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Ramme for udarbejdelse af den pædagogiske læreplan  

 

 

 

 

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

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

gogiske læringsmiljø og børns læring.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vision: 

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

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

solidaritet. 

Alle børn og unge skal være en del af fællesskabet. 

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

Værdigrundlag: 

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

har lyst til at lære. 

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

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

for eget liv og for fællesskabet. 

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

over deres ønsker for fremtiden sammen med deres forældre.” 

 

I vores opgaveløsning, lægger vi vægt på: 

 

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

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

samfund som et naturligt udgangspunkt for deres aktiviteter. 

 At børn og unge respekterer hinandens forskelligheder og grænser. 

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

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

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

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

livskvalitet. 

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

udvikling. 

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

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

enkelte. 

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

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

forebyggende og koordineret indsats. 

 At alle kommunale institutioner skaber inkluderende fællesskaber. 

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

unges liv. 

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

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

være børnegruppens sammensætning og forskellige forudsætninger, de fysiske rammer, 

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

Fysiske rammer, Legeplads og udemiljø 

Vuggestuen Angolavej er en af Tårnby Kommunes nyere institutioner, der modtog de første børn i 

september 2009. Vi er beliggende på Vestamager tæt på Kalvebod Fælled og Amager Naturpark. 

Vuggestuen er normeret til 36 børn i alderen 0-3 år.  

På Angolavej er vi i alt 10 faste medarbejdere, samt faste tilkaldevikarer. Vi er 7 pædagoger, 3 

pædagogmedhjælpere og 1 køkkenansvarlig. Derudover modtager vi desuden pædagogstuderende i 

praktik samt praktikanter fra folkeskolen og personer i løntilskud. Rengøringen i vuggestuen varetages 

af Tårnby Kommunes rengøringsassistenter. 

Når man kommer ind ad indgangsdøren til vuggestuen, træder man ind i et fællesrum hvor der er højt til 

himlen med et helt fantastisk lysindfald. I fællesrummet er der indrettet et område med ribbe og 

madrasser til bevægelses lege, og et andet til kreative og kunstneriske udfoldelser. I midten af 

fællesrummet er der indrettet et børnekøkken, hvor der er mulighed for at børnene kan være med til at 

tilberede dele af eftermiddagsmåltidet til resten af huset.  

 På de 3 stuer, Sommerfuglene, Larverne og Brumbasserne, emmer der af ro, fantasi og kreativitet. 

Personalet er fordelt således, at der i udgangspunktet er 2 pædagoger og en pædagogmedhjælper 

tilknyttet hver stue. På hver stue har vi børn i alderen 0-3 år, da vores pædagogiske overbevisning er, 

at børnene udvikler empati, forståelse og respekt. Dette er medvirkende til at fremme børns læring, 

trivsel, udvikling og dannelse. Netop disse elementer er vi forpligtet til at arbejde med ifølge 

dagtilbudsloven.  

Da vores fysiske placering i naturskønne omgivelser indbyder til pædagogiske aktiviteter i naturen, har 

vi etableret en natur/ude-gruppe, som består af børn på tværs af alle stuer og aldre. Gruppen, og resten 

af vuggestuen, kan benytte sig af vores ladcykel og klapvogne, til at udforske nærmiljøets 

mangfoldighed. Blandt vores foretrukne udflugtsmål kan nævnes Naturpark Amager, Tårnby 

Naturskole, Ugandaskoven, men også længere ture til eksempelvis Blå Base i Kastrup Havn og Den 

Blå Planet. Disse steder vil der, efter vores overbevisning, kunne opstå spændende læringsrum, når vi 

følger barnets spor. Eksempelvis når det lille barn forundres over de små insekter i græshøjde, de små 

lam der hopper eller når vi sammen undersøger dyreefterladenskaber. 

Vores legeplads er en naturlegeplads med mulighed for fysiske udfoldelser, den er indrettet med flere 

små læringsmiljøer, der kan skabe rum til fordybelse for det enkelte barn såvel som for den samlede 

børnegruppe. Bagerst på legepladsen står et legetårn af naturmaterialer, som består af et legehus, en 

hængebro og et tårn med tilhørende rutsjebane, som indbyder til at kravle, klatre og gå på trapper. 

Legepladsen rummer tillige en cykelbane, som blandt andet strækker sig igennem en lille granskov, 

hvor der er mulighed for at gå på opdagelse eller gemme sig. Dele af legepladsen er delt op med 

kastanjehegn, blandt andet er vores store sandkasse indhegnet, så børnene har mulighed for at 

fordybe sig. Vi har flere små bede på legepladsen, der giver mulighed for dufte- og sanseoplevelser i 

form af blomster og urter. Centralt på legepladsen har vi etableret et bålsted. 

Foran Sommerfuglestuen har vi en lille have med flere store træer, som året rundt tiltrækker mange 

forskellige fuglearter. Haven består desuden af en sandkasse, et bord/bænkesæt, adskillige bærbuske 

samt 2 højbede.  
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Madkultur 

Måltidet er en vigtig del af vores kultur her i vuggestuen. Vi værdsætter at kunne tilbyde børnene et 

sundt måltid mad, lavet af fortrinsvis økologiske råvarer. Ud over at være sund, skal maden også være 

sanselig. Maden skal være indbydende at se på med farver, struktur og forskellig konsistens, og vi skal 

sammen med børnene begejstres over, hvor godt den smager. 

Ved måltidet opdeler den enkelte stue eller gruppe sig efter den aktuelle børnegruppes behov. Vi 

opfordrer og støtter børnene i at være selvhjulpne. Alt efter alder deltager børnene aktivt i måltidet, 

eksempelvis ved at hente madvognen, smøre sin mad selv, hente hagesmækker og i det hele taget 

bliver delagtiggjort i de funktioner, der er omkring måltidet. Her i vuggestuen er der 3 faste måltider 

formiddag, frokost, og eftermiddagsmad. Derudover er der, for de børn der møder tidligt, tilbud om 

morgenmad fra kl 6.45-7.30.  

