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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. 

Børnehuset Nordmarksvej 26 er en aldersintegreret institution med børn i alderen 0-6 år. Vi er normeret 

til 96 børn, fordelt på 36 vuggestuebørn og 60 børnehavebørn.  

Børnehuset har 20 fastansatte medarbejdere.  

Vores hus ligger for os, på mange måder det perfekte sted. Tæt på havn, strand, grønne omgivelser 

ved kastrupfortet, samt gode bus- og metroforbindelser. Ligeledes benytter vi os også af, at tage 

børnene op i vores el cykler og tager på tur i nærområdet, hvor blå base og den blå planet ligger. 

 

Vi har stort fokus på læringsmiljøer inde som ude. I udelivet har børnehuset 3 forskellige læringsmiljøer. 

Vuggestuens legeplads, børnehavens legeplads og vores fælles kolonihave med nyttehave som et 

ideelt læringsmiljø i små grupper.  

 

Vi har valgt at dele børnene op i vuggestue og børnehave afdeling, da vi mener at tilgodese den 

respektive aldersgruppe bedst muligt. Vi arbejder målrettet med den gode integration mellem 

vuggestue- og børnehavelivet. I praksis foregår det således at vuggestuebørnene tidligt tænkes ind i 

nogle af børnehavens aktiviteter. Ofte samles vi alle til musik, sang, pædagogisk idræt, naturprojekter, 

teater eller til fællesspisning ved børnehusets bålhytte. Vi er et hus der værner om vores 

fællestraditioner på tværs af børnehuset. Vi holder årligt en sommerfest, julefest og en kolonihave 

eftermiddag, hvor forældre samt bedsteforældre deltager. 
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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? 

      

Vi arbejder ud fra et børnesyn, med et afsæt i - Vi er alle ligeværdige, men ikke ligestillet. Det vil sige, at 

vi som voksne er bevidste om, at møde det enkelte barn med ligeværdighed og anerkendelse, men 

også have en bevidsthed om vores ”voksenrolle”. 

 Det at være barn har en værdi i sig selv - ”børns ret til at være børn, til at være forskellige og til at 

udvikle sig i eget tempo”. 

Hvert barn har individuelle behov og skal mødes med omsorg, også der hvor barnet kan have 

udfordringer. Det er de voksnes opgave, at kunne guide barnet gennem disse udfordringer i 

“hverdagslivet”. 

 Vi er bevidste om at alle børn lærer forskelligt og at der derfor kan være behov for at skabe et 

differentieret læringsmiljø – et læringsrum, som skaber muligheder for alle børn – ud fra de seks 

læreplanstemaer alsidig udvikling, social udvikling, kommunikation og sprog, krops sanser og 

bevægelse, natur, ude liv og science og kultur, æstetik og fællesskab. 

 I praksis er det altafgørende at vi som voksne er engagerede, medopdagende, medaktive, 

medundrende og udviser fordybelse, nærhed, omsorg, forståelse og tydelighed. Det er desuden vigtigt 

at der tages udgangspunkt i barnets styrker. Dette skal sikre, i forskellige situationer, at vi har skabt 

muligheden for at give barnet en succesoplevelse, hvilket er vigtigt for barnets alsidige udvikling. Den 

tætte relation mellem os voksne og barnet skabes via tryghed. Den voksne har ansvaret for at skabe 

trygheden. Så relationen til barnet har de bedst mulige forudsætninger for trivsel, læring, udvikling og 

dannelse. 

Børneperspektiv  

I vores pædagogik tager vi udgangspunkt i børnenes perspektiv. Løbende er vi optaget af at fange 

børnenes spor, oplevelser og interesser. Hvad ”rør” sig i den pågældende børnekultur, som vi har en 

stor bevidsthed i at følge.  
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Vi har stor fokus på: 

• En til én dialoger. 

• Dialoger/læringsmiljøer i små grupper. 

• Tilsidesætte ellers planlagte aktiviteter.  

Når man træder ind i børnehuset, skal man kunne se at det er børnenes ”hus”. Det skal forstås på den 

måde, at det visuelle æstetiske miljø har børnene selv været med til at skabe bl.a. ved deres æstetiske 

kreative udtryksformer. Dette har stor betydning for børnenes følelse af ejerskab for huset og dermed 

styrkes børnenes medansvar. Det er yderst vigtigt at vi gør os umage i at skabe et inspirerende, 

motiverende og udforskende miljø, hvor de fysiske og psykiske rammer giver de bedste betingelser for 

trivsel- læring- udvikling og dannelse. 

Barnet er en betydningsfuld del af børnefællesskabet. 

Vi er bevidste om at leg, læring, udvikling og dannelse sker i børnefællesskabet. Derfor er vi bevidste 

om vores ansvar og vigtigheden i, at styrke barnet i relationsdannelsen og dermed skabe rammen for at 

barnet kan danne venskaber. Afhængigt af barnets alder, jo større betydning har fællesskabet for 

barnet.  

Det er vigtigt at der i de pædagogiske rammer tænkes ud fra det enkelte barn, og at barnet er en vigtig 

del af et større fællesskab.  

Børnemiljø 

Vores arbejde med børnemiljøet er en integreret del af det pædagogiske arbejde i praksis. Vi vurderer 

børnemiljøet ud fra et børneperspektiv og børnenes alder.  

Børnene skal f.eks. Igennem dialog/evalueringer have lov til at udtrykke deres mening om aktiviteter, 

legesager, indretning m.m. 

Børnene kan også blive inddraget i beslutningsprocesser, der er relevante for deres udvikling og alder. 

Medinddrage børnene i både planlægning og evaluering af vores forskellige aktiviteter. 

Ved udvalgte aktiviteter, lytte til hvad børnene kunne tænke sig at arbejde med og tage udgangspunkt 

deri. 

Vi vil give børnene mulighed for medinddragelse i de fysiske/psykiske rammer ude som inde. 

Børnemiljøet handler ligeledes om børns trivsel og relationen mellem barn/barn samt barn/voksen. 

Mål. 

Børnehusets pædagogiske mål og pædagogik tager udgangspunkt i leg/læring. 

Vi mener, at børn tilegner sig livserfaringer ved at være aktive i en læringsproces, for at få den optimale 

forståelse af læringen. Børn bearbejder deres oplevelser i den børneinitierede leg. De bearbejder de 

ydre påvirkninger i legen, så der på det psykiske plan opstår en genspejling af omverdenen. Vi arbejder 

ud fra at børnene griber – leger – begriber. 

Vi er som voksne bevidste om de læringsmiljøer vi skaber for børnene, således at børnene har 

mulighed for at bearbejde disse ydre påvirkninger. Dette gælder både i børneinitierede lege, samt i 

vokseninitierede lege. 
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Leg 

Legen har værdi i sig selv og er grundlæggende for børns personlige, sociale udvikling og identitet. 

Legen fremmer blandt andet børns: 

• Lyst til læring  

• Relationer.  

• Selvværd. 

• Sproglige kompetencer. 

• Fordybelse. 

• Koncentration. 

• Nysgerrighed.  

 

For at legen udvikles er det vigtigt at den får næring via gode helhedsprægede 

læringsmiljøer/aktiviteter, som skal have plads hele dagen. Dette gælder både i de mere rutineprægede 

aktiviteter såsom hverdagslæringen samt vokseninitierede lege/aktiviteter. 

Derfra skal der gives plads/rum/tid til efterbearbejdelsesfasen/ udviklingen/læringen, nysgerrighed til at 

lade sig undre over sammenhæng. Dette foregår i barnets egne initierede lege.   

