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Ramme for udarbejdelse af den pædagogiske læreplan 

 

 

 

 

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

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

gogiske læringsmiljø og børns læring.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vision: 

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

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

solidaritet. 

Alle børn og unge skal være en del af fællesskabet. 

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

Værdigrundlag: 

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

har lyst til at lære. 

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

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

for eget liv og for fællesskabet. 

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

over deres ønsker for fremtiden sammen med deres forældre.” 

 

I vores opgaveløsning, lægger vi vægt på: 

 

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

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

samfund som et naturligt udgangspunkt for deres aktiviteter. 

 At børn og unge respekterer hinandens forskelligheder og grænser. 

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

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

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

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

livskvalitet. 

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

udvikling. 

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

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

enkelte. 

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

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

forebyggende og koordineret indsats. 

 At alle kommunale institutioner skaber inkluderende fællesskaber. 

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

unges liv. 

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

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

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

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

  Børnehuset Irlandsvej er en integreret daginstitution for børn i alderen 0-6 år. Institutionen er normeret 

til 36 vuggestuebørn fordelt på tre stuer og 85 børnehavebørn fordelt på tre stuer og et eksternt hus 

kaldet Hytten der ligger på Ringbakken 3. Der er er fuld forplejning i vuggestuen hvilket husets 

køkkendame er ansvarlig for, børnehavebørnene får brød og frugt om eftermiddagen.    

 

Pædagogisk målsætning  

I Børnehuset Irlandsvej har vi et ønske om at det skal være sjovt, rart, udfordrende og trygt for børnene 

og deres familier at komme.  

Vi vil give barnet omsorg, skabe tillid og tage individuelle hensyn, hvilket vi mener, er en forudsætning 

for at det pædagogiske arbejde med børnene kan udføres. Vi vil skabe pædagogiske rammer i 

hverdagen, der bidrager til udvikling af børnenes fantasi og derigennem gør børnene nysgerrige, aktive 

og videbegærlige. Vi støtter børnene i deres udvikling af selvstændighed, således at de oplever succes 

og mestringsevner både selvstændigt og i sociale sammenhænge, således at børnene forlader 

institutionen med en tro på egne evner og færdigheder.  

Børnegruppen  

Børnegruppen og deres familier afspejler det omkringliggende nærmiljø. Der er i børnehuset både 

familier fra socialt boligbyggeri, ejerlejligheder og villaer. Nogen familier er ressourcestærke og andre 

har brug for en særlig opmærksomhed. Der er familier med forskellige etnisk oprindelse og familier med 

forskellige familiestrukturer.   

Husets indretning:  

Huset er opdelt med en gang til vuggestuen og en gang til børnehaven. Ved indgangen er der et 

fællesrum, hvor der spises morgenmad hver dag. Fællesrummet bliver også brugt til mange andre ting 

fx udstillinger, julekoncerter og rytmik.     

Venskabsstuer:  

Vi arbejder med venskabsstuer, dette indebærer at en vuggestuegruppe og børnehavegruppe laver 

nogle aktiviteter sammen en gang om ugen (i mindre omfang i sommerperioden). Dette kan være ture 

ud af huset, men det kan også være at grupperne mødes og synger nogen sange. 

Det er ikke hver gang at det er alle der mødes, det kan være en lille gruppe børn fra de to stuer som 

laver noget sammen.  

Hvert år i maj/juni måned laver vi et stort projekt i huset, hvor der arbejdes ud fra et fælles tema. Her 

har venskabsstuerne et særligt samarbejde i forhold til at fortolke årets tema.  

Særligt for børnehaven 

I børnehaven går der hver dag en gruppe børn over i det hus vi kalder Hytten.  

Fra oktober til ca. marts/april går de kommende skolebørn i Hytten to gange om ugen. De tre andre 

dage har hver af stuerne en fast ugedag i Hytten (dette kan ændre sig år for år, da antallet af 

storgruppebørn er forskelligt år for år).    

 

Fra maj til september har hver stue Hytten en uge ad gangen.     
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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? 

Børnehuset Irlandsvejs børnesyn og børneperspektiv  

I Børnehuset arbejder vi ud fra et anerkendende menneskesyn, hvor respekten for den enkelte er i 

centrum. Vi bestræber os på, at dette er kendetegnet for dagligdagen i Børnehuset. Dette ser vi 

kommer til udtryk ved, at der er plads til alle børn og de forskellige forudsætninger de har med sig. Vi 

har derfor fokus på, at børnene møder udfordringer, krav og forventninger hvor der tages hensyn til og 

vises respekt og omsorg for det enkelte barn og fællesskabet. Vi ønsker at skabe et læringsmiljø som 

bygger på udvikling af livslyst og livsmod. Vi mener, at dette er nogle af grundpillerne for at give 

børnene et godt børneliv. 

For at støtte op om vores børnesyn er det en forudsætning, at børnene i dagligdagen oplever en 

respekt for det de gør og siger, således at barnet oplever at blive hørt, set og forstået. De voksne i 

børnehuset anerkender barnet som et selvstændigt individ med egne meninger, viden og ressourcer og 

de forstår at barnet oplever verden ud fra deres eget perspektiv - et børneperspektiv. Alle børn skal 

møde voksne der er opmærksomme på det enkelte barns og gruppens muligheder for 

selvstændiggørelse og udvikling af selvbestemmelse, som bl.a. kommer til udtryk gennem børnenes 

stolthed og glæde over det ”at kunne selv”.    