Værdiggrundlag og målsætning 

Vi vil skabe rammer for børn, der medvirker til at fremme deres trivsel, læring, udvikling og dannelse.  

Børnene skal opleve tryghed, nærvær og omsorg fra de voksne, som ser og forstår barnets behov. 

Læringsrummene skal give børn og voksne tid til fordybelse og indflydelse på egen aktivitet, da vi 

mener, at barnets kompetencer udvikles i samspil med andre mennesker. Vi lægger derfor stor vægt på 

de relationer der bliver skabt via børnenes hverdag her i vuggestuen, både barn-barn og barn-voksen. I 

vores pædagogiske arbejde ønsker vi at udvikle og tilgodese alle sider af barnets personlighed. Vores 

arbejde med børnene tager udgangspunkt i de 6 læreplanstemaer, som er:  

• Alsidig personlig udvikling 

• Social udvikling 

• Kommunikation og sprog 

• Krop, sanser og bevægelse  

• Natur, udeliv og science 

• Kultur, æstetik og fælleskab 

 

I vores hverdag sammen med børnene, vil de forskellige emner komme til udtryk i mange aspekter af 

dagligdagen her i institutionen. Vi vil i perioder fordybe os i enkelte emner med en lille gruppe børn. Vi 

tilrettelægger det pædagogiske arbejde med udgangspunkt i den aktuelle børnegruppes behov. 

Pædagogiske principper 

Det er vigtigt for børnene, at rammerne om det pædagogiske arbejde er overskuelige og genkendelige. 

Vi har derfor en struktur i arbejdet, der betyder at børnene oplever måltidet, rundkredsen, samværet og 

aktiviteter som tilbagevendende begivenheder over ugen. Når barnet kan overskue og genkende 

hverdagen i vuggestuen vil det skabe tryghed. Dette vil skabe et fundament for barnets trivsel, læring, 

udvikling og dannelse. 

Vi vil arbejde med barnet som enkeltindivid og som en del af gruppen her i vuggestuen, vi vil arbejde 

med barnets kompetencer og skabe muligheder for succesoplevelser, selvudvikling og følelsen af at 

være en værdifuld del af gruppen. 
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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, Dannelse og børneperspektiv, leg, læring og børnefællesskaber 

Børn skal føle sig set, hørt og forstået. Vi ser barnet som et medmenneske vi holder af og kan lide at 

være sammen med. De skal opleve at have indflydelse på deres hverdag og inviteres til at være aktivt 

deltagende, og dermed være medskabere af egen læring og udvikling. Alt dette med udgangspunkt i, at 

barnet får de bedste udviklingsmuligheder i deres dannelsesproces, når de færdes i en genkendelig 

hverdag med kendte, nærværende og omsorgsfulde voksne. 

Vi skaber rammerne for, at børnene oplever meningsfulde og udfordrende tiltag. Igennem dialog 

udforskes, udvikles, og udfordres barnets nysgerrighed og forundring, således sker der en dannelse 

hos barnet. Dette kan være ift. de relationer barnet indgår i, men også på de store og små spørgsmål 

om livet og oplevelser de har, som sammen med de voksne i fællesskabet kan sættes i spil. 

Vi skaber rum for, at børns forskelligheder, hensigter og perspektiver kommer i spil i vores dagligdag. Vi 

er bevidste om, hvad der er vigtigt, og om hvornår det er hensigtsmæssigt at bringe børnenes 

perspektiver i spil, og hvornår det ikke er. Således får børnene en oplevelse af at have medindflydelse 

på aktiviteter og dagligdagen. 

I den pædagogiske praksis giver vi mulighed for dannelse og børneperspektiver ved at: Skabe en 

ramme hvor børnene oplever, at der er plads til forandringer, hvor de kan komme med deres bidrag til 

eksempelvis morgensamlingen. Hvis det er muligt, tages der udgangspunkt i det enkelte barns 

perspektiv, andre gange bestemmer flertallet. Vi bestræber os på at skabe en ramme, hvor børnenes 

udsagn og ønsker, er med til at forme de kommende pædagogiske aktiviteter. 
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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? 

De pædagogiske læringsmiljøer er rammen for barnets trivsel, læring, dannelse og udvikling. Dette 

indebærer, at læring finder sted hele dagen. Det pædagogiske læringsmiljø skal skabe mulighed for, at 

barnet kan eksperimentere og bruge fantasi i sin leg. 

I vuggestuen vægter vi den genkendelige og forudsigelige hverdag, hvor børnene møder kendte 

voksne, som igennem nærvær, omsorg og anerkendelse skaber tryghed og tillid til at bevæge sig ud i 

legen, fællesskabet og nye relationer, der hvor læringen for alvor finder sted. 

Igennem hele dagen er de voksne opmærksomme på, hvordan vuggestuens rum både ude og inde 

bruges, således der kan skabes ro og fordybelse til leg og læring. Der er opmærksomhed på, hvad det 

enkelte barn har brug for i sin udvikling, i sine relationer og behov. Det betyder, at vores læringsmiljø er 

fleksible og foranderlige. 

Vi skaber læringsrum/legemiljøer, der indbyder til leg og fordybelse. Vi har plads til den stille leg med 

små figurer og dukker, konstruktionslege og kreative udfoldelser, men også til den aktive leg, hvor 

kroppen og stemmen kommer i spil. 

Igennem planlægning, målsætning, refleksion, evaluering og dialog arbejder personalet kontinuerligt 

med at skabe og udvikle dynamiske læringsmiljøer hele dagen, som støtter barnets trivsel, læring, 

dannelse og udvikling. Via vores fokus på børnesyn og børneperspektiverne, sætter vi rammen for 

læringsmiljøet - hvor børnene selv skaber legen.    
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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? 

Samarbejde med forældre om børns læring og udvikling 

Forældresamarbejdet i vuggestuen vægtes højt. Derfor gør alle medarbejdere en stor indsats for at 

skabe et godt, tillidsfuldt og konstruktivt samarbejde med forældrene, hvor vi skaber de bedste 

forudsætninger for børnenes trivsel og udvikling. 

