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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 pædagogiske 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 publikationen. 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 Kastrupgård er en lille børnehave med plads til alle. Børnehaven ligger i det almene boligbyggeri 

Olufsgården, og er oprindeligt 3 lejligheder der er blevet slået sammen. Vi har 2 stuer, Radise- og Grønærtestuen, og 

vi har 41 børn i børnehaven. Vi har en dejlig stor legeplads, med plads til masser af leg og bevægelse. Børnehaven 

Kastrupgård ligger tæt på metroen, og vi har både havn, strand og Den Blå Planet i gåafstand. Personalegruppen 

består ud over leder og souschef af 2 pædagoger og 2 pædagogiske assistenter. Derudover har vi en 

pædagogmedhjælper på 21 timer i en midlertidig tildelt pulje. Vores personalegruppe er yderst stabil og har løbende 

igennem årene videreuddannet sig hvilket har bidraget til stor viden og erfaring i huset. De 5 af os har været i huset i 

mere end 14 år, hvilket vi ser som et udtryk for stor arbejdsglæde og engagement.  

 

Vi har i vores institution udarbejdet en struktur, der er baseret på projektgrupper og værksteder, og hvor 

læringsmiljøer og evalueringskultur er i højsædet hele dagen. Vi mener grundlæggende at en forudsigelig og 

gennemtænkt struktur skaber et læringsrum der tilgodeser børnenes behov mest muligt. Samtidig giver det både for 

børn og personale en tryghed at vide hvad der skal ske, og at de voksne er forberedte. Vi er samtidigt meget 

optagede af at skabe læringsmiljøer i bevægelse, ved at inddrage børnenes tanker og ideer, således at børnene bliver 

aktive medspillere i egen læring.  

 

Høj faglighed og det at have et tæt forældresamarbejde er vigtige værdier for os.  
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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 Kastrupgård arbejder vi ud fra en overbevisning om at det at være barn har en værdi i sig selv og at 

alle børn er unikke. Vi er samtidig meget optagede af betydningen af vores tilgang til og dermed måden vi møder 

barnet på. Vi er nysgerrige på og støtter op om barnets initiativer. Vi lytter til børnene og inddrager de observationer vi 

gør os i vores løbende planlægning og indretning. Alt dette sker ud fra et perspektiv om at børn skal have mulighed for 

aktivt at være medskabere af egen udvikling og læring, og at børnene skal opleve at føle sig set og forstået.  

Leg har en stor værdi i sig selv, da den giver mulighed for at fremme fantasi, nysgerrighed, sociale kompetencer, 

selvværd og identitet. Vi ser vores rolle i forhold til legen at vi skal støtte op om de børneinitierede lege, og have øje 

for hvor det f.eks. er nødvendigt at byde ind med forslag til udviklingen af en leg så den ikke går i stå eller byde ind 

med muligheder for inddragelse af de børn som ikke er en del af legen.  

Læring foregår hele tiden, og derfor er det vores opgave at skabe de bedst mulige læringsmiljøer hele dagen. Et godt 

læringsmiljø består af mange ting, men vi er især optagede af at skabe trygge og inddragende læringsmiljøer, hvor 

børnene tør begå fejl og slippe fantasien løs.  

Vi arbejder med at udvikle børnenes selvhjulpenhed. Et eksempel på dette er når vi spiser frokost, hvor børnene selv 

henter madpakkerne og dækker bord. Når børnene har spist, tager de af bordet, ved at sørge for, at deres egen 

madpakke, tallerken og glas kommer over på rullevognen eller direkte i køkkenet igen. 
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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? 

    Refleksion og evaluering er en stor og vigtig del af vores pædagogiske grundlag, og medbringende til etableringen 

af læringsmiljøer, hvor børneinitierede lege fremmes og understøttes. Det betyder i praksis at vi f.eks. kan have et 

forudbestemt mål med en aktivitet, men at målet kan ændres – justeres i forhold til børnenes optagethed og 

interesser. 

Vi arbejder i mindre grupper, hvor alle børn her bliver en del af et fællesskab. 

Vi er meget opmærksomme på indretningen på stuerne, så stuerne er opdelt i små miljøer, ved afskærmning af reoler 

og bug af tæpper. 

