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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


3 

 

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?  

Vi er en vuggestue og en børnehave fordelt på to matrikler. I vuggestuen er der plads til 27 børn i 

alderen 0-3 år. Medarbejderne består af 7 pædagoger inkl. leder og souschef, 2 pædagogmedhjælpere 

samt en køkkenmedarbejder. I børnehaven er der plads til 42 børnehavebørn, 5 pædagoger inkl. 

afdelingsleder + leder og 2 pædagogmedhjælpere. 

Begge huse er centralt beliggende i Tårnby Kommune midt i villakvarterer. De to afdelinger er adskilt 

med ca. 800 meter. Da børnehaven er en satellit under vuggestuen, er husene drevet af samme ledelse 

og pædagogiske retning. Begge afdelinger bruger nærområdets mange faciliteter bl.a. Tårnby 

Naturskole, Amager Strand, Blå Base, Den Blå Planet og meget mere. 

I vuggestuen er børnene opdelt i to grupper fordelt på to etager. Vuggestuen er et hus med mange små 

rum, skæve vinkler, kroge og trapper. 

Børnehaven er ligeledes opdelt i to grupper, dog i ét plan. Også her er rummene opdelt i mindre 

legemiljøer med mulighed for små kroge og huler.  

Vuggestuen har en have rundt om huset med træer og buske, hvor børnene har mulighed for at gå på 

opdagelse. I haven er der æbletræer, hvor børnene kan klatre, bærbuske samt små huler og krat. Der 

er desuden sandkasser, balance-bum og små forhøjninger, hvor børnene har mulighed for at udfordre 

deres motorik. I vuggestuens køkken bliver der tilberedt måltider af økologiske råvarer. Der er mulighed 

for, at børnene kan deltage i tilberedningen af måltidet og skære frugt eller grøntsager. 

Børnehavens legeplads byder på sansegynge, sandkasse med tilhørende legehus, klatrestativ, 

rutsjebane, balancebane, små buske samt et bålsted. Derudover er der mulighed for at benytte den 

tilstødende klubs faciliteter såsom græsplæne, cykelbane, motorikrum og musikrum. Langs huset er der 

fliser, hvor børnene kan cykle. I børnehaven har børnene madpakker med hjemmefra. Derudover 

tilbydes der morgenmad og eftermiddagsmad, som kan bestå af frugt, boller og suppe. 
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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 

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 
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Børnesyn. 

I både vuggestuen og børnehaven vægter vi højt, at alle børn får lov til at lege og være barn. Børnene 

skal have mulighed for at udvikle sig, udfolde sig og være sig selv. De skal føle sig set og hørt, mærke 

omsorg og føle tryghed. Vi giver plads til og understøtter de læringsmiljøer, som opstår gennem 

børnenes relationer og venskaber. Dette kan fx være en løbeleg, som gentager sig hver dag over en 

længere periode. Her har børnene brug for, at vi som voksne sætter rammerne, så børnene kan 

fastholde den skabte børnekultur, det er, at løbe sammen. Vi er på sidelinjen og hjælper børnene med 

de konflikter, som evt. måtte opstå, og sikrer os, at der ikke opstår uhensigtsmæssige situationer. 

Vi arbejder med at følge børnenes spor, interesser og initiativer ved f.eks. at tilpasse de daglige rutiner 

til børnegruppen og deres aktuelle interesser og alder. 

Vi deler børnene op i mindre grupper ved planlagte aktiviteter, spisning og ture for at have mere fokus 

på det enkelte barn. 

Praksisfortælling fra hverdagen i vuggestuen: 

En pædagog og en pædagogmedhjælper står på stuen og taler om, hvad de skal lave i dag. 

Pædagogen spørger åbent ud til børnene: “Hvad skal vi lave i dag?”, hvortil et barn råber: “EN 

DINOSAUR!”. Pædagogen og pædagogmedhjælperen kigger på hinanden og siger: “Okay”. De finder 

papkasser, maling og malertape frem og går i gang med at lave en dinosaurus sammen med børnene. 

Børnene bestemmer selv, hvordan dinosaurussen skal se ud, hvilken farve den skal have, og de får lov 

til selv at gå til og fra aktiviteten.  

 

Praksisfortælling fra hverdagen i børnehaven: 

En sommerdag på legepladsen har børnene fået en spand vand og laver håndtryk på huset med 

vandet. Nogle af børnene prøver også at dække kridtstreger med vandet. En pædagog spørger: ”Hvad 

laver I?” og børnene svarer, at de vasker huset. Pædagogen spørger, om de vil have noget at vaske 

med, og det vil børnene gerne. Pædagogen henter nogle pensler, som børnene kan vaske og 

tegne/male med.  

 

Dannelse og børneperspektiv. 

Børnene skal have mulighed for at indgå i sociale fælleskaber. De skal opleve verden omkring dem 

samt have en begyndende forståelse for de forskellige arenaer, de befinder sig i. Dette kan f.eks. være 

det, at der er forskel på at være hjemme og i vuggestuen/børnehaven, når vi kører med bus, er på 

biblioteket eller er på Naturskolen, eller når vi er indenfor og udenfor. 

Vi giver børnene indflydelse og medbestemmelse på udformningen af dele af hverdagen. Vi følger 

barnets spor. 

Det er en vigtig del af vores pædagogik at styrke børnenes selvhjulpenhed og derved udvikle deres 

selvfølelse og selvtillid. Det pædagogiske personale giver børnene tid og plads til at udvikle 

selvhjulpenhed i de daglige rutiner. Dette sker eksempelvis i garderoben, hvor børnene selv skal lære 

at tage deres tøj af og på, både i børnehaven og i vuggestuen. Eller ved måltidet, hvor børnene er aktivt 

deltagende i at dække bordet og selv pakker madpakken ud eller øser mad op på deres tallerken. Alt 

dette sker med støtte fra det pædagogiske personale. 

 

 Praksisfortælling fra hverdagen i Børnehaven: 
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En pædagog står i garderoben og hjælper det sidste par børn i tøjet, inden de skal ud på legepladsen. 

Et barn har brug for hjælp og spørger pædagogen. Pædagogen siger: ”Jeg skal lige hjælpe … Så kan 

jeg hjælpe dig bagefter”. Så siger et andet barn: ”Jeg kan godt hjælpe dig”, og de hjælpes ad med at få 

tøj og sko på.  

 

Leg. 

Det pædagogiske personale er opmærksomme på børnenes leg og på, hvordan legen udvikler sig. Vi 

har fokus på at understøtte børnenes leg på en måde, hvorpå børnene kan udvikle legen endnu mere. 

Vi kigger på børnenes legeroller og støtter alle børn. Vi hjælper med at gøre alle børn interessante i 

legen, og vi er opmærksomme på at være tilgængelige og på vores rolle som både igangsætter og som 

stående på sidelinjen. 

De fysiske rammer både i vuggestuen og i børnehaven er indrettet med små legemiljøer, som kan 

ændres i takt med de behov, som det pædagogiske personale iagttager, at børnenes leg har brug for. 

Dette betyder, at vi hele tiden kan ændre de legemiljøer, der skal til for at kunne styrke og udvikle 

børnenes leg og fantasi. I vuggestuen rykker vi ofte rundt på vores reoler, for at skabe små hjørner og 

kroge. Her kan vi b.la. lave huler, læsehjørner eller andet som optager børnegruppen. 

Både i vuggestuen og i børnehaven har vi en have/legeplads, som gemmer på mange små legemiljøer, 

såsom huler, biotop, hængekøjer, klatretræ, bålplads, sandkasser og masser af smagsoplevelser i form 

af bær, frugter og krydderurter. 

Børns leg har stor betydning for fællesskab, relationer og sprog. Derfor har vi altid fokus på netop dette 

og taler jævnligt om det på stuemøder, fællesmøder og personalemøder. 

 

Praksisfortælling fra hverdagen i Børnehaven: 

En pædagog og en pædagogmedhjælper har observeret på legepladsen, at flere af børnene er optaget 

af at grave efter regnorme i jorden forskellige steder på legepladsen, hvilket skaber et farligt terræn. 