Den daglige kontakt 

Vi vægter hverdagsmødet mellem personale og forældre, for at skabe de gode rammer for barnets 

tryghed og trivsel. Vi møder hinanden med en hilsen, både når vi kommer ind ad døren og går hjem 

igen. Så vidt muligt prioriterer vi tid til at modtage det enkelte barn med en fælles forventning om, at 

både forældre og personale fortæller om oplevelser fra hjemmet eller vuggestuen, som kan have 

indflydelse på barnets trivsel og dag. Vi stræber efter et passende informationsniveau, med 

fællesbeskeder og informationer over Aula, ugentlig dokumentation til de forskellige børnegrupper om 

hvad der laves af aktiviteter, og selvfølgelig den daglige dialog, hvor der er plads til den gode historie. 

En åben og lydhør dialog 

I hverdagen ønsker vi en konstruktiv dialog mellem børn, forældre og personale, hvor der er åbenhed, 

respekt og lydhørhed overfor hinanden. Vi prioriterer tydelighed omkring gensidige forventninger og 

tilbagemeldinger. Derfor har vi en forventning om, at tvivlsspørgsmål, bekymringer el.lign. altid vil blive 

vendt med de personaler i vuggestuen det involverer, sådan at der skabes fælles viden og vi kan 

understøtte det fremtidige samarbejde bedst muligt.  

Forældresamarbejde 

I vuggestuen prioriterer vi forældresamarbejdet højt. Derfor har vi lavet en skabelon for det gode 

forældresamarbejde, fordi der er så mange måder at være forældre på. 

Når et barn skal til at starte i Vuggestuen Angolavej 

Vi prioriterer god tid til barn og forældre i opstarten, og det foregår altid i en mindre gruppe. Vi vil have 

en primær voksen i opstartsfasen, og det er den personale der har ansvaret for at tage godt imod det 

nye barn og dets forældre. 

I den første tid vil I som forældre opleve, at vi stiller mange spørgsmål. Det gør vi for at få det bedste 

udgangspunkt for at lære jeres barn at kende. Vi forventer, at I har god tid til indkøring, vores erfaring 

er, at vi bruger ca. 2 uger. 

Første dag i Vuggestuen 

Når i starter her i vuggestuen, vil vi ud for vores indkøringsskabelon lade jer fortælle os så meget som 

muligt om jeres barn, så vi derved kan have de bedste forudsætninger for at give jeres barn den 

allerbedste start. Her vil vi ligeledes informere jer om, hvordan indkøringen vil komme til at forløbe. Vi 

har en umiddelbar plan for indkøring, men da alle børn er forskellige vil vi tilpasse den i samarbejde 

med jer forældre. 

Opfølgnings samtaler 

Når barnet har gået i vuggestuen i 3 måneder, vil i blive tilbudt en samtale, hvor vi drøfter jeres barns 

første tid i vuggestuen. Derudover vil der blive tilbudt årlige trivselssamtaler og/eller ved behov. 
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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?   

Særlige indsatser 

Børnenes liv former sig forskelligt og der kan være brug for, at vi i fællesskab finder ud af, hvad der skal 

til, for at jeres barn kan komme videre med den gode udvikling. I vil opleve, at vi tidligt går i dialog med 

jer forældre, hvis vi er bekymret for jeres barns udvikling. Vores tilgang er, at vi i fællesskab skal 

forsøge at finde løsninger, hvilket betyder, at vi stiller krav både til os selv og jer forældre. Vi vil være i 

løbende dialog med jer forældre, for at skabe de bedste forudsætninger for, at opnå dette. 

Derudover har vi et tæt samarbejde med ROF (Rådgivning Og Forebyggelse) i Tårnby kommune, hvor 

vi kan gøre brug af konsultationer, hvor tværfaglige repræsentanter kan deltage sammen med forældre 

og stuepersonale. Lederen har også mulighed for at indkalde til dialogmøder hvor det pædagogiske 

personale kan få sparring af kommunens tværfaglige samarbejdspartnere, for derigennem, at give 

personalet de bedste redskaber til at arbejde med det pågældende. 

Faglig og kompetent sparring 

Forældregruppen kan altid gøre brug a personalets viden og faglighed, hvis de har brug for en dialog 

om deres barn og de ting, de kan være optagede af, eller bekymrede for. Personalet har tavshedspligt 

med alt, der vedrører børn og forældre. 

I vuggestuen kan vi til tider opleve børn der i kortere eller længere tid befinder sig i en udsat position, 

enten pga. barnets sociale baggrund, manglende sprog eller andre evt. fysiologiske årsager. Hvis et 

barn befinder sig i en udsat position, vil vi altid have fokus på barnets styrker og kompetencer, med 

henblik på, at barnet har de bedste muligheder for, at deltage i børnefællesskabet. Vi tilstræber at 

tilrettelægge vores pædagogiske læringsmiljø gennem hele dagen, så vi kan opnå deltagelse fra alle 

børn hen over dagen. Det er den voksnes ansvar at sikre, at alle børn indgår i fællesskaber i løbet af 

dagen.  

Overleveringer 

I Tårnby Kommune skal alle dagtilbud arbejde med overleveringer. Det betyder, at vi i vuggestuen 

ligger vægt på den gode overlevering til barnets kommende børnehave. Vi inviterer jer forældre til en 

samtale inden børnehave start, hvor vi drøfter med jer, hvad der giver bedst mening, at overlevere til 

børnehaven. Dette for at barnet får de bedste forudsætninger for en god børnehave start. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

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? 

 

På vejen hvor vuggestuen ligger, er der tradition for at flere huse og haver er pyntet op med julelys og 

figurer. Vi finder det naturligt at vuggestuen også deltager i dette og vil hænge lys på vores facade i 

december måned. Vi vil gå små ture ned af vejen og se på dekorationerne, og når det bliver mørkt kan 

vi fra vores legeplads se de fine lys i nabolaget. Desuden vil vi gå i dialog med grundejerforeningen for 

at få inspiration og blive integreret i vejens juletradition 
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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? 