Vi er opmærksomme på at personalet får placeret sig på stuerne således at vi kan støtte børnene i deres 

legerelationer. Derudover arbejder vi med at lave læringsmiljøer hvor alle børn får mulighed for at deltage ud fra de 

deltagelsesmuligheder de har. Vi inddrager barnets perspektiv, deltagelse i fællesskabet, børnegruppens 

sammensætning og børnenes forskellige forudsætninger når et læringsmiljø skal tilrettelægges. 

Vi er bevidste om at det er vigtigt at indgå i længere dialoger med børnene, stille åbne spørgsmål og kontinuerligt 

sætte ord på alt det der sker i børnehaven så det bliver et rigt sprogligt læringsmiljø børnene udvikler sig i. 
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Samarbejde med forældre om børns læring 

”Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan dagtilbuddet samarbejder med forældrene om børns læring.” 

Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 24-25 

 

Hvordan samarbejder vi med forældrene om barnets og børnegruppens trivsel og læring? 

     I forældresamarbejdet skaber vi tillid igennem åben kommunikation omkring barnets trivsel og udvikling. Vi giver os 

tid til at lytte og være nærværende, men uden at vi svigter vores primære opgave, børnene. Det betyder i praksis at vi 

er i tæt dialog med forældrene i hverdagen i både hente/bringe-situationer om barnets dag – hvilket vi oplever giver et 

tæt og trygt samarbejde med forældrene omkring barnets trivsel, læring, udvikling og dannelse.  

Derudover bruger vi Aula hvor der flere gange ugentligt bliver lagt opslag op, der omhandler grupperne, værksteder, 

fødselsdage, legesituationer, praktiske meddelelser mm. Vi oplever at dette giver forældrene indblik i deres barns dag, 

og samtidig giver adgang til samtaleemner om hvad der er sket i børnehaven og danner bro imellem institution og 

hjem. 

 

Allerede når barnet starter her hos os, tilbyder vi et opstartsmøde for at få en dialog med forældrene om deres barn, 

da de er dem, som kender dem bedst og vi kan få et kendskab til barnet, for at hjælpe det bedst muligt i start i 

børnehaven. Vi inviterer også til skoleparathedssamtaler umiddelbart inden forældrene skal foretage 

skoleindskrivningen, men derudover er der ikke flere fastlagte forældresamtaler i løbet af tiden i børnehaven. Både 

forældre og pædagoger kan til en hver tid indkalde til møder vedr. barnets trivsel hvis der opstår behov ud over de 

obligatoriske samtaler. Vi er løbende i tæt dialog med forældrene om barnets hverdag i hente/bringe-situationer hvilket 

vi oplever giver et tæt og trygt samarbejde med forældrene omkring barnets trivsel, læring, udvikling og dannelse.  

 

I vores børnehave har vi en forældrebestyrelse, som består af forældrerepræsentanter, 2 personalerepræsentanter og 

lederen af børnehaven. Alle der har lyst til at få indblik i hvad og hvorfor vi arbejder med de ting vi gør i Børnehaven 

Kastrupgård kan melde sig til forældrebestyrelsen. Der vælges repræsentanter én gang årligt på vores forældremøde. 

Forældrebestyrelsen er bl.a. med til at arrangere bedstedag, sommerfest, julehygge og meget mere. Vi taler om 

hvordan arrangementer kan forberedes, så forældre og børn får mest ud af det.  

 

Vi tilbyder altid forældre et for-besøg når forældrene ringer og fortæller at deres barn har fået plads hos os. På for-

besøget får forældrene en rundvisning i børnehaven og vi fortæller om husets værdier. Vi opfordrer derudover også 

forældre til at komme forbi børnehaven flere gange inden opstart, hvis de har mulighed for dette, de det er vores 

erfaring at det er vigtigt for børn at kunne sætte billede på deres nye børnehave og jo mere de har set – jo bedre kan 

de tale med deres forældre om det at skulle starte børnehave.   

Når barnet starter her hos os, tilbyder vi et opstartsmøde for at få en dialog med forældrene om deres barn, da de er 

dem, som kender dem bedst og vi kan få et kendskab til barnet, for at hjælpe det bedst muligt i start i børnehaven. Vi 

er i tæt dialog med forældrene i hverdagen i både hente/bringe-situationer, hvilket vi oplever giver et tæt samarbejde 

med forældre omkring barnets trivsel, læring, udvikling og dannelse. Derudover bruger vi Aula hvor der næsten dagligt 

kommer opslag op, der omhandler grupperne, værkstederne, fødselsdage, lege, praktiske meddelelser mm. Vi 

oplever at dette giver forældrene indblik i deres barns dag, og samtidig giver adgang til samtale emner om hvad der er 

sket i børnehaven.  
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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? 