Forudsætningen for dette er, at børnene møder voksne der reflekterer over egen praksis og bruger 

deres viden og erfaringer, i den videre planlægning af det pædagogiske arbejde. I personalegruppen 

opnår vi dette gennem pædagogisk dialog på møder og ved at sparre med hinanden i dagligdagen, fx 

ved at hente råd og vejledning hos hinanden og ved at kunne give hinanden konstruktiv kritik, hvis man 

oplever situationer hvor børnene ikke bliver mødt anerkendende.   

Børnefælleskaber, leg og læring og dannelse i Børnehuset Irlandsvej 

Børn lærer og udvikler sig i samspil og leg med andre mennesker - både børn og voksne. Barnets 

udvikling afhænger derfor af, hvordan børnefællesskaberne og samspillet med det pædagogiske 

personale er. Det er derfor vigtigt, at børnene møder pædagogisk personale som sammen med 

børnene støtter dem i deres udvikling og nysgerrighed på livet. Dette gøres bl.a. ved at det 

pædagogiske personale både går foran, er på sidelinjen og bagved i børnenes læringsproces. Det 

centrale er, at det pædagogiske personale ser de små og store udviklings/læringsspor hos barnet og 

følger barnets zone for nærmeste udvikling. At følge barnets zone for nærmeste udvikling vil sige, at det 

pædagogiske personale skal lave aktiviteter som ligger lige uden for barnets kompetencer, så barnet 

med støtte hele tiden udvikler disse.  
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Legen er børnenes eget univers, hvor de skaber egne fortællinger, bearbejder oplevelser, udvikler 

fantasi, fordyber sig over tid, øver sig, træner relationer og udvikler handlekompetencer. Læring, 

dannelse og leg går hånd i hånd og sker ud fra en vekselvirkning mellem børnenes perspektiv, deres 

ønsker og medbestemmelse og de valg vi, som voksne, træffer for den enkelte og for børnegruppen i 

løbet af dagen, ugen og over året. I legen er børnefælleskaber en vigtig del og det pædagogiske 

personale skal støtte barnet i at opbygge forskellige børnefælleskaber ud fra deres kompetencer og 

interesser. Børnene skal blive fortrolige med, at anerkendende kommunikation handler om at se og 

høre hvad den anden siger og anerkende andres følelser og behov.  

Børnene skal i deres tid i Børnehuset lære at indgå i sociale sammenhænge og relationer. Vores 

læringsmiljø igennem hele dagen skaber rammerne for, at børnene kan danne fællesskaber og 

opbygge selvværd og forståelse for sig selv og verden. For børn er det vigtigt at have trygge og nære 

relationer til voksne, men også relationer til andre børn, som de på forskelligvis har et fællesskab med. 

Det betyder, at vi i vores daglige pædagogiske praksis lægger vægt på, at børnene får mulighed for at 

danne relationer til andre end lige dem de er på stue med fx i sproggrupper og storgruppe. 

Da vi er et integreret hus giver det mulighed for, at børnene kan møde andre børn på mange forskellige 

alderstrin. Børnene spejler sig i hinanden og lærer af de børn, som kan lidt mere end dem selv.                                            

I Børnehuset har vi valgt at arbejde med venskabsstuer og vi ser, at disse kan understøtte det enkelte 

vuggestuebarns kendskab til børnehavelivet og de voksne som de senere skal være sammen med.                 

At have haft sin ugentlige gang i børnehaven sikrer en tryggere overgang når det lille barn skal fra 

vuggestuen til børnehaven. Samtidig skabes der en sammenhæng for børnehavebarnet der stadig har 

en forbindelse til sin vuggestue. Vi ser det også som en mulighed for at støtte op om de venskaber 

børnene har imellem sig, som man ellers ser brudt når børnene ikke længere har deres hverdag 

sammen. Det giver også børnehavebarnet mulighed for at skabe en sammenhæng mellem de 

erfaringer de tidligere har gjort sig og til de nye erfaringer de er ved at danne. Børnehuset modtager 

også børn som ikke har gået i vuggestueafdelingen og her har personalet ekstra stor fokus på, at disse 

børn hurtigt bliver en del af det ”venskabsbånd” der er afdelingerne imellem.        
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Pædagogisk læringsmiljø  

”Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan det enkelte dagtilbud hele dagen etablerer et 

pædagogisk læringsmiljø, der med leg, planlagte vokseninitierede aktiviteter, spontane aktiviteter, 

børneinitierede aktiviteter samt daglige rutiner giver børnene mulighed for at trives, lære, udvikle sig og 

dannes.  

Det pædagogiske læringsmiljø skal tilrettelægges, så det inddrager hensynet til børnenes perspektiv og 

deltagelse, børnefællesskabet, børnegruppens sammensætning og børnenes forskellige 

forudsætninger.” 

Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 22-23 

 Hvordan skaber vi hele dagen et pædagogisk læringsmiljø, der giver alle børn mulighed for at trives, 

lære, udvikle sig og dannes? 