Derfor beslutter de sig en eftermiddag for at lave et område på legepladsen, som er hegnet ind med 

træbjælker, hvor man må grave i jorden. Børnene indtager straks området.  

 

Læring. 

Læring foregår over hele dagen både i hverdagsrutiner, i legen og i de planlagte aktiviteter. 

Vi arbejder med den røde tråd igennem vores temauger, hvor børnene får præsenteret et emne på flere 

forskellige måder. Vi arbejder med projekter og fordybelsesperioder, hvor vi bruger en logbog som 

bindeled mellem vuggestue og hjem, og vi har ligeledes en amagerhylde, som bruges til at udstille 

materialer og fotos fra forløbet, som forældre og børn sammen kan kigge på og tale om. 

 

Børnefællesskaber. 

Vi giver børnene mulighed for at fordybe sig i og med hinanden. Vi har fokus på, at børnenes sociale 

relationer og fællesskaber har afgørende betydning for deres trivsel, udvikling, dannelse og læring. 

 

Praksisfortælling fra hverdagen i Børnehaven: 
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Et barn kommer ud på legepladsen efter at være blevet færdig i garderoben. Pludselig kommer to andre 

børn løbende hen til ham og siger, at de er farlige ulve. Barnet kigger på dem og siger ikke noget. Så 

siger det ene af de to andre børn: ”Kom med, du kan være farulven”.  

 

 

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 

 

Pædagogisk læringsmiljø. 

Det pædagogiske læringsmiljø er tilstede og bliver udviklet hele dagen alle dage. Vi som 

pædagogisk personale har et ansvar og et stort fokus på, at børnene skal have det mest 

optimale læringsmiljø i deres daginstitution. Det optimale læringsmiljø foregår bedst, når barnet 

er trygt og trives. Det pædagogiske læringsmiljø er til stede i alle aktiviteter i løbet af dagen; i de 

planlagte, de spontane og i alle vores rutiner. 

I vuggestuen og børnehaven har vi et særligt fokus på børnenes selvhjulpenhed, så deres selvværd og 

selvtillid styrkes, så de bedst muligt kan blive forberedt på at skulle videre ud i samfundet. Vi giver 

børnene tid og plads til, at blive mest muligt selvhjulpne i deres tid i institutionen. 

I vuggestuen lærer børnene hurtigt at dække bord ved måltidet, de kravler selv op på stolen og øser op 

på tallerkenen og i glasset. Når de er færdige med at spise, sætter de deres tallerken over på 

rullebordet og går ud på badeværelset med deres hagesmæk. Ved bleskift smider børnene selv den 

brugte ble i 

skraldespanden og henter en ny, og de tager selv tøjet af/på både ved middagslur og i 
garderoben. Alt dette med hjælp, vejledning og støtte fra det pædagogiske personale. Vi ved, 
at sproget udvikles i almindelige hverdagssituationer, og derfor har personalet et 
stort fokus på at ”sætte ord på”, stille spørgsmål og indgå i dialoger med børnene om alt det, 
der sker i hverdagen. 
 
I børnehaven hjælper børnene med at dække bord, de henter selv deres madpakke, pakker ud, hælder 
i glas samt rydder op efter sig selv. Børnene tager selv tøj af og på og er så vidt muligt selvhjulpne ved 
bleskift og toiletbesøg.  
 
Vi arbejder med børnenes nærmeste udviklingszone, hvilket betyder, at børnene bliver tilpas 
udfordret lidt ud over det, de i forvejen mestrer, så de på den måde får mulighed for at udvikle 
sig endnu mere. Den voksne skal være anvisende, imødekommende, positiv, nærværende og 
inspirerende over for børnene. 
Det pædagogiske personale deler børnene op i mindre grupper det meste af dagen, så 
børnene på den måde får et pædagogisk læringsmiljø med bedre mulighed for at trives, 
lære, udvikle sig og dannes. Dette sker både ved planlagte og spontane aktiviteter, ved 
måltidet og ved ture ud af huset, hvilket giver personalet bedre mulighed for at have fokus på det 
enkelte barn og dets udviklingszone. 
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Indretningen giver mulighed for at kunne forandres, så det giver nye 
læringsmiljøer for børnene. Personalet har fokus på at skabe nogle små 
legestationer på stuerne, så børnene selv kan danne mindre legegrupper og på den 
måde få bedre forudsætninger for at udvikle sig og lære sammen og af hinanden. 
Læringsrummene skal være inspirerende, give mulighed for fordybelse og være forskelligartede og 
omskiftelige. 
 
I vuggestuen arbejder vi med barnets logbog, Den blå kuffert og Amagerhylden. 
I løbet af året har vi forskellige fordybelsesperioder med forskelligt indhold. Vi arbejder i mindre grupper 
2 -3 gange om ugen i ca. 3 uger. Alle børn skal mindst én gang i deres 
vuggestuetid være med i en fordybelsesperiode. Forældrene bliver inddraget i dette via kuffert, logbog 
og samtaler. Gruppen af børn bliver sammensat i forhold til deres alder, forudsætninger og 
udviklingstrin. 
Inden vi går i gang, har det pædagogiske personale lavet et planlægnings- og 
evalueringsskema for fordybelsesperioden, hvor der bliver beskrevet mål og tilgange for 
aktiviteten, børnene, forældrene og personalet. Efterfølgende bliver der evalueret på 
perioden, således at det pædagogiske personale har mulighed for udvikling og forbedringer til 
næste fordybelsesperiode. 

 

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 

I vuggestuen har vi igennem flere år arbejdet med ’Den blå kuffert’ som metode til at skabe 

sammenhæng for børn og inddragelse af forældre. Ved start i vuggestuen får barnet udleveret en 

kuffert og en logbog. Kufferten og logbogen er konkrete tiltag, hvor der skabes forståelse og 

sammenhæng mellem hjem og institution. 

Børnenes sprog og kommunikation udvikles i samarbejde med forældrene. Vi bruger den tildelte kuffert 

og logbog, som redskaber i samarbejdet med forældrene til bl.a. at udvikle barnets sprog. Kufferten og 

logbogen bliver brugt som et bindeled mellem institution og hjem. Det er et værktøj til, at forældrene ved 

hjælp af billeder og tekst kan kommunikere med deres barn om, hvad de laver i vuggestuen, og hvem 

de leger med. Omvendt er det også et hjælpemiddel til det pædagogiske personale til at kommunikere 

med børnene om, hvad de f.eks. har lavet i deres sommerferie, hvor det så er forældrene, der har sat 

billeder og tekst i. 

Denne metode viderefortolkes i børnehaven, så den tilpasses et børnehavemiljø.  

Både i vuggestuen og i børnehaven har vi stort fokus på den daglige kontakt til forældrene. Derudover 

afholder vi samtaler med forældrene inden vuggestuestart, når barnet har gået i vuggestuen i ca. 4-5 

måneder og igen, når vuggestuebarnet skal videre i børnehave. Desuden tilbydes en samtale i 

forbindelse med en sprogtest, som udføres på alle børn i den måned, de fylder to år.  

I børnehaven tilbydes der ligeledes samtaler i forbindelse med opstart, samt når barnet har gået i 

børnehaven i 3-5 måneder. I børnehaven vil børn med sproglige udfordringer få fortaget en 

sprogvurdering, inden de bliver 3,4 år. Derudover vil der i efteråret inden skolestart være en 

skoleparathedssamtale.  

Vi er hele tiden opmærksomme på det enkelte barns udvikling, trivsel, læring og dannelse, samt hvad 

der sker i børnegruppen, og ud fra disse iagttagelser samarbejder vi med forældrene om, hvordan vi 

sammen støtter det enkelte barns udvikling, trivsel, dannelse og læring. Som redskab bruges 

læringshjulet, som tager afsæt i de seks læreplanstemaer.  

Desuden inviterer vi en gang om året til et fælles forældremøde, vi har bedsteforældredag, og vi 

afholder sommerfest og julefest. 

