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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. 

Børnehaven Vesterled er en mindre børnehave i Tårnby kommune, som er normeret til 43 børn i 

alderen 3 – 5 år.  

Børnehaven er over 50 år og ligger i en gammel villa som er opdelt i to stuer. Der er et større fællesrum 

på loftet, som vi bruger til større arrangementer, til rytmik og til de største børn, som året inden 

skolestart blive til ”loftbørn”.  

Derudover har vi et stort fælles køkken, hvor børnene kan deltage i madlavning og bagning. Vi har en 

dejlig stor legeplads, både foran huset og bagved. I baghaven har vi urtehave, bålplads og kælkebakke. 

Vi ligger tæt på Amager fælled og Tårnby Naturskole, vi samar-bejder med de nærliggende institutioner 

og Pilegårdskolen.   

Vi arbejder på tværs af stuerne og deler børnene op i mindre grupper hvor der kan skabes rolige 

læringsmiljøer. Vi er beviste om børns nysgerrighed og underen, børn lærer, når de er nysgerrige, har 

lyst og når de synes, det er sjovt.  

Men først og fremmest lærer børnene gennem egne erfaringer og ved at udføre handlinger fysisk selv. 

Barnet lærer gennem legen, de lærer at forstå sig selv og deres omverden gen-nem leg, som udvikler 

dem socialt, følelsesmæssigt, motorisk og intellektuelt.  

Derfor har legen en stor betydning i børnenes udvikling.  

I Vesterled tilstræber vi at være en sund og økologisk børnehave, vi sorterer affald og har egen 

kompost, som i foråret bliver brugt i vores urtehaven.  

Vi opfordrer forældrene til at give deres børn sunde madpakker (ingen sukker) med i bør-nehave. 

Børnene spiser egen medbragte frugt kl. 9:00 og børnehavens grønt/frugt kl. 14.00 Vi prioriterer sang 

og bevægelse, hvilke styrker barnets sproglige og motoriske udvikling.  

Vi har en tydelig og aktiv forældrebestyrelse, som afholder fredags Caféer, er med til at arrangere vores 

årlige, sommerfest, arbejdsfredag/lørdag og ikke mindst børnehavens jule-træsfest. Vi har flere faste 

traditioner så som, Lucia d. 13. december, i påsken ”puster” og maler vi æg, til fastelavn er vi klædt ud 

og slår katten af tønden, den årlige bondegårdstur samt flere andre traditioner. 
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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? 

I børnehaven Vesterled vil vi styrke det enkelte barn i at blive et selvstændigt individ, der selv kan give 

udtryk for sine behov, meninger og tanker. Vores mål er at give børnene mulighed for at udvikle brede 

sociale og personlige kompetencer for derigennem at kunne forstå sig selv og andre.  

Vi prioriterer børnenes leg, da vi oplever at børnenes læring sker gennem et samspil med 

opmgivelserne i børnhavens miljø, det fysiske såvel som det pædagogiske. De lærer at forstå sig selv 

og deres omverden gennem leg, som udvikler dem socialt, følelsesmæs-sigt, motorisk og intellektuelt. 

Derfor har legen en stor betydning i børnenes udvikling.  
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Børnehavens fysiske miljø omkring børnene er lettilgængeligt såvel inde som ude, og indeholde mange 

udfoldelsesmuligheder og udfordringer.  

Børns leg opstår spontant, men omgivelserne spiller en stor rolle for legens udtryk og indhold.  

Vores pædagogiske miljø skal være positivt, inspirerende og imødekommende. Vores møbler er 

flytbare så der kan laves lege og læringsmiljøer hvilket giver mulighed for at lege uforstyrret i mindre 

grupper og tager hensyn til børnegruppens behov. 

Børnene imiterer hinanden og de voksne, f.eks. i dukkekrogen, hvor der bliver leget far, mor og barn. 

Her bruger børnene de voksne til at spejle sig i, og vi bliver derfor en aktiv del af deres leg. I legen kan 

vi støtte de usikre og tilbageholdene børn så de kan blive del-tagende og aktive i f.eks. dukkekrogen.  

Børnene har brug for, at de sammen med en voksen kan tilegne sig kundskab, få pirret deres 

nysgerrighed og få stimuleret deres udvikling.  

De voksne i børnehaven er tilstede og tager udgangspunkt i børnenes interesser, udvikling og 

individuelle behov. 