I vuggestuen udvikler vi løbende vores fysiske læringsmiljøer, der skal tilrettelægges efter vores 

aktuelle børnegruppe. Vi bestræber os på at indrette vores rum, så det er tydeligt for børnene, hvad der 

skal foregå. Vi er i vores indretning opmærksomme på at tilgodese begge køn, således at der er plads 

til både fordybelse og vild leg, samt at rummene skal være æstetisk indrettede, set fra et 

børneperspektiv. I løbet af dagen opdeler vi børnene i mindre grupper, og sørger således for at der er 

plads til at få øje på det enkelte barn, samt at kunne gribe børnenes initiativer og perspektiver. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

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. 

>Her skriver I korte retningsgivende refleksioner og eksempler.<  

  Alsidig personlig udvikling:  

Ved at have tydelige/deltagende voksne, vil vi være med til at skabe trygge rammer for et godt 

læringsmiljø for leg og fællesskab blandt børnene. 

Vi vil skabe muligheder for at børnene aktivt kan deltage med de kompetencer/forudsætninger de har, 

da alle børn er betydningsfulde i fællesskabet. 

Vi vil have fokus på selvhjulpenhed igennem hele dagen. Vi vil hjælpe barnet til at hjælpe sig selv, vi vil 

give de værktøjer barnet skal have for at lykkes i de daglige rutiner, både ved måltider, af- og 

påklædning og diverse aktiviteter. Vi vil tage hensyn til alder, evner og humør da dette vil have en 

indvirkning i forhold til hvad vi kan forvente af barnet. 

Vi vil støtte børnenes nysgerrighed, og den positive tilgang til alle facetter af deres hverdag. Vi vil støtte 

børnene i deres udfoldelser og derved styrke deres selvværd og selvopfattelse. 
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Vi vil respektere når et barn vælger fra, her tænker vi i forhold til aktiviteten, måltidet og/eller i 

fælleskabet – vi vil dog inddrage begrebet ”pædagogiske bagdøre” for at motivere børnene til deltage. 

Vi vil være opmærksomme på og støtte barnets tanker og følelser, samt hjælpe dem til at forstå andres. 

Vi vil italesætte disse følelser og guide barnet til at finde løsninger. Vi vil give dem værktøjer til at kunne 

løse problemstillinger fremadrettet. 

Vi vil tilbyde en hverdag hvor både strukturerede aktiviteter og observeret leg vil skabe rum for 

personlig udvikling, støtte og nærvær. 

Eksempel: Alsidig personlig udvikling i den sociale sammenhæng: 

Morgensamling: Vi har i lang tid valgt at udføre en fast morgensamling på stuen, her har vi selvfølgelig 

fokus på det sociale, men også det enkelte barns rolle i morgensamlingen. 

Vi starter med at hilse pænt goddag til hinanden og sige godmorgen, vi ser på hinanden, taler om hvem 

der er her i dag og hvem der måske mangler og hvorfor. En af børnene bliver valgt til at tælle de børn 

der er fremmødt, den pågældende dag.  

Vi har for øje hvad det enkelte barn kan bringe til vores fællesskab, og evt hvad det enkelte barn kan 

have brug for. Et barn som måske har haft svært ved at finde ro i sig selv, kan have brug for at den 

voksne placerer sig ved siden af barnet. Dette for at skabe tryghed i en måske uvant situation. 

Ved at give børnene forskellige opgaver under samlingen, eksempelvis tælle børnene, vælge en sang 

fra vores sangkuffert, eller vælge en farve til vores leg, er med til at give det enkelte barn en følelse af 

ejerskab for vores morgensamling.  

Vi har altid for øje at skabe muligheder for at alle børn kan deltage på lige fod i vores morgensamling 

også selvom de kommer med forskellige forudsætninger og kompetencer. Vi vil tilbyde ”Pædagogiske 

bagdøre” i vores aktiviteter – det vil sige små finjusteringer i aktiviteten der tilpasser det enkelte barns 

evner og formåen, på denne måde vil børnene hver især opleve succes i legen og deres selvværd vil 

blive boostet. 

Ved at gøre morgensamlingen til en fast del af vores hverdag, ser vi det enkelte barns selvtillid vokse 

og vise et større engagement i aktiviteten.  

Derudover kan vi se at børnene giver plads til hinanden, og respekterer hinandens roller i 

morgensamlingen. 
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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. 

>Her skriver I korte retningsgivende refleksioner og eksempler.<  

 

Social udvikling 

Vi vil have fokus på, både i strukturerede og ikke strukturerede aktiviteter, at hjælpe barnet til at forstå 

de sociale spilleregler. 

Vi vil hjælpe barnet til at danne venskaber og til at skabe et fælles tredje via de tilbud vi giver igennem 

dagen. De aktiviteter vi vil tilbyde skal afspejle børnenes egne ønsker og interesser. 

Vi vil hjælpe børnene til at lære og forstå hinanden og deres forskelligheder, og at udvise hensyn og 

give plads til det enkelte barn såvel som gruppen i sin helhed. 

Vi vil hjælpe børnene til at kunne være aktivt deltagende og vise dem, at alle kan være med på deres 

egne vilkår. Vi vil benytte os af pædagogiske bagdøre for at give barnet de bedste forudsætninger for at 

lykkes og være en del af fællesskabet. 

Vi vil hjælpe børnene til at kommunikere deres ønsker, følelser og behov, både via det verbale såvel 

som det nonverbale sprog. Vi vil desuden lære dem at lytte og forstå andre både voksne og børn. Dette 

vil hjælpe dem i deres relationsdannelse og deres måde at konfliktløse. 

Vi vil holde morgensamlinger, hvor vi vil synge og øve turtagning. Ved navnelege og rundkreds lærer 

barnet at skifte imellem at være i centrum og give plads til andre i fællesskabet. 