Det er i barnets egne initierede lege, at vi som voksne laver vores observationer med henblik på hvor 

barnet befinder sig i sin almene udvikling. 

De vokseninitierede læringsmiljøer skal skabe trygge og udviklende rammer for den børneinitierede leg. 

Derfor skabes der en vekselvirkning mellem voksen/ børneinitierede lege. Disse sammenhænge gør at 

barnet vil vide/lære og få lyst til at undersøge hvorfor og hvordan ting/legen hænger sammen. Dette 

sker i børns spontane, selvorganiserede lege, hvor legen har en stor værdi i sig selv. Dog er det yderst 

vigtigt at vi er ansvarlige og vil vurdere hvordan leg kan rammesættes, så alle børn trives i legen og er 

en yderst vigtig del af legefællesskabet.  
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Trivsel 

Trivsel er grundlæggende og altafgørende for barnets læring og udvikling. 

Barnet skal føle sig tryg i miljøet. Barnet skal indgå som en del af et fællesskab med gode relationer til 

børn og voksne. De voksne skal skabe et alsidigt inddragende læringsmiljø, der fremmer barnets lyst til 

at lære. 

Vi ser trivsel hos et barn: 

• Når barnet har venner og indgår i sociale relationer.  

• Når barnet kan at sige ”til og fra.”  

• Når barnet er tryg ved de voksne. 

• Når barnet giver udtryk for sine følelser. 

• Når barnet ”tør” rykke sine egne grænser.  

 

Barnet skal føle sig tryg i miljøet. Barnet skal indgå som en vigtig del af et større fællesskab, med gode 

relationer til børn-voksne. Socialt samt emotionelt. De voksne skal skabe et alsidigt inddragende og 

trygt læringsmiljø, der fremmer barnets lyst til at udforske og lære. 

Den tætte relation med os voksne skabes via trygheden mellem barn og voksen. Den voksne har 

ansvaret for at skabe trygheden, så relationen opstår og barnet har de bedst mulige betingelser for 

trivsel, læring, udvikling og dannelse. 

I denne sammenhæng er det vigtigt at den voksne udviser fordybelse, nærhed, tid, omsorg, forståelse 

og tydelighed. Det er desuden vigtigt at der hele tiden tages udgangspunkt i barnets styrker. Dette 

sikrer i forskellige situationer at vi kan skabe mulighederne for at give barnet en succesoplevelse, 

hvilket er vigtigt for barnets dannelse og alsidige personlige udvikling. 

Læring.  

Vores udgangspunkt er at børn tilegner sig erfaringer ved at være aktivt handlende kropsligt med og i 

sine omgivelser. Børn skal være aktive i en læreproces, og læringen skal være meningsfuld og konkret 

for at barnet får den optimale forståelse og tilegnelsen af læringen. Dermed er der skabt de bedste 

betingelser for udvikling.  

I læringsmiljøerne er interaktionen mellem barn/barn og voksen/barn vigtige faktorer for læringen. 

Børn lærer gennem kommunikation og sociale interaktioner mellem barn/barn og barn/voksen. 

Vi har hele tiden stor fokus på at udvikle husets læringsmiljøer. Dette gælder læringsmiljøet ude som 

inde. 

Læringen hænger sammen med legen, både i børneinitierede og vokseninitierede aktiviteter. Vi 

vurderer læringen ud fra legen. Læringen er bred og sker gennem børnenes nysgerrighed, lysten til 

viden, at opdage, at undre sig, stille spørgsmål, være lyttende, undersøgende, at finde løsningsforslag 

og at overskride fysiske og psykiske grænser.  

Vi arbejder med en stor bevidsthed i at rammesætte og organisere så børnene ud fra vores betingelser 

får de bedste muligheder for leg/læring.  
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Udvikling 

For at skabe de bedste rammer for barnets udvikling, har vi I børnehuset grundlæggende valgt at 

opdele børnene i vuggestueafdelingen og børnehaveafdelingen. 

Det er i de børneinitierede lege, samt i vokseninitierede aktiviteter vi laver vores observationer. Vi skal 

hele tiden sikre os, at barnet er i udvikling, og hvor barnet befinder sig i sin aldersvarende udvikling 

(barnets egen kurve). 

Dette gælder på alle barnets udviklingsområder. Socialt, sprogligt, kognitivt, fordybelse, koncentration 

osv. 

Vi arbejder ud fra barnets nærmeste udviklingszone.  

For at behandle alle børn ens er vi nødsaget til at behandle dem forskelligt. Vi arbejder ud fra at børn 

kan forskelligt ud fra 3 forskellige faser i deres vuggestue og børnehaveliv.  

1:Barnet vil i den første fase tilegne sig vuggestue- og børnehavekulturen.  

Vigtigt at vi i vuggetuen og børnehaven skaber de bedste rammer for en tryg og tillidsfuld start til 

institutionslivet og institutionskulturen. Denne tillid, respekt som skaber trygheden, danner rammen for 

barnets videre, læring, udvikling og dannelse. 

2:Når barnet har tilegnet sig vuggetue- og børnehavekulturen med faste rutiner, er blevet tryg i 

relationen til børn og voksne, bevæger sig trygt rundt, ud fra de faste rutiner og rammer. Vil barnet 

dermed tilegne sig læring, udvikling og dannelse. 

3:Ved den sidste tid i vuggestue/ børnehavelivet, er det vigtigt at der fortsat er fokus på barnets sprog, 

selvhjulpenhed, fordybelse, koncentration og barnets selvopfattelse. Vigtigt for barnets videre færd, er 

at barnet har identitet som værende stor i en lille vuggestuegruppe samt stor i en børnehavegruppe. 

Dannelse 

Dannelse refererer til den dybere form for læring. Vigtigt igen at sige at barnet har en storværdi i sig 

selv, hvor barnet ved sin aktive handlen forankrer værdier og viden i egen personlighed. For barnets 

dannelsesproces er det vigtigt at vi medtænker barnets demokratiske stemme. Barnet skal have 

mulighed for medbestemmelse, medansvar og dermed skabes en kommende forståelse for demokrati.  

Dannelse kræver at børnene er aktive medskaber i de læreprocesser som de indgår i, både med andre 

børn samt voksne. De voksne er opmærksomme på børnenes medbestemmelse og deres aktive rolle i 

institutionens læringsmiljøer. 

Vi skal som voksne invitere til børns aktive deltagelse, så barnet selv er med til at skabe sin læring. 

Børnene lærer om demokrati, ansvar og indflydelse gennem vokseninitierede lege/ aktiviteter.  

Indimellem kan barnet/børnegruppen have behov for guidning eller støtte fra en voksen, for at kunne 

indgå/udvikle disse læreprocesser. Det er den voksnes fornemmeste opgave at kunne gå forrest, ved 

siden af og trække sig i forhold til dannelse og de læringsprocesser det enkelte barn gennemgår i sin 

institutionstid. 

Hverdagslæring. 

Hverdagslæringen/hverdagslivet er den læring der støtter op omkring rutiner og arbejdsgange i barnets 

hverdag i Børnehuset. Hverdagslivet hvor trygheden for det enkelte barn skabes. Hverdagslivet udgør 

den største tid af barnets tilbragte timer i Børnehuset. Hverdagslivet hvor der er en mangfoldighed af 

muligheder der opstår af læring i barnets hverdagsrytmer – Madpakker, garderobe m.m. samt spontane 

situationer barn/barn, barn/voksen samt masser af plads til læring/fordybelse i den børne- samt 

vokseninitierede leg. 
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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? 