I Børnehuset bestræber vi os på, at det pædagogiske læringsmiljø skal være rummeligt, fleksibelt og 

anerkendende. Vi har fokus på, hvordan vi kan arbejde med de pædagogiske rutiner, så der her bliver 

skabt så meget læring som muligt for børnene. Dette gør vi ved at sikre et læringsmiljø, hvor det 

pædagogiske personale sætter rammerne for aktiviteten/rutinen og viser børnene hvad der skal ske. 

Når det pædagogiske personale tydeliggør rammerne for aktiviteten/rutinen, giver det børnene et indblik 

i, hvad der skal ske og derved kan børnene få medindflydelse på processen og blive aktive deltagere. 

Når børnene har medindflydelse på processen, skal det pædagogiske personale kunne justere sig i 

forhold til børnegruppens kompetencer, således at alle børn kan deltage i aktiviteten/rutinen ud fra 

deres forskellig forudsætninger.  

Vi bestræber os på, at læringsmiljøet tager højde for hvordan børnegruppen på stuen ser ud. Her er det 

vigtigt, at læringsmiljøet kan rumme børn i alle aldre og udviklingstrin. Alle børn skal trives i vores 

læringsmiljø uanset deres forudsætninger, på denne måde lærer børnene at se hinandens 

forskelligheder som en ressource. Derfor bestræber vi os på, at al pædagogisk personale kan bruge 

alle rum i børnehuset og til en hver tid, indrette læringsmiljøet i det pågældende rum efter den 

børnegruppe de har med derhen. Ved at læringsmiljøet kan rumme alle børn hjælper det børnene til at 

udvikle empati for hinanden og forståelse for hinandens forskelligheder.   

Herunder giver vi nogle eksempler på læringsmiljøer som igennem hele dagen, støtter op omkring 

børnenes trivsel, læring, dannelse og udvikling og alle læreplanstemaerne:  

For os betyder det meget, at det enkelte barn bliver set og hørt af en voksen hver dag. Når barnet 

møder ind, siger vi godmorgen til barn og forældre og hjælper eventuelt med at sige farvel og vinke. Om 

morgenen bliver de tidlige børn tilbudt morgenmad, dem der møder lidt senere bliver tilbudt 

formiddagsmad– dette har børnehavebørnene selv med og vuggestuebørnene får det fra køkkenet. Det 

at sidde sammen ved bordet muliggør en læringsproces i dannelse omkring spisebordet fx at række 

hinanden tingene, at spørge om hjælp, at rydde op efter måltidet. Omkring bordet foregår en dialog og 

mange børn har en fortællelyst som giver anledning til en udviklende dialog, hvor børnene øver sig i at 

sige hvad de tænker og føler og i ligeså høj grad, at lytte til hvad de andre bidrager med. Dette 

gentager sig ved frokostbordet og ved frugt om eftermiddagen hvor børnene sidder i små grupper 

omkring bordene. På denne måde opnår børnene erfaringerne med at sprogliggøre sine tanker, behov 

og ideer, som de kan anvende i sociale fællesskaber.     

Ligeså vel som at morgenrutiner giver anledning til læring, ser vi også garderoben som et læringsmiljø. 

I garderoben har vi fokus på børnenes selvhjulpenhed, opmærksomhed, vedholdenhed og 

hjælpsomhed. Det er de voksnes opgave at opmuntre børnene til at kunne mestre selv at tage tøjet af 

og på, at finde sin plads i garderoben og at kunne finde sit eget skiftetøj. Garderobemiljøet giver 

mulighed for at have fokus på, at børnene hjælper hinanden og at vi kan have dialoger som udvider 

børnenes sprogforståelse og ordforråd fx om forskelligt fodtøj, vejret og påklædning. Samtidig kan vi 

her også understøtte børnenes måder at bruge kroppen på både sanseligt og motorisk, så barnet for en 

forståelse for, hvad deres krop kan.  
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I børnehaven bliver der hver eftermiddag holdt afslapning fx ved at børnene ligger og lytter til en lydbog 

eller får læst en historie højt. Det væsentlige for børnene er, at kroppen får lov til at finde ro. Dette giver 

også barnet en fornemmelse for egen krop og er med til at stimulere deres koncentration og sanser.  

På vores udearealer kan børnene bruge deres motoriske færdigheder til fx at cykle, løbe eller spille 

bold. Børnenes sansemæssige udvikling bliver understøttet fx i sandkassen hvor barnet kan røre ved 

sandet, grave med skovle eller på græsplænen hvor barnet kan finde smådyr eller kogler som også er 

med til at give barnet lyst til at udforske naturen mere. Vi arbejder på at få science tilgangen koblet 

mere på vores dagligdag. Dette kunne fx være ved at tale med børnene om de forskellige 

vejrfænomener når vi er ude, eller at samle sten og kogler på legepladsen og tale om vægtforskellen på 

disse.       

Mens nogle børn selv går i gang med at lege, har andre brug for en voksen til at hjælpe dem i gang. De 

voksne skaber læringsmiljøer som indbyder til, at børnene danner børnefælleskaber både på stuerne 

og på tværs i afdelingerne. At kunne danne relationer barn-barn, voksen-barn imellem er afgørende for 

vores trivsel og for at få skabt nogle gode børnefællesskaber. Det pædagogiske personale bestræber 

sig på, at alle relationer er præget af omsorg, tryghed og nysgerrighed på hinanden da dette bevirker, at 

børnene udvikler engagement, livsduelighed, gåpåmod og kompetencer til at deltage i fællesskaber. 