Vi inddrager forældrene i vores traditioner og byder dem med i planlægningen af disse.  
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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 

Alle børn skal have lige muligheder for trivsel, læring, udvikling og dannelse, og alle børn skal have 

mulighed for at være del af et fællesskab. Fælles for alle børn både i vuggestuen og i børnehaven, 

uanset position, alder og situation, er, at vi giver plads til hvert enkelt barn ud fra netop det enkelte 

barns trivsel og behov. Alle børn lærer forskelligt og på forskellige måder, og alle børn skal have 

mulighed for at være del af børnefællesskabet. 

Vi tilrettelægger hver dag efter børnenes fælles og individuelle tilgange og behov, hvad de er optaget 

af, årstider og traditioner, og tilpasser muligheden for at være en del af fællesskabet. Pædagogernes 

fokus vil altid være at sørge for, at alle børn får en dagligdag med struktur, forudsigelighed, leg, 

fælleskab og positive oplevelser. Det er pædagogernes ansvar at strukturere dagen, så alle børn 

ligestilles med de forudsætninger, de hver især har, og at imødekomme hvert enkelt barns behov. 

Dagen skal struktureres, så der er rum til forskellige lege, både den frie leg, den lærerige leg og den 

vokseninitierede leg. 

Når vi oplever, at der er et barn, som udviser en anderledes adfærd, uanset på hvilken måde, er det 

pædagogernes ansvar at finde ud af, hvordan barnet kan tilbydes lige muligheder for at opnå trivsel, 

læring, udvikling og dannelse som andre børn. Der skal iværksættes en plan, så barnet føler sig som en 

del af børnefællesskabet, og så pædagogerne sikrer sig, at der er ekstra opmærksomhed på det 

pågældende barn i en periode. Det kan f.eks. være at barnet udviser stor glæde for musik og 

bevægelse. I sådan et tilfælde har vi tilrettelagt et rytmikforløb. Her oplever vi, at barnet udvikler sig og 

er del af fælleskabet, da barnet føler sig tryg.  

I enkelte tilfælde, hvor den daglige pædagogiske indsats ikke er nok, har pædagogerne mulighed for at 

dele deres pædagogiske bekymringer, overvejelser eller tvivl med forskellige professionelle tværfaglige 

sparringspartnere. Der er bl.a. mulighed for at bringe et enkelt barn op på et dialogmøde. Her kan 

pædagogen præsentere de udfordringer, der opleves, og blive rådgivet i hvilke tiltag, der evt. kan 

iværksættes. Det kan være, at pædagogerne får nogle konkrete måder at støtte og vejlede barnet på i 

hverdagen, eller der kan sættes en form for vejledning i gang med udefrakommende parter.  

Det er altid vigtigt, at pædagogerne samarbejder med forældrene, hvis der er ekstra opmærksomhed på 

et barn. Forældrene er dem, der kender barnet bedst, og det er derfor vigtigt, at samarbejdet mellem 

pædagoger og forældre værdsættes, og at der holdes tæt og betydningsfuld dialog.  

 

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 

Overgang fra hjem til vuggestue. 

Den første overgang for et lille barn er overgangen fra hjem til vuggestue, som sker, når barnet er 

omkring et år gammelt. Det er vores opgave som vuggestue at gøre barnets og dets forældres start på 

institutionslivet så tryg, rolig og tillidsskabende som muligt. Derfor inviterer vi forældre og barn til at 

besøge vuggestuen inden starten, så vi kan møde hinanden og have en indledende samtale om 

vuggestuens værdier og dagligdag og om indkøringsperioden, og hvor forældrene kan fortælle 

personalet om barnet. I indkøringsperioden er der en primær og en sekundær voksen tilknyttet barnet. 

Vi tager udgangspunkt i det enkelte barn og lægger vægt på at skabe en god indkøring, som danner 

grundlaget for en tryg vuggestuetid for både barn og forældre. 
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Overgang fra vuggestue til børnehave. 

I den sidste periode af barnets vuggestuetid forbereder vi barnet på den kommende overgang til 

børnehave. Vi inviterer forældrene til en samtale, hvor vi afrunder vuggestuelivet og drøfter barnets 

udviklingsmæssige status. Vi tager barnet med på besøg i den nye børnehave sammen med et par af 

vennerne fra vuggestuen. Både den voksne og de andre børn fungerer som en tryg base i det nye, og 

på denne måde når alle børn at stifte bekendtskab med børnehavelivet ved flere besøg.   

 

Overgang fra børnehave til skole. 

Hos Børnehaven Tejn Allé begynder alle børn i storegruppe et år inden deres skolestart. Storegruppens 

formål er, gennem en fokuseret indsats med inddragelse af de seks læreplanstemaer, at give børnene 

de bedst mulige forudsætninger for en god skolestart. Etableringen af et pædagogisk læringsmiljø med 

sammenhæng til SFO/0. klasse handler blandt andet om, at børn i dagtilbud får positive erfaringer med 

at deltage i dagtilbuddets fællesskaber, så barnet derigennem får positive forventninger til de sociale 

fællesskaber i skolen.  

Børnene i storegruppen vil møde alderssvarende krav og udfordringer, som skal gøre dem nysgerrige 

på at lære nyt, få nye oplevelser og turde betræde ukendt land. Børnene vil møde udfordringer, der 

stiller krav til fordybelse, samt at de formår at være vedholdende, indtil opgaven er løst.   

For at gøre overgangen fra børnehave til SFO/skole så gnidningsfri som muligt, vil vi gennem 

samarbejde med den lokale folkeskole og SFO introducere børnene til de nye og ukendte arenaer 

gennem besøg og aktiviteter på stederne. Vi ser det som værende vigtigt, at børnene stille og roligt får 

mulighed for at stifte bekendtskab med de nye arenaer, så de er trygge og klar, når skiftet til skole 

finder sted.  

I storegruppen arbejdes der med at gøre børnene klar til at indgå i og få de bedste forudsætninger i nye 

børnefællesskaber samt give børnene mod til at betræde ukendt land. Vi understøtter børnene i at lære, 

at løse og afvikle konflikter med andre børn, og at kunne håndtere eget følelsesregister. 

Storegruppearbejdet har også fokus på at lære børnene at vente på tur og at kunne modtage kollektive 

beskeder. Sprogligt arbejder vi med begreber som ’over’, ’under’, ’ved siden af’ osv. Derudover 

introducerer vi børnene til tal og bogstaver på en legende og inspirerende måde.   

 

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  

Inddragelse af lokalsamfundet.  

Vores lokalsamfund har rigtig meget at byde på i forhold til forskellige læringsmiljøer, og vi søger at 

inddrage det så meget som muligt som en del af vores hverdagsliv. 

I sommerhalvåret er Amager Strand og Kastrup Gamle Havn yndede udflugtsmål. Børnene udfordres af 

det åbne farvand, der kan virke overvældende, og de bliver opfordret til at undersøge, hvad der 

gemmer sig. Nysgerrigheden bliver stor, når de opdager tang, muslingeskaller, små fisk eller krabber, 

som bliver fanget. Det kan godt virke lidt skræmmende, men også spændende. Og så bliver der leget 

med vand og sand; vandet er koldt, sandet forandrer sig. 

I Kastrup Gamle Havn introduceres børnene til et særligt miljø med små fiskekuttere, fiskere der lander 

deres fangst, folk der køber en fisk eller en kurv fuld af krabber, mens kattene og mågerne venter på 
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fiskeaffald. Både fiskeren og folk i almindelighed giver sig god tid til at tale med børnene, og fiskeren 

viser f.eks. forskellige fiskeredskaber frem. 

Den Blå Planet bruger vi året rundt, og vi planlægger besøget med forskellige udgangspunkter. F.eks. 

kan indholdet for de mindste børn være at træde ind i de forholdsvis mørke og store rum; lidt ”utrygt”, 

men samtidig en oplevelse af et sandt farveorgie af store og små fisk. Et besøg kan også være en del 

af et projekt (Den blå kuffert), hvor fokus f.eks. kan være, ’fisk, vi spiser’. Der vil besøget være ved 

koldtvandsakvariet, hvor børnene kan holde en krabbe eller røre en søstjerne eller en rødspætte. 