Børnene vil hjælpes ad eller skiftes til at udføre forskellige praktiske gøremål igennem dagen, såsom 

oprydning, hente madvogn, ligge vasketøj i kurven og være med på små indkøbsture. 
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Vi vil skabe muligheder for at børnene kan danne relationer, både i mindre grupper, men også på 

barnets stue og på tværs af huset. Her vil vi blandt andet danne grupper ud fra barnets zone for 

nærmeste udvikling, da dette vil danne et godt grundlag for nogle positive relationer. Vi vil opmuntre 

børnene til at gå til hinanden og derved bruge hinandens kompetencer. 

Vi vil introducere børnene for begreberne: Dele – Bytte – Låne. Det at være en god ven, at give plads til 

hinanden og invitere ind i legen. Vi vil som værktøj til dette bl.a. bruge grundprincipperne i ”fri for 

mobberi”. 

Vi vil give børnene plads til selv at løse konflikter, vi vil dog være tilgængelige med råd og vejledning 

ved behov. Vi vil igennem diverse aktiviteter øve disse færdigheder. 

Vi vil både i planlagt aktivitet og ustruktureret leg, løbende vurdere vores position. Om vi som voksne 

skal være ”bagved, foran eller ved siden af” i legen for bedst muligt at støtte den positive relation. De 

mindre gruppesammensætninger vil hjælpe børnene til at danne venskaber og fordybe sig i legen. 

Eksempel på en leg med fokus på de sociale kompetencer og social opmærksomhed 

”Askepots strømper”. Pædagogen guider børnene til at sætte sig i en rundkreds på gulvet. Pædagogen 

giver børnene mulighed for at ligge en af deres strømper i en kurv. Herefter sendes kurven rundt og 

børnene har mulighed for, at vælge en strømpe. Barnet kan nu med pædagogens hjælp kigge rundt på 

de andre børns fødder, og sammen observere hvor strømpen de har valgt hører til. 

I denne aktivitet lærer børnene at vente på tur, at vi i fællesskab kan løse opgaven, hvis den er svær, 

og deres opmærksomhed bliver rettet mod dem de andre børn i fællesskabet. 
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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. 

>Her skriver I korte retningsgivende refleksioner og eksempler.<  

  Kommunikation og sprog 

Vi er opmærksomme på og følger det enkelte barns sprogudvikling, både i forhold til deres verbale og 

nonverbale sprog, samt deres overordnede sprogforståelse. 

Vi vil igennem dagen indgå i kommunikation med og til barnet om alt vi laver, vi sætter ord på den 

verden de befinder sig i. Eksempelvis ”Du får en ren ble på” – ”Du hælder vand op” – ”Jeg lyner din 

lynlås” – ”Du kører med bilen”.  

Vi vil igennem både strukturerede og ustrukturerede lege have fokus på sproget, og lege med ordene. 

Når vi har tema-aktiviteter arbejder vi med fokus ord, som er ord børnene normalt ikke hører i deres 

hverdag. Vi arbejder med børn i mindre grupper, for at skabe rum for sprogudvikling hos samtlige børn 

uanset alder. 

Vi arbejder med sprogkufferter. Det kan eksempelvis være en kuffert indeholdende et dyretema, såsom 

en hund eller en kat samt en dyrebog. Bogen i kufferten vil vi anvende til dialogisk læsning, som et 

udgangspunkt for en dialog mellem både voksen-barn og barn-barn Hvis vi har et bestemt emne vi 

arbejder med i vuggestuen i længere tid, vil vi inddrage flere aktiviteter med ord der omhandler dette 

emne. Eksempelvis via fortæller kort, legebakker, sange, fokusord, billedlotteri, samt tage på ture i 

nærmiljøet for at se et dyr vi har haft fokus på. 

Dialogisk læsning er som nævnt i ovenstående et værktøj vi vil benytte os af i sprogarbejdet med vores 

børn. Dialogen ud fra en bog kan tit gavne i forhold til børns hukommelse om egne erfaringer og på den 

måde hjælpe børnene til at sætte ord på egne tanker. 
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Vi vil som voksne være tydelige og præcise i vores kommunikation, når vi giver budskaber, beskeder og 

/eller stiller spørgsmål. Vi vil også give barnet god tid til at svare og evt. omformulere vores 

spørgsmål/beskeder, hvis nødvendigt. 

Vi som voksne vil arbejde bevidst med at være tydelige i vores verbale såvel som nonverbale 

kommunikation. 

Vi vil lege med rim og remser og fjolle med ordene. Vi vil give eksempler på hvordan et ord kan have 

forskellig betydning (semantik) eks.  –”Se den høje grønne ’bakke’”.  -  ”Kan du ’bakke’ cyklen”.  – ”Kan 

du holde en ’bakke’ med kopper”. 

Sprog er i alt hvad vi foretager os, og i alle læreplanstemaer. 

Eksempel på sprogaktivitet: 

Vi har til formiddagsaktivitet valgt at tage vores sangkuffert frem.  I den er der lagt små genstande der 

symbolisere forskellige sange. Den første pige der skal trække en ting op af kufferten vælger 

krokodillen og råber ”abesang!!!!” for hun ved, at når hun har fundet krokodillen, skal hun også finde de 

3 små aber, som krokodillen skal spise i sangen. Vi synger sangene som børnene vælger på skift ved 

at tage ting op af kufferten. Sangkufferten med fysiske genstande er et redskab, til at skabe 

genkendelighed for børnene. De lærer at sætte ord på de ting de ser og fortælle hvad de betyder. Ord 

og fagter til de forskellige sange er med til at øge børnenes ordforråd og sprogforståelse. 
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Krop, sanser og bevægelse 

”Børn er i verden gennem kroppen, og når de støttes i at bruge, udfordre, eksperimentere, mærke og 

passe på kroppen – gennem ro og bevægelse – lægges grundlaget for fysisk og psykisk trivsel.  

Kroppen er et stort og sammensat sansesystem, som udgør fundamentet for erfaring, viden, 

følelsesmæssige og sociale processer, ligesom al kommunikation og relationsdannelse udgår fra 

kroppen”. 

Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 42-43 

 

 

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø udviklingen af børnenes krop, sanser og 
bevægelse? 

