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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 sammen-
hængen 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 

https://www.emu.dk/sites/default/files/7044%20EVA%20SPL%20Publikation_web.pdf
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henvises der gennem skabelonen løbende til publikationen. På sidste side i skabelonen er der 
yderligere information om relevante inspirationsmaterialer.  

Børne- og Ungepolitik for Tårnby kommune 

Politikken er gældende i årene 2019-2022 og gengives i uddrag og kan læses i sin helhed i 
”Tårnby kommune, Sammenhængende Børne- og Ungepolitik 2019-2022.” 

Vision: 

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

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

fællesskab og solidaritet. 

Alle børn og unge skal være en del af fællesskabet. 

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

Værdigrundlag: 

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

livet og har lyst til at lære. 

Tårnby kommune støtter, i samarbejde med forældrene, børnenes færdigheder og 

kompetencer til at møde verdenen og livet som stærke, sociale og robuste mennesker, der 

tror på sig selv og tager ansvar for eget liv og for fællesskabet. 

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

medbestemmelse over deres ønsker for fremtiden sammen med deres forældre.” 

 

I vores opgaveløsning, lægger vi vægt på: 

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

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

vores samfund som et naturligt udgangspunkt for deres aktiviteter. 

 At børn og unge respekterer hinandens forskelligheder og grænser. 

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

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

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

forskelle. 

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

trivsel og livskvalitet. 

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

motorisk udvikling. 

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

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

hos den enkelte. 

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

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

forebyggende og koordineret indsats. 

 At alle kommunale institutioner skaber inkluderende fællesskaber. 

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

børn og unges liv. 

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

Her beskrives kort stamoplysninger, pædagogiske profil og lokale forhold. Det kan for 
eksempel være børnegruppens sammensætning og forskellige forudsætninger, de 
fysiske rammer, geografisk placering og andre ting, der har betydning for det 
pædagogiske arbejde. 

Børnehuset Brønderslev allé er bygget i 2008. Institutionen er en integreret 0-6 års institution i 
Tårnby, pt har vi 95 børn indskrevet. Vi er opdelt i 2 afdelinger - en vuggestue og en 
børnehave – hver afdeling har 3 stuer, hvor der er ansat 2 pædagoger og 1 medhjælper pr 
stue. 

Ledelsen består af en leder, souschef og en afdelingsleder. 

Selv om vi er et forholdsvis stort hus, som er opdelt i to afdelinger, ser vi os selv som en 
samlet enhed der samarbejder på tværs hvor det pædagogisk giver faglig mening. 

Vi er i Børnehuset bevidste om, at der er et stort udviklingsspænd fra 0-6 år. Samt at alle børn 
har behov for forskellige former for støtte på forskellige tidspunkter i deres udvikling. Vi ser 
derfor på det enkelte barn ud fra barnets aktuelle livssituation og udviklingstrin.  

Vi har en stor legeplads med gode muligheder for grov motoriske lege og udvikling. 
Legepladsen er delvist opdelt mellem vuggestuen og børnehaven. 

Institutionen ligger i et villakvarter med mange grønne områder i nærmiljøet som vi flittigt 
besøger. Derudover har vi Travbaneparken i baghaven, som vi også bruger i vores 
pædagogiske arbejde.   

Kontaktoplysninger:  

Adresse; Brønderslev alle 1-3 

2770 Kastrup 

Telefonnumre;  

Kontoret; 24990725      
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Pædagogisk profil 

I Børnehuset arbejder vi ud fra den pædagogiske læreplan, og derved sikrer vi barnets 
alsidige, personlige udvikling. Vi kan herigennem fokusere på barnets potentialer, ressourcer 
og kompetencer.  

Vi arbejder tema orienteret, sådan at vi kan fordybe os i forskellige temaer og herved inddrage 
alle lærerplanstemaerne. Personalet udarbejder aktiviteter, ud fra temaerne og evaluere 
jævnligt. 

Vi udarbejder strukturerede aktivitetsplaner ud fra pædagogiske overvejelser for 4 uger ad 
gangen, således at alle børn sikres et kvalificeret pædagogisk læringsmiljø. Børnene opdeles 
oftest i 2-3 grupper pr stue, med udgangspunkt i nærmeste udviklingszone. Således at vi 
styrker børnenes udviklende og meningsfulde relationer med hinanden samt med de voksne. 
Hvert personale har hermed periodisk en fast gruppe bestående af ca. 4 børn i vuggestuen og 
ca. 8 -12 børn i børnehaven.  

Hensigten med en struktureret aktivitetsplan, baseret på de pædagogiske læreplanstemaer, er 
at få skabt et struktureret læringsmiljø for alle børn. Så vi kan sikrer, at alle børn har et 
udviklende læringsmiljø med en tydelig rød tråd. 

Det er her muligt at skabe rum for vidensdeling og idéudvikling personalet imellem, hvilket 
opkvalificerer personalets refleksive kompetencer og sikre en målrettet pædagogisk indsats i 
hverdagen for alle børn. 

Vi er en institution som har fokus på økologi. Vi lægger vægt på bæredygtighed og miljø.  Vi 
arbejder hen i mod, at blive en grøn institution, med det menes, at vi arbejder med 
biodiversitet hvor børn får mulighed for at opleve et alsidigt ude liv. 

 

læringsforståelse 

I Børnehuset Brønderslev allé forstår vi læring som en forandringsproces, der fremmer og 
udvikler børns tilegnelse af kompetencer. Vi tager afsæt i at børns deltagelse i det sociale 
fællesskab er en forudsætning for deres udvikling og dannelse. 

 Læring forgår således både som en indre proces i barnet, samt når det indgår i 
anerkendende relationelle kontekster med både børn og voksne, hvor det får mulighed for at 
afprøve sig selv og egne grænser. Det enkelte barn lærer via sansning, følelser og deltagelse, 
derfor skal de voksne omkring barnet være understøttende, inspirerende samt opmærksomme 
når barnet præsenteres for forskellige pædagogiske aktiviteter. 

 Her er vi i Børnehuset opmærksomme på, at børn lærer ved at spejle sig i andre børn og 
voksne, såvel som at børn har forskellige indlæringsmønstre afhængig af både alder, 
udviklingstrin samt personlighed. Vi differentierer derfor tiltag og aktiviteter efter det enkelte 
barns behov og zone for nærmeste udvikling. 
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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 kende-
tegnende 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 

 

 

 

 

 



7 

 

 

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? 