Det pædagogiske personale planlægger også forløb og lege, som inkluderer alle og skaber mulighed 

for afprøvning af gammel viden og læring af nyt. Når vi inkluderer børnene på denne måde, får barnet 

også tillid til egne evner og en tro på sig selv.  

I børnehuset arbejder vi ud fra vores årsplan som giver personalet et overblik over faste begivenheder. 

Vores traditioner som jul og påske inddrager børnene i at lære om den danske kultur og samtidig 

tilegne sig viden om hvordan man fx holder jul på andre etniske og kulturelle måder. Vi har oplevet at 

julen fx giver anledning til at tale med børnene omkring ramadan og Eid, da der er børn i børnehuset 

som ikke fejrer jul.  

Vi bestræber os også på, at arbejde temaorienteret igennem hele året og under temaerne skaber det 

pædagogiske personale læringsmiljøer, hvor børnenes medindflydelse og perspektiver bliver inddraget. 

Således opnår vi et engagement hos børnene som er anderledes, da børnenes spor bliver 

retningsgivende for hvordan temaet bliver udfoldet i hverdagen. Samtidig er arbejdet med temaerne 

med til at styrke barnets fantasi, kreativitet og nysgerrighed, da vi ofte laver kreative ting hvor børnene 

får mulighed for at bruge forskellige materialer og redskaber. For at understøtte børnenes nysgerrighed 

og fantasi kan det pædagogiske personale inddrage medier som fx vores IPads, hvorpå vi kan søge 

viden om konkrete ting fx hvor mange arter der findes af edderkopper.  
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Samarbejde med forældre om børns læring 

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

børns læring.” 

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

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

I Børnehuset vægter vi forældresamarbejdet højt. I dagligdagen bestræber vi os på at give forældrene 

en lille historie eller tilbagemelding på barnets dag, så de ved hvordan barnet trives. Dette gør vi blandt 

andet gennem dialog med forældrene ved aflevering og afhentning og ved at kommunikere løbende 

igennem dagen med forældrene fx via AULA, hvis barnet eventuelt har haft en svær aflevering eller der 

er nogle faktorer som påvirker barnets trivsel i løbet af dagen. 

Ud over den daglige kontakt og samarbejde bestræber vi os også på, at inddrage forældrene i de 

temaer som vi udforsker sammen med børnene. På denne måde oplever børnene en sammenhæng 

mellem deres dag i børnehuset og de samtaler de har med forældrene derhjemme. Det giver også 

forældrene en mulighed for at få indblik i og aktivt deltage i deres barns liv i de dagtimer, hvor de ikke er 

fysisk sammen med deres barn.  

Vores udgangspunkt er, at vi alle kan lære af hinanden. Forældresamarbejdet støtter op om præcis 

dette, at lære af hinanden, med henblik på at skabe de bedste udviklings- og trivselsmuligheder for 

barnet. Det er vigtigt for os, at barnets hverdag ses som en helhed. Dette sikrer vi os både ved 

hverdagsfortællinger, dagligdagsdialoger, men også til de årlige forældresamtaler og den generelle 

sparring i hverdagen.  

Alle forældre bliver årligt inviteret til en samtale om deres barns trivsel og udvikling. Vi har her en dialog 

omkring barnets udvikling, ageren og kompetencer i de forskellige arenaer barnet befinder sig i. Man 

kan som forælder til hver en tid henvende sig til det pædagogiske personale, hvis man har behov for at 

drøfte noget.   

Vi inddrager forældrene igennem opslag på AULA, hvor vi kan fortælle om vores temaer eller opfordre 

forældrene til at bruge nogle særlige fokusord i en periode eller fx give røde strømper på, hvis vi har et 

tema om farver. Vi bruger også tavlerne rundt omkring i huset til at inspirere til dialoger barn-barn og 

børn-voksne imellem. Vi arbejder med sommerferiekufferter, som børnene får med hjem inden deres 

ferie, her skal de sammen med forældrene lægge nogle billeder eller lignende i kufferten og skrive lidt 

om hvad de har oplevet i deres ferie. Efter sommerferien tager barnet kufferten med igen og der laves 

en planche sammen med personalet, hvor der også skabes en dialog om familiens oplevelser i ferien. 

Tilslut hænges planchen op på stuen eller gangen, så børn, forældre og personale kan kigge på dem 

og skabe dialoger med udgangspunkt i planchen eller bruge dem til at understøtte barnets fortælling om 

ferien.   

En gang årligt holder vi forældremøde. Formålet med forældremødet er at give forældrene kendskab til 

den hverdag deres barn er en del af og at forældrene får et kendskab til og en samhørighed med de 

andre børns forældre. Der bliver her informeret om børnegruppens trivsel og læring samt den 

pædagogiske planlægning for huset og stuen det næste år. Forældremøderne er også en mulighed for 

at forældrene kan spørge ind og undre sig, give feedback og reflektere over den pædagogiske praksis. 

Det er også på forældremødet at der er valg til bestyrelsen. 