    Det at vi organiserer os i mindre børnegrupper om formiddagen mener vi at vi er med til at integrere børn i udsatte 

positioner. De mindre grupper giver børnene mulighed for at få støtte til de udfordringer der måtte være i et mere 

overskueligt miljø. Det er vigtigt at børn i udsatte positioner oplever at være en del af fællesskabet. Vores fastlagte 

refleksionstid giver os mulighed for at planlægge forløb med de børn vi bekymrer os for, og giver gode muligheder for 

at ændre og justere på læringsmiljøet så det skaber tryghed hos barnet og bliver optimalt for det udsatte barn.  

 

Når vi oplever at et barn har udfordringer, går vi straks i dialog med forældrene for at få et samarbejde i gang omkring 

barnets udvikling og trivsel. Sammen med forældrene aftaler vi hvordan vi bedst i fællesskab hjælper og støtter op om 

barnet og der udarbejdes en handleplan. Hvis vi vurderer at et barn ikke udvikler sig hensigtsmæssigt med den 

pædagogiske praksis vi kan tilbyde, beder vi i samarbejde med forældrene om hjælp blandt vores samarbejdspartnere 

i ROF, der tilbyder assistance fra tale/høre pædagog, psykolog og fysioterapeuter. Fælles for dem alle er at de kan 

bidrage med deres ekspertise og faglighed som gør, at vi i højere grad kan præcisere og tilrettelægge den 

pædagogiske indsats, og derved give de bedste rammer for udvikling. 

 

Når vi ser familiens betydning og den dynamik barnet er en del af som en grundlæggende forudsætning for dannelse 

af selvforståelse og idealer, så bliver det tydeligt hvor vigtigt det er at vi kan agere som rollemodeller og være ægte – 

bruge vores personlighed – vise hvem vi er – og ikke distancere os til funktioner. Det betyder at de voksnes tilgang til 

og møde med barnet bliver afgørende for at skabe et læringsmiljø der tager højde for og involverer børn i udsatte 

positioner.   
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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.) 

     Som baggrund for planlægningen af forløbet for de ældste børn, har vi valgt at se nærmere på de færdigheds- og 

videns mål som gør sig gældende i 0. klasse. Samtidig har vi har valgt at støtte op os af et nyere materiale udarbejdet 

af undervisningsministeriet og Røde kors om overgange, som hedder ”Zak i skole”.  ”Zak i skole” tager udgangspunkt i 

7 små temaer der er målrettet skolestart. Temaerne omhandler alt fra sociale kompetencer, fællesskab og inklusion, 

gode vaner i forhold til søvn, mad og motion til hygiejne.  

Noget af det som vi eksempelvis forsøger at komme omkring er de mange spørgsmål børnene kan sidde med inden 

de skal videre på SFO. Vores erfaring er at børnene kan sidde med meget forskellige tanker og spørgsmål, som vi ud 

fra de temaer der er i ”Zak i skole” kommer ind på. Det kunne f.eks. være at vi taler om at det kan være svært at være 

ny et sted, og hvad man kan gøre hvis man bliver ked af det men også hvordan børnene kan hjælpe andre der bliver 

kede af det. Vi oplever at børnene stiller spørgsmål som ”Hvad nu hvis der er en anden der tager min kasket ude i 

skolegården?”. Eller ”Hvad nu hvis jeg ikke kan låse døren op igen når jeg er på toilettet?”. Her forsøger vi sammen 

med børnene at ud fra deres eksempler, komme med bud på hvilke handlemuligheder der er i de forskellige 

situationer.  

Vi vil derudover under forløbet have særlig fokus på at fremme børnenes sproglige bevidsthed og matematiske 

opmærksomhed, da det er nogle af de opmærksomhedspunkter der er fremhævet i 0. klasses kompetencemål. 

Derudover besøger vi altid de Sfo´er som børnene skal starte på. Vi får også besøg fra skole og Sfo hvor vi giver en 

overlevering på børnene og hvor børnene får mulighed for at møde de pædagoger de skal over til, samt stille de 

spørgsmål som børnene nu engang har. 
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Øvrige krav til indholdet i den pædagogiske læreplan 

Inddragelse af lokalsamfundet 

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

etablering af pædagogiske læringsmiljøer for børn.” 