      

Børnehuset Brønderslev allé vil vi være medskabende til at udvikle børnene som empatiske, 
selvstændige, sociale individer, som formår at få nederlag og rejse sig igen. Vi tror på, at børn 
gennem egne erfaringer udvikler sig og lærer i samspil med mennesker omkring sig.  

Vi ser børnene som sociale, kærlige, empatiske aktører, talende, vidende og handlende 
individer, som selv er med til at skabe deres egen udvikling gennem interaktioner med 
mennesker omkring dem. Børn bidrager aktivt til deres egen socialisering, og de bidrager 
også til produktion og reproduktion af omgivelserne.  

Pædagogikken og omgangsformen vil altid tage udgangspunkt i det enkelte barns særlige 
ressourcer og behov. Vi har fokus på hvert enkelt barns udvikling og læring ved at alle 
medarbejdere arbejder ud fra et anerkendende menneskesyn. Det vil sige, at vi altid indgår i 
en bevist symmetrisk eller asymmetrisk relation til barnet alt efter hvilken situation barnet og 
den voksne indgår i. Vi sætter os ind i, hvad barnet har behov for, kan eller formår i en 
givende situation. Dette forudsætter, at de voksne er en særlig motiverede faktor, som har en 
stor viden om børns udvikling og at den voksne ser, hører, og forstår barnets udgangspunkt. 
Det er den voksne som har ansvaret for at varetage den anerkendende tilgang med barnet, 
uanset om det er symmetrisk eller asymmetrisk situation.  

Vi møder altid børn og forældre med positive forventninger.  

Vi er bevidste om inkluderende fællesskaber: Børn er forskellige og har forskellige behov. 
Gennem det inkluderende fællesskab, vil vi lære børnene at der er plads til alle og at vi skal 
bruge hinandens ressourcer. 

Gennem forskellige læringsmiljøer får børnene mulighed for at udforske og udvikle sig 
gennem legen, både den strukturerede voksenstyrede leg og den børneinitierede leg.  

Legen har en central rolle for børnenes udvikling, læring og erfaring, derfor har vi i Børnehuset 
fokus på legen, både den struktureret leg hvor den voksne er den igangsættende, men også 
legen som beror på børnenes fantasi. 
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Forudsætningen for et sundt børnemiljø er en anerkendende kultur, hvor der skabes et sundt 
arbejdsfællesskab. Alle skal have mod til at blive hørt og en naturlig nysgerrighed på 
hinandens ageren. Dette for at skabe et højt fagligt niveau.  

Vi ser forældrene som en ressource og vil i et tæt tillidsfuldt forpligtende samarbejde, sikre 
barnets udvikling. 

Børnene på Brønderslev allé skal opleve nærhed, omsorg og anerkendende relationer.  

Eks: Vi siger godmorgen. Vi er imødekommende og i øjenhøjde. Vi tager imod barnet og 
nævner barnets navn. 

EKS: Vi bruger vores kropssprog og mimik. Vi sidder på gulvet med børnene og skaber 
rammer hvor børnenes initiativer tilgodeses. 

EKS: Børnene inddrages i de daglige rutiner og gøremål, såsom frugt, hente rulleborde, 
dække bord, er aktive deltagende ved bleskift, i garderoben, hvor børnene med voksen støtte 
selv tager tøj af og på. 

Vi arbejder for, at barnets perspektiv er afsættes for vores pædagogiske praksis. Det betyder: 

EKS: Vi bruger vores kendskab til de enkelte børn og deres relationer når vi planlægger 
aktiviteter. Vi tilpasser aktiviteterne efter børnenes behov og fællesskabet. 

Vi hjælper børnene med at sætte ord på følelser. Vi formidler børnenes intentioner som led i 
konfliktløsning. 

Vi skaber små læringsrum, vi går foran, ved siden af og bagved børnenes lege. Vi forbereder 
børnene på skift mellem aktiviteter. Der skal være mulighed for skift mellem aktivitet og hvile i 
løbet af dagen. 

Børnene skal mødes i øjenhøjde, så de kan få medbestemmelse og opleve demokrati. De 
voksne er tilgængelige, rummelige, lyttende overfor børnene. Personalet er bevidste om 
forskellen mellem planlagte og spontane situationer i leg og rutine situationer. 

De voksne skal spejle børnenes behov, og der er fokus på det gode konstruktive forældre 
samarbejde. 

Vi arbejder for, at barnets perspektiv er afsættet for vores praksis. Det betyder: 

Eks: Vi går med børnenes initiativ og har fokus på leg og planlagte aktiviteter – hvornår gør vi 
hvad og hvorfor. 

Eks: Vi deler praktiske fortællinger med hinanden og evaluerer på vores pædagogiske arbejde 
både til stuemøder og til personalemøder. 

Eks: Vi er opmærksomme på at folde narrative ud, så barnets narrativ synliggøres. 

Eks: Vi er bevidste om egne følelser og reaktioner og kunne bede om hjælp, sådan at vi sikre 
at barnet altid mødes anerkendende. 

Eks: Vi er bevidste om at skabe en kultur, hvor alle børn er betydningsfulde i fællesskabet. 
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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? 

Vi opstiller læringsmiljøer der understøtter børnenes leg, det kan være børneinitierede leg 
hvor de fysiske rammer støtter op om børnenes spontane leg og fantasi fx legepladsen der 
har forskellige læringsmiljøer i form af vandpytter, sandkasse og mulighed for at ”gemme” sig i 
skoven. 

Det kan også være indenfor hvor de etablerede læringsmiljøer har forskelligt legetøj, som 
børnene kan lege med eller læringsrum hvor børnene har mulighed for at skabe et fortroligt 
rum. Vi etablerer voksen initieret leg hvor den voksne etablerer rammerne for læringsmiljøet 
for børnene og derfra understøtter barnets leg gennem guidning, inspiration eller artefakter. 
De voksne arbejder med aktivitets skemaer for at skabe reflekteret læringsmiljøer der 
stimulerer barnets læring og udvikling. 

Eksempel: De voksne har taget et tema op ud fra barnets spor, hvor der var interesse i at 
finde pinde på legepladsen. Pædagogen etablerede et læringsmiljø der arbejdede med 
kreativitet og konstruktion leg ved at bygge sit eget legetøj af naturmateriale. Dette udviklede 
sig til at børnene lavede deres egne pindedukker og at de derfra kan udvikle nye lege på 
legepladsen og ny læring. 