I Børnehuset har vi også en forældrebestyrelse som bliver konstitueret efter valget til det årlige 

forældremøde. I bestyrelsen bliver der drøftet forskellige problemstillinger som berører forældregruppen 

fx madordning i børnehaven, kostpolitik i børnehuset og andre forespørgsler som alle forældre kan 

komme med. Dette styrker også forældresamarbejdet, da bestyrelsen er talerør for hele børnehuset og 

derigennem kan have medindflydelse på beslutninger for børnenes dagligdag.     
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Børn i udsatte positioner 

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

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

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

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

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

I vores læringsmiljøer igennem hele dagen, bestræber det pædagogiske personale sig på at skabe 

miljøer hvor alle børn kan rummes uanset deres udfordringer. Det er vigtigt for os, at alle børn føler sig 

set og hørt i dagligdagen og for børn med udfordringer er det ekstra vigtigt, at læringsmiljøet skaber 

nogle tydelige rammer, som de kan navigere indenfor og som samtidig er med til at støtte op om deres 

trivsel, læring, udvikling og dannelse.   

Alle børn kan til tider havne i udsatte positioner af forskellige årsager. Det er det pædagogiske 

personales opgave at være opmærksomme og handle når dette opstår. Aktiviteter og rutiner 

planlægges, så der tages højde for deltagelse på forskellige niveauer. For os er det vigtigt at have øje 

for den enkeltes ressourcer. Ud fra en ressourceorienteret tilgang sikrer vi, at de opgaver, aktiviteter og 

kravsituationer det enkelte barn stilles i stemmer overens med barnets zone for nærmeste udvikling. 

Således at alle børn oplever at kunne mestre de stillede krav og derigennem oplever succes.   

I de tilfælde hvor en særlig indsats er nødvendig, udarbejdes der handleplaner for det enkelte barn evt. 

ved sparring med andre faggrupper og altid i dialog med forældrene. Det pædagogiske personale bliver 

ved behov inddraget, hvis der er specielle hensyn der skal tages i barnets dagligdag. Dette er for at 

sikre, at barnet bliver mødt med forståelse. Det pædagogiske personale samararbejder ofte med 

daginstitutionsafdelingens pædagogiske vejlederkorps hvor der gives sparring på hvordan det 

pædagogiske personale kan have fokus på deres ageren. Der afholdes også dialogmøder hvor 

forskellige faggrupper er tilstede og kan give deres vejledning til personalet fx kan der deltage tale-

hører lærer, pædagogiske vejledere, fysioterapeuter og psykologer.     
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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) 

De ældste børn samles på tværs af stuerne i det vi kalder storgruppen. Storgruppen går to hele dage 

om ugen over i vores andet hus kaldet Hytten. I storgruppen arbejder vi med forskellige temaer der ofte 

tager udgangspunkt i naturen. Aktiviteterne bygges op som længerevarende forløb, hvor børnene 

arbejder med temaer både sprogligt, kropsligt, sanseligt osv. På denne måde oplever børnene nyt og 

deres nysgerrighed, sociale kompetencer og fantasi understøttes.   

Når børnene er i storgruppen, får de andre ansvarsopgaver end normalt, som hjælper med til at gøre 

dem mere selvstændige og skaber en sammenhæng i forhold til kravene de møder i børnehaveklassen. 

De skal fx selv gå hen med deres glas i opvaskemaskinen, pakke deres tasker inden de går afsted til 

Hytten, lytte efter fællesbeskeder, skrive bogstaver og andet. På gåturen over til Hytten er det også en 

naturlig del at øve hvordan man færdes i trafikken.    

Ved gradvist at mestre disse opgaver oplever børnene succes og får en tro på egne evner. I 

storgruppen er der også et samarbejde med skoler i området. Dette samarbejde ses blandt andet ved 

en koordinering af sange og bøger således at børnene fra forskellige institutioner vil kunne mødes i 

SFO/skole med en fælles oplevelse/erfaring som der kan bygges videre på. Det fysiske samarbejde 

med skole og SFO er sat på pause i 2020/2021 grundet Corona.   

Storgruppen låner også SFO’ernes legepladser og skolernes gymnastiksale således at børnene har 

haft deres gang disse steder inden start. Ved at møde den nye SFO/skole med trygge og kendte 

voksne, rutiner, regler og krav støttes børnene i deres kommende overgang fra børnehaven til 

SFO/skole igen.   

Fra marts, hvor storgruppebørnene stopper og til september hvor den nye storgruppe dannes, arbejdes 

der videre med overgangen til børnehaveklassen på de enkelte stuer i børnehaven. Her inddrages de 

største børn i borddækning og støtte til de mindre børn og der bliver talt om, at det nu er deres tur til at 

gå i storgruppen efter sommerferien. På denne måde bliver børnene bevidste om, at de nu er en del af 

storgruppen på deres egen stue. Til september bliver de små storgrupper på stuerne slået sammen til 

én storgruppe for hele børnehaveafdelingen.   
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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 dagligdagen når vi arbejder med vores temaer bruger vi lokalområdet til understøttelse af dette 

arbejde. Dette gør vi blandt andet ved at gå ture i lokalområdet, men også ved at inddrage Naturskolen 

til forskellige ture fx museture, juleture og til at komme ud på vores egen legeplads og hjælpe med at 

sætte insektfælder op. Vi bruger også Blå base om sommeren og den Blå Planet, da vi ser, at disse 

steder også kan understøtte vores læreplansarbejde og udvide vores læringsmiljøer i dagligdagen.  

Vi bestræber os også på at samarbejde med de lokale plejehjem hvor vi har været ovre fx til jul.  