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

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

     I Børnehaven Kastrupgård ser vi muligheder i de faciliteter vi har i nærområdet. I vores planlægning af projekter 

benytter vi ofte biblioteket, som inspiration for børnene i form af lån af bøger, udstilling af projekter og sammenkobling 

af vante besøg med forældre og andre voksne i børnenes liv.  

Kastrup kirke inviterer os hvert år både på påske- og jule-gudtjeneste, hvilket vi har valgt at støtte op om, fordi de 

fleste børn har besøgt kirken og de gør et fantastisk arbejde, for at børnene får kendskab til kirken. 

Vi har i samarbejde med forældre, besøgt forskellige arbejdspladser f.eks. i forbindelse med et tema, men vi har også 

planlagt andre besøg på arbejdspladser hvis en forælder evt. har henvendt sig og spurgt om vi havde lyst til at komme 

på besøg på deres arbejdsplads.  

Vi har haft stor gavn af Den blå planet, Den blå base og stranden, da det er andre læringsmiljøer end institutionen, der 

tilbyder rig mulighed for læring i mange former.  

Vi har et godt samarbejde med Naturskolen som vi også ofte besøger med børnene, især i sommerperioden hvor de 

ofte byder på diverse aktiviteter i det fri.  

Nærmiljøet er vigtig i vores arbejde med børnene, da dette ofte er viden børnene har med sig. De ved hvor de bor, 

hvilke veje der fører til fritidstilbud, skoler mm. Vi benytter legepladserne i lokalområdet og ofte er dette også 

legepladser, som børnene bruger uden for institutionen – og vi oplever ofte at børnene kommer med forslag om 

legepladser vi kan besøge.  

Vi har de sidste par år samarbejdet med Kastrup Boldklub hvor vi afholder fernisering 2 gange årligt. Vi oplever at vi 

bl.a. på denne måde er med til at udbrede kendskab til de tilbud der er i kommunen for både børn og forældre.  
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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? 

       Vi har i år valgt at male på radisestuen, og i samarbejde med en udefra valgt at male halvdelen af væggen i en 

douce farve for derigennem at skabe et mere roligt udtryk på stuen.  

Vi forsøger så vidt muligt at inddele stuen i flere mindre læringsmiljøer. Vi har f.eks. et tegnebord, hvor der hænger 

alfabetet og talrækker på væggen. Her står alle de materialer klar som man kunne få brug for når man sidder og er 

kreativ. Det kan være lim, saks, farveblyanter, viskelæder, blyantspidser, papir, karton osv. 

Vi har et rum vi kalder hyggeren, hvor børnene har mulighed for at gå ind og lukke døren (der er glasruder i døren så 

vi kan altid se hvad de laver, men den lukkede dør giver børnene en fornemmelse af at være alene). Her kan børnene 

bygge med Lego, sidde i sækkestole og slappe af eller bare tale sammen uden de voksne. 

Vi ser at børnene i børnehaven er gode til at opdele sig ved de forskellige borde og gulvtæppe og sætte lege i gang 

her.  

Når vi oplever at børn har sværere ved at indgå i samspillet med de andre børn er det vores ansvar at hjælpe barnet i 

samspillet med de andre børn og lave nogle læringsmiljøer hvor barnet får mulighed for at indgå i relationer. Det 

kunne f.eks. være at vi hentede vores og klodser og startede med at bygge en zoo sammen. Hurtigt vil flere børn 

komme til og en voksne kan trække sig i baggrunden. Dog stadig være til rådighed for at hjælpe barnet i legen ved at 

komme med gode ideer eller følge op på de andre børns initiativer. 

Som tidligere nævnt arbejder vi i projektgrupper og de dage børnene ikke er i grupper, har de mulighed for at vælge 

sig på legeværksted eller udeværksted. Her er børnene medbestemmende i forhold til værksted samt det der sker på 

værkstederne. 
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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. 

    Børnene i børnehaven skal have deltagelsesmuligheder og det forudsætter engagement, livsduelighed, gåpåmod 

og kompetencer til deltagelse. Her er det vigtigt at vi som personale er støttende i forhold til barnets mulighed for at 

udtrykke egne følelser, håndtere konflikter hensigtsmæssigt, håndtere med- og modgang samt støtte børnene i at gå 

deres egen veje, altså vælge aktiviteter og relationer til og fra. Børnene skal turde deltage og tage initiativer til at 

skabe de muligheder som vil hjælpe dem til at få det liv de gerne vil have og blive en del af de fællesskaber som de 

gerne vil. 