I Børnehuset har vi en stor bevidsthed omkring læringsmiljøer hele dagen. Det er yderst vigtig at vi hele 

tiden har blik for hvordan at praksis kan rammesættes, organiseres, struktureres, så børnene får de 

bedste betingelser for at læringen og udviklingen sker hele dagen.  

Vi skal skabe læringsmiljøer inde som ude der understøtter børnegruppens kropslige, sociale, 

emotionelle og kognitive læring og udvikling.  

Læringsmiljøer der understøtter barnets lyst til at udforske, skabe og bruge sin fantasi. 

Vi skal etablere pædagogiske læringsmiljøer hvor der med leg, planlagte voksen- og børneinitierede 

aktiviteter, spontane aktiviteter, samt daglige rutiner der giver børnene mulighed for trivsel-læring-

udvikling og dannelse.  

Udgangspunktet for skabelsen af aktiviteter har altid været strukturelle samt en række proceselementer. 

Husets rammer, børnegruppens samt personalets sammensætning, børns relationer samt 

forældresamarbejdet. Vi arbejder hele tiden ud fra den samfundsmæssige udvikling og dermed 

forældrekultur/børnekultur 

 

Vi har desuden stor fokus på voksenlæringen, refleksionen – vi skal hele tiden reflektere og blive 

klogere på egen læring/ praksis, for at styrke og blive klogere på børnelæringen. 

Vi har generelt en stor bevidsthed i at skabe miljøer, så vi kan opdele i mindre grupper. Blandt andet i 

udelivet har vi etableret på vuggestuens og børnehavens legeplads, samt fælles kolonihave område, 

mulighed for at kunne opdele i mindre grupper. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

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 lægger vi stor vægt på et respektfuldt, ligeværdigt forældresamarbejde med en 

anerkendende tilgang. 

Vores fælles fokus er jeres barn og sammen skal vi skabe de bedste betingelser og muligheder for 

jeres barns trivsel, læring, udvikling og dannelse. 

Børnehuset er kun én blandt flere arenaer for jeres barns læring og udvikling, hvor i som forældre er de 

mest centrale og vil have størst indflydelse og ansvar på barnets almene udvikling. Med dette 

udgangspunkt ønsker vi at skabe respekt for den enkelte familie/ behov ved et tillidsfuldt 

forældresamarbejde. 

Vi vil altid arbejde ud fra det enkelte barn samt børnegruppen, da barnet er en del af et større socialt 

fælleskab. I er som forældre tilsvarende del af et forældrefælleskab. 

Vores mål er at skabe sammenhæng mellem hjem og institution. Vi skal i fælleskab skabe de bedste 

rammer for jeres børn. 

Den daglige dialog mellem personalet og forældrene er yderst vigtig for at sikre bindeled mellem hjem 

og institution samt barnets almene trivsel. 

Læringen i vuggestuen/ børnehaven formidles blandt andet via dokumentation i hverdagen. Det kan 

være opslag på den fælles platform Famly, hvor I som forældre kan se billeder og læse en beskrivelse, 

af hvilke aktiviteter der har været, og de pædagogiske overvejelser bag aktiviteten. Formidlingen kan 

også være i den daglige dialog ved modtagelsen eller afhentning af jeres barn. 

Billeddokumentation hænges op på opslagstavler med tilhørende beskrivelser rundt omkring i 

institutionen, så børn og forældre kan dele oplevelserne med hinanden. Det kan skabe grobund for 

gode snakke børn og forældre imellem samt i de daglige dialoger mellem børn og personale. På denne 

måde bliver i forældre medinddraget i jeres barns læring og delagtiggjort i de aktiviteter og den læring 

som foregår i børnehuset i dagligdagen. 

Samtaler      

Den uformelle.  

Er samtalen i barnets hverdagsliv I som forældre eller vi som pædagoger giver gensidig information 

uden et behov for større opfølgning. 

Den formelle. 

Er den mere planlagte samtale som har sin egen form og indhold. Alle samtaler bliver differentieret og 

målrettet den enkelte familie, de enkelte forældre og deres behov. Det vil altid være en individuel 

forældresamtale der afholdes. Samtalens indhold vil bygge på informationer, observationer og 

vurderinger.  

     I børnehuset har vi forskellige former for formelle samtaler hvor vi inviterer forældrene som f.eks.: 

• Opstart samtale. 

• Tremåneders samtale. 

• Trivselssamtale 2 år og 5 år. 

• Overleveringssamtale. 

• Bekymringssamtale. 
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Opstarts samtaler: 

Til start samtalen vil i få udleveret en pjece som beskriver hvad en opstart modtagelse og indkøring 

indeholder og betyder for barnets trivsel. Vi får jeres information omkring jeres barn, så vi i fællesskab 

kan skabe de bedste rammer for en god og tryg start i børnehuset.  

Tremåneders samtalen: 

Jeres barn har nu gået i børnehuset i 3 måneder og har været igennem den første periode, med 

modtagelse og indkøring. Vi vil spørge ind til jeres opfattelse af barnets tid i huset, og vil give et lille 

udsnit af barnets trivsel, leg, relationer og hverdagsliv i børnehuset. 

Trivselssamtalen 2 år og 5 år: 

Samtalen handler om barnets generelle trivsel, læring, udvikling og dannelse. Samtalen vil ligeså have 

fokus på barnets sociale relationer, udvikling af sprog, bevægelse, motivation, fordybelse og 

koncentration. Hvordan barnet fungerer i hverdagslivet. I som forældre har mulighed for at komme med 

jeres betragtning og oplevelse af barnets trivsel og udvikling. Så vi i fælleskab kan have fokus på i 

barnets udvikling. Ved 5 års samtalen vil der være fokus på den sidste tid i børnehaven.  

Overleverings samtalen.  

Jeres barn står nu over for et skift fra vuggestue til børnehave. Samtalen vil foregå mellem barnets 

pædagog fra vuggestuen og barnets nye pædagog fra børnehaven samt jer forældre. Der vil ved 

samtalen være fokus på barnets nuværende ressourcer og udvikling. Samt informationer omkring 

barnets nye hverdag i børnehaven. I som forældre vil få indsigt i overgangen/indkøringen. 

Ud over disse samtaler vil der altid være mulighed for at i som forældre eller vi som personale kan tage 

initiativ til en samtale. Dette ud fra en faglig vurdering om barnets trivsel, leg, læring, sociale relationer, 

eller generelle udvikling, kan vi vende den udfordring i fællesskab og understøtte barnets videre forløb.  
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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? 

Inklusion handler om at skabe plads til forskellighed/mangfoldighed. Det er at respektere og anerkende 

børn og voksnes forskellighed. Retten til at høre til og være en del af fællesskabet og anerkendes. Vi 

skal i læringsmiljøerne skabe en differentieret pædagogik så der med stor respekt tages udgangspunkt i 

børns forskellighed. Vi skal støtte op omkring det enkelte barn i børne- og vokseninitierede lege og 

aktiviteter. Barnet er en betydningsfuld del af børnefællesskabet, ligesom forældre er i forældre 

fællesskabet.  

Børn i udsatte positioner lærer og udvikler sig, ligesom alle andre børn, i et stimulerende og 

veltilrettelagt læringsmiljø og fællesskab.  

En af vores vigtigste opgaver som voksne er, at skabe kvalitetslæringsmiljøer, som skaber mulighed for 

gode sociale relationer og dermed muligheden for at være en del af fællesskabet. Vi arbejder med at 

skabe læringsmiljøer og arbejder pædagogisk og differentieret med udgangspunkt i børnenes 

forskellighed.  