Vi opfordrer børnene til selv at kunne agere aktivt i hverdagen ved kreativt at udtrykke sig i tegninger og 

fortællinger. f.eks. sidder vi voksne ikke og tegner med børnene og vi bruger ikke skabeloner, men vi 

værdsætter børnenes egne frembringelser og støtter og vejleder deres kreativitet og forskellighed. 

Vi skal som voksne være positive og sætte fokus på børnenes stærke sider, hvorved bør-nene oplever 

succes i både leg og læring. For at alle børnene skal føle sig som en del af fællesskaber, arbejder vi på 

tværs af stuerne, giver børnene mulighed for at danne andre og nye venskaber. Børnenes 

forskelligheder skal ses som muligheder ikke som hindringer. 

Vi inddrager børnene i planlægningen af vores og deres hverdag, børnenes initiativ sætter vi i fokus. 

Derfor planlægger vi en uge ad gangen, hvor børnene på f.eks. ture, madlavning ol. blandes fra begge 

stuer. Børnene skal lære at respektere, acceptere og lytte til hinan-den. Ved at vi holder regelmæssige 

samlinger med børnene, hvor vi tager forskellige em-ner op, lærer børnene at respektere demokratiske 

principper ved at skiftes til at lytte og tale til hinanden.  

For at børnene skal opleve at de er gode nok, eller skal føle sig betydningsfulde, har vi i Vesterled en 

tradition hvor hver enkelt barn får lov til at sidde i ”den gode stol”. Vi sidder alle rundt om barnet i stolen, 

og der fortælles på skift om hvad barnet i ”den gode stol” er god til. Vi opfordrer børnene til at fortælle 

om de positive oplevelser som de har haft med barnet. På den måde gør vi alle hinanden 

opmærksomme på barnets positive sider i stedet for altid at fremhæve det negative. Det hele 

dokumenteres og hænges op så alle kan læse hvad hvert enkelt barn er god til.  

Vi har fokus på samtale og dialog under frokost, hvor vi har mulighed for at følge børnenes spor og lytte 

til deres interesser. I samtalen inddrager vi børnenes oplevelser i hjemmet, ved f.eks. at spørge ind til 

aktiviteter foregået i weekenden, eller hvordan det gik til svømning eller fodboldtræningen.  

Ved at dele børnene i mindre grupper har det enkelte barn større mulighed for at blive hørt og set, der 

er mere ro til fordybelse. Vi har erfaret at børn som er lidt tilbageholden får større mulighed for 

deltagelse og indflydelse i mindre grupper. 
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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? 

Ved planlagte aktiviteter dele vi børnene op i mindre grupper for at kunne tilpasse aktiviteterne efter 

børnenes alder, børnenes behov og gruppens sammensætning. Dagen igennem er der balance mellem 

voksenstyrede aktiviteter og den frie leg, således at der er plads til børnenes egne initiativ, fantasi og 

sociale dannelse. 

Vi lægger vægt på at børnene skal være en del af vores planlægning. Vi holder samling, hvor vi taler 

om hvad vi kan lave i køkkenet, på loftet, planlægger ture ud fra børnene interesser. For på den måde 

at give børnene mulighed for at blive hørt og set.  

Vi bruger f.eks. vores piktogrammer dagligt, her taler vi om dagens gang og aktiviteter sammen med 

børnene. Det gør også at børnene bliver opmærksomme på hinanden, f.eks. hvem er her i dag og 

hvem holder fri, er der fødselsdage og hvem tager på tur. 

I børnehaven Vesterled er vores daglige rutiner også en aktivitet, som vi synes er lige så vigtige som de 

øvrige aktiviteter. F.eks. at dække bord til frokost; her skal der tælles tallerkner og kopper, hvorefter de 

dækker bordet og deler alle madkasser ud. Det kan være to venner som dækker bakke samme, eller 

det kan være at en af de nystartet børn som skal dække bakke, og har brug for lidt hjælp. Her er de 

større børn meget villige til at hjælpe de mindste og vise hvordan det skal gøres.  

 

De voksne hjælper ved at være lyttende, gå i børnehøjde og være støttende. Deres rolle er at give 

plads, rum og skabe rammer som giver mulighed for trivsel og at læring finder sted. Det aktive sproglige 

miljø er i spil under vores aktiviteter med børnene hele dagen, der er en sproglig opmærksomhed fra de 

voksne, hvor vi ser en mulighed for læring og dannelse.  