I børnehaven møder barnet voksne som er åbne og nysgerrige der griber deres ideer med åbent sind. Alle børn bliver 

set og hørt på deres måde og bliver en del af fællesskabet. Vi skaber plads til fordybelse i vores projektgrupper ved at 

samle børnene i mindre grupper og derigennem skaber vi mulighed for udvikling. Vi mener at den forudsigelighed og 

hermed tryghed børnene møder i børnehaven giver barnet mulighed for at udvikle sig. 

Læringsmiljøet skal gennem leg og andre meningsfulde aktiviteter bidrage til at børnene gør sig erfaringer med de 

forskellige sociale positioner. Barnet kan f.eks. være den styrende, den tilbageholdende eller igangsættende i lege. 

Læringsmiljøet skal skabe muligheder for fordybelses, det understøtter børnenes koncentrations- og abstraktionsevne 

og det ser vi sker i vores fordybelsesgrupper, hvor vi er opdelt i mindre grupper, samt på værksteder hvor der er rum 

til at vi følger børnenes spor og arbejder koncentreret med dem. F.eks. når børnene i en gruppe foreslår at man gør 

noget andet, end hvad først var tænkt. Så forsøger vi at følge deres tanker og inputs og derved skabe en fælles 

konstrueret fremdrift.  

Det er vigtigt at læringsmiljøet understøtter, at børn i udsatte positioner gør sig erfaringer med og aktivt indgår i disse 

gensidigt forpligtende fællesskaber 
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Social udvikling 

”Social udvikling er udvikling af sociale handlemuligheder og deltagelsesformer og foregår i sociale fællesskaber, hvor 

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

forskellighed.  

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

opbygning af relationer til andre børn, til det pædagogiske personale, til lokal- og nærmiljøet, til aktiviteter, ting, legetøj 

m.m.” 

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

 

 

 

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø børnenes sociale udvikling? 

Herunder, hvordan vores pædagogiske læringsmiljø: 

 Understøtter de to pædagogiske mål for temaet Social udvikling  

 Tager udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag  

 Ses i samspil med de øvrige læreplanstemaer. 

 

     Vi arbejder i mindre grupper, hvor alle børn her bliver en del af et fællesskab. Derudover arbejder vi med at lave 

læringsmiljøer hvor alle børn får mulighed for at deltage ud fra de deltagelsesmuligheder de har. Vi har f.eks. flere 

børn som sprogligt er udfordret/har været sprogligt udfordret, her oplever vi at de nemmere bliver en del af 

fællesskabet og kan være med hvis vi f.eks. lege, sanglege, hvor vi bruger krop og mimik. Da vi er bevidste om at det 

er en del af kommunikationen at bruge ansigtsudtryk og kroppen. 

Børns sociale læring og udvikling fremmes b.la. via legen. I børnehaven følger vi børnenes spor og hvis vi kan 

fornemme at en børnegruppe er i gang med en god leg, men klokken nærmer sig frugttid. Så kan vi sagtens lade dem 

lege og rykke frugten til senere eller lave en frugt tallerken de evt. kunne få med på legepladsen. Så de ikke bremses i 

deres gode leg og evt. kan bygge videre på legen ved at lege frugt-delen ind i legen. Det er vigtigt at vi som 

pædagogisk personale er ekstra opmærksomme på når vi oplever børn der har svært ved at indgå i fællesskaber, her 

skal vi veksle mellem at gå foran, ved siden af og bagved med henblik på at understøtte børnenes deltagelse i 

legefællesskaber. Vi har en opmærksomhed på de børn der er igangsættere af lege, dem der går ved siden af og dem 

der står udenfor. Hvordan hjælper vi dem i deres leg og får dem til at shine. Hvor ligger barnets kompetencer, hvad er 

barnet god til og hvordan hjælper vi barnet til at udvikle flere lege-scripts. Med lege-scripts mener vi f.eks. hvordan 

leger man læge, hvordan leger man med bilerne, hvordan leger man med dinosaurusser. Barnet lærer hvordan de kan 

lege de forskellige lege sammen med en voksen og andre børn og kan efterfølgende bruge denne viden til at indgå i 

legerelationer med andre børn. 