Vi samarbejder med de lokale skoler, Sfo’er og nærliggende institutioner i forhold til børnenes 

overgange. Her tager vi på besøg hos hinanden inden et barn skal starte for at skabe en god overgang 

for barnet.  

Arbejdet med yderligere inddragelse af lokalsamfundet har dog i 2020/2021 måttet sættes på pause 

grundet Covid-19.   
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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? 

I børnehuset har vi fokus på, at de rum vi har er fleksible i hverdagen, så der kan laves forskellige 

aktiviteter. Fx har vi indrettet vores fællesrum, så vi om morgenen kan sidde og spise morgenmad, men 

hvis der er nogen som vil lave rytmik og dans kan der i rummet hurtigt gøres plads til dette.  

Rent æstetisk er væggene på stuerne primært dekoreret med ting som børnene selv har lavet. Dette 

har vi valgt, da det illustrerer for børnene at det er dem vi har fokus på og at deres kreative ting er 

værdsat og på denne måde understøtter deres psykiske udvikling. Det er vigtigt at børnenes kreationer 

bliver set som en udviklende proces og ikke som et produkt. Derfor vægter vi at børnenes arbejde 

fremvises med respekt for processen og blik for æstetikken. 

 

I vuggestuen illustrerer vi vores arbejde med de forskellige temaer ved at bruge opslagstavlerne på 

gangen til at vise forældrene hvad vi arbejder med og samtidig have de samme ting hængene på 

stuerne i børnehøjde, så børnene kan lave en kobling her imellem.  

I børnehaven har storgruppen fået opgaver med hjem hvor de fx skulle skrive hvor de bor henne og 

tegne dem selv og deres familie. Dette blev efterfølgende hængt op på tavlerne og skabte dialoger 

mellem børn og det pædagogiske personale.  

  

I arbejdet med børnemiljøet bestræber det pædagogiske personale sig på at følge barnets spor og 

huske på at integrere både det fysiske, psykiske og æstetiske. Barnets medbestemmelse skal være en 

del af vores læringsmiljø på den måde, at børnenes stemmer også bliver hørt i planlægningen af vores 

aktiviteter og omgivelse mm.  

 

For at sikre at børnene har denne medindflydelse i dagligdagen vil vi i 2021/2022 bestræbe os på fx at 

lave børneinterviews, undersøge hvor mange gange om dagen børnene reelt har medindflydelse på 

dagens aktiviteter og hvornår og hvor ofte vi kan lade børnene lede det pædagogiske personale og 

dermed selv bestemme præcis hvilke aktiviteter de har lyst til at lave.        
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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? 

I Børnehuset Irlandsvej arbejder vi med alsidig personlig udvikling ved at  

 Bestræbe os på, at alle relationer barn-barn og barn-voksen imellem er præget af omsorg, 

tryghed og nysgerrighed på hinanden.  

 Være støttende og lyttende over for det enkelte barn. Vi ser hvor barnet er i dets udvikling og 

hjælper dem med at tro på egne evner ved at vise at vi tror på dem. Derved fremmes deres 

engagement og deltagelse, så de oplever fordybelse, selvrespekt, selvtillid og selvværd.  

 Forstå at tilknytningen til børnene er et succeskriterie for at gøre vores arbejde og dette er 

noget vi er opmærksomme på i alle aspekter af hverdagen. 

 Lytte til og anerkende børnene samtidig med at vi støtter og opmuntrer dem til at prøve nyt. 

Dette gør vi ved at skabe tryghed og vise, at vi er ved deres side hele vejen igennem.  

 Sørge for, at alle børn føler sig set og hørt og arbejde for, at det enkelte barn er en ligeværdig 

del af fællesskabet.  

 Have venskabsstuer på tværs af afdelingerne. Vi ser at venskabsstuer er med til at lære de 

ældste børn at tage hensyn til de mindre børn og give plads til hinanden. Dette bidrager til en 

masse succesoplevelser og en øget selvtillid blandt andet ved at kunne hjælpe de mindre med 

ting de endnu ikke mestrer og som de store nu selv kan. Samtidig oplever vi, at de mindste ser 

de ældre som rollemodeller og herved bliver udfordret til at prøve nyt, som de voksne derefter 
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kan støtte op om. Børnene får på denne måde et kendskab til børnehaven og dette gør 

overgangen fra vuggestuen til børnehaven tryggere.  

 Personalet bestræber sig på at gå foran, bagved og ved siden af børnene og derved styrke 

deres kompetencer  

  

Hverdags fortællinger om vores arbejde med alsidig personlig udvikling bliver udarbejdet i 2021/2022 i 

samarbejde med personalegruppen. 
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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. 

I Børnehuset Irlandsvej arbejder vi med social udvikling ved at  

 Det pædagogiske personale i løbet af hele dagen skal etablere læringsmiljøer som indbyder 

børnene til at danne børnefællesskaber både på deres egen stue og på tværs af afdelingen. 

 Børnefællesskaberne skal dannes på tværs af alder og færdigheder, så børnene lærer at se 

forskellighed som en ressource.    

 Det pædagogiske personale hjælper alle børn til at indgå i børnefællesskaber sætter vi også 

fokus på inklusion af de børn, som er i en udsat position og derved kan have svært ved at 

danne relationer til andre.    