Læring foregår i leg såvel i daglige rutiner fx til frokost eller når børnene skal vaske hænder. 
Pædagogen har et særligt ansvar at sørge for at understøtte den daglige rutine, så den bliver 
til et læringsmiljø. 

Vi arbejder hele tiden med et objektiv syn på vores fysiske rammer og ændre rammerne ud fra 
børnegruppens behov og interesser.  

Legetøjet er særligt udvalgt til at inspirerer til at bygge og samle, samt lege rolleleg. 
Fællesrummet, som er vuggestuens aktivitetsrum, er indrettet til bevægelse, klatring og 
kreative værksteder. Her kan børnene høre musik, danse, balancere, gynge og meget mere. 
Børnehavens stuer er indrettet til fordybelse ved mindre borde og i mindre læringsmiljøer, fx 
har vi et skib på den ene stue som børnene kan lege i. Den anden stue har indrettet et mindre 
læringsmiljø hvor børnene trække sig tilbage og lave mad, lege med dukkehuse mm. Der er 
rig mulighed for at male og tegne, bygge og konstruere, samt spille spil med hinanden. 
Børnehavens legetøj er udvalgt med fokus på rollelege og konstruktionslege. 

Fællesrummet i børnehaven er et bevægelsesrum, med mange muligheder for at klatre, 
gynge, balancere, springe, lege og larme, sammen med de voksne. 

Vi arbejder på at blive bedre til at etablere læringsmiljøer i hverdagsrutiner, dette gør vi ved 
jævnligt at debattere pædagogik og læringsmiljøerne ind i vores pædagogiske praksis i 
rutinesituationerne. Vi tager også løbende rutinesituationer op til debat på personalemøder og 
stuemøder, så vi bedre kan etablere det i praksis. 
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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? 

”Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan dagtilbuddet samarbejder med 

forældrene om børns læring.” 

Pædagogerne sørger for der er en daglig kontakt til forældrene, hvor der informeres om 
barnets dag og trivsel. Vi kommunikerer også på aula, hvor man kan følge med i de 
læringstilbud der er til børnene gennem billeder og små fortællinger. Hvis der er behov for  

at understøtte barnets læring tager vi kontakt til forældrene og gennem dialog finder frem til 

hvordan vi bedst muligt kan hjælpe og understøtte barnets udvikling. 

Vi tilbyder alle forældre over tid nogle forældresamtaler: 

1.Forventningssamtale inden vuggestue start 

2. opstartssamtale efter 3-6 måneder efter vuggestuestart.  

3. overgangssamtale inden barnets starter i børnehave. 

4. Midtvejssamtale efter behov i børnehaven. 

5. Skoleparathedssamtaler inden skole indskrivning. 

6. Trivselssamtaler efter behov. 

Børnehuset Brønderslev allé arbejder vi ud fra hurtig inddragelse af forældre i forhold til 
børnenes trivsel, læring og udvikling. Vi vægter et ligeværdigt samarbejde højt, hvor dialog og 
respekt er nøglebegreber. 

Vi indkalder desuden til ekstra samtaler, hvis vi har noget, vi mener er relevant for os og jer ift. 
Barnets trivsel og udvikling. Forældrene er også altid velkomne til at bede om en samtale, 
med enten personale eller ledelse, hvis der er et behov. 

I vores forældresamarbejde har vi fokus på, at også forældrene bærer et ansvar for at 
samarbejde med institutionen. Såvel at institutionen har et ansvar for at samarbejde med 
forældrene. Vi forventer forældrene overholder de aftaler vi har lavet i sammenarbejdet med 
dem ift. Barnets trivsel og udvikling.  

Derudover er det vigtigt at forældrene taler positivt om institutionen og bakker op om de tiltag 
og pædagogiske aktiviteter vi arbejder ud fra. Vi forventer at forældrene deltager aktivt på 
forældremøder og engagere sig i forældrebestyrelses arbejde samt deltager til de samtaler 
som vi tilbyder i institutionen.  

Vi benytter ALLE MED og TRAS – som er et observationsredskab. Vi starter fra barnet 
begynder i vuggestuen og er fyldt 1 år. ALLE  MED og TRAS vil følge barnet indtil barnet går 
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ud af børnehaven og vil være det redskab vi læner os op ad, ved de forskellige samtaler med 
Jer.  

Vores forældresamarbejde bygger primært på at forældre i Børnehuset har tillid til at barnet 

har det godt og udvikles i vores varetægt. Det kan være rigtig svært at forlade sit barn i 

daginstitutionen og det vil vi rigtig gerne imødekomme og anerkende. Den daglige 

kommunikation er alt afgørende for det gode samarbejde. Informationer skal vurderes og 

gives til forældrene i hverdagen, og det skal sikres, at forældrene er aktive medspillere ift. 

barnets hverdag i institutionen.  

Det er afgørende, at pædagogerne sørger for, at der er et tydeligt bånd imellem institutionen 

og hjemmet og at der sikres at den enkelte barns særlige behov tilgodeses. Vi mener det er 

vigtigt at inddrage familierne i barnets hverdag så der kommer en rød tråd imellem 

institutionen og hjemmet. 

Eks: at inddrage forældre eller bedsteforældre til at deltage indsamling af materialer til 

bestemt en aktivitet f.eks. Plante ugen, skov ugen, ved at invitere til diverse 

forældrearrangementer som f.eks. forældrekaffe, fernisering mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

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 har altid været en almen forestilling, at inklusion primært handler om, at inkludere børn 
med særlige behov og udfordringer i almindelige dagtilbud. Det handler det også om, men 
ikke primært. Her hos os, skal alle børn, og voksne opleve, at være en del af Børnehuset. 
Dette betyder ikke, at alle skal rette ind i forhold til det store fællesskab, men at gruppen 
omkring individet, skal være fleksibel og modtagelige for alle forskelle hos alle.  

I Børnehuset er der ingen børn der bliver ekskluderet fra fællesskabet. 

Sårbare børn, herunder børn med særlige behov, skal sikres bedst mulige opvækstvilkår, så 
de så vidt muligt kan opnå samme muligheder for personlig udfoldelse, udvikling og sundhed, 
som deres jævnaldrende. 