F.eks. I garderoben er de voksne støttende og nærværende og i børnehøjde og tager sig god tid. I 

garderoben sker der en sammenhæng med hjemmet, da en ny hue eller de nye støvler giver mulighed 

for samtale.  De voksne sidder klar til at støtte op om at være vejledende og hjælpe med deres tøj hvis 

de har bruge for det. Vi bruger bevist sproget og sætter ord på det vi gør sammen med børnene. Vi er 
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nærværende og giver os tid til at støtte børnene til at være selvhjulpne og først selv prøve. Det giver 

gode succes oplevelser for barnet. Eller ved spisning hvor der sidder en voksen ved hvert bord, her 

brugers der meget tid på dialog og sociale samtaler med børnene.  

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? 

Vi etablerer et godt samarbejde med forældrene ved at vi fra barnets indkøring bruger meget tid på at få 

børn og forældre til at føle sig trygge. 

Ved indkøring sørger vi for at skabe en god tæt kontakt til familien og barnet. Vi holder senere ca. efter 

tre-fire mdr. en samtale med forældrene som omhandler barnets trivsel og udvikling. Ved denne 

samtale bliver der også afstemt gensidige forventninger, om samar-bejde omkring barnet. Vi har erfaret 

at vi ved at danne de gode og positive relationer fra start, giver nogle trygge børn og forældre, som i 

længden giver et rigtigt godt miljø iblandt børn, forældre og personale.  

f.eks.                                                                                                                                      I 2020 hvor 

forældrene ikke måtte komme ind i børnehaven og alle vores fælles arrange-menter måtte aflyses, har 

vi kunne mærke en forskel i relationerne med forældrene. Vi har manglet den daglige kommunikation, 

de små snakke og fællesskabet, som i længden giver en fælles samhørighed og fortrolighed. 

Vi har mange traditioner sammen med forældre og børn. Sammenkomster som bedste-forældredag, 

sommerfest, arbejdsweekend, luciafest og julefest. Her bliver der skabt gode kontakter imellem 

forældre på tværs af stuerne, vi får mange fælles oplevelser som styr-ker vores daglige 

forældresamarbejde.  

Forældrebestyrelsen står for ”Forældrecafeen”, som afholdes ca. fire gange om året, ger-ne i 

sommerperioden. Her mødes forældrene og har mulighed for at tale sammen og finde nye legeaftaler til 

børnene. Samtidig giver det de ”nye” forældre mulighed for at lære de ”gamle” forældre at kende og der 

dannes nye relationer.  

Feriekufferten er en del af vores samarbejde mellem børnehave og hjem, og samtidig dannes der et 

fælles fokus på børnene. Børnenes ferieminder samler børn og forældre i den feriekuffert, som de får 

med på deres ferie fra børnehaven. Den kan komme til at in-deholde alt lige fra muslinger fundet på 

stranden, til fotos, billetter og meget andet.  

Når børnene kommer tilbage fra ferie, ”pakkes” kufferten ud på stuen under en samling. Barnet kommer 

i centrum og får fortalt om sine oplevelser, hvorefter barnet og en voksen fortæller, skriver og klistrer 

alle minderne op på en planche, som hænger i børnehaven hele sommeren og senere kommer med 

hjem. Denne kuffert giver et godt samarbejde imellem børn/forældre og personalet. Det har stor 

betydning for det enkelte barn og styr-ker dets personlige/sproglige kompetencer, idet barnet lærer at 

sætte ord på sine handlin-ger og samle sine erfaringer i en helhed.  

I efteråret har vi fælles forældremøde hvor vi ofte har haft en foredragsholder ude og for-tælle. Andre 

gange har vi delt os i mindre grupper og lavet diskussions spørgsmål, som evt. har omhandlet, 

sovetider, sunde madvaner, børns trivsel og mange andre emner. Forældremødet i foråret starter med 

at vi alle mødes til generelle informationer, hvorefter vi deler mødet op i blå og grøn stue. Det bliver 

muligt at møde hinanden i lidt mindre stue-opdelte omgivelser.       
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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? 

I børnehaven Vesterled har vi en inkluderende og imødekommende tilgang til børnene, der er plads til 

alle i vores fællesskab, uanset hvilke forudsætninger børnene har. Vi inddrager forældrene og finder 

frem til de bedste løsninger for barnet.  

Det er forældrene som kender deres barn bedst. Vi lytter og sammensætter en hverdag ud fra deres og 

vores erfaringer. Vi tager individuelle hensyn til børnene og justerer krav og regler, så disse børns 

mulighed for at deltage øges.  

