 

naturmaterialer udvide deres tænkefærdigheder til at være kreative og uafgrænsede. 

Vores legeplads er indrettet med flere udetavler. Der er bl.a. en tavle med insekter, en med svampe, en 

med træer, en med fugle, en med danske pattedyr osv. Derudover er der en tavle med udematematik, 

hvor vi kan arbejde med forskellige begreber som størrelser, former, antal og meget mere. Tavlerne 

bliver flittig brugt, når vi sammen med børnene undersøger, hvad det f.eks. er for et spændende dyr, de 

lige har fundet. 

Vi har mange plantekasser, hvor vi dyrker forskellige grøntsager, som børnene er med til at passe, 

høste, sylte og spise. 

Vi har en transportabel bålplads, hvor vi laver brændenældesuppe og mange andre spændende ting. 

Aktiviteterne, legene og læringsmiljøerne er ikke kun vokseninitierede, de er også børneinitierede. Hver 

årstid giver muligheder for særlige og unikke læringsmiljøer, som giver plads til undren og 

eksperimenter. Det handler om at møde børnene i deres individuelle udvikling, for at skabe gode 

læringsmiljøer og give dem de bedste deltagelsesmuligheder.  

Det er ikke kun på legepladsen, vi følger barnets spor, f.eks. når vi er på tur. Her stopper vi op og 

studerer og undersøger en snegl, et flot efterårsblad, myrer eller en stor vandpyt.  

Vi er ude i alt slags vejr, både når solen skinner, når det regner og sner. Som pædagogisk personale 

følger vi børnenes spor, vi arbejder med eksperimenter og kan sætte noget i gang, vi ikke ved, hvor 

skal ende, som voksne skal vi ikke vide alt. Vi vil være engagerende, undersøgende, nysgerrige og 

eksperimenterende sammen med børnene. Udelivet giver adgang til kropslige og sansemæssige 

oplevelser i naturen. 
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Vi ønsker, at børnene i deres børnehavetid skal blive undersøgende, udforskende, eksperimenterende 

individer af naturen, derved behandle naturen med respekt og se dens mange muligheder. 

.  

Ved at bruge naturen som et pædagogisk læringsrum åbner vi mange muligheder for hele barnets 

udvikling. Barnet kan bl.a. gennem naturen få stimuleret sine sanser, få styrket sin motoriske udvikling, 

udvikle kreativitet og fantasi, få stimuleret sin sproglige udvikling m.m. 

 

Eksempler på praksis. 

Hvert forår forspirer vi indenfor til vores plantekasser. Vi samler løbende frø fra børnenes madpakker. 

Det kan være fra peberfrugt og tomat. Vi læser om spiringsprocessen. Vi eksperimenterer med 

rugbrødskerner og ser, om de kan vokse.  

 

Vi sår karse på tre tallerkner, hvor vi stiller den ene i vindueskarmen, den anden i et skab, hvor der er 

mørkt og den tredje i et køleskab. Vi iagttager løbende karsen. Vi taler med børnene om, hvad de tror, 

der sker med de forskellige tallerkner. Hvad skal der til, for at frøene spirer og gror? 
Vi taler om, hvordan blomster suger vand op, som de skal bruge for at vokse. For at børnene bedst 

muligt kan visualisere det, eksperimenterer og undersøger vi det ved at købe hvide blomster, sætte 

blomsterne i vand med forskellige farve. Vi observerer de følgende dage blomsterne og ser at de tager 

farve fra vandet. 

 

Vi har hvert andet år et fælles bondegårdsprojekt, som strækker sig over en lille måned. 

Her taler vi om dyrene på bondegården, snakker om hvilke dyr vores mad kommer fra, taler om 

kornsorter og maler vores egen mel, bager boller af melet og laver vores egen smør. Vi laver kreative 

aktiviteter, så som at fremstille nogle af de dyr, der er på bondegården eller maler flotte akvareller af 

dyrene på bondegården. Vi bruger pædagogisk idræt og leger lege som relaterer sig til temaet. Vi læser 

bøger om livet på landet og synge sange om emnet. 

Hele projektet afsluttes med en fælles heldagstur til ”Barresøgård”, hvor vi kommer helt tæt på alle 

dyrene. 

 

Hvert efterår har vi et fælles projekt med temaet æbler. Vi har selv et par æbletræer i børnehaven og ud 

over det, beder vi forældre, der har æbletræer eller kender nogen, der har, om at medbringe æbler, så 

vi kan undersøge så mange forskellige slags som muligt. Vi ser på farver og størrelser, vi smager på 

dem, vi ser på hvor mange kerner, der er, vi ser, hvem der kan lave den længste æbleskrald, vi laver 

æbletryk, vi undersøger orm i æblerne, vi skræller og snitter æbler og laver æblegrød.  