Dette ses i praksis ved bl.a. gruppeopdeling i mindre grupper og på tværs af institutionens grupper. Vi 

som voksne skal skabe mulighed for denne differentierede pædagogiske indsats, samt at kunne sætte 

fokus på de børn, som befinder sig i udsatte positioner. Vi skal tilrettelægge læringsmiljøer og aktiviteter 

som ligeså løfter disse børn. Det handler for os om, at støtte op omkring alle børn i både voksen- og 

børneinitierede lege og aktiviteter.  

At være en del af fællesskabet er en forudsætning for børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse og 

derfor er der vigtigt for os som voksne, at skabe læringsmiljøer og rammer som støtter op om netop 

dette, så vi giver børnene mulighed for at bidrage til fællesskabet og føle sig betydningsfulde.  

Vi bruger blandt andet begrebet pædagogisk bagdør når vi laver /tilpasser aktiviteter/lege for at få alle 

børn inkluderet. 

 

Integration 

Vi arbejder med integration mellem vuggestue- og børnehavebarnet. Skabelsen af læringsmiljøer 

mellem grupperne, skaber mulighed for at alle børn kan bidrage til hinandens sociale udvikling, 

dannelse, styrkelse af identitet samt leg og læring. Børnene indgår dagligt i børne- og vokseninitierede 

lege og aktiviteter, på tværs af grupperne i hele huset, og dette foregår såvel ude som inde. 
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Sammenhæng til børnehaveklassen 

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

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

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

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

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

aldersgruppe.) 

Fra vuggestue til børnehave 

Vi arbejder målrettet med at overgangene i barnets liv bliver så succesfulde som muligt, for det enkelte 

barn. Dette gælder overgangen fra vuggestue til børnehave, som lettes af den integration, som hele 

børnehuset dagligt arbejder med. Vi arbejder desuden målrettet med den vidensdeling, der sker ud fra 

det enkelte barn i overgangen mellem vuggestuen og børnehaven. 

Gennem integrationen kender barnet, som står over for et skift, både voksne og børn fra børnehaven. 

Derfor kan overgangen opfattes mere glidende og knap så overvældende for barnet/forældrene. 

Indkøringen sker helt i barnets eget tempo og med ”elastik” tilbage til vuggestuen, hvis 

børnehaveverdenen alligevel, engang imellem, bliver lidt for stor. De voksne fra børnehaven er ofte i 

vuggestuen, på den måde lærer vuggestuebørnene alle voksne at kende i huset.  

Overgang fra børnehave til SFO 

Når de ”kommende skolebørn” har deres sidste år i børnehaven, kommer der flere forventninger til 

barnet. Barnet skal nu selv kunne vinke farvel om morgenen, være selvhjulpen ved toiletbesøg og selv 

kunne tage tøj/overtøj på m.m. Ligeledes skal barnet kunne begå sig i et børnefælleskab, forstå en 

kollektiv besked, samt have en forståelse for sin omverden. Vi tilrettelægger aktiviteter som er 

alderssvarende og udviklingsmæssigt udfordrende for disse børn. 

Læringsmiljø – Venskabsbånd 

Venskabsbånd er et etableret læringsmiljø for de kommende skolebørn. Læringsmiljøet har specielt 

fokus på børnenes relationer/sociale udvikling. Dette i samarbejde med de kommende skolebørn i 

børnehaven på Syrefabriksvej. 

Gennem venskabsbåndet skabes nye relationer, der eventuelt kan bygges videre på i SFO/skole. De 

vokseninitierede aktiviteter ved projekt venskabsbånd bygger meget på krop og bevægelse. 

Børnehaven og Skottegårdskolen indgår ligeledes i et tæt samarbejde. Hvert år inviterer 

Skottegårdsskolen til skoledage og besøg på SFO. Dette er med til at ”bygge bro”, så det enkle barn får 

en tryghed og genkendelse i, hvordan SFO /skolen ser ud.   

Den sidste tid i børnehaven får børnene ligeså et større ansvar i deres hverdagsliv. Ved blandt andet at 

få lov til at spise og være ude på legepladsen, uden der hele tiden er en voksen omkring dem. Dette er 

med til at udvikle barnet i at kunne være mere selvstændig og løse mulige konflikter. Dette er vigtigt for 

skabelsen af barnets identitet som stor i børnehaven. 
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Øvrige krav til indholdet i den pædagogiske læreplan 

Inddragelse af lokalsamfundet 

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

arbejdet med etablering af pædagogiske læringsmiljøer for børn.” 

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

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

Vi i børnehuset arbejder bevidst med at bruge nærmiljøet omkring os. Dette gøres fordi vi mener at 

nærmiljøet kan bidrage med ny viden, oplevelser samt læring til både børn og voksne i hverdagen. 

Nærmiljøet er genkendeligt for de fleste børn og giver en tryghed i forholdet mellem ”hjem og 

institutionslivet”.  

Vi har et tæt samarbejde med Naturskolen, Blå base og Blå planet som ligger tæt ved børnehuset.  

Ligeledes gør vi brug af biblioteket når vi laver projekter. Biblioteket støtter op om de projekter vi kører i 

børnehuset ved eventuelt at udsende materialer.  

To gange om året benytter hele huset i Kastrup Bio. Her vises der små Børnefilm.    

Kastrupgårds samlingen og Kastrup kirke anvendes ligeså. Kastrupgårds samlingen i for hold til kunst 

og kultur og Kastrup kirke bruges især ved højtider som en kulturel oplevelse/formidling.  

I hverdagen inddrages nærmiljøet ligeså via ture til de lokale legepladser og grønne områder i Kastrup. 
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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? 
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De seks læreplanstemaer 

”Den pædagogiske læreplan skal udarbejdes med udgangspunkt i seks læreplanstemaer samt mål for 

sammenhængen mellem læringsmiljøet og børns læring. 

Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan det pædagogiske læringsmiljø understøtter 

børns brede læring inden for og på tværs af de seks læreplanstemaer.” 

Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 32 

 

Alsidig personlig udvikling 

”Alsidig personlig udvikling drejer sig om den stadige udvidelse af barnets erfaringsverden og 

deltagelsesmuligheder. Det forudsætter engagement, livsduelighed, gåpåmod og kompetencer til 

deltagelse.” 

Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 36-37 

 

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø børnenes alsidige personlige 
udvikling? 

Herunder, hvordan vores pædagogiske læringsmiljø: 

 Understøtter de to pædagogiske mål for temaet Alsidig personlig udvikling  

 Tager udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag  

 Ses i samspil med de øvrige læreplanstemaer. 

>Her skriver I korte retningsgivende refleksioner og eksempler.<  

Tema: Barnets alsidige personlige udvikling 

Sammenhæng: 

Vi mener, det er vigtigt, at børnene fra de er helt små styrkes i at blive robuste og stærke mennesker, 

med mod på at møde livets mange udfordringer. Vi vælger derfor at planlægge og tilbyde en bred vifte 

af forskelligartede tilbud, der tager afsæt i barnets alder og udvikling, så barnet udvikles så alsidigt som 

muligt. Vi prioriterer endvidere i vores hverdag at arbejde med børnene i mindre grupper, når vi tilbyder 

aktiviteter. Dette giver bedre muligheder for: 

• At vi kan tilgodese det enkelte barns behov. 

• At vi kan støtte op om det enkelte barn. 
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Mål: 

At det enkelte barn i børnehaven færdes i et læringsmiljø der gør, at barnet i videst muligt omfang får 

brugbare kompetencer, med henblik på at kunne begå sig på egen hånd i det samfund, de er en del af. 

