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Ramme for udarbejdelse af den pædagogiske læreplan  

 

 

 

 

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

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

gogiske læringsmiljø og børns læring.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vision: 

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

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

solidaritet. 

Alle børn og unge skal være en del af fællesskabet. 

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

Værdigrundlag: 

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

har lyst til at lære. 

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

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

for eget liv og for fællesskabet. 

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

over deres ønsker for fremtiden sammen med deres forældre.” 

 

I vores opgaveløsning, lægger vi vægt på: 

 

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

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

samfund som et naturligt udgangspunkt for deres aktiviteter. 

 At børn og unge respekterer hinandens forskelligheder og grænser. 

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

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

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

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

livskvalitet. 

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

udvikling. 

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

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

enkelte. 

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

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

forebyggende og koordineret indsats. 

 At alle kommunale institutioner skaber inkluderende fællesskaber. 

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

unges liv. 

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

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

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

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

 

Vi er en integreret 0-6 års institution. 

Børnehuset er et stort og lyst hus fra år 2000 i et plan. Beliggende i grønne omgivelser på Vestamager 

tæt på skov og Amager fælled. Der er 3 stuer i hver afdeling og 2 multifunktions rum og et stort fælles 

rum imellem afdelingerne. Vi har udgang fra alle stuerne til legepladser med læringsmiljøer og 

legezoner som giver mange muligheder for at tilrettelægge det pædagogiske arbejde for den enkelte 

børnegruppe. 

Vores normering er 100 børn fordelt i 2 afdelinger, i vuggestuen er der 36 børn fordelt på 3 stuer og i 

børnehaven er der 64 børn fordelt på 3 stuer. I børnehaven er børnene aldersopdelt, det er de ikke i 

vuggestuen.  

Vi er 21 fastansatte i huset. Derudover har vi 2 – 4 faste tilkaldevikarer tilknyttet. 

Vi arbejder med at se hvert enkelt barn som en del af hele børnegruppen ved blandt andet at arbejde 

med ugeplaner, gruppedage, projekter, emner og i teams på tværs af huset. Børn og personaler deles 

over hele dagen i store og mindre grupper alt efter behov, hvor der laves forskellige aktiviteter både ude 

og inde. 

Pædagogisk er målet med vores struktur at skabe ro, plads og mulighed for nærvær og fordybelse, set 

ud fra et børneperspektiv, hvor der bliver plads til det enkelte barn og at alle børn indgår i 

børnefællesskaber hvor der er plads til leg, læring, trivsel, udvikling og dannelse. At børnene får 

mulighed for medbestemmelse, medansvar og forståelse for at indgå i et demokratisk fællesskab.   
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Pædagogisk grundlag 

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

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

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

alle dagtilbud i Danmark.”  

”De centrale elementer er:   

 

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

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

på en dannelsesproces og demokratisk forståelse. 

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

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

udforskning af naturen og ved at blive udfordret. 

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

personale sætter rammerne for. 

 Pædagogisk læringsmiljø. Et trygt og stimulerende pædagogisk læringsmiljø er udgangspunktet 

for arbejdet med børns læring. 

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

barnets læring. 

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

 Sammenhæng til børnehaveklassen. Sammenhæng handler blandt andet om at understøtte 

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

 

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

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

dagtilbud.” 

 

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

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

stede i nogle sammenhænge end andre.”  

 

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

Først forholder I jer til de fem elementer:  

 

 Børnesyn  

 Dannelse og Børneperspektiv  

 Leg  

 Læring  

 Børnefællesskaber  

 

I kan beskrive elementerne samlet eller hver for sig.  

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

læreplan. Disse elementer forholder I jer til lidt senere.  

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

 

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

bliver omsat i vores hverdag sammen med børnene? 
 

 

 

 

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? 

 

Når vi åbner kl. 6.30, mødes begge afdelinger i fællesrummet hvor der serveres morgenmad, indtil 

kl.7.15. Personalet samtaler med de fremmødet børn imens der også modtages nye fremmødte børn. 

Kl.7.00 møder nye personaler ind og de går i hver sin afdeling og åbner en stue, tager de børn med 

som er færdig med morgenmaden eller som har spist hjemmefra. Børnene tilbydes legetøj, højtlæsning, 

puslespil m.v. Stuerne er indrettet med rum i rummet som giver legezoner, læringsmiljøer og mulighed 

for forskellige aktiviteter. Når flere personaler møder ind, fordeles børnene ud på stuerne eller når vejret 

tillader går de på legepladsen, som er indrettet med legezoner og læringsmiljøer med forskellige 

aktivitets muligheder, legeredskaber, finde dyr eller planter m.v. 

I vuggestuen skabes gode rolige rammer for formiddagsmad, frokost og eftermiddagsmåltidet. 

Præsentation af måltidet. Under måltidet bliver der blandt andet talt om hvor maden kommer fra, hvad 

smager det af, hvordan ser det ud, hvilken farve, sødt, surt, varmt eller koldt m.v. Børnene lære at 

skænke fra små kander, brug af bestik, vente på tur, give kande videre til sidemanden o.l. alt imens der 

sættes ord på tingende og handlingerne. Børnene hjælper med at tage af bordet, feje med en lille kost, 
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hjælpe med at tørre borde af, hente eller gå ned med madvognen til køkkendamen o.l. Før og efter 

måltiderne bruger personalet tid på dialogisklæsning, hvem er her og hvem mangler, sange o.l. alt efter 

hvad børnene selv giver udtryk for ved lyde, sprog eller ved brug af gestikulation. Børn og personaler er 

delt i de grupper ved frokostmåltidet, som de har været sammen med om formiddagen for at der også 

under måltidet er tid og refleksion til at tale om formiddagens fælles oplevelser. 