Børn i udsatte positioner deltager i alle vores aktiviteter på lige fod med de andre børn. Vi voksne 

støtter barnet hvor barnet har behov for hjælp. 

Vi samarbejder med de øvrige faggrupper i kommunen, hvor vi har mulighed for hjælp og vejledning i 

arbejdet med børn, som befinder sig i udsatte positioner. Vi samarbejder med forældrene og afholder 

møder hvor der udveksles gode erfaringer.  

Der er mulighed for at dele børnene i mindre grupper på tværs af stuerne, hvis vi erfarer at et barn har 

fundet en bedste ven fra den anden stue her støtter vi op om det venskab ved at dele børnene op i 

mindre grupper på tværs. Vi har i nogle tilfælde flyttet børn fra én stue til en anden for at tilgodese 

barnets behov.      
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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.) 

At blive ”loftbarn” er noget stort som alle børn glæder sig og ser frem til. Vi bruger kun lof-tet til noget 

særligt, f.eks. hvis der er stor fødselsdag, til rytmik og selvfølgelig, når de sto-re skal på loftet, som 

loftbørn. De bliver loftbørn året inden de skal starte i skole, og de arbejder på loftet to til tre gange om 

ugen.  

Vi arbejder med forskellige former for aktiviteter, hvor krav og forventninger gradvis øges, f.eks. at der 

er flere ”skal ting” og at man kan være i den samme aktivitet i længere tid. 

 At børnene kan vente på tur og tilsidesætte egne behov. Vi øver os i at sidde stille, ikke at afbryde 

hinanden, fortsætter med at øve turtagning.  

Vi arbejder med ”mig og min familie” hvem er jeg, hvordan ser jeg ud, og hvordan ser min familie ud. 

Børnene bliver opmærksomme på at familier kan se anderledes ud end ens egen. Vi tegner hinanden 

og opfordrer børnene til at kigge efter øjenfarve, hårfarve osv. børnene lærer at vi alle ser forskellige 

ud. 

Vi øver os i at gå i trafikken, vi går bl.a. til børnenes forskellige skoler/SFO hvor vi leger på 

legepladserne. Børnene får vist deres skole til de andre børn, børnene taler om hvem de skal gå i 

klasse sammen med, skolen er ikke fremmed for børnene når vi eksempelvis taler om, Pilen eller 

Munken. 

Vi har i flere år samarbejdet med Naturskolen, Pilegårdskolen (0 klasse) og de andre insti-tutioner i 

vores distrikt. Et år havde hver institution f.eks. lavet aktiviteter som omhandlede FN’s 17 verdensmål. 

Hver institution valgte et emne og arbejdede med det i vinterhalvåret. I foråret mødtes vi alle til en 

fællesdag på naturskolen/fælleden hvor hver institution viste deres aktivitet frem. Børnene fik desuden 

mulighed for at prøve de forskellige aktiviteter. Denne dag får børnene mødt de ”gamle” børn som var 

gået ud året før og de fik mødt deres fremtidige lærer og skolepædagoger.    

Vi tilbyder forældrene en samtale inden de skriver deres barn op til skole. De forældre hvis børn, vi 

oplever har brug for et år mere i børnehave eller som har behov for ekstra hjælp inden skolestart, 

indkalder vi til en samtale. Vi har et godt og tæt samarbejde med SFO og de nærliggende skoler. Vi 

laver en overlevering for at sikre at barnet får en god start i det nye tilbud. 
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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  

I det nærliggende miljø har vi et tæt samarbejde med Naturskolen hvor der er forskellige temaer, med 

aktiviteter som omhandler natur og science. Forløb som vi kan deltage i sammen med børnene.   

For år tilbage startede vi med at gå Lucia hos vores nabo. Da transportfirmaet flyttede til Kirstinehøj, 

holdt vi fast i traditionen og vi går derfor stadig Lucia hver december hos fir-maet. Vi synger imens vi 

går rundt på deres kontoer og på lageret. Der er mange som venter spændt på at vi kommer forbi. Alle 

lys er slukket og medarbejderne står i dørene til deres kontorer og filmer os. Børnene oplever hvilken 

glæde de er med til at bringe andre mennesker.  Efterfølgende får vi serveret æbleskiver og sodavand i 

deres store kantine og medarbejderne kommer ned for at sige hej og takker mange gange for børnenes 

store indsats. 

Vi tager i Kastrup bio et par gange om året, hvor der bliver præsenteret små film for bør-nene. Vi 

efterbearbejder biografoplevelsen og taler med børnene om de film vi har set. Børnene tegner deres 

oplevelser og vi skriver børnenes fortællinger på tegningen.   