Vores unikke opgave i Børnehuset Brønderslev allé er at sørge for at alle børn føler sig mødt 
med positive forventninger og at barnet føler sig betydningsfulde i fællesskaberne. Vi indretter 
vores læringsmiljøer, så de kan tilgodese børnenes behov og udvikling og er fleksibel ift. at 
indrette store såvel som små etablerede lærings miljøer. Vi er opmærksomme på børnenes 
trivsel og tager højde for børnenes forskellige personligheder og behov. Vi arbejder med at 
afstemme barnet og har fokus på at skabe udviklende øjeblikke.  

Vi opfatter forældrene som de vigtigste omsorgsgivere og som kender deres børn bedst. 
Derfor inddrager vi forældrene i alt hvad vi gør med deres børn. Vi arbejder konstant på at 
skabe det gode forældresamarbejde såvel at vi forventer at forældrene arbejder på at skabe 
et godt samarbejde.  

I Børnehuset Brønderslev allé har vi særlig fokus på de børn, som af den ene eller anden grund 
kan betragtes som udsatte. Børn kan være sat i en udsat position, og derved have behov for en 
særlig fokuseret indsats i kortere eller længere tid. 

Børn, som oplever forandringer, store som små, kan i perioder være ekstra sårbare. 
Forandringer som børn typisk kan reagere på er f.eks. forældres skilsmisse, sygdom i familien, 
flytning og familieforøgelse. Det er vigtigt for barnet, at de voksne omkring det har en tæt dialog 
omkring situationen, og sammen får besluttet en fælles indsats for at hjælpe barnet videre. 

Børn kan af fysiske, sociale, kognitive eller psykiske årsager ligeledes være særligt udsatte. De 
kan have brug for meget struktur og genkendelighed i hverdagen. Derfor arbejder vi bl.a. med 
at opdele børnene i mindre grupper, forberedelse ved skift i dagligdagen samt tydelig 
kommunikation med børnene.  

Dette er efter vores erfaring en struktur, som alle børn har glæde af i deres dagligdag i 
institutionen. 

Vi ved, at børn altid gør det bedste de kan for at samarbejde, og det er en pædagogisk opgave 
i samarbejde med barnets forældre at anerkende barnets forsøg. 

Vi laver tidlig TRAS, og ALLEMED på alle børn, og herved kan vi følge barnets udvikling og 
handle derpå, så snart vi oplever, at barnet ændrer adfærd af den ene eller anden årsag. I 
Børnehuset Brønderslev allé vægter vi at inddrage barnets forældre hurtigst muligt ved 
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en bekymring for et barn. Dermed sikrer vi, at der er en fælles indsats for at hjælpe og støtte 
barnet bedst muligt 

Eks: I løbet af en alm. dag oplever børnene dagen forskelligt og alle børn kan på et tidspunkt i 

løbet af dagen være i en udsat position. En udsat position kan fx være at barnet ikke har lyst 

til at tage flyverdragt på. Der er det den voksnes opgave at undgå konflikttrappen eskalere, 

men i stedet for sætte sig i barnets sted og se det fra barnet perspektiv. Den voksne skal være 

nysgerrig overfor hvad det er der gør at barnet netop ikke i dag vil have flyverdragt på. Det 

kan være barnet synes det er for varmt eller at barnet faktisk heller vil være inde med de 

andre børn på stuen som har fået lov til at blive inde og lege på stuen. Barnet har måske 

svært ved at udtrykke dette verbalt, og det er her at vi voksne skal være ekstremt observante 

og undersøgende for at prøve at finde ud af hvad barnets intention er i denne unikke situation. 
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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.) 

I vores institution arbejder vi med at hjælpe børnene til at kunne indgå i forskellige 
læringsmiljøer og udvikle deres sociale kompetencer. Vi arbejder med dette fra de starter i 
vuggestuen og til de skal til at gå ud af børnehaven. Der opstår naturlige overgange fra 
vuggestue til børnehave hvor vi støtter børnene til at kunne være i større læringsmiljøer og 
skabe fællesskaber hvor børnene lære at være sammen og knytte bånd til hinanden. Vi støtter 
børnene i deres udvikling gennem leg og vokseninitieret aktiviteter. 

 Vi har særlig fokus på sprog, bevægelse, sociale kompetencer, æstetiske læreprocesser og 
kulturel dannelse. I børnehaven arbejder vi med skolegrupper hvor vi skaber 
læringsfællesskaber og læringsmiljøer der understøtter børnene i deres udvikling og dannelse. 
Dette gør vi ved at have et særlig fokus og arbejder derfor temaorienteret i ca. et halvt år før 
de skal starte på SFO og i skole. 

Skolegruppen består af de 5-6-årige. Her er vores mål at støtte børnene i deres generelle 
udvikling. Vi arbejder med at klæde børnene på til at meste overgangen til skole og sfo-er, 
med de krav og forventninger det indebærer. Vi arbejder med at gøre børnene mere 
selvstændige, selvhjulpne og med til at sikre at børnene kan deltage i et forpligtende 
fællesskab, hvor der er en god tone, og man hjælper hinanden. Vi arbejder med temaerne 
motorik, sprog, samarbejde og færdigheder. Vi har et særligt fokus på de personlige 
udfordringer; det at få succes og kunne håndtere nederlag. 
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Øvrige krav til indholdet i den pædagogiske læreplan 

Inddragelse af lokalsamfundet 

”Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan dagtilbuddet inddrager 
lokalsamfundet i arbejdet med etablering af pædagogiske læringsmiljøer for børn.” 

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

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

   Vi har et samarbejde med naturskolen, hvor vi henter og får inspiration og vejledning. Vi 
bruger skolehaven som ligger tæt på institutionen. Skolehaven er en slags botanisk have som 
institutioner og skoler kan bruge. Vi tager jævnligt i skolehaven hvor vi udforsker naturen og 
laver længerevarende projekter. Vi bruger det lokale bibliotek, hvor vi tager jævnligt på besøg 
og låner bøger. Det kan være at vi er i gang med et længerevarende forløb, hvor vi skal 
indhente viden om et specifikt emne. Derfor tager vi børnene med på biblioteket så børnene 
bliver medskabende i processerne og oplever kulturelt tilbud. Vi bruger travbaneparken og de 
omkring liggende legepladser. 
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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 ind-
drages under hensyntagen til børnenes alder og modenhed.” 

Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 30 

Hvordan integrerer vi det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø i det pædagogiske 
læringsmiljø? 

Vi er bevidste om, at det æstetiske børnemiljø har betydning for børnene trivsel og udvikling. 
Vi arbejder på at skabe små læringsmiljøer på alle stuer, så det er tilgængeligt for børnene at 
gå til og fra aktiviteter og lege. 