Deltagelse og medindflydelse, vi arbejder i børnehaven med grupper og værksteder. Når børnene ikke er i deres faste 

gruppe, så har de mulighed for at vælge sig på de værksteder der er. Her har de medindflydelse på hvad der skal ske 

på det givne værksted. De voksne har måske sat rammerne for at det er et rytmisk værksted, men børnene bliver 

spurgt hvad de kunne tænke sig at lave inden for det. Børnene foreslår ofte forhindringsbane og at danse. 
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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. 

Vi anvender Tårnby kommunes udarbejdede sprogstrategi, som redskab for udvikling og evaluering af vores 

pædagogiske læringsmiljø.  

Vi sætter ord på alt hvad vi gør, om det er i gruppesammenhæng eller når vi tager tøj på i garderoben. Da vi er 

bevidste om at det er en del af kommunikationen at bruge ansigtsudtryk og krop. 

Ved bekymring for et barns sprog har vi, som en del af kompetence-centeret tilknyttet en tale-hørelærer til 

institutionen. Her kan vi søge råd og vejledning til hvordan vi bedst muligt støtter op omkring barnets sproglige 

udvikling. Vi har en sprogvejleder i huset som alle i personalegruppen kan gøre brug af, i forhold til rådgivning til, 

hvordan vi bedst muligt sprogstimulerer børnene. 

Som et forsøg, blev der i 2020 indført sproggrupper, hvor talehørerlæreren planlagde et forløb i samarbejde med 

vores sprogvejleder. Sprogvejleder og evt. en pædagog vil skulle fortsætte forløbet, hvor talehørerlærer er med tre 

gange over et forløb af 10/12 gange. 

Det pædagogiske personale er indlevende, nysgerrige og har lyst til kommunikation og samtale med fokus på det 

børnene er optagede af. I vores fordybelsesgrupper samler vi børnene og har dialog hvor alle har mulighed for at byde 

ind med det de tænker, ideer, oplevelser osv. Vi forsøger at bruge alle børnenes input i gruppeforløbet. 

Vi skal hjælpe alle børn til at indgå i dialoger, hvor de lærer at skiftes til at være i en tale- og lytte position. 

Det pædagogiske personale kan gennem samtaler, spørgsmål, historiefortælling og leg sætte ord på børnenes 

forskellige oplevelser. 

Vores læringsmiljø giver børnene adgang til bøger, skriveredskaber, papir og andre skriftlige produkter så børn bliver 

introduceret til bøgernes univers og nysgerrige på skriftsproget, herunder kigge i bøger, stille spørgsmål om 

bogstaver, få læst højt og tale med det pædagogiske personale om det bøgerne rummer. 

Når vi oplever at børn er udfordret på deres sprogtilegnelse og er i en udsat position, er det vigtigt at vi støtter op 

omkring barnet i forhold til samarbejde med forældrene, men også i forhold til fællesskabet i dagtilbuddet. 



16 

 

I børnehaven har vi en kommunikationstavle, den bruges til at vise børnene hvad sagen bringer, dette giver børnene 

indflydelse på dagens gang i form af et billede af dem selv som hænges på tavlen. Barnet kan se hvilke voksne og 

børn der er på den gældende værksted. Dette er en struktur som at med til at skabe tryghed og genkendelighed for 

barnet samt visuelt viser både børn og voksne hvor vi skal være og sammen med hvem. 

Vi benytter Aula som kommunikationsredskab hvor vi ofte ligger billeder op samt en lille tekst om hvad der skete 

under aktiviteten. Dette er med til at hjælpe barnet med at fortælle hvad det har oplevet i børnehaven og dermed 

grobund for at skabe en god dialog med sine forældre om børnehavelivet. 

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. 

 

   Vores inde-arealer er ikke særligt store så derfor vil vi oftest søge udenfor når der skal løbes, hoppes og danses. Vi 

har en stor højtaler som kan lave lysshow i forskellige farver og den bruger vi en del. Denne effekt er god til både vild 

dans og afslapning. Vores borde er på hjul og kan derfor køres væk og skabe mere plads på stuen. 

Vores læringsmiljø skal understøtte at barnet erfarer verden med deres krop og gennem deres krop.  

Vores læringsmiljø ude på legepladsen understøtter udviklingen af de tre motoriske grundsanser, den taktile- den 

vestibulære- og muskel-led-sansen. Vi har ude på legepladsen, en plade hvor børnene kan snurre sig rund på, 

gynger, legestativ med reb, en bakke de skal rulle ned af mm.    