 

Læringsmål: 

 Vi ønsker, at børnene får kendskab til hvad naturen er 

 Vi ønsker, at børnene får kendskab til forskellige dyr og planter i naturen 

 Vi ønsker, at børnene får kendskab til hvor vores mad kommer fra 

 Vi ønsker, at børnene får kendskab til forskellige vejrfænomener 

 Vi ønsker, at børnene finder glæde ved at være ude i naturen 

 Vi ønsker, at børnene lærer, hvad det vil sige at passe på naturen 

 Vi ønsker, at børnene får kendskab til affaldssortering 

 Vi ønsker, at børnene er nysgerrige, eksperimenterende og opmærksomme på naturen 

 

Tegn på læring: 

 At børnene bliver bevidste om menneskets påvirkning af naturen 

 At børnene passer på de dyr, som de ser i naturen 

 At børnene fortæller om naturen, vejret, planterne og dyrene, som vi har arbejdet med 

 At børnene bruger naturen som et lærings- og legerum 

 At børnene virker glade for at være ude i naturen 

 At børnene lægger de forskellige affaldstyper i de rigtige affaldsspande 

 At børnene går på opdagelse i naturen 
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Kultur, æstetik og fællesskab 

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

kulturelle værdier, som børn tilegner sig i hverdagslivet.  

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

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

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

 

 

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

Herunder, hvordan vores pædagogiske læringsmiljø: 

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

 Tager udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag  

 Ses i samspil med de øvrige læreplanstemaer. 

 
Når vi arbejder med læreplanstemaet kultur, æstetik og fællesskab, er det med fokus på, at børnene får 
en større forståelse for sig selv, for andre og for deres omverden. Det er vigtigt, at børnene lærer noget 
om den danske kultur og om de traditioner, vi forbinder med vores danske højtider. Det er ligeledes 
vigtigt, at børn får kendskab til andre landes kulturer og traditioner.  
På vores legeplads har vi opsat store udetavler. Der er lige nu et Danmarkskort og et Verdenskort. 
Børnene er meget interesserede i, hvor de bor, hvor de evt. kommer fra, hvor de har været på ferie, om 
der er varmt eller koldt, er der ting man gør anderledes i det land, er maden forskellig fra traditionel 
dansk mad osv. Vi er desuden ved at få udarbejdet en udetavle med et kort over Amager, så vi 
sammen kan udforske vores egen lille ø og bl.a. se, hvor vores børnehave ligger, og hvad der er i vores 
nærområde. 
I vores hus arbejder vi på at skabe en kultur hvor alle, uanset hvem man er og hvilken baggrund man 
har med sig skal opleve at være en del af fællesskabet. 
Børn erobrer verden gennem kroppen, sanserne og fantasien og ved at arbejde med æstetiske 
praksisser, kommer den sansende og følende krop i spil, og fantasi og kreativitet kan udfolde sig.  
Æstetiske indtryk og udtryk spiller sammen. Vi tilrettelægger mange aktiviteter, hvor børnene får 
forskellige indtryk. Det kan være ture til museer, en tur i teateret, en tur i skoven, en tur til Rundetårn, at 
lytte til musik og meget andet. Vi lægger vægt på, at børnene får mulighed for at omarbejde alle disse 
indtryk til æstetiske udtryk. Det gør vi ved at give børnene forskellige muligheder for at udtrykke sig. Vi 
sætter mange kreative aktiviteter i gang. Det kan være billedværksted, træværksted, klippe og klistre, 
male sten, modellere, synge og danse, spille musik og i det hele taget sørge for, at vi har et bredt 
udvalg af materialer, som bliver tilgængelige for børnene. 
Mange af børnenes kreative udfoldelser resulterer i et produkt. Det er disse produkter, der udsmykker 
vores børnehave. Ved at udstille børnenes æstetiske udtryk, bliver de medskabere af vores fælles hus. 
Dette bidrager til, at børnene oplever sig som værdsatte, betydningsfulde og anerkendte. Når børnenes 
produkter vises frem, og børnene sammen kigger på dem, får de mulighed for at få indblik i hinandens 
oplevelsesverden. Det minder børnene om en fælles kulturel og æstetisk oplevelse og bidrager til deres 
følelse af fællesskab. 
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Vi sikrer altid, at væggene ikke er dekoreret med for mange ting ad gangen. Vi har sat rammer op i hele 
børnehaven for at give ro for øjet og præsentere børnenes udtryk med respekt. 
 
Et par eksempler på hvordan vi arbejder i praksis. 
Når vi f.eks. har været en tur i Rundetårn, taler vi om turen, om hvad vi har oplevet, og børnene tegner 
efterfølgende et billede af Rundetårn. På disse billeder bearbejder børnene deres indtryk og udtrykker, 
hvad de syntes, der var det mest spændende ved oplevelsen. Billederne bliver udstillet i rammer i vores 
alrum, hvilket giver anledning til samtaler om oplevelsen, både med andre børn, personale og forældre. 
 