Eks: Vi er bevidste om at stuerne ser indbydende ud når børnene møder ind – dvs. at alle 
stole er taget ned, og at der er tydelige legemiljøer, sådan at alle børn oplever sig velkomne i 
institutionen. 

Vi søger for, at der hver dag er ryddeligt i institutionen, sådan at miljøet omkring vores arbejde 
skaber ro til fordybelse og nærvær med børnene. 

Vi sørger for der er lege og aktivitetstilbud i børnehøjde, så børnene kan vælge til og fra i 
tilbud, det kan være kreative aktiviteter såvel konstruktionslege. 

Vi sørger for at der er rart at være på stuen, hvor børnenes egne artefakter, billeder, tegninger 
hænger fremme, så børnene kan se dette og føle sig medskabende i fællesskaberne. Vi 
sørger for at der hænger kunst og spændende plakater på væggene, så børnene får 
stimuleret synet og nysgerrighed for omverden. 

Vi sørger for sprogstimulerende artefakter i form af bogstaver, bøger og tegn som er i 
øjenhøjde og armslængde med børnene      

Vi bruger vores små legemiljøer til at opdele børnene i små grupper, sådan at der er tid, ro og 
fordybelse til hvert enkelt barn. 

Gennem planlægning, sørger de voksne for at etablere læringsmiljøer der stimulerer børnene.  

Eks:  på dette kan være at stuen arbejder med et specifikt tema fx vand. Den voksne har 
sammen med børnene indhentet viden om vand, særligt frossent vand. Den voksne har 
sammen med børnene lagt noget vand i forskellige beholder udenfor da det er frostvejr. Et par 
dage efter tager de vandet med ind på stuen og ser hvad der er sket med vandet, måske er 
det frossent, måske vil vandet tø når det kommer indenfor? Barnet vil i denne aktivitet arbejde 
med det sanserne på forskellig vis. 
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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 under-
støtter børns brede læring inden for og på tværs af de seks læreplanstemaer.” 

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

Alsidig personlig udvikling 

”Alsidig personlig udvikling drejer sig om den stadige udvidelse af barnets erfaringsverden og 
deltagelsesmuligheder. Det forudsætter engagement, livsduelighed, gåpåmod og 
kompetencer til deltagelse.” 

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

 

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø børnenes alsidige personlige 
udvikling? 

Herunder, hvordan vores pædagogiske læringsmiljø: 

 Understøtter de to pædagogiske mål for temaet Alsidig personlig udvikling  

 Tager udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag  

 Ses i samspil med de øvrige læreplanstemaer. 

>Her skriver I korte retningsgivende refleksioner og eksempler.<  

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

deltagelsesmuligheder. Det forudsætter engagement, livsduelighed, gåpåmod og 

kompetencer til deltagelse.” 

De pædagogiske mål med læreplanstemaet barnets alsidige personlige udvikling er: 

  

 Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udfolder, udforsker og 

erfarer sig selv og hinanden på både kendte og nye måder og får tillid til egne potentialer. 

Dette skal ske på tværs af blandt andet alder, køn samt social og kulturel baggrund. 

  

 Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte samspil og tilknytning mellem børn og 

det pædagogiske personale og børn imellem. Det skal være præget af omsorg, tryghed 

og nysgerrighed, så alle børn udvikler engagement, livsduelighed, gåpåmod og 

kompetencer til deltagelse i fællesskab. Dette gælder også situationer, der kræver 

fordybelse, vedholdenhed og prioritering. 
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Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udfolder, udforsker og erfarer sig 
selv og hinanden på både kendte og nye måder og får tillid til egne potentialer. Dette skal ske 
på tværs af blandt andet alder, køn, samt social og kulturel baggrund. Det pædagogiske 
læringsmiljø skal understøtte samspil og tilknytning mellem børn og det pædagogiske 
personale og børn imellem. Det skal være præget af omsorg, tryghed og nysgerrighed, så alle 
børn udvikler engagement, livsduelighed, gåpåmod og kompetencer til deltagelse i 
fællesskab. Dette gælder også situationer, der kræver fordybelse, vedholdenhed og 
prioritering. 

Vi vægter at barnet og forældrene føler sig velkommen i Brønderslev allé. Når barnet og de 
voksne kommer i Brønderslev allé, siger alle godmorgen og nævner barnets navn og har 
øjenkontakt. Vi holder morgen åbent i samme rum hver morgen, så det er et genkendeligt 
læringsmiljø og en tryg modtagelse. Alle stuer holder morgensamling, så alle får hilst på 
hinanden og alle får mulighed for at fortælle noget de har på hjertet. De voksne fortæller om 
dagen i dag, så alle børn er med inddraget i fællesskaberne og der er forudsigelige 
genkendelige læringsmiljøer for børnene.  

Vi giver plads til, at alle hjælper hinanden. Eks ved frokost hvor børnene får 
deltagelsesmuligheder og ejerskab ved at få ansvaret for at dække vognene med kopper, 
tallerkner mm. Samt dele maden ud til deres kammerater på stuen. Vi vil gerne lære børnene 
at tage ansvar og bidrage til fællesskabet, gennem deltagelse i daglige rutiner. Derved lære 
barnet at hjælper andre men også selv kan modtage hjælp.  

På stuerne er der etableret mindre læringsmiljøer så vi kan opdele børnene i mindre grupper, 
hvor der er plads til barnet egne initiativer og handlinger, og i tæt relation til det pædagogiske 
personale, så der kan skabes en dybere relationen til barnet.  

Et mindre læringsmiljø kan for eksempel være at stuen har etableret en plads til 
konstruktionslege, hvor børnene har mulighed for at trække sig fra det store fællesskab og 
fordybe sig i en mindre gruppe. Stuen er også opdelt i mindre faste grupper, med en fast 
tilknyttet voksen, hvor der er mulighed for at fordybe sig i forskellige temaer og en grobund for 
at indgå i nære relationer med de andre børn og til den tilknyttet voksen.  Vi mener at mindre 
læringsmiljøer skaber grundlag for at alle bliver set og hørt så barnet får en unik mulighed for 
at være medskabende i egen virksomhed og bidrage til fællesskabet som giver grobund for at 
understøtte alsidig personlig udvikling.  

I legen har barnet forskellige sociale positioner, hvilket skaber kompetencer og erfaringer. 
Gennem legen øver/lærer barnet at indgå i den sociale kontekst på Brønderslev allé har vi en 
legekultur, hvor de voksne guider og støtter børnene i både eksisterende og nye lege 
relationer.  