Vores legeplads er meget alsidig og indeholder både de gængse legeredskaber som gynger, rutsjebane, legehuse og 

sandkasse. Samtidig byder vores legeplads på flere mindre kroge hvor børnene kan trække sig hen og lege mere 

uforstyrret. Vi har også en bakke hvor børnene kører på skateboards på, det er både siddende og stående.  

Vi er ude hver dag mellem 12-14. Derudover har børnene mulighed for at vælge sig på udeværksted om formiddagen, 

som også kan være gå tur i nærmiljøet. 

Vi benytter værktøjet ”Hoppeline” som opfordrer til sang, fælleskab og bevægelse. Derudover er det et materiale som 

giver alle børn mulighed for at deltage på sin måde. Her tænker vi reel deltagelses position og legitim perifer 

deltagelse. F.eks. er reel deltagelses position når barnet kan se en mening med aktiviteten og derigennem kan 

forhandle sin mening i fællesskabet og derfor påvirke det. Hvor legitim perifer deltagelses position er hvor barnet 

iagttager de andre børn, og herunder identificere sig med aktiviteten, for senere at kunne rykke sin deltagelse fra 

legitim -  til reel -  deltagelses position.      
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Vi har i kommunen et tilbud der hedder legepatruljen, hvor to pædagoger kommer og henter 8 børn og kører et sted 

hen i nærmiljøet og leger med børnene. Her lærer børnene nye lege, som de kan præsentere de andre børn i 

børnehaven for, samt danner nye relationer og får mere gåpåmod i forhold til at lære fra sig og lege med de andre 

børn. 

Hvert år i uge 41 bliver der afholdt sundhedsuge i kommunen. Vi bliver inviteret til forskellige aktiviteter, og har selv 

lagt legeplads til at andre institutioner kom og var med til en rytmisk formiddag med Rytmik Grete. (rytmik pædagog og 

bevægelseslege instruktør)     

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. 

   Vores inde-arealer er ikke særligt store så derfor vil vi oftest søge udenfor når der skal løbes, hoppes og danses. Vi 

har en stor højtaler som kan lave lysshow i forskellige farver og den bruger vi en del. Denne effekt er god til både vild 

dans og afslapning. Vores borde er på hjul og kan derfor køres væk og skabe mere plads på stuen. Vores 

læringsmiljø skal understøtte at barnet erfarer verden med deres krop og gennem deres krop.  

Vores læringsmiljø ude på legepladsen understøtter udviklingen af de tre motoriske grundsanser, den taktile- den 

vestibulære- og muskel-led-sansen. Vi har ude på legepladsen, en plade hvor børnene kan snurre sig rund på, 

gynger, legestativ med reb, en bakke de skal rulle ned af mm.    

Vores legeplads er meget alsidig og indeholder både de gængse legeredskaber som gynger, rutchebane, legehuse og 

sandkasse. Samtidig byder vores legeplads på flere mindre kroge hvor børnene kan trække sig hen og lege mere 

uforstyrret. Vi har også en bakke hvor børnene kører på skateboards på, det er både siddende og stående.  

Vi er ude hver dag mellem 12-14. Derudover har børnene mulighed for at vælge sig på udeværksted om formiddagen, 

som også kan være gå tur i nærmiljøet. 

Vi benytter værktøjet ”Hoppeline” som opfordrer til sang, fælleskab og bevægelse. Derudover er det et materiale som 

giver alle børn mulighed for at deltage på sin måde. Her tænker vi reel deltagelses position og legitim perifer 

deltagelse. F.eks. er reel deltagelses position når barnet kan se en mening med aktiviteten og derigennem kan 

forhandle sin mening i fællesskabet og derfor påvirke det. Hvor legitim perifer deltagelses position er hvor barnet 

iagttager de andre børn, og herunder identificere sig med aktiviteten, for senere at kunne rykke sin deltagelse fra 

legitim -  til reel -  deltagelses position.      
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Vi har i kommunen et tilbud der hedder legepatruljen, hvor to pædagoger kommer og henter 8 børn og kører et sted 

hen i nærmiljøet og leger med børnene. Her lærer børnene nye lege, som de kan præsentere de andre børn i 

børnehaven for, samt danner nye relationer og får mere gåpåmod i forhold til at lære fra sig og lege med de andre 

børn. 