Efter formiddagsmaden fordeles børn og personaler i mindre grupper i garderoben/stuerne, hvor 

børnene støttes i selvhjulpen hed i at tage tøj m.v. på. Der tales om hvad tøjbeklædningen hedder og 

hvad man skal have på i dag, alt efter vejret. De lidt større vuggestuebørn opfordres til at de prøver at 

hjælpe hinanden, imens den voksne giver de mindre børn tøj på. 

Ved bleskift bruges en til en, med fokus på at skabe tryghed, relationer, sprog, øjenkontakt m.v.  

Planlagte aktiviteter starter ude som inde, hvor børn og personaler er opdelt i mindre grupper og hvor 

der er taget højde for gruppesammensætningen og hensynet til børnenes perspektiv, deltagelse og 

forudsætninger. 

Sovestunden for alle de børn som skal sove, at børnene er aktive og øver sig i at tage tøjet af og få det 

lagt i deres kurv eller hjælp til de mindste som skal i barnevogn/krybber. Personalet har fokus på at få 

talt med børnene som de har i gruppen og at alle bliver hørt, vente på tur, opmuntring på at prøve selv 

og støtte og hjælp fra den voksne mv. 

På vågenstuen vil der være forskellige tilbud, legetøj, dialogisklæsning, puslespil m.v. eller bare at få 

lov at sidde hos en voksen og vågne stille og roligt op.  

Om eftermiddagen går vi ofte ud på legepladsen hvor børnene bliver inviteret til aktiviteter f.eks. 

sandkassen, Trylleskoven, Sørøverskibet eller andre lege som børnene selv er startet. Der vil være 2 

personaler som afleverer børnene, når forældre henter og hvor forældre får en lille fortælling om dagen. 

De øvrige personaler bruger tiden på aktiviteter med de børn som ikke er blevet hentet endnu. 

I børnehaven er stuerne aldersopdelt med de 3-årige, 4-årige og 5/6-årige. Det betyder at der vil være 

forskel på hvilke aktiviteter og tilbud der præsenteres for børnegrupperne.  

Børnehavebørnene har sund madpakke og drikkedunk med vand med hjemmefra. Formiddagsmaden 

kan foregå i små grupper af børn placeret ved borde ude eller inde. Personalet opfordrer børnene til at 

tage en mad fra deres madpakke. Der vil være en voksen i nærheden eller sidde med ved bordet alt 

efter børnegruppens alder og behov. Samtaler, dialog og emner kan både være fra børnenes egen 

fantasi, oplevelser eller at den voksne bevidst føre samtalen i en givende retning for at fremme 

børnefællesskaber og at børnene får øje for hinanden og dermed opbygger relationer mellem børn som 

måske ikke helt har fundet en plads i børnegruppen. 

Børnene lærer at vente på tur, lytte til andre, være nysgerrig på andres oplevelser og fortællinger. At 

hjælpe hinanden med oprydningen, tørre borde af, tage tøj på og af.  

Det kan også være at grupperne har planlagt tur ud af huset og derfor tager rygsæk, madpakke og 

drikkedunk med sig for at spise og gå på opdagelse.  

Om man er ude eller inde giver de mindre grupper børnene mulighed for at se, høre og lærer hinanden 

at kende. At indgå i børnefællesskaber hvor man sammen bliver mere modig, kunne sige til og fra, 

indgå i sociale fællesskaber og fortællinger. Når vi vælger at hele stuen deltager er dette nøje overvejet 

og med fokus på at alle børn får de bedste betingelser for læring, udvikling og mulighed for deltagelse i 

børnefællesskaberne. Det kan være at barnet sammen med den ene voksne f.eks. løber sammen i 

fangelegen eller at den ene voksne går ved siden af på balancebommen m.v. alt imens de øvrige 

personaler instruerer regler og rammen for legen/aktiviteten.  
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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? 

I Børnehuset vægter vi samarbejdet med forældrene meget højt. Det gælder i det daglige 

forældresamarbejde og det generelle samarbejde, hvor gensidige forventninger afstemmes. Med fokus 

på et tillidsfuldt og konstruktivt samarbejde om barnets trivsel og læring. Når barnet skal starte hos os, 

modtager forældre et velkomstbrev med informationer om indkøringen i vuggestuen eller børnehaven. 

I vuggestuen kan indkøringen strække sig over 14 dage og i børnehaven en uge og igen tages der 

højde for det enkelte barns trivsel og reaktioner på det nye. Vi er i dialog med forældrene dagligt og 

aftaler fra dag til dag om den plan de har modtaget, passer for barnet og forældrene. Vores erfaring er 

at ved en fælles indsats, dialog og hensyn til barnet, får barnet den bedste start på institutionslivet.  

Vi afholder i begge afdelinger statussamtale efter 3 måneder, for at vi i fællesskab kan optimere 

samarbejdet omkring det enkelte barns trivsel, læring og udvikling på tværs af institution og hjemmet.  