Der er jævnligt byggeri og vejarbejde i området, og det fanger børnenes opmærksomhed. Vi er ofte 

gået ud for at se, hvad der sker, og noget af det har vi kunnet følge med i fra vores have. Børnene har 

kunnet følge med i kraners arbejde, se huse blive bygget og vokse, samt set huller, der graves i vejen 

af store maskiner. Ovenstående viser eksempler på gode læringsmiljøer, hvor det sanselige og sproget 

er i spil, samt retter børnenes opmærksomhed mod en begyndende forståelse af, hvad vi er en del af i 

vores lokalsamfund.  

Ugandaskoven bruges hele året. I skoven ligger en naturlegeplads, hvor børnene kan styrke og 

udfordre deres motoriske kompetencer. Der er mange muligheder for at undersøge og lære om dyr, 

insekter, blade og bær samt være nysgerrig på naturfænomener. Skoven besøges i al slags vejr, og 

børnene kan derfor følge årstids- og vejrskifte, hvor de kan se og mærke, hvordan skoven ændrer sig.  

Naturskolen, beliggende på Amager Fælled, benytter vi ofte. Der tages både på formiddagsture og 

heldagsture dertil. Naturskolen byder på udforskning af udstoppede dyr og har redskaber til at 

undersøge dyrelivet i de omkringliggende vandhuller. Derudover har Naturskolen en naturlegeplads, 

hvor der er mulighed for at klatre i træer. På Amagerfælled er der en indhegning, hvor man kan fodre og 

klappe får. Her kan børnene få stimuleret deres sanser og lære at omgås større dyr og have respekt for 

dyrene i naturen.  

Travbaneparken ved Amagerhallen og Tårnbyparken byder på mange store bakker, hvor børnene kan 

løbe og rulle rundt. Det er store græsområder, som giver børnene gode muligheder for at udfolde sig frit 

og højt. Fra toppen af bakkerne kan børnene se ud over deres nærmiljø. Derudover er der 

kastanjetræer, som vi hvert efterår besøger og samler kastanjer, og af og til smager vi på spiselige 

kastanjer om eftermiddagen efter en tur dertil. 

 

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 

I vuggestuen vægter vi det højt at arbejde, lege og blande os på tværs af stuerne og at betragte 

vuggestuen som ét hus. Det kan være abstrakt for børnene at forstå, at børnene fra den anden stue 

befinder sig på den anden etage f.eks., når børnene i stueetagen kan høre børnene på 1. salen lege og 

skramle. Dette udfordrer og stimulerer børnenes fantasi, forestillings- og abstraktionsevne og 

hukommelse. Vi taler om det, sætter ord på, f.eks. det at ’være ovenpå’ eller ’være nedenunder’, og vi 

besøger hinanden på stuerne. I løbet af deres vuggestuetid bliver børnene særdeles øvede i at kravle 

og senere gå op og ned ad trappen – med tryg støtte og opmuntring fra de voksne. At besejre trappen 

styrker såvel den motoriske som den personlige udvikling. 

Vi lægger vægt på, at både maden og køkkenet er vigtige og centrale elementer i børnenes 

vuggestueliv, og køkkenassistenten er også en del af vuggestuen og børnenes hverdag på samme 

måde som det øvrige personale. Det hele er tilgængeligt og i børnehøjde, og børnene får ofte lov at 

deltage aktivt i tilberedningen af maden enten som en planlagt aktivitet, hvor de med støtte fra en 

voksen f.eks. skræller og skærer gulerødder eller under mere spontane former, hvor et par børn får 
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hver sin lille klump dej at ælte, når der bages boller. Disse aktiviteter styrker motorikken og selvværdet, 

det giver en begyndende indsigt i råvarer og madlavning, og det styrker alle sanser. Måske giver det 

også mod til at turde røre og turde smage? Af og til er modet endda større under disse uformelle 

rammer.  Maden er økologisk og tilberedes fra bunden, men vi vægter i lige så høj grad de æstetiske 

aspekter ved mad og måltider, så der bliver gjort meget ud af smag, konsistens og anretning. Dette 

fokus videreføres, når vi sidder ved bordet og spiser sammen børn og voksne. De voksne præsenterer 

maden for børnene, og man taler om maden. De voksne prøver at gøre maden interessant og at vække 

børnenes nysgerrighed og lyst til at smage noget, der måske er nyt og anderledes. Men måltidet er 

også en anledning til at være sammen og være fælles. Nogle børn vil gerne sludre med hinanden eller 

med de voksne, andre vil gerne sidde stille og nyde deres mad.  

Æstetikken i det sanselige, som kendetegner måltidet, går igen i den måde, vi bruger haven på. 

Børnene leger frit, men haven byder også på oplevelser, der måske ”gemmer sig” lidt mere, og som vi 

støtter børnene i at opsøge, lede efter og være nysgerrige på. Nysgerrighed, motorik, øje-hånd-

koordination og lign. bliver stimuleret i jagten på insekter i bede og under træstubbe, og 

koncentrationsevne, følesans, lugtesans og smagssans udfordres, når der samles og spises bær eller 

krydderurter. Vi søger og ønsker også at stimulere og udvikle børnenes blik for de små detaljer og de 

spændende og æstetisk set mangefacetterede oplevelser, der er at finde i natur og have. Vi er meget 

opmærksomme på at gøre haven sjov, sikker og tilgængelig for alle uanset alder, udvikling, behov og 

interesser. Vi lægger vægt på at være meget udendørs hele året, og vi er opmærksomme på, at børn er 

forskellige og har forskellige interesser, behov og robusthed i forhold til udelivet. F.eks. bruger vi vores 

sandkasser som tryg base for de yngste børn, for hvem vuggestuelivet er nyt, og som gradvist 

udforsker det nye og dét at lege ude.  

Størstedelen af dagen kan børnene frit bevæge sig rundt i alle opholdsrum og selv vælge, hvor de 

ønsker at være. Vi forsøger at afbalancere børnenes selv- og medbestemmelse med, hvad der er 

praktisk og sikkert og med, hvad de voksne har af intentioner for aktiviteter og samvær. Børnene skal 

både have mulighed for at være sociale og for at kunne trække sig lidt for sig selv. Ved måltider skal 

alle børn dog sidde med ved bordet, så de kan mærke efter, om de er sultne og tørstige, og så de får et 

lille pusterum og deltager i fællesskabet om bordet. På samme måde skal alle børn deltage i 

morgensamlingen. Her synger vi navnesang om hvert barn på skift, således at børnene både oplever at 

træde frem som individ og at være en del af fællesskabet. Det er nogle helt gennemgående værdier i 

vuggestuen ikke alene at give børnene mulighed for selvhjulpenhed, men at alle rutiner, aktiviteter og 

samvær i hverdagen i det hele taget foregår med øje for børnenes forskelligheder, udviklingstrin, 

ønsker og behov i øjenhøjde med og mellem børn og voksne, hvor man respekterer hinanden. 

Både vuggestuen og børnehaven er små huse, hvor det er vigtigt, at alle børn føler sig set og hørt og 

som en del af fællesskabet. Derfor gør vi meget ud af at byde velkommen til både børn og forældre, når 

et nyt barn begynder sin tid i institutionen og sige pænt tak for denne gang, når barnet skal videre. 

Børnehavens fysiske rammer er et etplanshus med to grupperum, et fællesrum med køkken, en L-

formet garderobe og toiletfaciliteter til hvert af grupperummene, hvor det ene har pusleplads. 

Grupperummene og fællesrummet har hver en trappe ud til legepladsen, som i sommerhalvåret giver et 

naturligt flow ind og ud, samt mulighed for at hilse på de børn, der leger henholdsvis inde og ude. De 

små trapper bliver brugt flittigt som holdeplads til pauser for børnene og/eller inddrages under legen 

som f.eks. et lille hus.  