Hvert år i uge 41 bliver der afholdt sundhedsuge i kommunen. Vi bliver inviteret til forskellige aktiviteter, og har selv 

lagt legeplads til at andre institutioner kom og var med til en rytmisk formiddag med Rytmik Grete. (rytmik pædagog og 

bevægelseslege instruktør)     

 

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. 

 

  Børnehaven Kastrupgård gør meget brug af de kulturelle oplevelser nærmiljøet og storbyen tilbyder. Det kunne f.eks. 

være Nationalmuseet, Den Blå Planet, Planetariet, Glyptoteket osv. Vi støtter op om kommunens kulturelle tilbud, 

arrangementer og aktiviteter som f.eks. at være med til at pynte det lokale biblioteks juletræ eller deltage i 

Kastrupgårdssamlingens tilbud om kunstneriske og kreative forløb. Vi deltager også i borgmesterens årlige julekorts-

konkurrence som borgmesteren indførte i 2019. Vi besøger bl.a. også ofte Folketeatret som har udviklet et tilbud der 

er målrettet børn. Deres tilbud hedder U-teater og giver efter stykket adgang til et kunstnerisk laboratorium hvor 

børnene har mulighed for at bearbejde de indtryk de sidder tilbage med på en kreativ måde. U-teater tilbyder meget 

varierende oplevelser og vi har set alt fra dukketeater til farlige eksplosive forsøg på scenen. 

Vi besøger også hvert år Ishøj teater, hvor børnene efter stykket, får en bog med hjem med historien de har set, og 

institutionen får historien med hjem på en cd.  

Kastrup Bio tilbyder ofte ”krokodille-bio”, som vi benytter os meget af, da det giver børnene en anden form for kulturel 

oplevelse, og det at sidde i mørke og se en film på det store lærred, oplever vi har en sansestimulerende effekt.  

Vi giver børnene kendskab til og præsenterer børnene for forskellige materialer igennem deres tid i børnehaven ved 

bl.a. at planlægge forskellige kreative projekter, hvor børnene får tid og mulighed for fordybelse og nærvær og for at 
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udtrykke sig kreativt og kulturelt. Vi sørger for at give børnene adgang til materialer og redskaber til inspiration i form 

af maling, sakse, tusser, papir, pap, lim farveblyanter, naturmaterialer osv.  

Vi fejrer de danske højtider som fastelavn, påske og jul. Vi fejrer også Halloween da det er en ny tradition børnene har 

taget til sig. Derudover inviterer kirken til påske- og julegudstjeneste, hvor børnene kan genkende kirken fra f.eks. 

deres egen dåb, de kan relatere egen viden til det de oplever i kirken og kan bruge det fremadrettet. 

     

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 sammenhængen 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? 

 

  I Børnehaven Kastrupgård arbejder vi bl.a. ud fra DAP og har fast ugentlig refleksionstid indarbejdet i vores struktur. 

Vi har i en længere årrække dygtiggjort os i at reflektere og evaluere løbende og samle op på vores erfaringer og 

observationer for at medtage disse i udviklingen af vores læringsmiljøer. Vi anvender planlægningsskemaer, 

refleksionsskemaer samt evalueringsskemaer som skriftlig dokumentation. Denne dokumentation bruges som 

genstand for refleksion, og derved opnås evaluering. Derudover afholder vi 2 gange årligt en fernisering hvor børnene 

viser deres forældre hvad de har fordybet sig i. Vi anvender også ugentligt Aula som dokumentation i form af opslag 

med billeder og tekst. Ud over vores refleksionstid, afholder vi også personalemøder minimum en gang månedligt, 

hvor vi ud fra et børneperspektiv reflektere over de observationer vi har gjort os og hvilken betydning det kan have for 

udviklingen af læringsmiljøet.  

Når vi laver en børnemiljø vurderingen taler vi med børnene om deres oplevelse af børnehaven. Hvad er godt hvad er 

skidt? Er der noget de føler vi ikke har i børnehaven som de godt kunne tænke sig? Denne information bruger vi 

efterfølgende i planlægningen af de pædagogiske aktiviteter samt indkøb af legetøj og andet.     

 



20 

 

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

  Vi evaluerer vores arbejde med den pædagogiske læreplan 1 gang årligt, hvor vi på et møde samler vores løbende 

ugentlige refleksioner i en samlet evaluering og ser hvilken betydning det har for hvordan vores pædagogiske 

læreplan skal revurderes/ændres/udvides/rettes.     

 

 