I vuggestuen afholdes der 2 årssamtaler med fokus på barnets trivsel, udvikling og læring. Hvis der er 

behov for ekstra forældresamtaler, vil der altid være mulighed for det. 

I børnehaven afholdes trivselssamtaler en gang om året eller efter behov med fokus på barnets trivsel 

og læring. Hvad gør vi og hvad kan forældre gøre hjemme. Inden barnet skal videre til SFO/Skole 

afholdes overleveringsmøder hvor der vil være fælles fokus på barnets trivsel, læring, udvikling og 

dannelse.  

Den daglige dialog ved aflevering og afhentning giver forældre mulighed for at fortælle små 

hverdagsfortællinger f.eks. at de dagen før have været til bedstemors fødselsdag og der var kager, 

gaver m.v. eller at de dagen før havde været i skoven hvor de så Rådyr, biller m.v. og hvor personale 

viser interesse og nysgerrighed på barnets oplevelser og fortællinger. Det samme gør sig gældende når 

barnet afleveres at der kommer en lille fortælling om dages oplevelser og fortællinger, hvilket giver 

mulighed for at være i dialog med barnet og at barnet oplever en sammenhæng mellem hjem og 

institution. 

Vi inddrager og informere forældrene via Aula hvor der lægges ugeplaner og opslag om hvad vi laver 

og er optaget af. Gennem vores opslag ønsker vi at inspirere og optimere samarbejdet om barnets 

læring ved at aktiviteter og emner vi laver i institutionen kan bygges videre i hjemmet, hvor forældre er 

med til at vise opbakning/samarbejde til institutionen og tage ansvar for barnets og børnegruppens 

trivsel og læring. Det kunne f.eks. være et skraldeprojekt. Hvor børnene sammen med forældrene 

skulle samle skrald derhjemme, lige som vi sammen med børnene gjorde i institutionen. Det skrald som 

børn og forældre samlede, skulle børnene medbringe i institutionen, hvor børnene efterfølgende 

sorterede skaldet i samarbejde. Børnene skulle sortere skaldet i forskellige beholder og finde ud af 

hvad der kunne genbruges og hvad det kunne bruges til.  

Vi afholder forældremøde, klippe-klisterdag og sommerfest en gang om året. Vi prioriterer at give os tid 

til at være i dialog med forældre om løst og fast eller om emner som optager børnene eller forældrene. 

Det er også vigtigt for os at forældrene imellem kommer i dialog og får kendskab til de børn og forældre 

deres barn er sammen med i hverdagen. Vi ser fællesskaber i forskellige arenaer ikke kun børn og børn 

imellem, men også børn og personaler, forældre og personaler og forældre og forældre. 

Samarbejdet med forældre om børns læring: 

 



9 

 

● Vi laver ugeplaner, som deles med forældrene. 

● Vi giver også til tider børnene og forældrene hjemmeopgaver til weekenden, efterfølgende 

bruges det der er lavet til samling. 

○ F.eks. hjælpe til med at lave mad, så man lærer at bruge en kniv. 

○ F.eks. fryse noget ind i vand, som børnene skal kæmpe med at få ud igen. 

○ Opgaverne ligger i forlængelse af det vi laver i daginstitutionen. 

● Forældrene bliver aktive medspillere i deres børns læring. 

● Vi taler om børnenes oplevelser med børnene, tit på baggrund af viden vi har fra forældrene. 

● Gennem trivselssamtaler og den daglige dialog deler vi erfaring om hvordan børnene agerer 

både i daginstitution men også hjemme.  

● Retningslinjer i huset er lavet i samarbejde med forældrebestyrelsen. 

● Vi arbejder for at samarbejdet er tillidsfuldt og konstruktivt. 

● Vi er altid klar med gode råd og vejledning, når vi bliver adspurgt af forældrene. 

 

Børn i udsatte positioner 

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

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

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

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

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

 

Alle børn har ret til at være en del af fællesskabet. Vi ser det som et af vores fornemmeste opgave at 

alle børn bliver mødet med respekt og positive forventninger, passende udfordringer og inddragelse i 

fællesskabet.  

F.eks. arbejder vi i mindre grupper, det gør at vi har mulighed for at tilrettelægge passende aktiviteter 

og lege som fremmer og udvikler barnets trivsel og læring. F.eks. et barn er meget interesseret i at 

bygge med LEGO, men har svært ved at dele med andre børn og helt forstå/aflæse hvad hensigten fra 

det andet barn er. Her kommer den voksne ind for at støtte og italesætte børnenes hensigter være 

vejledende og guide børnene i deres byggeleg. Hvis barnet trækker sig, invitere den voksne barnet over 

til sig og de kan sammen se på det andet barn der bygger og den voksne er nysgerrig på hvorfor barnet 

trak sig og opmuntre til igen at deltage, sammen med den voksne som nu er med til at bygge.  

F.eks. ved en ny sangleg, barnet vil ikke deltage, den voksne invitere barnet med i legen et par gange 

og siger efterfølgende at det er helt fint at barnet ikke ønsker at deltage lige nu, men kan sætte sig på 

det tæppe der er anbragt i nærheden af den lille gruppe, og siger at det er helt fint at barnet kikker på. 

Den voksne inviterer lidt senere igen og spørger om barnet er klar, det er barnet nu og kommer hen til 

den voksne og er nu med sammen med de andre børn.  