Biblioteket på Vestamager og hovedbiblioteket bruger vi tit. Børnene kan her opleve glæ-den ved at 

læse og låne bøger med hjem, som de syntes er interessant og spændende. Når der er forskellige 

arrangementer på biblioteket deltager vi gerne.  

Vi kører på vores ladcykler til de lokale nærmiljøer. Vi kører to voksne og otte børn afsted til 

nærliggende legepladser. Børnene får lov til at opleve forskellige udfordringer og andre legeredskaber 

som giver plads til en god motorisk udvikling og gode succes oplevelser. 
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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? 

Børnemiljøet indrettes efter den aktuelle børnegruppe og de enkelte børns behov. Der skabes rum for 

forskellige typer af lege og aktiviteter ude såvel som inde.  

Børnenes tegninger og kreative frembringelser hænges op, så det kan være til inspiration for børn og 

voksne. Vi skal som voksne stille alderssvarende krav til børnenes kreative formåen, være vejledende 

når der tegnes og males. Vi opfordrer børnene til at tegne selv og bruger derfor meget sjældent 

skabeloner.  

F.eks.  

Vi har tegnebord og der sidder fire børn sammen med en voksen og tegner dyr som vi har set i 

zoologiske have dagen før. B har svært ved at tegne en elefant og beder den voksne om hjælp. Den 

voksne tager en farve og tegner en elefant på et stykke papir til B.  

B ser efter tegningen og prøver på at tegne efter, det lykkes ikke at få den til at ligne og B opgiver. Han 

kan ikke tegne så fin en elefant som den voksne. 

I stedet for at den voksne tegner, vil det styrke B hvis den voksne vejleder B i formen og figuren af en 

elefant, og fortæller B at elefanter kan se ud på mange måder og at hans tegning af en elefant er ok.    

Børn og forældre skal føle sig mødt af nærværende voksne, som hilser på børnene med øjenkontakt, 

smil og evt. en let berøring. Vi opfordre, forældrene til at vise børnene glæde ved at gå i børnehave og 

være positive og hilse når de aflevere børnene. I hverdagen ar-bejder vi med en genkendelig og tryg 

struktur, som er tydelig for børnene.  

Vi har indkøbt møbler med hjul, hvilket gør det nemmere at møblere rundt i det fysiske rum og til den 

aktuelle børnegruppen eller aktivitet.  
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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. 

Vi prioriterer fri leg, hvor børnene får lov til at prøve at løse mindre konflikter med den voksne på 

sidelinjen og viser vores tilgængelighed. Vi er støttende/ lydhør hvis behovet opstår. Vi arbejder på 

tværs af stuerne, deler børnene i aldersopdelte grupper ved planlag-te aktiviteter. Vi har en fælles 

legeplads, hvor børnene får mulighed for at skabe nye ven-skaber og relationer. Vi bruger ”den gode 

stol” til at fremhæve det positive sider hos barnet og gøre dem opmærksomme på hinanden. Det giver 

barnet en mulighed for at føle sig værdifuldt og stå i centrum. Når vi holder børnemøde i rundkreds 

lærer børnene at lytte til hinanden og de lærer at de skal række hånden op for at få ordet, herved øver 

de sig på at tilsidesætte egne behov. I den frie leg som er en vigtigt del af børnenes alsidig personlig 

udvikling, lærer børnene selv at finde sine roller, venskaber og udvikle sig i et større soci-alt fællesskab.            

”Praksiseksempel i garderoben” To drenge er i gang med at tage tøj på. Den ene dreng er færdig 

med at tage tøj på. Han ser på den anden dreng, der sidder og ser lidt søgende omkring. Han går over 

til ham og spørger om han har brug for hjælp. De prøver sammen at få tøjet på, men det lykkes ikke 

helt. Den ene dreng foreslår, at de spørger en af de voks-ne, om hun vil hjælpe. Den voksne 

understøtter og erkender drengenes initiativ til at forsøge selv at tage tøjet på og guider dem i det, de 

har brug for hjælp til. 

Eksemplet viser, at børnenes samspil er præget af tryghed, omsorg og nysgerrig-hed. Drengen som 

gerne vil hjælpe, har engagement, gåpåmod og en tryg tilknyt-ning til den pædagogiske medarbejder. 

Pædagogen bruger positiv guidning af bør-nene, som giver en succesoplevelse. Det viser også at 

hverdagsrutiner i dagligda-gen kan være med til at understøtte børnenes alsidige personlige udvikling. 