Når vi har læst en historie, kan vi fortolke historien ved at ”lege” historien og indtage de forskellige 
roller, eller måske fortælle historien til hinanden ved hjælp af vore små bordteatre. Historien kan her 
tage en helt ny drejning og udvikle sig på overraskende måder. 
 
Vi har en tradition for ”Storbørnsgruppen”, hvor vi hvert år tager til Bellevue teatret for at se ”Folk og 
Røvere i Kardemomme By”. Som forberedelse til turen læser vi næsten hele bogen og taler om 
karaktererne og alle de ”sjove” ord, der forekommer i bogen. Vi læser med vilje ikke slutningen af 
bogen, da børnene skal have lov til at gå og fundere lidt over, hvad der mon videre sker. 
Efter turen til teatret ser vi, at børnene leger scener fra stykket eller bliver interesserede i at opføre 
teater for hinanden. 
 
Ved vores årlige påske- og julefrokost kommer hvert barn med et bidrag til vores fælles buffetbord. Vi 
opfordrer forældrene til at medbringe retter, der er afspejler den kultur, de kommer fra, så vi kan smage 
mange forskellige ting. 

 
Læringsmål:  

 Vi ønsker at børnene oplever at være en vigtig del af fællesskabet 

 Vi ønsker at børnene får kendskab til forskellige kulturer og traditioner  

 Vi ønsker at børnene får kendskab til egne og andres normer og værdier  

 Vi ønsker at børnene lærer at udtrykke sig kreativt  

 Vi ønsker at børnene får mulighed for at udtrykke sig gennem fortællinger  

 Vi ønsker at børnene får mulighed for at udtrykke sig gennem at tegne og male  

 

Tegn på læring:  

 At børnene fortæller om noget af det, som vi har beskæftiget os med  
 At børnene udviser glæde, engagement og tryghed ved at udtrykke sig kreativt  

 At børnene udviser glæde, engagement og nysgerrighed ved at udtrykke sig gennem fortællinger 

 At børnene anerkender hinanden trods forskelligheder  
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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? 

Vi arbejder hen imod at etablere en systematisk evaluerende praksis. For at undersøge og evaluere 

effekten af vores pædagogiske læringsmiljø udvælger vi specifikke temaer eller situationer, som vi 

ønsker at blive klogere på. En proces som indledes og afsluttes inden for en begrænset tidsperiode og 

som har det formål, at give os ny viden om vores pædagogiske praksis og sammenhængen mellem 

vores læringsmiljø og børnenes trivsel, læring udvikling og dannelse. 

 

For at skaffe os ny viden og vores pædagogiske praksis har vi valgt at bruge følgende metoder: 

 Iagttagelser 

 Praksisfortællinger 

 Videooptagelser 

 Fotofortællinger 

 Børnefotos 

 Børneinterviews 

 Observatører  

 Fælles faglig refleksion 

 

Valget af metode, er afhængigt af, hvad det er vi har særligt fokus på at undersøge. 

For at få ny indsigt i vores pædagogiske læringsmiljø, bestræber vi os på at inddrage børnenes 

perspektiver. 

Vi prioriterer, at der afsættes tid, til at kvalificere vores evalueringskultur. 
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Hvordan evaluerer vi arbejdet med den pædagogiske læreplan, som skal foretages mindst hvert 
andet år? 

De nye brede mål i den pædagogiske læreplan er vores pejlemærker, når vi i vores evaluering ser efter 

tegn på ønsket trivsel, udvikling, dannelse og læring hos børnene. Evalueringen vil således give 

indikering af, om vores samlede læringsmiljø i hverdagen har den ønskede effekt, og også give en 

pejling på, hvordan vi kan justere og forbedre vores pædagogiske praksis og fysiske rammer, så 

forholdene bliver endnu bedre. 

 

Vi justerer løbende vores pædagogiske læringsmiljø og vores hverdagsrutiner samt den generelle 

organisering på baggrund af vores oplevelser, egne og andres tilkendegivelser og vores evalueringer. 

Vi ændrer på og afprøver efterfølgende nye elementer i hverdagslivet, for eksempel at forbedre vores 

samværsmåder med børnene; optimere vores fysiske rammer og øge børnenes deltagelsesmuligheder. 

Vi øver os i at medinddrage børnene i evalueringer af forskellige aktiviteter, hvor vi sammen reflekterer 

over og sætter ord på, hvilke oplevelser vi har haft; hvordan vi oplevede det, og hvad der ville være 

godt at gøre en anden gang. 

 

 

 