Fællesrummet bruges om morgenen som samlingspunkt for de børn, der ønsker morgenmad, og resten 

af dagen bruges fællesrummet til blandt andet kreative aktiviteter og kropslig udfoldelse. Børnene leger 

derude i små grupper, så der er mulighed for fordybelse i leg uden for mange forstyrrelser fra 

omkringlegende børn. Fællesrummets køkken er indrettet således, at børnene kan stå på et plateau 

tilstødende køkkenøen og være en del af madlavningen, når vi laver f.eks. suppe eller boller. 

Fællesrummet ligger mellem de to grupperum og fungerer som midtpunkt for leg og aktiviteter på tværs 

af stuerne. 

Børnehaven har fokus på naturen i indretningen og inddrager naturmaterialer i det æstetiske udtryk i 

grupperne og fællesrummet. Der hænger grene i lofterne, som bliver udsmykket med børnenes 

kreationer, og lyskæder, som skaber hygge og ro under f.eks. samling og afslapning. Derudover bruges 
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der ofte naturmaterialer i de kreative aktiviteter, og vi sørger for at genbruge, hvilket giver børnene 

nysgerrighed og viden om, hvad naturen også kan bruges til.  

Børnehavens legeplads og omkringliggende udemiljø er naturpræget. Legepladsens materialer er 

træbaserede og byder op til fysisk udfoldelse. Derudover har legepladsen flere kroge, som indbyder til 

forskellige fordybelsesaktiviteter. Blandt andet har legepladsen et hjørne, hvor der er mulighed for at 

grave efter regnorme og andre insekter, som børnene er meget optagede af. Derudover er der små 

gemmesteder og buske langs hegnet, som vi støtter børnene i at opsøge og blive nysgerrige på. På 

legepladsen kommer der plantekasser, som vil indeholde blomster og krydderurter. Det kan være 

sansestimulerende, og det indbyder til dialog om ’jord til bord’. Rundt om huset er der lagt fliser, som 

børnene kan cykle på, og klubben, som ligger ved siden af, har en cykelbane, som vi benytter, når 

klubbens børn er i skole. Klubben har også en græsplæne, som vi benytter til større aktiviteter såsom 

fangeleg. Klubbens indendørsfaciliteter byder på et motorikrum med en stor madras og et musikrum 

med instrumenter, som vi i børnehaven har fri adgang til i formiddagstimerne. 

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 understøtter barnets mulighed for udfoldelse og udvikling. Vi lægger vægt på et godt læringsmiljø, 
hvor barnets trivsel og udvikling er i højsædet. Et børnemiljø, hvor barnet trives i samspil med børn og 
voksne og de rammer, der omgiver barnet. Vi prioriterer relationsarbejdet højt og vægter voksen/barn-
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relationen lige så højt som barn/barn-relationen. Det er for os vigtigt, at barnet er omgivet af voksne, der 
er nærværende, medlevende og anerkendende, og som ser barnet som det unikke individ, det er. Vi er 
derfor opmærksomme på at møde barnet, der hvor det er udviklingsmæssigt, og derfor tilpasse 
udfordringer til barnet i dets nærmeste udviklingszone. Her støtter og guider vi barnet, så det yder en 
indsats og kan få succesoplevelser. 

Praksisbeskrivelse fra Børnehaven: 

En pædagog har om morgenen fundet ting frem til at kunne lave sneugler med de børn, der kunne have 
lyst. Et barn vil gerne lave en sneugle. Pædagogen observerer, at barnet har vanskeligheder ved 
aktiviteten og ikke synes, det er sjovt. Pædagogen spørger, om barnet hellere vil male. Barnet vil meget 
gerne male, så pædagogen finder papir, vandfarver og pensler frem. Barnet sidder længe og maler. 
Pædagogen tilpassede aktiviteten til barnets udvikling her og nu.  

Målet er at udvikle barnets selvtillid og selvværd, så det får en følelse og oplevelse af værdi i et 
fællesskab. Vi ønsker, at barnet får en følelse af at gøre en forskel, føler sig værdsat og lærer at 
udtrykke følelser. 

Vi inddrager barnet i de daglige rutiner både i vuggestuen og i børnehaven. Det sker blandt andet 
gennem ansvar og selvhjulpenhed. Barnet er aktiv medspiller i fællesskabet f.eks. ved vask af hænder, 
som dagens hjælper til frokost, ved ophældning af vand, sende kanden videre, tøj af og på osv.. Under 
frokosten giver vi børnene en oplevelse af kunnen og af, at de bidrager til fællesskabet. Barnet lærer 
også her at kunne udsætte egne behov. Barnets udvikling og dannelse styrkes bl.a. i de faste rutiner. 

Det sociale fællesskab har betydning for barnets alsidige personlige udvikling. Det gælder i den frie leg, 
men også i de planlagte aktiviteter, hvor det er de voksne, som fastsætter rammerne. I begge 
sammenhænge lærer barnet, hvordan det kan begå sig i og håndtere f.eks. konflikter, venskaber, 
følelser mm. 

Legen er essentiel. Det er her barnet øver sig og begår sig i de sociale og motoriske kompetencer, som 
er med til at udvikle og danne barnets selvudvikling og identitet. I leg forhandles der, der skal deles, og 
der bliver gået på kompromis. Barnet lærer behovsudsættelse og at tilsidesætte egne meninger og 
tanker samt, hvordan man siger fra og til over for andre, både børn og voksne. Det kan for barnet være 
svært, så her er det vigtigt, at vi som voksne er opmærksomme på at være rollemodeller og hjælpe 
børnene, så legen kan udvikle sig og fortsætte. I og med at ingen børn er ens, er det vigtigt at se på det 
enkelte barn og dermed tilgodese det enkelte barns behov. Vi skal anderkende og vække barnets 
nysgerrighed, dermed opnår man en alsidig hverdag. 

 

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 
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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. 

Barnet bliver afleveret første dag i vuggestuen af forældrene, her bliver de mødt og budt velkommen af 

en genkendelig voksen fra dag et af. Dette for at give en god og tryk start på vuggestuelivet. 

Barnet øver sig i at samarbejde, lege og håndtere sociale spilleregler, når det færdes i samspil med 

andre. Gennem relationer udvikler barnet empati og får styrket forståelsen for fællesskaber. Børns 

sociale læring og udvikling fremmes via legen.  

I vuggestuen og børnehaven lægger vi stor vægt på, at alle føler sig set og hørt, f.eks. ved samtaler 

under frokosten, hvor hvert enkelt barn ved bordet bliver sat i fokus.  

I børnehaven har alle børn faste pladser ved spisning, hvor der tages udgangspunkt i det enkelte barns 

udvikling og relationer. Dette giver tryghed og forudsigelighed. 

Praksisfortælling fra børnehaven: 

Vi sidder og spiser frokost, der bliver snakket og børnene er gode til at vente på deres tur. Pludselig 

siger et af børnene, som kun er 3 år, at nu kan han ikke vente mere. Børnene stopper op og giver 

barnet på 3 år lov til at fortælle sin historie. Bagefter fortsætter det barn, som før var i gang med at 

fortælle sin historie. 

Vi indretter legemiljøet, så det understøtter fællesskaber i den aktuelle børnegruppe med hensyn til 

interesser, alder og udvikling.  

Vi opdeler børnegruppen i mindre grupper, så alle børn inddrages og oplever sig selv som en del af 

fællesskabet. Børnene får samtidig en tæt voksenkontakt, tættere tilknytning til de andre børn i gruppen 

og nærværende voksne, der møder barnet og gruppen med positive forventninger, som understøtter 

barnets lyst til og mod på at møde verden.  

Vi har fokus på børnenes sociale udvikling gennem hele dagen. Både ved planlagte aktiviteter som 

samling, ture, kreative værksteder, yoga og rytmik, når vi leger på stuen, i haven eller i 

hverdagsrutinerne som spisning, bleskift og putning. 