15 

 

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.<  

De planlagte fælles aktiviteter i børnehaven, giver børnene mulighed til at skabe fælles sociale 

relationer både til andre børn og voksne. 

Ved krop/bevægelse deltager børnene efter eget valg og vi kan tydeligt se at det giver børnene en 

fælles glæde og oplevelse og gode relationer/venskaber på tværs. 

I legen kan børnene udvikle sig sammen og finde sin egen rolle sammen med andre børn ved at danne 

sociale relationer i et større fælleskab. Åbne stuer gør at børnene får et stør-re og bredere udvalg, til at 

skabe relationer og venskaber. 

Eksempel: 

Et af børnene vil ikke deltage i en af den planlagte aktiviteter (Rytmik), barnet er med i rummet, men 

sidder og iagttager de andre børn og den voksne. Efter at barnet har fået lov til at opleve og set hvor 

stor glæde det giver de andre børn, kommer barnet tøvende hen og deltager, efter et stykke tid deltager 

barnet på lige fod med de andre.   

Eksemplet viser, at man kan se, at det er vigtigt at barnet føler sig tryg i situa-tionen. At barnet bliver 

godt forberedt og får lov til at selv tage en beslutning om hvornår de føler sig klar til at deltage. Ved at 

barnet er motiveret og føler sig tryg, giver det en bedre læring og udvikling hos barnet.  

I de daglige rutiner som f.eks. garderoben, spisesituationer eller på toilettet, giver vi bør-nene vejledning 

og positiv anerkendelse. Vi er nærværende, lytter og støtte barnet. Vi op-fodrer de største børn til at 

hjælpe de mindre børn, så de får øje og empati for hinanden. Når vi går på tur blander vi grupperne 

aldersmæssigt. De største holder en af de mindste i hånden og får et ansvar på turen, samtidig bliver 

de største børn gode rollemodeller for de mindste børn.  
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Eksempel: 

En pige på 3 år, sidder på gulvet og er ved at lave et puslespil. Hun samler brikkerne sammen, der 

ligger lidt spredt og er ved at sætte en brik på. Der kommer en dreng hen og begynder at tage nogle af 

brikkerne. Pigen begyn-der at græde og kigger på en af pædagogerne. Et andet, ældre barn kommer 

og sætter sig ved siden af og prøver at hjælpe hende, men pigen fortsætter med at græde. En af 

pædagogerne kommer over og siger at drengen der tog puslebrikken nok også bare vil hjælpe med at 

lave puslespillet. Pigen stopper med at græde og nikker og fortsætter med at putte en brik på pladen. 

Pæda-gogen spørger om de kan lave det færdigt sammen med den store pige der kom over for at 

hjælpe og drengen som tog brikken. Det er godt hvis de hjæl-pes ad, da de skal spise frokost om lidt. 

Pigen, drengen og den store pige hjælpes ad og samler puslespillet. Da de er færdig sætter de sig op 

ved bor-det sammen og spiser frokost. 

Eksemplet viser at pædagogen er et godt bindeled mellem børnene, drengens intention kan italesættes 

og hans initiativ bliver positivt bekræftet. Pædagogen vejleder, støtter og giver anvisninger. Det ældre 

barn føler sig værdifuldt og får anderkendelse for sin hjælp. Den voksnes rolle er vigtig for at italesætte 

situationen for børnene og undgå en konflikt. 
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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.<  

 

Vi har dagligt samtaler med børnene og er bevidste om at det skal være åbne spørgsmål og en 

længere dialog med børnene. De voksne er tilgængelige og lytter til hvad børnene har at sige og 

fortælle. Vi bruger de daglige rutiner såsom garderoben, når vi spiser vores madpakker og når vi deler 

frugt. Her er der mulighed for at få en naturlig kommunikation iblandt voksne og børn samt børnene 

imellem. Da børnene i disse situationer ikke er al-dersopdelt, giver det mulighed for børnene at lære 

nye ord og begreber. De voksne place-rer sig altid i øjenhøjde med barnet når vi taler sammen. 

Eksempel:  

En voksen har sat sig i gaderoben for at hjælpe børnene og sidder i øjenhøjde og viser sin 

tilgængelighed. En af pigerne kommer hen og spørg om hjælp til at lyne sin jakke og har svært at få 

sine vanter på. Den voksne viser interesse og sætter ord på sine handlinger sammen med barnet og 

barnet fortæller at hun har fået nye vanter. Den voksne spørger ind til det og de får en dialog om 

vanterne som barnet er meget begejstret for.  