Vi vil være medvirkende til:  

• At børnene tilbydes forskelligartede aktiviteter, der styrker deres udvikling 

• At lære børnene, at forskellighed er en styrke.          

• At barnet udvikler selvværd og selvtillid i et positivt samspil med andre. 

• At det enkelte barn føler sig værdifuldt og accepteret som den, de er. 

• At børnene lærer at have en positiv tilgang. 

• At børnene bliver selvhjulpne. 

• At børnene lærer at være obs. på egne og andres behov og grænser. 

Tiltag:  

• Vi vil i vores hverdag have diverse aktiviteter, der fremmer "Barnets alsidige 

personlige udvikling". 

• Vores børn trænes i at blive så selvhjulpne som muligt i forhold til alder og udvikling. 

• Børnene trænes i af- og påklædning. 

• Børnene rydder op efter sig selv, såvel efter leg som efter frokost. 

• Børnene hælder om muligt selv vand og mælk op. 

• Børnene indbydes til at hjælpe med praktiske gøremål.  

• Vi vil i barnets hverdagsliv skabe et miljø der fremmer barnets sociale relationer. 

I vores dagligdag vil vi til samling og omkring frokostbordet have fokus på, at børnene lærer nogle 

sociale spilleregler hvor de styrkes i at udvikle almen dannelse. (vente på tur, lytte til andre og skiftes til 

at tale, ikke snakke med mad i munden m.m.)   

Tegn: 

• At barnet er omstillingsparat og kan rumme at der stilles krav. 

• At børnene indgår i nogle gode sociale relationer med børn og voksne. 

• At barnet, alt efter alder, kan give ”plads” til andre børns behov og ønsker. 

• At barnet er positiv i sin omgang med andre børn og voksne. 

• At barnet deltager i de tilbudte aktiviteter/læringsmiljøer. 
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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.<  

Fysisk børnemiljø: 

• Vi planlægger dagligt en bred vifte af aktiviteter i forhold til barnets alder eller 

udvikling. 

• Børnehaven er indrettet, så børnene selv kan nå de ting, de skal bruge såvel ude 

som inde. 

• Vi prøver at skabe et hyggeligt ude- og inde miljø. Tændte lanterner når det er 

mørkt, lidt blomster eller anden udsmykning. 

• Vi prøver at skabe et børnehus hvor børnenes æstetiske udtryk kommer til 

udsmykning på væggene.  

• Vi prioriterer at ude læringsmiljøerne er med masser af udfordringer. Mulighed for 

masser af små gemmesteder ved buske og træer. 

• Alle aktiviteter planlægges ud fra det enkelte barn eller en gruppe af børns behov. 

Psykisk børnemiljø: 

• Vi vil være imødekommende og positive over for barnet, når det henvender sig. 

• Vi vil være opmærksomme på hvor barnet har brug for vores støtte. 

• Være meget bevidst om, at vi voksne er rollemodeller for børnene. Tilstræbe, at vi i 

vores omgang med hinanden er positive og anerkendende. 

• Vi er obs. på vores sprog og kropssprog. 

• Vi vægter bevidst et miljø, hvor børn og voksne har en behagelig og god omgangs- 

tone.  

• I vores tilgang til børnene vil vi have fokus på, at forskelighed er en styrke. 

• Vi vægter at være tydelige voksne, der tør sige ja, men også tør sige nej. 

• Vi støtter op om børnenes sociale relationer. Der skal være plads til børns 

forskellighed. 
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• Det er vigtigt, at børnene i aktiviteterne har mulighed for at vælge til og fra 

deltagelse. Dette gælder ligeså i legerelationer. 

• Børnene har dagligt mulighed for at lege på tværs af alder. 

• Opfordrer børnene til i hverdagen, at hjælpe hinanden. 

• Støtte/fastholde børnene i deres valg/ideer. 

• Støtte op om/indgå i barnets handlinger og løsningsforslag. 

 

 

 Æstetisk børnemiljø: 

• Børnene har deres egen garderobe samt skuffe med navn og billede. 

• Mange af børnenes æstetiske kreative udtryksformer hænges op i Børnehuset. 

• Vi prioriterer, at der er rent og ryddeligt. 

• Vi prioriterer at Børnehuset er et hyggeligt og rart miljø for børnene.  

• Vi har mange materialer og legesager, der i dagligdagen er tilgængelige for børnene. 

• Evaluering: 

• Vi vil evaluere vores pædagogik og vores aktiviteter på vores pædagogiske tema 

aftener, forældremøder, pædagogmøder og ved forældresamtaler. 

• Vi vil som voksne evaluere undervejs og efter konkrete forløb. 

• Vi vil, hvor det giver mening, inddrage børnene i evalueringen af vores indretning, 

vores aktiviteter og vores hverdag i øvrigt. 

• Vi vil igennem observationer af børnene se, om de udviser de tegn vi har opstillet i 

vores læreplan. 

• Vi vil, hvor det giver mening, medinddrage forældregruppen i evalueringen. 
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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.<  

Sprog er en forudsætning for at kunne udtrykke sig og kommunikere med omverdenen. 

Der findes mange forskellige sprog/udtryksformer som alle spiller en vigtig rolle i børns sproglige 

udvikling. Vi som børnehus er opmærksomme på, at skabe de bedste udviklingsbetingelser for: 

Talesprog, skriftsprog, kropssprog, tegnsprog samt billedsprog. 

Vi skal skabe rammerne for et varieret sprog og evnen til at bruge det, så det passer i forskellige 

situationer. Impressivt/ekspressivt.  

Sprog er yderst vigtigt for barnets almene udvikling. I en sproglig proces lærer barnet at formulere egne 

ønsker, behov så barnet kan blive forstået. Sprog skaber kontakt, og er yderst vigtigt i dialogen, så børn 

i fælleskabet kan tale lytte, stille spørgsmål og være aktive i den sproglige læringsproces.   

Sproget er vigtigt for barnets deltagelse i fællesskabet. Dette afhænger af børnenes evne til at sige til 

og fra. Har børnene sproglige forudsætninger til at udtrykke hvad de mener, formår de oftest at blive 

forstået af børn og voksne.  

Vi har i skabelsen af læringsmiljøer først og fremmest fokus på sproget i barnets hverdagsliv. 

Vi som voksne skal være rollemodeller for børnene. Være lyttende, støttende i at børnene skal sætte 

ord/ begreber på de oplevelser de har i hverdagen. 

Vi som voksne skal være anerkendende og aktive i sprogformidlingen. 
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Mål: 

• At give børnene mulighed for at udvikle deres sprog gennem hverdagslivet og 

daglige aktiviteter. 

• At børnene gennem sproget lærer at kunne modtage og formulere egne ønsker og 

behov. 

• At udvide børns udtale og ordforråd. 

• At børnene bruger sproget i løsning af konflikter. 

• At give børnene et begyndende kendskab til skriftsproget. 

• I børnehuset vil vi skabe de bedste betingelser i fælleskabet for at inspirere børnene 

til at udvikle deres sprog /ordforråd gennem barnets egen initierede leg. 

Tegn 

• Børn der sætter ord på ønsker og behov. 

• Vi ser børn der bruger sproget flittigt i hverdagslivet og udvikler udtale og ordforråd. 

• Børn som anvender sproget i sociale legerelationer, kommunikerer og inviterer andre 

til at deltage.  

• Børn der bruger sproget til at håndtere problemer og konflikter. 

• Børn der udviser interesse for og benytter tal og bogstaver i legen.  

• Børn der viser hensyn til andre børn, hvor sproget ikke er helt alderssvarende.  