Eks: Et barn kan være i en udsat position, hvor barnet har svært ved at navigere i de sociale 
fællesskaber og indgå i legen. Den voksne har ansvaret for at etablere et læringsmiljø som 
barnet kan deltage i, det kan være den voksne tager på tur med barnet sammen med et par 
andre børn, hvor de fordyber sig sammen i en ny kontekst. Det kan også være den voksne 
sørger for at være i nærheden af barnet når han/hun leger med de andre børn. Den voksne er 
særlig opmærksom og træder til når det er svært at være i legen og guider børnene tilbage til 
legen. Det er den voksnes ansvar at sørge for at legens rammer har gode forudsætninger. 

I Børnehuset Brønderslev allé forstås Alsidig personlig udvikling i et bredt perspektiv, hvor det 
indgår i alt hvad vi gør i dagligdagen. Vores fornemmeste opgave er at understøtte den 
alsidige personlige udvikling igennem voksen og børne initieret lege og aktiviteter, i større og i 
mindre fællesskaber ydermere i hverdags rutinerne. 
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Social udvikling 

”Social udvikling er udvikling af sociale handlemuligheder og deltagelsesformer og foregår i 
sociale fællesskaber, hvor børnene kan opleve at høre til, og hvor de kan gøre sig erfaringer 
med selv at øve indflydelse og med at værdsætte forskellighed.  

Gennem relationer til andre udvikler børn empati og sociale relationer, og læringsmiljøet skal 
derfor understøtte børns opbygning af relationer til andre børn, til det pædagogiske personale, 
til lokal- og nærmiljøet, til aktiviteter, ting, legetøj m.m.” 

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

 

 

 

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø børnenes sociale udvikling? 

Herunder, hvordan vores pædagogiske læringsmiljø: 

 Understøtter de to pædagogiske mål for temaet Social udvikling  

 Tager udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag  

 Ses i samspil med de øvrige læreplanstemaer. 

>Her skriver I korte retningsgivende refleksioner og eksempler.<  

Det pædagogiske mål med læreplanstemaet sociale kompetencer er: 

 Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn trives og indgår i sociale 

fællesskaber, og at alle børn udvikler empati og relationer. 

 Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte fællesskaber, hvor forskellighed ses 

som en ressource, og som bidrager til demokratisk dannelse. 

 

Vi motiverer og inddrager børnene i at hjælpe hinanden, ved samling, garderober, legepladsen, 

og måltidet. Vi italesætter og guider barnet, så de får øje på andre. Vi viser, at der er et alternativ 

til det legetøj, barnet har udset sig. Vi har fokus på børnenes kommunikative færdigheder. Vi 

sikre at børnene får øvet at sige til og fra, samt at invitere andre børn ind i fællesskabet. 

 

Vi arbejder i små grupper på tværs at teamet, hvor der er et særligt fællesskab. Børn og voksne 

fordeler sig i mindre grupper, så børnene får mulighed for at iagttage, spejle og øve sig i sociale 

færdigheder. Vi har særligt fokus på måltidet, som øve-rum for social udvikling. 

 

Legen har en meget central rolle for barnets sociale udvikling, derfor vægter vi både den 

voksenstyrede og frie leg meget højt. Børnene udvikler deres sociale kompetencer gennem 

interaktion med andre, det er gennem disse interaktioner, at børnene lærer og udvikler 

dannelse. Dette sker bl.a. gennem legen, hvor vi understøtter barnets behovsudskydelse, 

konfliktløsning, empati, samværs- og kommunikationsformer. Den sociale omgangsform blandt 

børn og børn, børn og voksne er essentielle, da børn lærer af de relationer, de er i. 
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Den voksne guider og understøtter børnenes initiativer, den voksne har ansvaret for at etablere 

sociale læringsmiljøer hvor alle børn føler sig deltagende og medinddraget.  

 

Eksempel et barn vil gerne lege ned de andre børn. Barnet søger kontakt ved at skubbe de 

andre børn. Den voksne prøver at finde frem til barnets intention, den voksne tager det op på 

et stuemøde og høre ad hvad der er for handlemuligheder. Stuen ser kritisk på deres egen 

praksis og prøver at finde en ny måde at være sammen med børnene på. Stuen udarbejder en 

handleplan som de arbejder ud fra. De voksne er beviste om at læringsmiljøet rundt om barnet 

skal ændres og ikke barnet selv. 

 

I børnehuset Brønderslev allé tager vi udgangspunkt i barnets perspektiv og 

narrative(fortælling) og lære af dette.   
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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.<  

Pædagogisk mål for kommunikation og sprog: 

 Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udvikler sprog, der bidrager 

til at forstå, at børnene forstår sig selv, hinanden og deres omverden. 

 Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn opnår erfaring med at 

kommunikere og sprogliggøre tanker, behov og ideer, som børnene kan anvende i 

sociale fællesskaber. 

 

I Børnehuset sprogvurderes alle børn når de er 3 og 5 år, og vi arbejder opfølgende med 

handleplaner for de enkelte børn. I vuggestuen laves der TRAS test på alle 2-årige TRAS 

testen fokuserer på det lille barns sprog. i Børnehaven laver i yderligere TRAS test som 

følger barnets sproglige udvikling fra det er 2-6 år. Derudover laves der sprogtest på de 2-

sprogede børn og børn vi skønner et behov for dette. Vi er opmærksomme på barnets 

sproglige udvikling både børn-børn, børn-voksne, voksne-voksne imellem. Vi sætter ord på 

vores handlinger og rutiner. Vi planlægger sprogstimulerende aktiviteter som rim, remser, 

historier mm. Får barnet til at fortælle om bøger og billeder. Vi øver turtagning i dialogen. 

De voksne irettesætter ikke barnet ved ukorrekt udtale, men gentager naturligt ordet 

 

 Vi har fokus på en god aflevering/afhentning hvor vi siger godmorgen og tak for i dag. 

Barnet er i fokus og vi er lyttende og undersøgende i dialogen med barnet og forældrene. 
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Børnene deles så vidt muligt i mindre grupper om formiddagen, så vi stimulerer det talte 

sprog hos børnene både ved aktivitet, frokost og eftermiddagsmad. 