Herunder, hvordan vores pædagogiske læringsmiljø: 

 Understøtter de to pædagogiske mål for temaet Krop, sanser og bevægelse  

 Tager udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag  

 Ses i samspil med de øvrige læreplanstemaer. 

>Her skriver I korte retningsgivende refleksioner og eksempler.<  

  Krop, sanser og bevægelse 

Vi vil igennem hele barnets vuggestueforløb være opmærksomme på, at barnet tilegner sig basale og 

aldersvarende motoriske færdigheder. Vi vil igennem hele barnets vuggestuetid løbende være i dialog 

med forældrene om barnets motoriske udvikling. 

Vi vil yde den omsorg og nærvær ethvert barn har brug for med opmærksomhed og nærværende 

voksne.  

Vi bruger vores udearealer meget da dette skaber rum for motoriske udfoldelser. Græs underlag, grus, 

fugleredegyngen, bakken og klatrestativet er en god måde at få brugt kroppen og få udfordret 

grovmotorikken på. Udemiljøet skaber mulighed for, at børnene får brugt deres bevægeapparat alt efter 

alder og udvikling. 

Vi laver daglige morgensamlinger, hvor vi har fokus på de sociale relationer hvor vi bruger sang, dans 

og bevægelse. Der bliver øvet forskellige fagter hvilket er med til at styrke barnets kropsforståelse. I det 

fællesskab der opstår opmuntrer vi hinanden til at deltage og udfordres til nye og anderledes bevæg 

mønstre. 

Vi opfordrer forældrene til at lade børnene gå selv evt. med en hånd, for at skabe en kultur i 

institutionen, især ved aflevering og afhentning. Vi har valgt dette fokus for at barnet for øvet sin 

grovmotorik, men også for at barnet får ejerskab over at være ankommet i institution og får den 

tilhørende selvværdsfølelse og selvstændighed. 
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Vi har fokus på at lege og tumle med børnene i det daglige, hvor barnet bliver udfordret motorisk og får 

stimuleret sin vestibulær sans. Bobles, kravle tunneler, ribbe og andre balance redskaber er også en 

del af de genstande vi bruger til at fremme barnets interesse og motivation. 

Børnene bliver inddraget i de daglige pædagogiske rutiner, som stimulere grov motorikken og 

sanserne, f.eks. på legepladsen hvor børnene hjælper med at vande og feje. 

 

Et dagligdags eksempel på en sanseaktivitet: 

I dag har vi haft udendørs sanse værksted. Vores taktile sans er blevet stimuleret ved at røre rundt i 

kartoffelmel med vand. Børnene mærker at det bliver hårdt når de rører ved det, og blødt når de lader 

det løbe mellem fingrene. Det føles koldt og vådt, og vores hænder bliver farvet fordi vi har puttet 

frugtfarve i. Smagssansen kommer ligeledes i spil da det er lidt spændende at smage på.  Børnene får 

associationer til spidermans net, så vi kalder det spidermans slim. 
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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. 

>Her skriver I korte retningsgivende refleksioner og eksempler.<  

I vuggestuen mener vi at uderummet er det perfekte læringsmiljø, da naturen har uendelige muligheder 

for at skabe rum for trivsel, læring, udvikling og dannelse. Derfor vægter vi højt, at aktiviteter foregå 

udenfor, på vores legeplads, eller på ture ud af huset i vores nærmiljø, men også på længere dagsture.  

Udemiljøet er også et oplagt sted til at beskæftige sig med science. Børnene får et indblik i den 

videnskabelige del af naturen og dets fænomener, dette åbner for en mere undersøgende og nysgerrig 

tilgang til udelivet. Desuden vil vi arbejde med matematisk opmærksomhed. 

Alle børn i vuggestuen vil komme til at beskæftige sig med aktiviteter der omhandler natur og science, 

aktiviteterne vil blive tilpasset den enkelte børnegruppes alder og formåen. 

Vores ude aktiviteter vil afspejle årstiderne og hvad disse har at byde på. 

Vi vil bruge uderummet året rundt, både vores legeplads såvel som ture ud af huset. Vi vil være i dialog 

med forældrene om årstidsrelevant påklædning, så vi altid har mulighed for at være udenfor. 

Vi vil lave aktiviteter i alskens vejr, da vi finder det vigtigt at børnene bliver introduceret til alle typer af 

vejr og vejrfænomener. Vi vil være opmærksomme på, at det skal være en sjov og lærerig oplevelse og 

have et særligt fokus på de mindste børn, da de er mere følsomme for de vejrskifte der kan opstå. 

Vi vil lave planlagte voksenstyrede aktiviteter i naturen, men vi vil også have for øje at ikke alle ude 

aktiviteter skal have et mål. Vi finder det i denne sammenhæng vigtigt, at følge børnenes spor og 

nysgerrighed og se børnenes perspektiv som en lærings mulighed.  
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Vi vil lade naturen og legepladsen være ramme for en masse af børnenes indlæring. Sanserne skal 

stimuleres, og kroppen skal bruges. I børnenes tilgang til naturen og udelivet vil vi gerne have 

fremelsket en science tankegang til tingene de møder. Her skal vi som voksne hjælpe børnene til at 

eksperimentere med de ting de finder og oplever, samt stille sig undrende og undersøgende for at 

fremme denne mere analyserende tilgang til natur og ude liv. 

Vi vil bruge vores nærområde som eksempelvis Amager Fælled og Ugandaskoven, hvor vi vil køre på 

ladcykel ud i naturen. Her vil vi ofte tage madpakker med, så vi kan forlænge opholdet, og på den måde 

fastholde opmærksomheden og nysgerrigheden i udelivsaktiviteten. Vi vil også træne det at gå på tur i 

nærområdet, små korte ture, med masser af læring. 

Vi vil sende vores Naturambassadør på diverse kurser på Naturskolen, så der kan blive hentet 

inspiration med hjem til brug for både personale og børn. Derudover vil vi benytte os af de tilbud til 

vuggestuebørn der bliver tilbudt af det naturfaglige personale i Tårnby kommune, på Tårnby Naturskole, 

Lærkereden som er en Naturskole dedikeret specifikt til daginstitutionsområdet, Blå Base i Kastrup 

Havn, Den Blå Planet osv. 