 Det pædagogiske personale skal støtte børnenes udvikling af empati ved at sætte ord på 

børnenes handlinger, så barnet lærer at forstå hvordan deres handling kan have betydning for 

deres relation til andre. 

 Vores læringsmiljø støtter op om demokratisk dannelse ved, at børnefællesskaberne bliver 

skabt på tværs af alder, ressourcer og færdigheder, som lærer børnene hvordan vi er 

forskelige, at alle bliver hørt og at alles meninger er lige meget værd.    

 

Hverdags fortællinger om vores arbejde med social udvikling bliver udarbejdet i 2021/2022 i 

samarbejde med personalegruppen. 
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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. 

I Børnehuset Irlandsvej arbejder vi med kommunikation og sprog ved at  

 Vores pædagogiske læringsmiljø støtter børnenes kommunikation og sprog ved, at vi 

som pædagogisk personale møder barnet hvor det er og tager udgangspunkt i det 

enkelte barns zone for nærmeste udvikling.  

 Vi igennem hele dagen har fokus på at understøtte børnenes lege på en sådan måde, at 

der er mulighed for at samspillet barn-barn imellem og barn-voksen kan udvikle barnets 

sproglige kompetencer. Vi ser, at børnefællesskaber er en vigtig del af børnenes 

sproglige udvikling, da det er gennem leg at meget læring sker. Samtidig giver dette 

også det pædagogiske personale mulighed for, at støtte børn i udsatte positioner og 

danne sproggrupper ud fra børnenes kompetencer.  

 Vi i forbindelse med sproggrupperne også har fokus på forældreinddragelse, da det er 

vigtigt for barnets udvikling, at vi sammen sætter nogle mål og så vidt muligt arbejder ud 

fra det samme grundlag.  

 Vi bestræber os på at indrette stuerne sådan, at der er mulighed for stille zoner, hvor 

børnene kan fordybe sig i bøger eller andet. For at støtte op om Early literacy har vi fx 

billeder og navne af legetøjet på alle kasserne og bøger let tilgængeligt for alle børn og i 

vuggestuen har vi også billeder af og navne på børnene på stolene og garderoberne. 

 Vi i de daglige pædagogiske rutiner såvel som i de planlagte temaer og aktiviteter har 

fokus på, at dialogen tager udgangspunkt i det børnene kender og gennem turtagning og 

udvidelse af sproget udbygger vi ordforrådet og sprogforståelsen. 

 Det pædagogiske personale har fokus på at sætte ord på børnenes følelser, så børnene 

derved lærer at forstå sig selv og hinanden og kunne tydeliggøre deres behov og tanker.  
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 Vi benytter os af tavler som giver anledning til dialog barn-forældre, barn-barn eller barn-

voksen imellem. 

 

 

Hverdags fortællinger om vores arbejde med kommunikation og sprog bliver udarbejdet i 2021/2022 i 

samarbejde med personalegruppen. 
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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. 

I Børnehuset Irlandsvej arbejder vi med krop, sanser og bevægelse ved at  

 Det pædagogiske personale igennem hele dagen har fokus på, at børnene kan udforske 

mange forskellige måder at bruge deres krop på fx ved selv at kravle op og ned ad 

stolene, trille på madrasserne og hoppe fra taburetter. 

 Det pædagogiske personale har også fokus på de rolige aktiviteter hvor børnene skal 

lære at slappe af i kroppen og får andre sanseindtryk end når de er i bevægelse. Dette 

foregår fx i stillestunden i børnehaven eller når de største børn bliver puttet i vuggestuen, 

hvor nogle har brug for en hånd på maven eller at blive nusset, for at kunne finde ro.      

 Der på vores legepladser både er mulighed for at være i bevægelse og samtidig lave 

stille aktiviteter, som indbyder mere til forskellige rolige sanseoplevelser.  

 Vi på stuerne skaber bevægelsesglæde for børnene, ved at danse til musik og lave 

sanglege samt støtte op om børnenes egne initiativer til bevægelse.     

 Vi er bevidste om, at klassiske siddeaktiviteter indimellem flyttes til gulvet eller børnenes 

ståhøjde.  

 Tårnby Kommune en gang om året afholder Sundhedsuge, som vi bestræber os på at 

deltage aktivt i.  

Hverdags fortællinger om vores arbejde med krop, sanser og bevægelse bliver udarbejdet i 2021/2022 i 

samarbejde med personalegruppen. 
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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. 

I Børnehuset Irlandsvej arbejder vi med natur, udeliv og science ved at  

 Vi arbejder på at få science tilgangen koblet mere på vores dagligdag. Dette kunne fx være ved at 

tale med børnene om de forskellige vejrfænomener når vi er ude, eller fx at samle sten og kogler på 

legepladsen og tale om vægtforskellen på disse.     

 Det pædagogiske personale taler med børnene om årstiderne og synliggør dette, fx ved at lave 

store bunker af de nedfaldne blade om efteråret og kaste disse op i luften.  

 Vores legepladser har forskellige frugttræer, så om sommeren/efteråret plukker vi sammen med 

børnene æbler, pærer og kirsebær og taler om, hvornår de er modne og samler nedfaldsfrugten op 

fra jorden og taler om denne også.   

 Børnene finder smådyr på legepladser, fx ved at vende vores træstubbe om og derefter kigge på 

dyrene og sammen med det pædagogiske personale undersøge hvilke dyr det er de finder. I Hytten 

har vi insekthoteller, som børnene har været med til at lave.  