Vi skaber et rum, vi kalder det en pædagogisk bagdør, hvor det er i orden at se hvad det går ud på og 

hvad der forventes af en. Det kan også være at et barn fra gruppen sætter sig hen på tæppet med det 

andet barn, hvor de ser på gruppen som leger, snakker og pjatter lidt for så sammen at komme hen til 

gruppen og deltage.  

Vi inddeler stuer og øvrige arealer inde som ude i læringsmiljøer/legezoner hvor det er muligt at være 

sammen i mindre børnegrupper og med forskellige aktiviteter f.eks. et biltæppe med en kasse med 

masser af biler, eller en dukkekrog med komfur, gryder, pander, kopper mv.  

Den voksne har nu mulighed for at skabe trygge læringsmiljøer for alle børn og støtte børn i deres leg, 

relationer og fællesskaber og være med på sidelinjen. 

Vi deltager i de tilbud som Tårnby Kommune har f.eks. Legepatruljen hvor der kommer 2 voksne med 2 

ladcykel hvor der kan sidde 4 børn i hver. Formålet er at give de børn som får denne fantastiske 
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oplevelse f.eks. mere sproglige, sociale eller motoriske udfordringer, at børnene får styrket deres 

robusthed, mod og oplever og får en fællesskabsfølelse, som de kan komme tilbage med og vise de 

andre det nye de har lært f.eks. nye sanglege, rim og remser m.v. 

F.eks. sprogforløb med talepædagog hvor børn i mindre grupper, personale og forældre er i 

samarbejde om børnenes trivsel og udvikling. Personalet få tillært sig ny vide som de bruger sammen 

med børnegruppen og forældre få små hjemmeopgaver som er tilrettelagt til det enkelte barn.  

Vi har sparring med forældre og med samarbejdspartner som f.eks. pædagogiske konsulenter, 

psykolog, vejlederkorpset, talepædagoger, sundhedsplejersker m.v. 

 
 

Sammenhæng til børnehaveklassen 

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

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

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

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

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

aldersgruppe.) 

Vi arbejder med aldersopdelt børnegrupper i børnehaven. Hver aldersgruppe har deres målsætning 

som bevæger sig som en rødtråd nedefra og op til de kommende børnehaveklassebørn. Den læring og 

det de har fået med i deres rygsæk, gør at vi stiller større krav til f.eks. at børnene skal kunne arbejde 

mere selvstændigt og kunne tilegne sig læring i konfliktløsning, vi bruger f.eks. Bamseven, hvor 

børnene gennem Bamseven bliver præsenteret for genkendelige oplevelser f.eks. at et barn slår et 

andet barn, den voksne spørger børnene om f.eks. må man slå? Hvad kunne man gøre i stedet for? 

Børnene byder ind med årsagen til barnets handling, det kan måske være noget de selv har oplevet og 

børnene byder ind med hvordan kan man løse det. Det kunne f.eks. også være hvad er en god ven? 

Har alle en god ven? Hvis der nu sidder et barn og siger, jeg har, ikke har en ven, så er det vigtigt at 

den voksne lytter og nysgerrigt spørger indtil og måske handler det om at barnet og bedste vennen for 

et øjeblik siden blev uvenner i legen. Her er så et nyt emne, det at man bliver uvenner og hvordan man 

bliver venner igen.  

De projekter vi sætter i gang, er en fortsættelse på det der tidligere er sat i gang fra de andre stuer med 

en tvist af kombinationen af fysiske og virtuelle oplevelser som vi forankrer i børnene gennem f.eks. 

kreativitet herunder tegning, maling og arbejdet med 3D former/figurer/omgivelser m.v. børnene skriver 

deres navn på deres arbejde. Vi bruger projekterne til blandt andet at øge børns nysgerrighed og lyst til 

at lære. 

Vi bruger spil som en grundlæggende ingrediens til at lære f.eks. tal/bogstaver, sociale spilleregler, 

vente på tur, lytte til andre, tilsidesætte egne behov, koncentration og fordybelse, indgå i og bidrage til 

fællesskabet. 

Vi bruger samling til f.eks. hukommelse, lytte, genfortællinger, koncentration, det at sidde som gruppe 

på gulvet. Vi bruger i samlingen f.eks. dialogisk læsning eller billeder, samtaler om emner som børn 

eller voksne har fundet på eller fantasi historier/fortællinger. 

Vi bruger mind fuldness for at lære børnene at kunne mærke og hvile i sig selv. Det at børnene mærker 

roen og musikken gør f.eks. at de selv spørger om der kan komme musikken på. Det tager vi som et 

udtryk for at børnene kan mærke en indre ro og en fælles oplevelse, vi oplever mere ro og færre 

konflikter børnene imellem.  Som voksen bruger vi os selv til f.eks. at vise gode og dårlige eksempler, 

det kan være i forskellige situationer børnene kan genkende f.eks. at man ikke gider at lege med en 

eller at man er den der inviterer en med i legen. Vi er rollemodeller. 
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Øvrige krav til indholdet i den pædagogiske læreplan 

Inddragelse af lokalsamfundet 

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

arbejdet med etablering af pædagogiske læringsmiljøer for børn.” 