 

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 
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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 vuggestuen og i børnehaven bestræber vi os på, at alle børn bruger de sproglige kompetencer og 

færdigheder, de har til rådighed. Fælles for børnehaven og vuggestuen er at opnå et større fokus på det 

enkelte barn, derfor deler vi børnene op i mindre grupper. Dette gør vi både ved planlagte aktiviteter, 

ture ud af huset og ved måltidet. Grupperne i institutionen er også indrettet sådan, at børnene selv kan 

danne mindre legemiljøer. På den måde kan børnene skærme sig fra resten af stuen og dermed have 

bedre forudsætning for at lære af hinanden at kende på tværs af alder og sprogligt niveau. Dette gør vi 

for at støtte og give plads til, at barnet kan indgå i små læringsmiljøer, hvilket ses i vores planlagte 

aktiviteter, men også i lege børnene imellem.  

Sprogtilegnelsen finder sted i almindelige hverdagssituationer, og derfor har vi fokus på at bruge 

sproget i de ting, vi foretager os. Vi sætter ord på alt, og vi hjælper børnene til at sætte ord på det, de 

selv og andre børn laver. Børns sproglige og motoriske kompetencer hænger sammen, især hos de 

mindste. Motorikken og den kropslige udfoldelse er børnenes vej ind i sprogets verden, da kropssproget 

og det at ruge sin mimik er det, barnet først bliver bekendt med og anvender efterfølgende. Derfor har vi 

også fokus på at lave forskellige motoriske aktiviteter med børnene både i børnehaven og i vuggestuen.  

For at barnet kan opnå sproglige kompetencer, kræver det, at de har sproglige rollemodeller, som 

hjælper dem med at fortælle, lytte og stille spørgsmål. Vi som personale iagttager, lytter, deltager og 

støtter børnene i deres sociale samspil med hinanden og med os voksne. Vi går op i at følge barnets 

spor, og vi er ikke blege for at justere på en aktivitet, hvis børnenes interesser og nysgerrighed ligger et 

andet sted. 

Praksisfortælling fra vuggestuen: 

To børn og en pædagog sidder på gulvet og leger, de laver mad. Børnene har hver sin grydeske i 

hånden. Barn 1 prøver at tage grydeskeen fra barn 2, men barn 2 siger ”Nej! Det er min!” og trækker 

grydeskeen til sig. Barn 1 kigger op på pædagogen og peger på den grydeske, som barn 2 har i 

hånden. Pædagogen fortæller barn 1, at de jo har en grydeske hver til at lege med. Barn 1 kigger ned 

på sin grydeske, lægger den fra sig og siger ”nej”. Pædagogen spørger barn 1, ”vil du gerne bytte din 

ske med den, barn 2 har? ”JA!”, svarer barn 1 med et stort smil, og rækker sin grydeske frem til barn 2. 

Pædagogen fortæller barn 2, at barn 1 spørger om de skal bytte ske. Børnene bytter ske og legen 

fortsætter. 

I vuggestuen arbejdes der især med gentagelser og genkendelighed, så selv de mindste uden verbalt 

sprog kan være med. Dette ses både i form af projekter, som vi har et par gange om året, og især i de 

daglige rutiner, som vi har et stort fokus på. De daglige rutiner bliver gentaget dag for dag, og dermed 

får børnene mange af de samme ord gentaget dagligt; eksempelvis ved borddækning, garderobe, 

samling mm.  
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Når barnet har alderen til at starte i børnehave, kan barnet stadigvæk have svært ved at kommunikere 

med sin omverden. Nogle mangler de sidste sproglige færdigheder, og vi har derfor fokus på 

gentagelser og genkendeligheden i barnets hverdag. Dette ses bl.a. under måltidet og til samlingen, 

hvor vi øver os på turtagning og dialog.  Vi øver os på dialogen børnene imellem, men også på dialogen 

mellem barnet og det pædagogiske personale. Dette fordi det kan være mere overskueligt for nogle 

børn at starte med barn-voksen-dialogen, når det hele er nyt og måske lidt svært og omvæltende at 

begynde i børnehave. Venskaber er en faktor, som opstår ved at kunne sproget og kunne kommunikere 

det ud til andre. Det gøres hos os ved at skabe fællesskaber og ved lege blandt børnene. Vi ser og 

oplever dette i det daglige, når børnene begiver sig ud i rollelege med hinanden. Rolleleg er en leg, 

hvor børnene har fantasi, gode forudsætninger og kreativiteten til at udforske kommunikationen med 

andre, således at sproget anvendes og styrkes. 

Praksisfortælling fra Børnehaven: 

To børn på stuen er gået i gang med en leg i legekøkkenet. Det ene barn siger så: “Skal vi ikke sige, at 

du var faren, som skulle på arbejde og jeg var barnet?”. Det andet barn siger, at når han kommer hjem 

fra fra arbejde, så vil han lave aftensmad. Et tredje barn kommer hen og spørger, om han må være med 

i legen. Han får lov til at være med, hvis han er hunden. Det vil han gerne og legen fortsætter med 

dialog omkring legens forløb.  

I børnehaven er der sproggrupper, hvor de børn, der har brug for ekstra sprogstimulering, laver 

aktiviteter i små grupper, hvor sproget sættes i fokus. Det kan være billedlotteri, hvor der undervejs vil 

være mere dialog omkring billederne, så børnene får sat ord på og får kendskab til nye ord og 

begreber.  

En gang om ugen er der sprog og bevægelse, hvor sproget bliver brugt i forbindelse med fysisk 

udfoldelse. Det kan være med sangen ”Hoved, skulder, knæ og tå” og andre sanglege. 

 

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. 
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I både vuggestuen og børnehaven har vi fokus på krop, bevægelse og sanserne. Dette ses tydeligt på 

indretningen af både de indendørs og de udendørs lege- og læringsmiljøer.  

Det lille vuggestuebarn har brug for stimulering af sanser, bevægelse og nysgerrighed, så det kan 

udvikles, trives og lære. Børnehavebørn har ligeledes brug for legemiljøer, hvor de kan få styrket og 

udfoldet deres krop og sanser på forskellig vis. De har brug for at kunne udfolde sig ud fra deres 

nærmeste udviklingszone. 

Vuggestuen er indrettet både inde og ude med masser af muligheder for at kunne udforske både fysisk, 

kreativt og sanseligt. 

Indenfor findes trapper til 1. salen, og derudover har begge vuggestuegrupper en mindre trappe til 

rådighed. Her har børnene mulighed for at blive motorisk udfordret uanset, hvilket udviklingstrin de er 

på. Allerede fra barnet kan kravle, søger det de enkelte trappetrin som led i deres nysgerrighed og 

udfoldelsesmuligheder. 

Indenfor er der desuden et puderum med store farverige puder, hvor børnene kan tumle. Dette rum 

giver mange forskellige muligheder bl.a. for "vilde" lege, at lave hule, byggeleg mm.   

Både i vuggestuen og i børnehaven bliver der gennem hele året tilbudt yoga og rytmik i små grupper. 

Her er børnene opdelt efter pædagogiske overvejelser, som er gjort ud fra børnegruppens alder, behov, 

udvikling og sammensætning.  

Praksisfortælling fra vuggestuen: 

Den voksne siger til 4 børn: ”Nu skal vi have rytmik” 

”Jaa, rytmik” siger børnene 

Men først skal borde og stole flyttes væk fra rummet og det hjælper børnene venligt med. Derefter tager 

børnene hurtigt deres sko, strømper og bukser af. 

Pædagogen og børnene går i gang med opvarmning og bevægelse til musik, der bliver yderligere 

inddraget rekvisitter og afsluttes med afslapning. 

Gennem hele forløbet er børnene blevet udfordret på deres kropslige, personlige og sociale udvikling. 

På samme matrikel som børnehaven ligger klubben, som børnehaven benytter hver uge, når der er 

yoga. Derudover benyttes klubbens udefaciliteter til andre motoriske aktiviteter.  