 

Vi vægter højtlæsning i mindre aldersopdelte grupper, hvor børnene lære at lytte, der åb-nes for en 

dialog og de lærer at kommunikere og udvikle deres sproglige kompetencer. De får lov til at deltage i en 

dialog sammen med den voksne omkring bogen og bogens hand-ling, der bliver stillet åbne spørgsmål 

for at få børnene med i en længere dialog.  

Igennem mange år har børnene i Vesterled haft en lille kuffert med på sommerferie, i den kommer der 

skønne ferieminder i, som børnene har oplevet sammen med familien. Når vi i fællesskab åbner 
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kufferten og børnene fortæller om deres sommerferie, kommer barnet i centrum og ved at de har 

visuelle ting med i kufferten, bliver det nemt for dem at genfor-tælle og huske ferien.  

Ligeledes skaber det nogle gode relationer for barnet, at vi alle kan tale med om deres oplevelser. Når 

den senere bliver sat op, kan børnene sammen med en voksen, forældre-ne eller et andet barn, gå til 

og fra og tale om hvad der er på billederne og hvad de lavet sammen med deres familie. Det giver et 

godt samarbejde mellem barn/forælder og institu-tion.  

Ved at skrive fortællinger på børnenes tegninger eller andre kreative ting, bliver barnets fantasi og ord 

fremhævet og de får lov til at udtrykke deres tanker og handlinger. Det syn-liggør det enkeltes barns 

læreproces, tanker og refleksioner og giver indsigt i det enkelte barns trivsel, læring og udvikling. 

Den gode stol hvor barnet bliver fremhævet og får lov til at stå i centrum, giver barnet selvværd og 

glæde. Børnene må kun fortælle hvad barnet i stolen er god til, hvilket frem-hæver barnet på en god og 

positiv måde. Børnene får lov til at udtrykke sine tanker om-kring barnet og de får øje på hinandens 

gode sider. 

For en del år siden startede vi med fællessang om fredagen, vi har samlet sange i mapper som 

børnene holder af og kender. Vi bruger vores udendørs faciliteter til sanglege og ryt-mik, børnene har 

mulighed for at være med hvis de har lyst.  
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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. 

Vi bruger vores fantastiske store uderum, der giver børnene mulighed for at bruge deres krop på 

forskellige måder, så som at klatre i træer, op i lidt højere tårne, gå balance, gyn-ge, cykle osv.  

På vores græsplane har vi mulighed til at spille fodbold med børnene og lege fælles lege. 

Vores spænende redskaber indbyder børnene til at bruge deres krop og prøve grænser af, de får ofte 

succesoplevelser og bliver beviste om deres egen krop og udfordrer sig selv. Det giver børnene et 

bedre selvværd og mange gode kropslige udfordringer.   

Børnenes sanser bliver stimuleret ved at bruge forskelligt underlag som græs, jord, asfalt, sand men 

også køkkenhaven og vores bål med de dufte og lugte der kommer fra ild, bær og krydderurter. De får 

også en bedre forståelse for miljøet, børnene lærer ved at under-søge og eksperimentere med jord, 

sand, små dyr osv. 

Ved planlagte forløb med krop/bevægelse får børnene lov til at udtrykke sig rytmisk og bevæge sig til 

musik og prøve kroppen af på mange andre måder. De skal støttes af de voksne og udfordre deres 

krop. Krop og bevægelse giver samtidigt socialt fælleskab og glæde. 

Uderummet skaber læringsmiljøer, sociale relationer og fælleskaber med børn og voksne og de lærer 

sig selv og de andre på tværs af stuerne. Her får de en bedre forståelse for sig selv. 

Når vi arbejder i køkkenhaven bruger børnene deres krop idet de graver og planter, deres sanser bliver 

sat i spil med lugte og smag. De afprøver deres krop ved at rode rundt i jor-den, tage ukrudt op, køre 

med trillebør og hjælpe og samarbejde. De voksne deltager og er engageret. De hjælper børnene med 

at få sat ord på det de laver og børnene har man-ge spørgsmål som skal besvares hvilket giver en god 

dialog. 

Køkkenet giver mulighed for at lære ny mad at kende, når børnene er med til at lave ma-den, bage 

brødet eller forberede grøntsagerne, er de meget mere villige til at turde smage på noget nyt. Deres 

sanser og smagsløg bliver stimuleret. 
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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.<  

Uderummet giver børnene mulighed for at opleve glæde og nysgerrighed i naturen. Den store baghave 

med mange træer og buske giver børnene en viden om planter og insekter, de kan følge med i 

årstidernes skiftene.  