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

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

I Børnehuset Munkebjergvej bruger vi lokalsamfundet meget, f.eks. Naturskolen på Vestamager bruges 

af vuggestuen og børnehaven hele året rundt. F.eks. når der er emner om mus tager en lille gruppe 

børn og voksne afsted og enten selv eller sammen med naturvejleder undersøger, mærker, ser, høre 

m.v. om det enkelt dyr, plante m.v. i vuggestuen har vi i den forbindelse flere gange haft 1 til 2 mus i bur 

på stuen, for at børnene kan følge og være aktiv del af at give dem vand, mad og skift af hø m.v.  

Vuggestuen tog i samarbejde med naturvejlederne f.eks. en hel uge på Naturskolen hvor vi lånte huset 

og faciliteterne. Hver dag kom forældre og afleverede/hentede børnene på Naturskolen. Vi havde 

normal åbningstid, køkkendamen sørgede for alle måltider. Vi slog hver dag et stort telt op på området 

hvor børnene som normalt kunne sover på madrasser og i soveposer. De mindste sov i 

barnevognkassetten som var placeret på terrassen ved huset.  

Børnehaven bruger naturvejledere f.eks. læring om diverse fugle, hvordan de ser ud, lever, spiser mv. 

Efterfølgende får de lov at låne de fugle som de har lært om med tilbage til børnehaven for at fortsætte 

læringen f.eks. at tegne/male eller bygge reder, genopfriske læringen mv. 

Børnehaven pynter 2 gange om året Movia busser, til påske med alle former for påskepynt og i 

december med alle former for julepynt. Børn og voksne hjælper hinanden med at få alt den fine pynt op 

i bussen og buschaufføren fortæller børnene om hvad deres udsmykning af bussen betyder for 

passagerne. Børne og voksne får en køretur i området, kun for os. F.eks. får børnene deres forældre til 

at finde bussen, hvilket har stor betydning for børnene og forældre fortæller om oplevelsen i at finde 

bussen, men også det at se og høre barnet fortælling.  

Børnehaven havde f.eks. et projekt “kend din ø” og i den forbindelse var der mulighed for en 

rundvisning i Lufthavnen.  

I hele huset er vi med i Bag for en sag, hvor vi samler inde til børnetelefonen sammen med børn og 

forældre. Der bliver f.eks. bagt boller, små kager i stanniol forme m.v. forældre har så mulighed for at 

købe det hjemmebagt til rimelige priser, som deres eget barn har bagt. Det er især i børnehaven der 

bliver talt om hvad er børnetelefonen? Hvorfor bager vi? M.v. forældre opfordres til også at tale om det 

hjemme og betydningen i at hjælpe andre, som måske ikke har det som en selv. 

Børn og voksne kommer i Skelgårdskirken ved juletid her går vi f.eks. over og ser krybbespil, som en af 

naboinstitution præsenterer. Præsten fortæller f.eks. om kirken, viser børnene præstetøjet m.v. det kan 

også være at kirken inviterer børn og voksne i en anden forbindelse som er i børnehøjde. 

Vi tager på juletur på Naturskolen med en naturvejleder for at finde nisser. 

Vi bruger jævnligt biblioteket i Vestamager Centret, hvor der f.eks. er højtlæsning, fællessang eller en 

lille film som bliver præsenteret af en bibliotekar. Vi bruger også biblioteket f.eks. låne bøger til et 

aktuelt emne/projekt m.v. 

Vi bruger den blå base som lægger i Kastrup lystbådehavn, enten med en naturvejleder eller at vi har 

personaler som har fået et kursus i brugen af faciliteterne og hvordan man opholder sig med børn ved 

vandet. Det er en naturvejleder der står for kurset. Når en voksen har fået kurset, har de mulighed for 

f.eks. at lave et forløb med at undersøge hvad man kan fange i vandet eller hvad man med vandkikkert 

kan se og hvad der lever på havbunden, børnene får redningsvest og f.eks. vaders på og går med en 

vogn fyldt med relevante redskaber hen til Sneglen og sandbredden.   
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Vi har i samarbejde med Tårnby Gymnasiums 3G medielinje fået lavet en præsentation-/rundvisning 

inde og udenfor, af vores faciliteter og lidt fortællinger om legezoner/læringsmiljøer m.v. 

Vi bruger meget Ugandaskoven hvor der f.eks. er mulighed at fange diverse vanddyr med vores egne 

net og vi har voksdue med billeder af dyr man kan finde i vandhul/sø. Vi bruger også 

motoriklegepladsen som f.eks. inviterer til forskellige balance lege, det at prøve noget nyt eller at blive 

mere modig til at kravle op og ned m.v. 

 

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? 

Vi er meget bevidste om det æstetiske børnemiljøs betydning som læringsmiljø, f.eks.:  

 

● Billeder af fugle 

● Globus 

● Glasskab med dyrekranier/knogler 

● Lyskæde på legepladsen 

● Blomster på bordene som de selv har plukket 

● Stiklinger de selv har plantet, hvilket er medvirkende til at de passer bedre på tingene og 

udviser større ansvarlighed samt udvikler deres æstetiske sans. 

Vi har fokus på børnenes medbestemmelse som f.eks.: 

● På deres hverdagsaktiviteter 

● Maddag, hvad skal der spises? 

● Tur dag, hvor går vi hen? 

 Historier, hvad skal vi læse? 

Vi inddrager også børneperspektivet ved at evaluere sammen med børnene når vi har haft et projekt. 