Praksisfortælling fra børnehaven: 

Pædagogen og nogle er på vej over i klubben for at lave yoga. Alle børn er glade, spændte og skynder 

sig at få overtøj på. Et barn spørger, om de skal løbe og lave yoga. Pædagogen svarer ja. Der bliver 

løbet over til klubben og da de ankommer, tager alle børn tøjet af og løber ind og venter spændt på, at 

musikken bliver tændt, så de kan få rørt kroppen. Bagefter er det tid til yoga: Alle børn sidder på deres 

måtte, og hvert barn får lov til at vælge et dyr, som de hver især skal imitere i en yogastilling. 

Udendørs i vuggestuens have findes et væld af bærbuske, frugttræer, urter og blomster samt en 

nyopført minibiotop, som tiltrækker små insekter, larver og sommerfugle. Haven er indrettet, så der er 

små huler, kroge og massevis af gemmesteder; der er mange muligheder for en sanselig oplevelse. 

Der er små stubbe, som børnene kan klatre på, der er balancebane, en bro, sandkasse, bolde og 

meget mere.  

I børnehaven er der også en legeplads med fokus på legemiljøer, hvor børnenes udvikling, fantasi og 

læring kan komme i spil. Legepladsen er indrettet med gynger, sandkasse, klatrestativ, cykler, buske og 

små gemmesteder. 
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I børnehaven er der mulighed for at blive en del af Legepatruljen, hvor børnene får redskaber til at blive 

gode til at lege, og til at kunne etablere nye lege i institutionen. Derudover arbejdes der med 

fællesskab, med håndtering af følelser og tålmodighed. I Legepatruljen er det ikke en konkurrence; man 

er fælles om at løse de enkelte opgaver og lege. 

Praksisfortælling fra børnehaven: 

En pædagog og nogle børn er i gang med en leg, der handler om at samarbejde. Man skal to og to 

finde et billede i naturen, som er på sit papir. Når det er fundet, skal man gå hen til pædagogen og få et 

kryds. Et af børnene bliver meget ked af det, fordi han ikke kommer først hen og får et kryds, og derfor 

mener han ikke, at han kan finde ud af legen. Pædagogen går over og snakker med ham og makkeren. 

De finder sammen ud af, at det ikke gælder om at komme først i denne leg. Det gælder om, at man 

sammen med sin makker skal samarbejde med hinanden. De går derefter sammen hen og får et kryds 

hos pædagogen. 

I begge huse er der et aktivt valg om at være så meget ude som muligt. Det giver børnene nogle andre 

udfoldelsesmuligheder både kropsligt, sanseligt og motorisk. 

I børnehaven har vi en Naturpatruljen, som en gang om ugen tager ud i naturen. Det kan enten være til 

Naturskolen, til Ugandaskoven eller Amager Strand. Denne patrulje har fokus på at styrke børnenes 

interesse og viden om natur og udeliv. Der bliver undersøgt dyreliv, planter og naturens fænomener i 

form af vejret. 

Ligeledes bruger begge huse nærmiljøet til at gå ture, og her får børnene brugt både deres kroppe og 

deres sanser, og de får nogle andre oplevelser. 

 

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. 
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Når vi bruger naturen som uderum, skaber vi et læringsmiljø, hvor alle læreplanstemaerne kan tages i 

brug. Vi skaber et rum for børnene, hvor de er i samspil med andre børn, og der er plads til 

forskelligheder, for vi deler samme oplevelse - ’det fælles tredje’. Vi tager udgangspunkt i, at børnene 

får en sanseoplevelse, og vi er opmærksomme på at tilpasse oplevelsen således, at det hverken er for 

svært eller for let. Børnene får mulighed for at fordybe sig, undersøge og udforske, være nysgerrige og 

gøre sig egne erfaringer. 

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

dimension. Legen spiller en væsentlig rolle både i forhold til børnenes oplevelser af naturen og i forhold 

til børnenes oplevelse af sig selv i naturen  

I vuggestuens have kan vi følge med i årstiderne og i naturens gang. Vi går ud i al slags vejr, og 

børnene er glade for at være ude og lege. Vi opdager og mærker sne, regn, sol og blæst. 

Praksisfortælling fra vuggestuen: 

Pædagoger og børn er i haven og det har været frostvejr i nogle dage. To drenge finder ”en sjov sten” 

(frosset sand). De prøver at kaste den ned i jorden nogle gange, til sidst knækker den. Stykkerne 

kommes i en spand, der stilles indenfor i garderoben. Da vi skal ind for at spise, kigger børnene i 

spanden og ser at den sjove sten er blevet forvandlet til sand. 

Vi laver aktiviteter og projekter bl.a. spireprojekt, om bondegårdens dyr og dyrehoteller. Vi finder blade, 

kastanjer, snegle, bænkebidere og andet. Vi er nysgerrige og undersøger, hvad man kan bruge en 

kastanje til, finder ud af, hvor bænkebideren bor, hvor lang en regnorm er, og om edderkoppen bor i sit 

spind. 

Vi inddrager naturen og vores omkringliggende miljø som f.eks. legepladser og parker, Amager Strand 

og Blå Base, Den Blå Planet, Tårnby Naturskole, Amager Fælled og bondegården i Urbanplanen. 

I hverdagen, f.eks. under måltidet eller når vi læser bøger, taler vi om mængder, størrelsesforhold og 

begreber som ’over/under’, ’ude/inde’ osv.  

Vi definerer science som at undre sig sammen med børnene gennem deres egen naturlige 

nysgerrighed, men også en nysgerrighed, vi som voksne kan være med til at vække og få til at gro.    

Vi deltager i Science-uge hvert år i uge 41, hvor der bliver arbejdet med forsøg efter et fastlagt tema, og 

hvor hver dag indeholder et nyt eksperiment, der skal udføres sammen med børnene.  

Praksisfortælling fra børnehaven: 

Science-uge forløbet fremlægges for børnene til fællessamling udenfor. Det handler om trolde og 

renlighed. Børnene lærer hurtigt troldene at kende og har helt styr på deres navne. Da pædagogen 

sætter gang i dagens forsøg vil mange af børnene gerne prøve. Forsøget handler om, at skulle fordele 

maling rundt på sine hænder, så man kan se, hvordan sæben skal fordeles, når man vasker hænder. 

Mange rækker hånden op, da pædagogen spørger efter en frivillig. Barnet, der bliver valgt, får handsker 

på og en klat maling. Barnet går rundt og viser de andre børn, hvordan malingen dækker hænderne. 

Barnet lyser af stolthed over at få lov til at være med og siger: “det føles sjovt med malingen”.  

Derudover har børnehaven planlagt science-forløb på tværs af grupperne, hvor børnenes nysgerrighed 

og viden stimuleres gennem sanselige forsøg. Der vil være store og små forsøg, hvor børnene 

inddrages i planlægningen og er medbestemmende omkring forløbets gang. Vores mål er at give 

børnene et større kendskab til materialer, fænomener og blive nysgerrige på at undersøge, undre sig 

og turde stille spørgsmål. 

I børnehaven tager vi en gang om ugen afsted på Naturpatrulje på vores ladcykler. Det er de samme 

børn, der kommer afsted i en måned ad gangen. Vi har til hver gang planlagt et forløb/en aktivitet, der 
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omhandler temaer/fænomener, som er årstidsbestemte. Det kan f.eks. være bæredygtighed, ’fra jord til 

bord’, vejrforhold mm. Derfor er det også forskelligt, hvor vi tager hen, men det kan være f.eks. skov, 

strand, vandløb mm. 

Vores mål er at give børnene kendskab til naturen, hvordan vi kan bruge den, og hvordan vi passer på 

den. Vi er opmærksomme på, at børnene lærer af egne erfaringer. 

Vi tager afsæt i at inddrage børnene, så de aktivt bidrager til egen læring ved at være nysgerrige, 

udforske og undersøge og stille spørgsmål, som vi tager udgangspunkt i. 

Vi tager naturen med tilbage til børnehaven, hvor vi fortsat kan undersøge og udforske. F.eks. fandt vi 

en vinbjergsnegl i dvale, som vi tog med hjem til børnehaven, hvor vi tegnede et hjerte på huset, så vi 

kunne følge den på legepladsen. 