På legepladsen vil vi blandt andet lave aktiviteter der har omdrejningspunkt om bålet. Da vi mener at 

bålet er et rigtig godt værktøj der kan bruges bredt i forhold til indlæring og kan indholde alle seks 

læreplanstemaer. 

 

Et hverdags eksempel på natur, udeliv og science: 

I dag har naturgruppen været på gåtur i det skønne vintervejr på fælleden. Vi øvede os i trafikken og 

går to og to - hånd i hånd. Vi kigger til venstre og til højre når vi går over vejen – alt imens vi taler om 

hvornår man må gå, og hvornår man skal stå.  

På fælleden fik vi øvet alle vores grundbevægelser på isen. Vi fik hoppet, balanceret, skøjtet og løbet 

på isen. Vi var lidt bambi på glat is, men humøret var højt på hele turen. Vi fik undersøgt isen og talte 

om hvad den mon var lavet af? Det er jo vand! Og det er frosset. Vi taler om vejret og om at når det er 

koldt og vi fryser så kan det også være så koldt at vandet fryser til is. Børnene var forundrede over 

følelsen af isen, og vi besluttede sammen med børnene, at vi også måtte prøve hjemme på 

legepladsen at lave vores egen is. Så de efterfølgende dage var børnene med til at fylde vand i spande 

og andre beholdere på legepladsen. Vi tilsatte farve for at lave forskellig farvede isklumper og børnene 

kontrollerede løbene om spandene var frosset til. Da isen var frossen tog vi den ud af beholderne, vi 

undersøgte den, følte på den og vi smagte også på den. Til sidst kastede vi med is stykkerne, og vi så 

dem blive knust til mindre stykker og glide over fliserne. 

  Bål som aktivitet 

Et bål kan meget mere end at skabe hygge og samling. Bålstedet kan indgå integreret i børns læring, 

hvis man indtænker læringsaktiviteter ved bålet. 

Bål er en oplagt pædagogisk aktivitet, de den skaber rum for læring og udvikling hvilket er vigtige 

målsætninger når der arbejdes ud fra de pædagogiske læreplaner. 

- Bål er et samlingspunkt der giver fællesskab hvor man kan hjælpe hinanden 

- At være ude i naturen udvikler ens krop og sanser  

- Ved nye oplevelser øges individets nysgerrighed og læring 

 

Pædagogiske overvejelser ved en aktivitet som bål 

Aktiviteten bål vil bestå i det enkelte individs sanselige oplevelse samt det sociale samvær i naturen. I 

aktiviteterne vil der være fokus på at styrke relationerne da det er en af grundessenserne i det 
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pædagogiske arbejde. Derudover arbejdes der også med det fælles fokuspunkt, sociale kompetencer, 

og den sanselige oplevelse. 

Ved en aktivitet som bål har man mulighed for at skabe et nyt fælles fokuspunkt, og det fælles tredje 

kan hjælpe til at styrke relationsdannelser i det samarbejde der skal til i en aktivitet som bål. 

En god bålplads kan være en god pædagogisk aktivitet. Det er et sted der er ideelt som samlingspunkt, 

og et sted for ro og fordybelse. Her kan der blive fortalt historier, sunget sange og drøftet alt mellem 

himmel og jord. 

Det er også et sted hvor vi virkelige kan dykke ned i vores sanser og hjælpe børnene til at føle efter 

med hele deres sanseapparat. Hvad ser du –hvad hører du- hvad dufter du- hvad mærker du og evt. 

hvad smager du hvis vi laver mad over bål eller smager på kullet. 

Udendørs aktiviteter som bål, har muligheden for at skabe et læringsmiljø som ikke kan lade sig gøre 

indendørs, og en større mulighed for plads, ro og fordybelse. Børnene får en anden social 

indgangsvinkel til hinanden med naturen som ramme og de bliver introduceret til naturens forunderlige 

verden. Udendørs er der en anden rummelighed, så alle kan se hvad der laves, også på afstand. 

Selvom børnene evt. går til og fra er de stadig med i processen. 

Ved at deltage i den eventuelle madlavning over bålet, motiveres børnene også til at spise den. 

Børnene er måske mindre kræsne og mere tilbøjelige til at putte noget i munden de selv har været med 

til at forberede og set blive tilberedt. 
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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. 

>Her skriver I korte retningsgivende refleksioner og eksempler.<  

  Kultur, æstetik og fællesskab: 

Vi vil lære børnene at der her i vuggestuen er faste rutiner og gøremål i løbet af dagen. 

Genkendeligheden i rutiner er med til skabe tryghed og overskuelighed for børnene. Dog vil vi ikke 

hænge os i at tingene skal nås til et bestemt tidspunkt da dette kan have den modsatte effekt og tage 

fokus fra nærværet med børnene. 

I vores aktivitetsplanlægning har vi også haft drøftelser på personalemøder om, hvordan vi bedst muligt 

kan imødekomme børnenes relationsdannelse. Derudover har vi set på tilknytning til de voksne og 

deres stuer. Vi ser at det skaber en tryghed for børnene når det er en fast voksen der følger barnet, 

både på stuen og i aktivitetsstunden.  

Vi vil introducere børnene for hvad vi gør i vuggestuen ved forskellige højtider og mærkedage. Sammen 

med børnene vil vi skabe nogle gode traditioner der går igen år efter år såsom påskefrokost, julefest, 

hente juletræ, julesamling i fællesrummet, fastelavn, plantedag osv. Vi vil også her have et samarbejde 

med forældrene om disse traditioner, eksempelvis i forhold til udklædning til fastelavn. 

 

En hverdagsfortælling om en juleaktivitet  

Jeg har planlagt en aktivitet som vi igangsætter ved at samle børnene på gulvet, med os har vi en 

bunke grønt karton, dobbeltklæbende tape og en stor saks.  