 

    I Børnehuset Brønderslev allé er vi bevidste om, at vi hele dagen leger med sproget 

sammen med børnene i de faste aktiviteter og understøtter legen sprogligt fx ved at hjælpe 

børnene med forholdsord og sætter ord på børnenes legehandlinger. 

 

   Eks: Sproget bruges til at igangsætte lege, italesætte rutiner og lærer børnene verbalt kan 

give udtryk for deres følelser og behov. 

   Eks: den voksne sætter ord på barnets initiativer og handlinger, sætte ord på vores egne 

handlinger. 

   Eks:  ”Vil du have mere vand? Jeg tager kanden og hælder vand op til dig, jeg stiller 

kanden ned igen på bordet”   
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Krop, sanser og bevægelse 

”Børn er i verden gennem kroppen, og når de støttes i at bruge, udfordre, eksperimentere, 
mærke og passe på kroppen – gennem ro og bevægelse – lægges grundlaget for fysisk og 
psykisk trivsel.  

Kroppen er et stort og sammensat sansesystem, som udgør fundamentet for erfaring, viden, 
følelsesmæssige og sociale processer, ligesom al kommunikation og relationsdannelse udgår 
fra kroppen”. 

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

 

 

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

Herunder, hvordan vores pædagogiske læringsmiljø: 

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

 Tager udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag  

 Ses i samspil med de øvrige læreplanstemaer. 

>Her skriver I korte retningsgivende refleksioner og eksempler.<  

Pædagogisk mål for krop, sanser og bevægelse:  

 Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udforsker og 

eksperimenterer med mange forskellige måder at bruge kroppen på. 

 Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn oplever krop- og 

bevægelsesglæde både i ro og aktivitet, så børnene bliver fortrolige med deres egen 

krop, herunder kropslige fornemmelser, kroppens funktioner, sanser og forskellige 

former for bevægelse. 

 

Børnene skal have mulighed for at blive udfordret i et fysisk miljø. De skal tilegne sig kontrol 

over egen krop, samt kende kroppens muligheder og begrænsninger. De skal lære at beherske 

de tre primære sanser: vestibulære -, taktile- og kinæstetiske sanser for derved at tilegne sig 

en større bevidsthed om omverdenen, og have et stærkt afsæt for et godt 

koncentrationsgrundlag. 

 

At kunne bruge sin krop hensigtsmæssigt er, for det 0-6-årige barn et grundlæggende vilkår i at 

kunne erobre verden. Det 0-6-årige barn har en motorisk og sansemæssig tilgang til læring, og 

bruger hele tiden sin krop i et forsøg på at tilegne sig omverdenen og mestre sit liv. 

 

Vuggestuebørn kommunikerer kropsligt med hinanden og skaber herved relationer og 

samhørighed, som er et værdifuldt afsæt for fælles aktiviteter og udvikling. Denne 

kommunikationsform nuanceres efterhånden som barnet bliver ældre og komplimenteres af 
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kontakt via sproget – men et godt og tydeligt kropssprog er vigtigt i samværet med andre. En 

god motorik er vigtig for lysten til at udfordre sig selv kropsligt, at turde begive sig ud i verden 

og opleve glæde ved fysiske udfoldelser. Derfor er det afgørende, at barnet udvikler sine 

bevægelsesmæssige færdigheder, så godt som overhovedet muligt.  

Vi har fysiske læringsmiljøer både ude på legepladserne og inde i institutionerne der inspirerer 

til store og små bevægelser inde såvel som ude. Desuden har vi et stort udendørs areal, med 

tilhørende gynger, sandkasse, bakker, træer og cykelbane. 

 

Der er skabt et udendørs læringsmiljø, hvor der er stor mulighed for at eksperimentere med 

kroppen, og hvor børnene kan lege, løbe op og ned ad skrænter, klatre, trille, kravle 

 

I dette uderum får de styrket deres primærsanser og de mange muligheder appellerer til 

børnenes umiddelbare lyst og nysgerrighed.   

 

Indendørs bestræber vi os på at samle børnegrupperne i små grupper af gangen, hvor der 

tilbydes planlagte fysiske aktiviteter. Vi vægter den selvetablerede leg højt, hvilket giver gode 

og varierede muligheder i forhold til vores beslutning om, at have åbne døre.  

 

Vi har fokus på, at personalet går foran og guider børnene gennem aktiviteten. At huset til 

stadighed er fysik indrettet, så der er plads til at bruge kroppen. At huset fysisk er indrettet på 

en sådan måde, at pædagogikken er tydeligt for både børnene og medarbejder. At personalet 

hele tiden opfordrer børnene til at kunne selv og ikke begrænse dem ved at hjælpe for meget. 

At personalet konstant skal være iagttagende og vente med at komme på banen, til de har set 

om børnene mestrer opgaven selv. I vuggestuen viser vi nonverbalt, at vi forventer at børnene 

prøver selv, samtidigt med en sproglig formulering af forventningen. At børnene skal deltage i 

praktiske aktiviteter i det omfang de kan – hente bleer, håndklæder, køre madvognen ind osv. 

At vi generelt, har fokus på selvhjulpenhed i alle dagligdagens rutiner. I børnehaven mødes 

børnene med stigende krav om selvhjulpenhed f.eks. omkring måltidet, ved tøj af og på. At der 

i det daglige arbejde til stadighed er fokus på børnenes kropsbevidsthed og kropsforståelse. At 

vi giver plads til at barnet udfordrer sig selv på alle planer, men skærmer de børn hvor tempo 

og støj bliver for meget. At vi skaber de fysiske rammer til motorisk udfoldelse  

 

 

Eks: vises børnene, hvordan de selv kan kravle ned af trip trap stolene ved at vende dem og 

føre et ben ned ad gangen, mens vi fortæller, hvad der sker og holder fast i dem, så de føler sig 

trygge. 

Det finmotoriske felt er en vigtig del for barnet at kunne beherske, derfor tilbydes aktiviteter som 

at male, tegne og klippe-klistre. Puslespil, putkasser og lignende, der øver deres sans for 

koordinering, former og farver.  

 

I børnehaven tilbydes også værkstedsaktiviteter af stigende sværhedsgrad. 

Ex.1. et ”vuggestuebarn” kravler op på en Boppels for at hoppe ned, flere kommer til og vil også 

hoppe ned. Pædagogen støtter børnene i at stille sig i kø og italesætter at om lidt er det den 

næstes tur. Børnene står nu og afventer at det bliver deres tur. 