 

 

Vi arbejder med det psykiske børnemiljø, på flere måder: 

● Hvordan børnene taler til hinanden og agerer over for hinanden. 

● En pædagogisk bagdør - hvor man har ret til at trække sig fra en aktivitet til man føler sig sikker 

i den, dvs. man sidder og kigger på. 
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● Vi har en inkluderende pædagogik med plads til alle, og fortæller den gode historie om det 

enkelte barn i/til børnegruppen. 

Vi tager udgangspunkt i det enkelte barns alder, modenhed og udviklingszone både i planlægning og 

evaluering. 

 

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. 

 

Hvordan vores pædagogiske læringsmiljø understøtter de to pædagogiske mål for temaet alsidig 

personlig udvikling i vuggestuen:  

Afholdelse af samling hvor alle børn har muligheden og retten til at vælge en sang.  

Samlingen giver mulighed for at være en del af et større fællesskab, giver dem muligheden for at ytre 

egne behov og ønsker, men også det at se de andre som et individ, og at vente på tur.  

Hvordan vores pædagogiske læringsmiljø tager udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag:  
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Når børnene leger mad leg/køkken skaber vi voksne rammerne, deltager og inkludere børnene i legen, 

så der bliver skabt relationer børnene imellem, samt mellem børn og voksne. Vi hjælper børnene med 

at få øje på hinanden, yde omsorg og empati, samt støtte dem i afvisninger og konflikter.  

Hvordan vores pædagogiske læringsmiljø ses i samspil med de øvrige læreplanstemaer:  

 

Vi har et læringsmiljø der skaber muligheden for samspil imellem de forskellige læreplanstemaer. 

Børnene har muligheden for egen bestemmelse, og at vælge hvem de gerne vil lege med, samt vælge 

læringsmiljø. Vi voksne kan også skabe rammerne for et godt læringsmiljø, der stimulerer den alsidige 

personlige udvikling 

Så som: 

Samling der indeholder – sprog, alsidig personlig udvikling, social udvikling, krop sanser og bevægelse, 

kultur æstetik og fællesskab.  

Mad leg der indeholder - alsidig personlig udvikling, sprog og kommunikation, social udvikling, krop 

sanser og bevægelse, kultur æstetik og fællesskab.  

I børnehaven har vi valgt at arbejde aldersopdelt - Udgangspunktet for at vi kan støtte op om det 
enkelte barns alsidige personlige udvikling, er det vigtigt at tage udgangspunkt i barnets nærmeste 
zone for udvikling 

Vi kan målrette aktiviteterne ud fra de forskellige børn kompetencer.  

Ved at arbejde aldersopdelt, er gruppen også bestående af børn der kan spejle sig i hinanden, alle er 
på “samme niveau” Det er herved nemmere at være trygt og modig, være nysgerrig på nye 
udfordringer. 

Vi har også valgt at benytte “Alle med” skemaer, hvilket giver et naturligt fokus på at se hele barnet, og 
derved lettere ramme barnets læringspotentiale. Det gør det muligt at tilrettelægge vores daglige 
pædagogiske praksis og styrke barnet i at opnå egne erfaringer. 

Vi benytter også den “pædagogiske bagdør”, og derved giver vi barnet mulighed for at byde ind, når det 
føler sig trygt.  

Vi arbejder med demokrati i børnehøjde, dette tydeliggøres ved at arbejde med demokratiske 

fællesskaber styrker børnenes kompetencer til at tænke kritisk over egen og andres handlinger. Vi har 

dialog om følelser og kontroversielle emner f.eks. død, sygdom, fødsels, livet.  

Dette skal bidrage til glæde, livsduelighed og oplevelser i børnehaven. Desuden er dette med til at 

styrke barnets alsidige personlige udvikling, ved at barnet opnår selvstændige holdninger. Ligeledes 

skabes positive forventninger, hvilket giver børnene større lyst til deltagelse i fællesskabet.  

Eksempel på ovenstående: 

Når der holdes samling på de tre stuer, foregår det meget forskelligt. De krav der stilles, er forskellige 

alt efter om det er de små, mellem eller de store. 
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Social udvikling 

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

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

indflydelse og med at værdsætte forskellighed.  

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

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

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

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

 

 

 

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø børnenes sociale udvikling? 

Herunder, hvordan vores pædagogiske læringsmiljø: 

 Understøtter de to pædagogiske mål for temaet Social udvikling  

 Tager udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag  

 Ses i samspil med de øvrige læreplanstemaer. 

Vi har stor fokus på at vores pædagogiske læringsmiljøer giver børnene mulighed for at indgå i 

børnefællesskaber og få en oplevelse af at høre til og gennem erfaringer i fællesskaberne at øve 

sig i at bidrage og have medindflydelse på egen og andres forskelligheder i relevante fælles lege, 

aktiviteter og samvær. 

Vores indretning inde som ude er nøje tilrettelagt børnegruppernes udviklingszone. I vuggestuen og 

i børnehaven er stuerne opdelt i læringsmiljøer ex med biltæppe og masser af biler m.v. som er 

tilgængelig i de lave reoler som er med til at omkranse læringsmiljøet, det kan også være 

dukke/køkkenkrogen hvor barnet/børnene selv har mulighed for at tage de ting som skal indgå i 

legen, den voksnes opgave er at de børn som udviser nysgerrighed i legen, inviteres ind i 

fællesskabet og at den voksne italesætter barnet/børnenes hensigter og udvikling i legen, ved at 

den voksne går foran, ved siden af og bag ved, alt efter børnenes deltagelse og bidrag til 

børnefællesskabet. 