De voksne er med til at udvikle deres tanker og nysgerrighed ved at stille spørgsmål og svare på 

børnenes underen. Vores tablet er et godt hjælpemiddel, hvor vi sammen med børnene kan søge viden 

og svar. Deres fantasi bliver stimuleret, f.eks. kan en træstamme bliver til en båd, en flyvemaskine eller 

pinde bruges til svær i legen. Børnenes leg og fan-tasi udvikles gennem de materialer som findes på 

legepladsen. Vores kommunale gård-mænd/kvinder lader træet, som er blevet fældet pga. alder, ligge i 

vores have, så børnene kan følge med i insekternes liv i det døde træ.   

Bålstedet giver erfaring og respekt for ild og fascinationen af det. Der skabes et hyggeligt samvær rundt 

omkring et bål, hvor vi synger sammen, ind imellem laver vi mad på bålet. Alt efter årstidens gang 

bruger vi naturens materialer og børnene får lov til at prøve og eksperimentere. Der kan laves små 

nisser, spindelvæv eller fuglereder af pinde og kviste vi har samlet i naturen. Om sommeren er det 

gerne vand vi arbejder med, børnene prøver for eksempel at finde ud af hvilke ting der kan flyde eller 

går til bunds.  

Børnene tegner meget og bruger en del papir. For at børnene skulle forstå mængden af det papir der 

bruges og hvor mange træer der fældes for at de kan tegne, lavede vi vores eget papir. Vi forsøgte at 

visualisere mængden af træer og papir.   

Vi har i mange år haft vores egen kompost til frugt og grønt, så børnene ser hvordan og hvilke 

madvarer som bliver til jord. Børnene får en forståelse for hvordan frugt, grønt og andet forgår i naturen 

og de bliver samtidig opmærksomme på, hvad der ikke bliver til jord. Børnene får det at se når de i 

foråret tømmer komposten i køkkenhaven og der f.eks. er hældt plastisk eller metal i. 
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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.<  

Rundkreds, sange og fælleskab skaber læring og glæde hvor alle kan deltage. Ryt-mik/læsning i mindre 

grupper inddrager alle børn til at deltage.  

Vi følger årets traditioner og det er noget vi vægter højt. Synes det er vigtigt at udvikle og bevare den 

kulturelle arv. Børnene får lov til at prøve forskellige materialer som papma-che, maling, trylledej, 

bagning som aktiverer børnenes sanser og følelser. 

De afprøver sig selv og får erfaringer. De lærer at udtrykke sig på forskellige måder via tegninger, 

maling, klip og klistre. Vi værdsætter børnenes tegninger og frembringelser ved at, sætte tegningerne i 

rammer og hænge dem op, så alle får glæde at dem. Samtidig kan de være inspiration for andre børns 

fantasi. Børnenes syr og væver ting og vi bruger me-get tid på at gøre dem brugbare, så som at sy 

puder, tasker eller vægtæpper, som gerne gives til mor eller far i gave.    

Vi prioriterer den frie leg hvor børnene får mulighed for at lege og selv skabe venskaber. De afprøver 

sig selv i f.eks. konflikter og legens udvikling. Børnene bruger deres fantasi og bearbejder sig selv og 

deres omverden. 
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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. 

 

Vi evaluerer ved vores stuemøder som afholdes ca. hver 14. dag, her bruger vi smitte-modellen. Ved 

vores fælles personalemøde én gang om måneden bruger vi ”Redskab til selvevaluering” Vi vil 

fortsætte med at gennemgå delelementerne i den nye styrkede læreplan, hvor vi vil prioritere de gode 

diskussioner og dialoger. Her er der mulighed for at få øje på vores og børnenes trivsel med mulighed 

for at kunne udvikle og ændre arbejdsgangen. 

 

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

 

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

hverdagen.  

Vi vil afholde faste reflekterende møder, for at sikre at vi arbejder og understøtter børnenes læring og 

trivsel. Vi vil bruge bogen ”Evaluerende praksis” som en hjælp til vores evaluering og bruge skabelonen 

”Evaluering af arbejdet med den pædagogiske læreplan”. 

For at få det optimale ud af evalueringen, skal alle i personalegruppen deltage for at man-ge forskellige 

tanker og meninger kommer i spil. 

 