 Tårnby Kommune afholder science uge en uge om året, som vi bestræber os på at deltage i. Her 

laver vi blandt andet forsøg og eksperimenter i børnehøjde.    

 

Hverdags fortællinger om vores arbejde med natur, udeliv og science bliver udarbejdet i 2021/2022 i 

samarbejde med personalegruppen. 
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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. 

I Børnehuset Irlandsvej arbejder vi med kultur, æstetik og fællesskab ved at 

 Det pædagogiske personale skal i dagligdagen hjælpe børnene til at skabe børnefællesskaber 
på tværs af alder, kultur og færdigheder, så børnene lærer at se forskellighed som en 
ressource. 

 Vi arbejder ud fra vores årsplan, hvor traditioner som jul og påske inddrager børnene i at lære 
om den danske kultur og samtidig tilegne sig viden om, hvordan man fx holder jul på andre 
etniske og kulturelle måder. Vi har oplevet, at julen fx giver anledning til at tale med børnene 
omkring ramadan og Eid, da der er børn i børnehuset som ikke fejrer jul. 

 Vi arbejder temaorienteret igennem hele året og under temaerne skaber det pædagogiske 
personale læringsmiljøer, hvor børnenes medindflydelse og forskellige perspektiver bliver 
inddraget. 

 Samtidig er arbejdet med temaerne med til at styrke barnets fantasi, kreativitet og 
nysgerrighed, da vi ofte laver kreative ting hvor børnene får mulighed for at bruge forskellige 
materialer og redskaber.  

 Det pædagogiske personale inddrager medier som fx vores IPads til at understøtte børnenes 
nysgerrighed og fantasi. På den måde kan vi søge viden om konkrete ting b.la. hvor mange 
arter der findes af edderkopper.  

 Vi lærer børnene at være en del af flere forskellige fællesskaber fx storgruppe, stueopdelingen, 
venskabsstuer osv. 

Hverdags fortællinger om vores arbejde med kultur, æstetik og fællesskab bliver udarbejdet i 2021/2022 

i samarbejde med personalegruppe.  
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Evalueringskultur 

”Lederen af dagtilbuddet er ansvarlig for at etablere en evalueringskultur i dagtilbuddet, som skal 

udvikle og kvalificere det pædagogiske læringsmiljø. 

Lederen er ansvarlig for, at arbejdet med den pædagogiske læreplan evalueres mindst hvert andet år 

med henblik på at udvikle arbejdet. Evalueringen skal tage udgangspunkt i de pædagogiske mål og 

herunder en vurdering af sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø i dagtilbuddet og 

børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse.  

Evalueringen skal offentliggøres. 

Lederen af dagtilbuddet er ansvarlig for at sikre en løbende pædagogisk dokumentation af sam-

menhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. 

Den pædagogiske dokumentation skal indgå i evalueringen.” 

Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 50-51 

 

 

 

Hvordan skaber vi en evalueringskultur, som udvikler og kvalificerer vores 
pædagogiske læringsmiljø?  

Det vil sige, hvordan dokumenterer og evaluerer vi løbende vores pædagogiske arbejde, 
herunder sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og de tolv pædagogiske mål? 

 

Her kan I kort beskrive jeres arbejde med at etablere en evalueringskultur som en del af det daglige 

pædagogiske arbejde. I kan fx beskrive, hvordan I arbejder systematisk med evaluering, om I arbejder 

med særlige metoder, om I arbejder eksperimenterende eller undersøgende med et særligt fokus, samt 

hvordan, hvor ofte og i hvilke fora I drøfter og reflekterer over jeres pædagogiske praksis mv. 

 

I hverdagen, når vi arbejder temaorienteret, bruger vi planlægningsskemaer som også skal bruges til at 

evaluere, hvordan vi arbejder med læreplanstemaer igennem hele dagen.  

Samtidig bestræber vi os på, at personalet i dagligdagen bruger hinanden til faglig sparring og 

tvivlspørgsmål, så man løbende kan evaluere om noget skal være anderledes. 

De faglige fyrtårne vil i 2021/2022 sætte fokus på læreplanen på P-møderne. Her vil vi sammen med 

personalet få talt temaerne igennem enkeltvis og få samlet eksempler fra dagligdagen sammen, så de 

kan blive skrevet ind i læreplanen. Dette vil vi gøre for at alle får kendskab til læreplanen og at den 

dermed bliver et redskab vi bruger i dagligdagen.   

Dette arbejde har ikke været muligt i 2020/21 grundet Corona, da vores p-møder har været afholdt i 

afdelingerne og vi derfor ikke samlet har kunnet tale om læreplanen og arbejde med udvikling af 

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

 

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

hverdagen.  

 

Vi vil løbende evalurere alle punkterne i læreplanen – både temaer og grundlag. Dette gøres ved at vi 

fast har læreplanen på, som et punkt til p-møderne og løbende få rettet læreplanen til, således at den 

afspejler vores dagligdag.  

Derefter bliver det de faglige fyrtårnes ansvar, med inddragelse af det øvrige personale, at få 

gennemlæst alt og evaluere om vores tilgang til læreplansarbejdet skal ændres, eller forsætte som vi 

har gjort hidtil.      

 

 