Jeg begynder at klippe kartonen i stykker mens jeg “med store armbevægelser” fortæller hvad jeg gør: 

KLIP KLIP KLIP og børnene følger ivrigt med og siger KLIP KLIP KLIP. Så skal der KLASKES tape på 

kartonstykkerne og så skal kartonen KLASKES op på vinduet og hov, det blev til et juletræ!!!! 
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Imens jeg klipper og klasker er børnene deltagende ved, at de skiftevis sidder, ligger på knæ, er oppe 

og stå, klapper i hænderne, hopper og ivrigt udbryder KLIP og KLASK. 

Så er det børnenes tur: Børnene får lov til at kravle op og sætte sig ved bordet, alle vil gerne være med, 

der er ikke plads, så jeg trækker et lille bord hen ved det store, så er vi her alle sammen! 

Jeg lægger en bunke forskelligt farvet og mønstret papir på bordet, og så får børnene hver en saks. 

Børnenes ansigtsudtryk taler for sig selv: Hvilken tillidserklæring! 

Jeg fortæller at “så kan man vælge det papir man har lyst til og klippe pynt til vores juletræ.” 

Med saksen i hånden går børnene i gang, der er dyb koncentration, der bliver forsøgt klippet i det papir 

der er valgt, og vi voksne er parate til at støtte og vejlede, hvis/når der er behov for dette. Hos de børn, 

hvor klippeteknikken er for svær at mestre, fortæller vi, at man kan rive papiret i stykker. Der bliver 

klippet og revet med stor iver og pludselig har vi en stor bunke “konfetti”. Børnene putter deres konfetti i 

en fælles kurv, som vi ta´r med hen til juletræet i vinduet. Jeg KLASKER limlak på juletræet og så får 

børnene lov til at KASTE konfettien op på juletræet, noget sætter sig fast, noget lander i 

vindueskarmen, og det der lander i vindueskarmen er naturligvis også vigtigt at få med, så nogen 

kravler op, nogen løftes op så vi kan få al pynten på, “uff, lim på fingrene, det klistrer”. 

Alle hujer og klapper af begejstring over vores fælles kunst og når vi er færdige med at beundre, 

hjælper vi hinanden med at rydde op. 

Jeg har tilstræbt at skabe en aktivitet, hvor alle kan føle sig som en del af et fællesskab. Hvad enten 

barnet kan klippe eller rive, har det bidraget ligeværdigt til vores fælles kunst. 

Jeg har forsøgt at formidle aktiviteten som en fortælling, hvor børnene får mulighed for sanselig 

indlevelse og for at mærke begejstringen i kroppen. 

Jeg har lagt vægt på, at børnene kunne få lov til at føle, at de selv var skaberne af værket” og det 

æstetiske udtryk er deres. 
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Evalueringskultur 

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

udvikle og kvalificere det pædagogiske læringsmiljø. 

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

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

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

børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse.  

Evalueringen skal offentliggøres. 

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

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

Den pædagogiske dokumentation skal indgå i evalueringen.” 

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

 

 

 

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

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

 

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

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

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

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

Der blev i efteråret 2019 uddannet faglige fyrtårne i alle huse som skal garantere og sikre kvaliteten af 

den styrkede læreplan og arbejdet med evaluering. Vi vil her i huset arbejde med at skabe en 

evalueringskultur, der sikrer læring på baggrund af de pointer, som vi kommer frem til løbende. I dette 

arbejde vil vi være særligt opmærksomme på det enkelte barns perspektiv og børnemiljøet. Vi vil 

udarbejde en fælles skabelon til evaluering af praksis og praksiseksempler. Derudover tager vi løbende 

stilling til behovet for yderligere uddannelse og tiltag.   

Ved hjælp af vores evaluering skal vi se sammenhængen mellem faglig intention, mål, indsats og effekt 

og få ny viden til brug for kvalitetssikring af læringsmiljøet. Dette gøres gennem faglig drøftelses, debat, 

formelle og uformelle samtaler med konklusioner, gennemgang af dokumentationsmateriale, fotos, 

praksisfortællinger og vurderinger.  Personalet arbejder dagligt med hverdagsrefleksioner og indre 

refleksioner i nuet. I alle situationer skal vi tænke:  

• Virker det vi gør?  

• Hvordan virker det?  

• Hvorfor virker det?  

• Hvilke indsatser har vi gjort, for at det virker?  

• Hvad var børnene optaget af?  

• Hvad skal justeres og forankres?  
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Vores pædagogiske dokumentation skal være et redskab til:  

• Refleksion over sammenhængen mellem læringsmiljøet og børnenes trivsel, læring, udvikling 

og dannelse  

• Udfoldelse af børnenes perspektiver og deltagelsesmuligheder.  

• Synliggørelse af læringsmiljøets indretning og brug.  

• En udvidet kommunikation mellem det pædagogiske personale og forældrene omkring 

børnenes leg og læring.  

• Synliggørelse og udvikling af den pædagogiske faglighed. 

 

Vores mål er at få skabt en evalueringskultur, hvor vi samler op på og lærer af vores tiltag. 

Hvordan evaluerer vi arbejdet med den pædagogiske læreplan, som skal foretages mindst hvert 
andet år? 

 

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

hverdagen.  

Vi har valgt at vi vil evaluerer vores pædagogiske læreplan løbende ved vores månedlige pædagogiske 

udviklingsmøder. Vores pædagogiske læreplan fungere som personalets vigtigste arbejdsredskab, så 

personalet har også fået til opgave at være kritisk reflekterende, forstået på den måde at hvis der er 

står skrevet noget vi ikke udføre i praksis, så er det vigtig at de er fagligt undrende både over for deres 

egen praksis og deres kollegaers.  

Vi vil ligeledes som en del af den evalueringskultur vi skal have skabt lytte til podcastserien 

”Børnehøjde” fra EMU, da vi allerede har brugt podcastserien som et arbejdsredskab i tilblivelsen af 

den pædagogiske læreplan og fundet redskabet meget værdifuldt.     

 

 