Fremadrettet vil vi arbejde videre med at inddrage naturen i børnehaven. 

 

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 ser på vores pædagogiske læringsmiljøer, er kultur, æstetik og fællesskab vigtige 

udgangspunkter for vores hverdagsliv.  

Vi ser måltidet som et stærkt læringsmiljø for æstetik og fællesskab samt selvhjulpenhed. Vi har tænkt 

anretning, farver, duft, altså det sanselige, ind. Når børnene har fået stillet den værste sult, retter de 

opmærksomheden mod hinanden og de voksne. Det er sjovt at spise sammen, have den gode samtale, 

at kunne række brødet til den, der sidder ved siden af, at se at en anden mangler vand i sit glas og så 

hælde vand i glasset. Samtale om den røde tomat, smage på den gule citron, fordi ens bedste ven gør 

det, at mærke om man er mæt og så rejse sig fra bordet, fordi de andre børn gør det.  
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Praksisfortælling fra vuggestuen: 

Pædagoger og børn sidder på stuen og spiser eftermiddagsmad. 

Et barn har rejst sig men har mad i munden. En voksen siger: Hovsa, du skal lige blive siddende, indtil 

du er færdig med at spise. Et andet barn samler rosiner op fra gulvet og spiser, hvortil den voksne 

siger: Ej, har du samlet rosiner op fra gulvet, de skal smides ud. En af de store piger sidder og spiser, 

mens hun følger med i samtalerne, hvortil hun siger: Altså du skal blive siddende på din numse, når du 

har mad i munden. Derefter vender hun sig om mod det barn, der har samlet rosinerne op, og siger: Du 

skal ikke samle rosiner op fra gulvet, det er ulækkert. 

 

Når vi f.eks. laver mad på bål i haven/på legepladsen, er børnene så vidt muligt med til at forberede 

maden, skære i en fisk, skrælle en kartoffel eller gulerod eller plukke krydderurter.  

Læring gennem kreative aktiviteter for børn er fyldt med sanselige processer, oplevelser og erfaringer 

både inde og ude. Årstidens materialer som sand, vand, maling, uld, sten, pap, træ, blomster, bær, 

krydderurter kommer i spil. Det enkelte barn er optaget af egne processer for derefter at spejle sig i, 

hvad de andre børn gør med deres materialer. Der opstår et fællesskab, en nysgerrighed, en glæde. De 

maler måske på sig selv, på hinanden og på hinandens lærred/genstand/materiale.  

Praksisfortælling fra børnehaven: 

På stuen er børnene i gang med at male huer og vanter med vandfarver, som skal hænges op i 

fællesrummet. Pædagogen hjælper dem, der stadig er i gang med at klippe huer. Et barn siger 

pludselig: “hov” og pædagogen ser, at der er maling på hænder og arme. To af børnene har i stedet 

malet på hinanden. Pædagogen spørger: “hvordan føles det?”, børnene griner og siger, at det kilder 

med penslen og når vandet løber.  

Læring gennem sang og musik foregår dagligt, når vi har samling med sang og rytmik. Alle børn 

deltager, og i løbet af deres vuggestueliv bliver de mere selvbestemmende for, hvordan samlingen 

udformer sig. De finder selv på nye udtryksformer i f.eks. en sang. De inspirerer hinanden og os. Deres 

indbyrdes relation og fællesskab udvikles og styrkes i disse processer, og vi ser, at børnene udvikler 

deres egen kultur. En sang kan f.eks. udvikle sig til en løbeleg, og hen ad vejen skaber børnene selv 

regler for, hvordan løbelegen skal udforme sig, stadig med plads til forandring; der opstår en selvskabt 

børnekultur. Vi hjælper her med at tilpasse de fysiske rammer, så legen får plads.  

Vi har musiske læringsmiljøer med trommer, rasleæg, bolde, balloner, stor faldskærm og meget mere, 

som bruges i planlagte aktiviteter inde om vinteren, ude om sommeren. Gymnastik/rytmik og yoga 

tilpasset de forskellige aldersgrupper.  

En stor del af det, børnene laver, bliver løbende udstillet på vores amagerhylde og rundt omkring i 

vores hus. Det bliver stillet op på en sådan måde, at det appellerer til en æstetisk oplevelse for både 

børn og forældre og dermed også til samtale og refleksion om udtrykkene for os alle. 

Klubben har et årligt loppemarked/sommerfest, som børnehaven har fået mulighed for at blive en del af. 

Her vil børnene optræde med et nummer, og forældrene har mulighed for at opstille en 

loppemarkedsbod. 

I foråret afholdes der en bedsteforældredag i børnehaven, hvor børnenes bedsteforældre kan være 

med til at så og plante i vores plantekasser på legepladsen, samt være en del af deres barnebarns 

institution. Børnene får mulighed for at vise deres institution frem på en anden måde.  

I julen afholder børnehaven en julefest. Her kan børnene sammen med deres forældre lave en 

juledekoration, flette julehjerter/stjerner og spise sig mætte i æbleskiver. I december serveres der nogle 

dage risengrød til samling, og der vil være forskellige små juletraditioner i de to grupper. 
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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? 

      

Evalueringskultur. 

I begge huse bruger vi evaluering som et pædagogisk redskab til at udvikle og reflektere over den 

pædagogiske praksis. Personalet bruger det ligeledes som et redskab til at sikre, at det pædagogiske 

læringsmiljø fører til den ønskede trivsel, udvikling, dannelse og læring hos børnene. 

For at kunne evaluere skal vi først dokumentere. Vi bruger Famly/Aula, børnenes logbøger og vores 

Amagerhylde til dokumentation til forældrene. Dette er også nogle redskaber, som det pædagogiske 

personale bruger til at kunne vende tilbage til og reflektere over praksis. Dette gør vi f.eks. ved vores 

ugentlige møder, hvor det pædagogiske personale har mulighed for at kunne sparre med hinanden og 

dermed få skabt en faglig dialog. Den faglige og selvkritiske dialog bidrager til, at personalet tænker 

over sin praksis og ser muligheder for forandringer, hvis der er behov for det. Dette er med til at udvikle 

og kvalificere den pædagogiske praksis. 

Ved længerevarende projekter eller aktiviteter udfylder personalet et planlægnings- og 

evalueringsskema. Dette bliver brugt til først at sætte mål for aktiviteten, og efterfølgende evaluere på 

hele forløbet. På denne måde kan det pædagogiske personale reflektere over aktiviteten og se, om der 

evt. skal ændres på noget til næste gang. 

Desuden vægter institutionen det højt at have et solidt samarbejde i det daglige omkring relevante 

områder og informationer. 

Inddragelse af forældrebestyrelsen. 
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Vuggestuen og børnehaven har en fælles forældrebestyrelse, som består af syv blandede 

forældrerepræsentanter samt leder, souschef og en medarbejderrepræsentant fra hver af de to 

institutioner.  

Forældrerepræsentanterne vælges demokratisk på det årlige forældremøde.  

Forældrebestyrelsen orienteres om institutionens budget, hvor de kan gøre indsigelser og komme med 

forslag. Bestyrelsen skal godkende det endelige budget. Ligeledes er forældrebestyrelsen med til at 

godkende og komme med eventuelle input til den pædagogiske læreplan, som udarbejdes af 

medarbejdergruppen.  

Forældrebestyrelsen har valgt at overlade det fulde ansvar til leder og medarbejdergruppe, når der skal 

ansættes pædagogisk personale samt vikarer og køkkenmedarbejder, men formanden for bestyrelsen 

deltager ved ansættelse af ny leder.  

Forældrebestyrelsen deltager aktivt ved sociale arrangementer i vuggestuen og børnehaven såsom 

sommerfest, julehygge, forældrekaffe og lign.  

Forældrebestyrelsen skal orienteres om og forholde sig til eventuelle sager fra kommunen og bør 

reagere og tilkendegive deres holdning til disse beslutninger. 

 

 

      

 

 