• Indgå i dialog med kropssprog mimik osv. 

 

Tiltag 

Tilpasse aktiviteterne så de passer til det enkelte barn/ børnegruppe. 

Danne små grupper så børnene har de bedste betingelser for at være med i dialogen. 

Være opmærksom på det enkelte barns sproglige niveau og arbejde udfra den nærmeste 

udviklingszone. 

Gennem leg og bevægelse etablere læringsmiljøer der støtter op omkring sprogets forskellige nuancer, 

etablere lege med farver, former, bogstaver og tal.  

• Via samling i små og større grupper. 

• Synge lave rim og remser, sanglege. 

• Dialogisk læsning.  

• Fortælle historier.  

• Anvende sprog- og feriekuffert. 
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• Den gode stol. 

• Teater.  

• Almene Børnebøger. 

• Barnets personlige børnemappe. 

• Husets dokumentationsmapper til børn.  

Vigtigst af alt hverdagslivet/ situationer. Mødet/ dialogen med det enkelte barn. Vokseninitierede samt 

børneinitierede lege,spisesituationen og garderobe/ puslebordet osv. 

Fysisk.  

Vi som voksne er meget sprogligt bevidste i vores hverdagsliv med børnene. Vi differentierer sproget ud 

fra det enkelte barns behov.  

Vi lytter til børnene og giver tid til at de kan forklare sig. 

• Vi har valgt i vores hverdag at give børnene forskellige muligheder for at bruge såvel 

tale som skriftsprog. 

• Skriveredskaber, papir, børnebøger samt børnemapper er frit tilgængelige afhængig 

af alder. 

• Vi arbejder bevidst med børnene i mindre grupper og i den tætte relation. 

• Vi anvender visuelle spil og rekvisitter til at hjælpe børnene med at forstå og sætte 

ord på.  

• Vi retter ikke på børnene, men gentager sætningen, hvis børnene ikke udtrykker sig 

korrekt. 

Psykisk børnemiljø  

• Vi holder dagligt samlingsstund i små eller større grupper. Børnene lytter og lære at 

vente på tur, de øves i at sætte ord på en fortælling om forskellige oplevelser. Vi 

øver meget børnene i at kunne udtrykke behov samt egne følelser.  

• Vi hjælper børnene med at bruge sproget ved løsning af konflikter. 

• Vi anvender et respektfuldt sprog. 

• Vi arbejder målrettet med dokumentation. 

 

Æstetisk børnemiljø  

Vores dokumentation. 

Bogstaver, billeder og skriftsprog er sat op på stuerne samt billeder på kurve med legetøjet.  

Sangtavle, rim og remser. 

Sprogkuffert. 
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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.<  

Kroppens betydning for børn trivsel og læring er yderst vigtig. Vi tror det er altafgørende, at sikre den 

grundlæggende kropslige tilgang ved at give børnene glæde ved bevægelse og motion tidligt i 

barndommen. 

Børns læring sker ved at være aktiv handlende gennem kroppen. 

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

følelsesmæssige og sociale processer. Ligesom kommunikation og relations dannelse udgår fra 

kroppen.  

Mål: 

• Det at give børn et hverdagsliv med kropslige bevægelsesmuligheder for, at styrke 

såvel den sanselige, grovmotoriske og finmotoriske udvikling. 

• Give børnene, via bevægelsesglæde mulighed for at deltage i fællesskabet. 

• At give børnene en begyndende bevidsthed om kroppens muligheder. 

• At skabe inkluderende læringsmiljøer med krop, sanser og bevægelse, der giver 

• børnene mulighed for at deltage i fællesskabet. Dette gælder både i de 

vokseninitierede aktiviteter og børneinitierede lege.  

• Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte at børn har mulighed for at erfare 

verden med deres krop.  

• Det at tænke krop og bevægelse ind l hverdagens aktiviteter.  

• Udvikle kropsidentiteten via kropslige erfaringer. 

• At give børnene rammer til at bruge deres forskellige sanser. 

• At være rollemodel, ved at være fysisk aktiv sammen med børnene. 
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Tiltag:  

 

• Skabelsen af fysiske læringsmiljøer. 

• Vi arbejder med det sanselige på vores legepladser samt i husets kolonihave. 

• Vi vil ved indretning af vores legeplads skabe et læringsmiljø der skal kunne styrke 

udviklingen af børnenes grov- og finmotorik. 

• I dagligdagen, skal der såvel indenfor som udenfor tilrettelægges aktiviteter, som 

fremmer den finmotoriske og grovmotoriske udvikling. 

• Vi vil udøve pædagogisk idræt som redskab. 

• Vi arbejder med yoga og afslapning i hverdagslivet. 

• Vi arbejder med forskellige bevægelsesforløb, såsom teater og sommerfest. 

• Vi vil gå forskellige ture i området. 

• Vi vil, når vi har samlingsstund med børnene, synge og lave sanglege med 

forskellige fagter og bevægelser, hvor de forskellige kropsdele bruges og nævnes. 

• Børnene skal i hverdagen støttes i at blive selvhjulpne, både m.h.t. påklædning, men 

også omkring praktiske gøremål. 

• Tegn: 

• At barnet bliver selvhjulpen og f.eks selv klarer påklædning. 

• At barnet ude som inde kan bruge børnehusets fysiske udfoldelser. 

• Kan klare gåture af forskellig Iængde. 

• Fordybelse og koncentration. 

• Kan bruge diverse redskaber. (saks, blyant, pensel osv.) 

• Børnene genskaber bevægelseslegene i den børneinitierede leg. 

 

Fysisk børnemiljø 

Vores legeplads er indrettet med legeredskaber og diverse forskellige områder, som giver muligheder 

for forskellige fysiske udfoldelser. Vi har grønne arealer, bakker, buske, legehuse, sandkasser, gynger, 

rutsjebaner, cykler, gokarts, klodser, hængekøjer, koste, spande, skovle osv. Til at understøtte den 

vokseninitierede og børneinitierede leg. 

Børnene har indenfor fri adgang afhængig af alder, til diverse værkstedsaktiviteter. 

Diverse redskaber til fysisk udfoldelse måtter til yoga puder osv. 

Klatrevæg, bolde, madras, motorik skive, mm. 

 

Psykisk børnemiljø: 

• Vi tillader børnene at ”slås” med hinanden ved vokseninitierede aktiviteter.  

• Vi har en organiseret slåskultur der hjælper børnene med at aftale spilleregler for 

slåskampen.  

• Vi er som voksne bevidste om, at vi er rollemodeller for børnene. 

• Vi er i bevægelse i vores hverdag blandt børnene. 

• Vi tilbyder børnene en hjælpende hånd, når vi vurderer det er nødvendigt. 

• Vi bruger pæd. bagdør. 

• Vi inddrager børnene i valg af aktiviteter. 
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Æstetisk børnemiljø 

Vi bruger husets dokumentation (billeder, bøger, mapper) osv. til at støtte op omkring barnets motoriske 

udvikling. Børnene skal have mulighed for at eksperimentere og improvisere med forskellige kropslige 

udtryksformer. Huset skal være indbydende og børnevenligt for motorisk udfoldelse.  

Evaluering: 

Vi viI evaluere vores pædagogik og vores aktiviteter på Temaaftener, forældremøder, pædagogmøder 

og ved forældresamtaler. 

Vi vil evaluere undervejs og efter konkrete forløb. 

Vi vil, hvor det giver mening, inddrage børnene i evalueringen af vores indretning, vores aktiviteter og 

vores hverdag i øvrigt. 

Vi Vil igennem observationer af børnene se, om børnene udviser de tegn Vi har opstillet i vores 

læreplan. 