Indretningen skulle gerne vise børnene hvilke muligheder der er med legetøj eller andre materialer, 

og hvor det giver barnet mulighed for at vise den voksne hvad barnet gerne vil lege med ex 

puslespil, store perler mv. og dermed få indflydelse på valg og oplevelsen af at andre børn også 

følger med. Give barnet oplevelsen af at der kommer flere børn til og at sidde sammen i et 

børnefællesskab ved ex et bord og lægge puslespil, hvor den voksne sætter ord på det de laver og 

den voksne opfordrer til at børnene hjælper hinanden, vente på tur, få øje på de andre børn. 
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Vi ønsker med vores læringsmiljøer at understøtte og fremme børnenes lyst til at lege, være 

eksperimenterende, udforske og indgå i børnefællesskaber hvor der er plads til alle og hvor alle får 

en følelse af at kunne indgå, bidrage og skabe relationer og venskaber børnene i mellem.    

 

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. 

Kommunikation er ikke kun ord, så vi taler også med børnene om hvordan man ser ud i forskellige 
tilfælde, f.eks. en der er ked af det, vi sætter ord på det over for de andre børn. 

Hvad gør vi?  

● Dialogisk læsning 
● Bevidste om at nuancere sproget. 
● Samtaler med børnene - ex ved frokost. 
● Breder sproget ud i aktiviteter. 
● Vi tænker også over hvordan vi som voksne fremstår i vores talte sprog og kropssprog. 
● Vi er også nærværende og nysgerrige på hvad børnene fortæller. 
● Vi har fokus på de gode historier børnene gerne vil fortælle. 
● Vi præsenterer sproglige materialer - bogstaver, billeder med tekst, bøger osv, de står fremme 

så børnene har mulighed for at blive inspireret. 
● Vi fortæller historier, læser bøger, laver skuespil med børnene. 

Vi giver lektier for, hvor det er børnene der sammen med deres forældre bl.a. skal læse en historie 

hjemme, eller tale om et givent emne. 

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

følelsesmæssige og sociale processer, ligesom al kommunikation og relations dannelse 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. 

 På legepladsen:   Her er der mulighed for at gynge, klatre i stativ og træer. Vi har forskellige 

”køretøjer” og en stor bakke. Der er sandkasse og jord at grave i og brædder børnene bygger 

med. Vi bruger ofte bålpladsen og vi har mange træer med gode grene børnene leger med. Vi 

bruger aktivt vandpytter, jord og sand. 

 På plænen laver vi forskellige lege hvor bl.a. bolde, cykler, musik inddrages. Forskellige 

regellege såsom fangeleg, stikbold, alle mine kyllinger mm. 

 På ture udfordrer vi kroppen på bakker, i skoven, stranden og offentlige legepladser og Den 

Blå Base. 

 På stuen: I tumlerum er der bolde, madrasser, kravle tunnel. 

 Vi laver afslapning og Yoga. Forhindringsbaner med b.la. Øvelse af kolbøtter, står på hoved og 

hænder. Vi danser, laver stop dans og stoledans. 

 Vi laver sanseøvelser med modellervoks med dufte, vi smager ud fra smagskompasset, og 

laver sansekasser. 

 Forældre inddrages i snak om hvad børnene har brug for af tøj og sko, så de har optimale 

bevægelsesbetingelser. 

 

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

Herunder, hvordan vores pædagogiske læringsmiljø: 

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

 Tager udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag  

 Ses i samspil med de øvrige læreplanstemaer. 

Vi har et fantastisk udeareal rundt om hele huset og der er udgang til grønne arealer fra alle stuerne. Vi 

har vores egen lille ”Trylleskov” hvor der er mulighed for at gå på opdagelse ex finde dyr som lever i og 

under jorden, ekskrementer fra dyr, afgnavet kogler m.v. I vuggestuen er det i første omgang den 

voksne som går foran for at vise hvad man kan finde, undersøge, udforske, se og mærke, børnene 

opmuntres igen og igen til at øve sig i at udforske, undersøge og bevæge sig ud på ukendte områder. 

I børnehaven lyttes der til børnenes underen og spørgsmål til naturens forunderlige verden. Det kan ex 

være hvordan bor regnorme? De voksne finder sammen med børnene informationerne i bøger på nettet 

m.v. og bygger et regnorm bo, med glas så børnene kan følge dyrenes verden.  

Vi inddrager naturen som legeplads og læringsmiljø ved at vi ex har kasser med forskellige aktiviteter, 

udstyr, redskaber og materialer til brug i naturen, børnene har mulighed for at byde ind hvordan og hvor 

de forskellige lege skal foregå, ex børnefællesskaber som skal bygge vandbaner hvor der kan afprøves 

forskellige materialer som kan komme igennem banen og at børnene gennem fælles dialog, 

nysgerrighed, input til løsninger undersøger, og hvor der er plads til at afprøver forskellige muligheder i 

et trygt børnefællesskab. 