Ex.2.  I storgruppen spilles der Bingo, men inden spillet kan begynde, skal børnene selvklippe 

brikker og plader ud  
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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.<  

Pædagogisk mål for natur, ude liv og science: 

 Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn får konkrete erfaringer med 

naturen, som udvikler deres nysgerrighed og lyst til at udforske naturen, som giver 

børnene mulighed for at opleve menneskets forbundenhed med naturen, og som giver 

børnene en begyndende forståelse for betydningen af en bæredygtig udvikling. 

 Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn aktivt observerer og 

undersøger naturfænomener i deres omverden, så børnene får erfaringer med at 

genkende og udtrykke sig om årsag, virkning og sammenhæng herunder en 

begyndende opmærksomhed. 

 

Fra forskning ved vi, at matematisk og naturvidenskabelig forståelse i 0-6 års alderen har 
betydning for børns muligheder for at udfolde deres potentialer i hele livet. Børn fødes med en 
særlig fornemmelse for matematik. Uden at kunne tælle, tegne eller gå, kan barnet fornemme 
forskellen på få og mange, på stor og lille, og på hurtig og langsom og fornemme rummet og 
sin egen væren i det. 

Barnets matematiske forståelse som 4-årig er afgørende for, hvordan barnet klarer sig som 
12-årig. Vi har en særlig rolle i forhold til at iscenesætte, facilitere og orkestrere børns 
aktiviteter, så de kan udvikle matematisk og naturvidenskabelig opmærksomhed. 

Det betyder, at: 
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 Vi tilbyder et læringsmiljø ude og inde, hvor børn sammen med det pædagogiske 

personale opstiller hypoteser, er undersøgende, udfordrende, undrende, 

eksperimenterende, nysgerrige og modige. 

 Vi griber de naturvidenskabelige og matematiske ”gyldne øjeblikke” i dagtilbuddets 

hverdag. 

 Vi støtter børnenes egen tankevirksomhed, kreativitet og kommunikation ved at undre 

os sammen med dem og stille spørgsmål, der leder refleksionen videre. 

 Vi præsenterer børnene for naturvidenskabelige og matematiske rollemodeller i 

nærmiljøet. 

 Vi er bevidste om, at vi har et særligt behov for at udvikle vores viden og kompetencer 

og øve os på arbejdet med området. 

 Vi sikrer, at børn har mulighed for at opleve udelivets mange muligheder, både det 

uden for vinduet, på legepladsen, parken og i vores nærmiljø vi har fokus på, om 

børnene udvikler matematiske og naturfaglige begreber og anvender dem i deres 

sprog og kommunikation. 

 Det pædagogiske personale er rollemodeller for børnene og med til at skabe respekt 
om naturen og hvordan man begår sig i den. Vi snakker med om hvad vi ser i naturen, 
blade, blomster, dyr m.m. og sammenhængen mellem dem og årstiderne.  

 Eks: Vi bruger naturens materialer til at lave aktiviteter med f.eks. ”bruge faldne pinde, 
som børnene pynter og bruger som teaterpinde”. 

 Vi bruger/besøger naturen hele året, uanset vejr og vind. På den måde kan vi få en 
fornemmelse for naturen, årstider og vejrskifte. Vi bruger nærområdet, ex. Skole 
botanisk have, hvor børnene bl.a. står for at passe og pleje forskellige kasser med 
grøntsager. Vi opfatter Science som værende nysgerrig på sin omverden, at turde 
undersøge og sanse. 

 eks. laver vi aktiviteter med Krible krable projekt, sanser naturen med bare fødder, 
leger med kartoffelmel og vand, graver efter regnorme, nedfryser ting og oplever hvad 
der skal til for at få det ud af isblokken igen. Undersøger hvad der synker og flyder. 
Undersøger vinden og frosten med sæbebobler. Eksperimentere med sne, og oplever 
hvordan sneen kan lave softice med fløde og vaniljesukker. 

 Vi arbejder i mindre grupper og her ønsker vi at børnene oplever glæde ved naturen, 
og lære at værne om den. Naturen skal erfares med alle sanser og opleves som et 
rum for leg. Vi bruger vores grønne områder, hvor vi følger med i at årstiderne skiften. 

 Eks: Vi udstiller de kreative udtryk som børnene har skabt fra naturen. Vi italesætter at 
vi alle skal passe på naturen. Vi har højbede på legepladsen hvor børnene kan smage 
på krydderurter. Eksperimenterer med materiale fx ler, maling, modellervoks og dej. 
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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.<  

Pædagogisk mål for kultur, æstetik og fællesskab:  

1. 1. Det pædagogiske læringsmål skal understøtte, at alle børn indgår i ligeværdige og 

forskellige former for fællesskab, hvor de oplever egne og andres kulturelle baggrunde, 

normer, traditioner og værdier. 

2. 2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn får mange forskellige 

kulturelle oplevelser både som tilskuer og aktive deltagere, som stimulerer børnenes 

engagement, fantasi, kreativitet og nysgerrighed, og at børnene får erfaringer med at 

anvende forskellige materialer, redskaber og medier. 

 

Vores traditioner og rutiner eks. fødselsdag og måltidet er med til at barnet får en følelse af at 
være med i fællesskabet. Ved måltidet taler vi om hvor maden kommer fra – steder og 
kulturer. Vi taler om at passe på vores institution, så det er et rart sted for alle at være Vi taler 
om kulturer og barnets oplevelser, når børnene har været på ferie 

Vi sætter ramme for legen som inspirerer til at børnene bliver nysgerrige og undersøgende på 

egen og andre kulturer I lege skabe vi balance, så det er muligt at trække sig hvis barnet har 

lyst til at være sig selv Vi arbejder med at alle er ligeværdige og at vores forskellighed er en 

styrke i fællesskabet 
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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 
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? 

 

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 arbejder med følgende refleksions spørgsmål, som skal sætte gang i en evalueringsproces 
på planlægningsmøder, samt andre pædagogiske møder. De spørgsmål vi benytter er: 

 Hvad skal børnene have ud af det? 
 Hvad skal vi lære for at de kan lære? 
 Hvor ved vi det fra? 
 Hvordan/hvornår kan vi se at målene er opfyldt 

Ligeledes arbejder vi med praksisfortællinger for at skabe rum til en undrende kultur. 

Vi bruger Den styrkede pædagogiske læreplan som en tjekliste for at sikre os, at vi i vores 
dagligdag lever op til de punkter, som er nedskrevet i vores læreplan. 

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.  
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