Vi vil, hvor det giver mening, medinddrage forældregruppen i evaluering 
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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.<  

Temaet omhandler naturoplevelser, samspillet mellem menneske, natur og samfund, bæredygtighed og 

naturvidenskabelig dannelse. 

Natur: 

Alle børn, uanset hvor de vokser op og med hvilken baggrund, skal have mulighed for at opleve et bredt 

udsnit af naturen som f.eks. skov, strand, moser og vandløb. Desuden viden om og oplevelser med 

levende organismer som dyr, mikroorganismer og planter. Børnenes skal opleve og tilegne sig viden 

om årets gang, fødekæder, vejret og solsystemet. Bæredygtighed, miljøspørgsmål, naturens egne 

ressourcer og generelt sammenhænge i naturen – både de naturlige og menneskeskabte. 

Udeliv:  

Uderummet, som i alt, der er udendørs: græsplane, legeplads, strand, skov, åer og vandløb. 

Uderummet styrker det sociale samspil, nysgerrighed, undren, kreativitet, fantasi, fordybelse og 

fascination. Uderummet giver større bevægelsesfrihed og giver plads til mere ”vilde” lege og lege som 

ikke accepteres indendørs. På den modsatte side skaber naturen ro, og giver mulighed for at finde et 

stille sted eller et sted man kan trække sig og være for sig selv. Uderummet skaber større 

deltagelsesmuligheder for børn og for børnefællesskaber på tværs af alder, køn, kultur og interesser. 

Science: 

En mere matematisk og videnskabelig tilgang, hvor der arbejdes undersøgende i forhold til f.eks. 

naturlove, former, antal, vejrfænomener, økosystemer samt relationspar som stor/lille, tung/let, 

varm/kold osv. Teknologien introduceres i form af f.eks. iPad, GPS og digitalvægt. Børnenes egen 

viden og forståelse skal udfordres, så børnene motiveres til at udforske og undersøge årsag, virkning 

og sammenhænge. 
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Sammenhæng: 

Vi mener at det er vigtigt, at børnene færdes i naturen. I naturen er der masser af plads og højt til 

himlen. Det giver energi og motorikken, sanserne og indlæringsevnen styrkes. Naturen giver desuden 

plads til at finde ro og fordybelse. Børnenes viden om naturen øges ved at færdes og være aktivt 

handlende i naturen. Dette gælder både for, om det er husets egne læringsmiljøer i udelivet, 

eksperimenter, naturprojekter eller oplevelser på tur ud af huset. Alt dette giver børnene rum til 

oplevelser, fremmer børns opmærksomhed, nysgerrighed, fantasi, kreativitet og fordybelse, som kan 

give grobund for samtaler om natur og naturfænomener. 

Mål: 

 At give rum til at opleve samt fremme børnenes nysgerrighed. 

 At give vores børn et kendskab til de forskellige årstider. 

 At give børnene kendskab til årets gang for både dyr og planter. 

 Lære børnene at værne om/passe på naturen, såvel dyr som planter. 

 At give børnene oplevelser i naturen, så de finder glæde ved at færdes der. 

 At stimulere børnene motorisk. 

 At åbne børnenes øjne for naturens muligheder. Hvad kan vi bruge fra naturen? 

 At lære børnene om miljø og forurening. 

 At lære børnene om bæredygtighed. 

 At lære børnene at udvise respekt for naturen. 

 At give børnene mulighed for at eksperimentere og lave forsøg. (Science) 

Tiltag: 

 At vi dagligt, året rundt bruger husets læringsmiljøer i udelivet (legepladser og kolonihaven). 

 Vi er ude i al slags vejr. 

 Vi bruger Naturskolen, stranden og Blå Base. 

 Naturprojekter og naturaktiviteter. 

 Vi har træer og buske, så vi kan følge årets gang. 

 Børnene har adgang til vand, sand og jord, så de kan, men også får lov at lave ”smadder”. 

 Vi leger og undersøger naturen i nærmiljøet, ser på dyr og indsamler materiale, som kan 

bruges hjemme i vuggestuen og børnehaven. 

 Vi taler om vejret og hvilken påklædning, der i dag er passende. 

 Vi lader børnene finde regnorme, biller, larver osv. på legepladsen. 

 Vi er i dialog med børnene om, hvordan vi behandler dyr.  

 Dyrene undersøges under lup med hjælp fra en voksen. 

 Vi bruger naturens muligheder til motorisk udfoldelse. Ud og ind imellem træerne, op og ned af 

bakkerne osv. 
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 Vi laver bål og mad (egen avl fra kolonihaven – fra jord til bord). 

 Vi går ture og har vores madpakker med. Under disse ture henleder vi børnenes 

opmærksomhed på det, vi ser i naturen. 

 Vi spiser vores madpakker ude på legepladsen. 

 Vi rydder op efter os selv, når vi færdes i naturen eller leger på legepladsen. Vi vil ikke være 

”skovsvin”. 

 Vi behandler træer, buske og dyr ordentligt. Dvs. vi brækker ikke grene af træer og buske og 

træder ikke på smådyr. 

 Vi forholder os til dagens vejr. Når det tordner, snakker vi om tordenvejr. Når vi ser skyer, sol 

og måne på himlen, snakker vi om det. 

 Årstider: Ture ud af huset, legepladsen – træernes farver, vandleg. 

 Dyr: Krible krable hotel, insektsuger, sneglejagt, samtaler om krible krable dyrs levesteder, 

dyrespor, viden om og forsøg med dyr (tissemyreprojekt), haletudseprojekt (vandhullet), 

museprojekt, kyllingeprojekt. 

 Økosystemer: spireprojekt, såning og plantning i kolonihaven, kartoffelspande. 

Tegn: 

 Ændringer i børnenes adfærd i forhold til naturen, som følge af ny viden og læring. 

 At børnene i deres indbyrdes leg inddrager deres nye viden (børneinitierede lege). 

 At børnene tør undersøge. 

 At børnene tager initiativ til at lave forsøg og eksperimenter. 

 

Fysisk børnemiljø: 

 Vores legepladser er udfordrende, med mange forskellige lærings- og legemuligheder (skoven, 

cykelbanen, bålhytten, små gemmesteder, klatretræet, bakker og legehus) 

 Læringsmiljøet i udelivet er indrettet med muligheder for forskellige sanseoplevelser, f.eks. at 

grave i jord, sand og barkflis, samt dufte til blomster og planter. 

 Vi har mange træer og buske. 

 Her findes smådyr, som børnene kan finde og putte i spande. 

 Vi har indkøbt forstørrelsesglas m.m. til brug for børnene, når smådyr skal undersøges. 

 Kolonihaven. 

 Vi har kæmpe store læringstavler med planter og smådyr. 
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Psykisk børnemiljø: 

 Børnehusets voksne skal udstråle engagement, motivation og glæden ved at være i udelivet. 

 Legemiljøet skal skabe rammerne for fælles lege, som støtter op omkring barnets sociale 

relationer og deltagelsesmuligheder. 

 Der skal være plads til at mislykkes og opleve modgang, uden at det slår børnene ud. 

 

 

 

Æstetisk børnemiljø: 

 Vores fælles dokumentation fra ude-læringsmiljøerne. 

 Vores fælles naturprojekter i ude-læringsmiljøerne, alrummet, samt i de enkelte grupper. 