Vi bruger disse muligheder for at give børnene viden om naturen, bæredygtighed, genanvendelse af 

naturmaterialer og skabe læring i hverdagen med afsæt i Science, undersøgende tilgang for at skabe et 

socialt uderum med plads til sansning, fantasi, bevægelse, kreativitet og nysgerrighed på naturen og 

dens abstrakte fænomener. 

 

 

Vi bruger: 

 Vores legepladser og Trylleskov 

 Nærområdet med store bakker og højt græs 

 Naturskolen med eller uden vejleder  

 Den Blå Base med eller uden vejleder, personalet skal have været på kursus for at bruge 

faciliteterne uden vejleder. 
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 Den Blå Planet med eller uden guide 

 Uganda skoven 

 Amager Strand eller Dragør 

 Brug af ladcykler ud i det blå 

 Brug af Børnebusser ud i det blå (vuggestuen) 

Offentlig transport, bus, metro og tog 

 

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. 

 

Vi indretter stuerne, ud fra gruppens alder, så det bliver et indbydende og inspirerende læringsmiljø. 

Så vores pædagogiske tanker og det vi vil arbejde med, går igen i indretningen på stuen. F.eks. 
Foderbrættet har meget natur præsenteret på stuen og tager generelt meget udgangspunkt i naturen. 

Vi har også lavet en aktivitet, hvor vi “rejste” til andre lande i en sommerferie, med flyvemaskine, 
bagagetjek, musik, mad, billeder, aktiviteter osv. fra andre lande.  

Fællesskab er også at vi er forskellige og byder ind med forskellige interesser. 

Når vi laver aktiviteter, laver vi som regel noget kreativt i samme forbindelse, nogle gange har vi 
bestemt hvad der skal laves, så børnene bliver præsenteret for forskellige muligheder. Andre gange 
laver vi f.eks. et skraldeprojekt, hvor børnene selv er ansvarlige for at lave noget kreativt ud af “skrald” 
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Som ved punktet “kommunikation og sprog” kan nævnes at vi laver teater fortællinger med børnene, 
f.eks. vi leger de tre bukkebruse eller tegn og gæt eller sanglege som Tornerose.  

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. 

 

Vi evaluerer løbende på planlagte personale-og afdelingsmøder, samt på stuemøder. 

Vi reflekterer og evaluerer dagligt vores pædagogiske praksis, og vi sparer med hinanden på tværs af 

stuerne og afdelingerne. I praksis bruger vi ”Skema til Handling” til længerevarende pædagogiske 

forløb, rutiner og enkeltstående pædagogiske aktiviteter. 

Vi har i Børnehuset Munkebjergvej arbejdet med de nye styrkede læreplaner på tværs af afdelinger, vi 

har dannet grupper med både børnehave- og vuggestue personale, for at skabe et samarbejde og et 

fælles syn på læreplansskemaerne. 

Under den totale nedlukning har alle personaler arbejdet hjemmefra og sat sig ind i læreplanstemaerne 

og det pædagogiske grundlag. 

I huset har leder og 3 pædagoger været på Fyrtårsuddannelsen. 
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Efter genåbning har vi på planlagte personale-og afdelingsmøder, samt på stuemøder evalueret egen 

praksis og udarbejdet læreplaner i hver vores afdeling, og justeret under vejs for at overholde COVID-

19 restriktionerne.  

 

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.  

 

Formålet med evalueringen er blandt andet at reflekterer over egen praksis, samt implementere De nye 

styrkede læreplaner i det daglige pædagogiske arbejde, vi bruger ”Skema til Handling”. 

For at dokumentere og evalueret vores pædagogiske arbejde bruger vi: 

 Skema til Handling 

 Billeder/foto som vi selv har taget 

 Videooptagelser 

 Skriftlig dokumentation 

På afdelings- og personalemøder tager vi ”Skema til Handling” op til fælles evaluering og refleksion for 

at vi får et fælles udgangspunkt med det fremadrettede pædagogiske arbejde. 

Fremadrettet vil vi fortsætte med at have fokus på ”skema til Handling” og derigennem blive bedre til at 

evaluerer vores pædagogiske praksis. 

Vi vil i den kommende tid have fokus på at implementerer De nye styrkede læreplaner i vores 

dagligdag. Vi vil have fokus på vores brug af arbejdsredskaber blandt andet ”Skema til Handling” som 

er et redskab til refleksion og evaluering af rutiner og aktiviteter. 

Vores refleksioner og evaluering vil primært være fast punkt på dagsorden på stue-, afdelings- og 

personalemøder. Det vil fremadrettet være en fast og integreret del af vores evalueringskultur.  

Der vil altid være mulighed for spontane møder ved behov for justeringer, refleksioner og evaluering af 

en aktivitet eller vores rutiner. Det kan ske stuevis, i afdelingerne eller i større forum som 

personalemøder. 

Inddragelse af Forældrebestyrelsen sker ved: 

 Forældrefolder (igangsat) 

 Forældrebestyrelsen er inddraget i at skabe arrangementer for øvrige forældre og børn 

 Personalet fremlægger den aktuelle pædagogiske praksis, nye tiltag, aktiviteter og rutiner, som 

giver Forældrebestyrelsen mulighed for input, spørgsmål og kommentarer. De nye styrkede 

læreplan. 

 Børnehusets retningslinjer justeres løbende med Forældrebestyrelsen. 

 