 Materialer fra naturen som bruges f.eks. til kollager, der hænges op i huset. 
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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.<  

Vi ønsker at udvikle børnenes kulturelle viden, da barnet først i mødet med andre og det anderledes får 

indsigt i eget ståsted, rødder og udviklingsmuligheder. Vi finder det ligeledes vigtigt at styrke børnenes 

kreative sider. Det er vigtigt at lære børnene at se muligheder frem for begrænsninger, samt lære 

børnene at være omstillingsparate. Kreative tiltag er gode redskaber til at styrke børnenes sociale 

kompetencer, udvikling, empati og selvværd. 

Jo flere varierede udtryksformer barnet repræsenteres for, jo mere varieret bliver deres opfattelse af sig 

selv, andre og omgivelserne. 

 

Mål:  

 At børnene i vores hverdag får mulighed for at stifte bekendtskab med sang, musik, teater, 

litteratur og kunst. 

 Fremme børnenes kendskab til forskellige udtryksformer. 

 Styrke børnenes kreative side. 

 Styrke børnenes selvtillid og selvværd. 

 At børnene tør stille sig op og agere, når mange ser på, hvor de overskrider fysiske som 

psykiske grænser. 
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Tiltag: 

 Kendskab til, hvorledes man lever andre steder/andre kulturer. 

 Kendskab til, hvad der kendetegner det danske samfund. 

  Fremme børnenes forståelse for styrken af forskellighed. 

 Fremme børns nysgerrighed, udvikle og udfolde sig kreativt, med forskellige materialer.  

 Vi voksne laver teater for og med børnene, som fremvises for de øvrige børn, forældre, 

søskende samt omliggende Børnehuse. 

  Vi gør brug af andre kulturelle tilbud. 

 Der læses højt for børnene. 

 Der synges med børnene. 

 Vi låner biblioteksbøger, der er til rådighed for børnene. 

 Vi udsmykker eget hus med æstetiske kreative udtryksformer 

 Børnene laver pynt til de forskellige årstider, højtider, traditioner. 

 Vi arbejder på tværs i mindre grupper, så børnekulturen formidles videre og styrkes. 

Tegn: 

 At børnene kan stille sig op og være på, når mange ser på. 

 At børnene uopfordret synger mange sange og udviser glæde ved at synge og danse. 

 At børnene på eget initiativ bruger de fremsatte materialer. 

 At børnene kommer med kreative ideer i deres leg samt forskellige løsningsforslag. 

 At børnene tager selvstændige initiativer og virker engagerede. 

 At børnene nyder og glæder sig til aktiviteter, der relaterer til bl.a. fastelavn, påske, jul, m.m. 

 At børnene udviser forståelse for, at andre børn reagerer anderledes end de selv i nogle 

sammenhænge. 

 Fysisk børnemiljø: 

 Børnene har fri adgang afhængig af alder til diverse materialer der skal bruges i forbindelse 

med kreative aktiviteter (male, klippe, tegne osv.) 

 Der er udklædningstøj, der inviterer til rollelege/teater, musikinstrumenter, musikanlæg, bøger 

osv. 

 Børnene skal have mulighed for at høre forskellig musik og historier på Ipad. 

 Vi bakker op om danske traditioner. Bl.a. fastelavn, påske, jul m.m. 

Psykisk børnemiljø: 

 

 Vi ønsker at skabe et psykisk miljø, hvor børnene har forståelse og respekt for mangfoldighed 

og forskellighed. 
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 Vi ønsker at understøtte børnenes forståelse af sig selv som kulturbærere. Gennem mødet 

med andre kulturelle værdier og udtryksformer - kunstnerisk, kulturelt og menneskeligt - kan 

børnene blive bevidste om egne kulturelle værdier og rødder. 

 I Børnehuset skal børnene møde voksne, der aktivt formidler kultur og støtter dem i at afprøve 

sig selv i forhold til en bred vifte af kulturelle udtryksformer. 

 Æstetisk børnemiljø: 

 Børnene skal have mulighed for at eksperimentere og improvisere med forskellige kulturelle 

udtryksformer. 

 Vi præsenterer børnenes mange forskellige udtryksformer (ophængning af kreative produkter, 

spiller teater for hinanden og forældrene samt optræder med underholdning til sommerfest, 

julesange og luciaoptog.)  

 Evaluering: 

 Vi vil evaluere vores pædagogik og vores aktiviteter på Tema aftener, forældremøder, 

pædagogmøder og ved forældresamtaler. 

 Vi vil på voksenplan evaluere undervejs og efter konkrete forløb. 

 Vi vil, hvor det giver mening, inddrage børnene i evalueringen af vores indretning, vores 

aktiviteter og vores hverdag i øvrigt. 

 Vi vil igennem iagttagelser af børnene se, om børnene udviser de tegn vi har opstillet i vores 

læreplan. 

 Vi vil, hvor det giver mening, medinddrage forældregruppen i evalueringen. 
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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. 

Meningsfuld evaluering, hvordan vi bedst muligt kan forholde os reflektivt og dermed forbedre og 

understøtte udvikling af praksis. 

Evalueringen skal tage udgangspunkt i de pædagogiske mål og herunder en vurdering af 

sammenhænge mellem det pædagogiske læringsmiljø og børns - trivsel- læring udvikling og dannelse. 

Ved vores evalueringskultur udvikle og kvalificere vores pædagogiske læringsmiljø.  

Evalueringen hos os kan systematisk foregå kontinuerligt eller være målrettet for en kortere periode, 

hvor vi vælger at sætte fokus på en større udfordring eller et specifikt tema, som er afgrænset i en 

bestemt periode.  

 

• Når vi evaluerer er formålet med evalueringen vigtig:  

• Hvad har vi fokus på og hvad vil vi gerne opnå.   

• Børnegruppens trivsel. 

• Børn i udsatte positioner. 

• Det enkelte barns læring. 

• To sproget børn. 

• Målrettet det pædagogiske personale og forældrebestyrelsen: 

• En beskrivelse og analyse af praksis. 

• Barnets læring, voksen læring, det videre forløb. 
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Hvordan evaluerer vi arbejdet med den pædagogiske læreplan, som skal foretages mindst hvert 
andet år? 

 

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

hverdagen.  

 

Hvordan evaluerer vi den pædagogiske læreplan. 

Vi har skabt en struktur, et didaktisk læringsrum via vores gruppemøder, afdelingsmøder samt 

temaftener. Der arbejdes systematisk ud fra personalegruppens forudsætninger og derfra tilrettelægges 

læringsforløb/ temaer.  

Der motiverer og inspirerer til, at tilegne sig ny viden for at videreudvikle den faglige pædagogiske 

praksis.  

Vigtigt er, at personalet er aktivt handlende for at opnå nye kvalifikationer og udvikle kompetencer til at 

varetage det pædagogiske arbejde.  

Ligeledes afholdes Koordinationsmødet. Mødet skal sikre en stabilitet i forhold til planlægning og 

koordinering af børnehusets interne og eksterne aktiviteter. For at sikre integrationen internt i huset 

ophænges et referat samt videreformidling til resten af kollegaerne.   

Afslutning: 

Vi bliver aldrig færdige med voksenlæringen, der er nøglebegrebet for at forstå børnelæringen. I vores 

pædagogiske praksis har vi en konstant faglig refleksion, reflektionsrummet for at optimere forståelsen 

af børns læringsprocesser.  

Vi arbejder via den samfundsmæssige udvikling og dermed den aktuelle børne- forældrekultur med de 

ændringer den kan medføre.  

Vores fortløbende evalueringer skal sikre at læreplanen hele tiden er eksistentielt berettiget med: 

 

• Den samlede udvikling. 

• Målet for børnehuset. 

• Tårnby kommunes børnepolitik. 

 

 

 


