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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


3 

 

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?  

Børnehaven Klitrose Alle er et dagtilbud normeret til 48 børn. Vi er 5 pædagoger inkl. leder og 

souschef, 3 pædagogmedhjælpere og 1 studerende til at skabe rammer og indhold for børnenes trivsel, 

udvikling, læring og dannelse. 

Børnehaven er beliggende tæt på Tårnby Rådhus i en treetagers villa i et ældre villakvarter. 

Børnene er fordelt i 2 grupper. Hav på stueplan og Himmel på 1 sal. Etageopdelingen gør at vi har stort 

fokus på børnenes relationer og fællesskaber så de ikke ”låses” til de børn, de helt tilfældigt deler etage 

med. Vi lægger stor vægt på fællesskaber og hvor vigtigt det er, at føle sig som en del af et, og gerne 

flere, fællesskaber. Derfor har vi stuer og laver samtidig en del aktiviteter på tværs af stuerne. Børnene 

er delt i aldersopdelte grupper på tværs en formiddag ugentligt. Vi er et lille sted og mener selv, at det 

kan ses i vores nærvær med børnene og dette vægter vi højt. 
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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  

 

Børnesyn 

Det at være barn har en værdi i sig selv. (Den styrkede pædagogiske lære-plan, Rammer og indhold, s. 

15). 

Vi anser det for vigtigt at tilstræbe indtagelse af barnets perspektiv for ikke at lægge egne 

forudindtagelser over barnet. Vi tilstræber derfor i børnehaven at gribe øjeblikket og dagen. At være i 

det nære og skabe mulighed for venskaber, relationer og fællesskaber. 

Sideløbende ser vi fremad mod nærmeste udviklingszone i forhold til barnets ståsted og overgang til 

nye og ændrede udfordringer, som for eksempel at starte i SFO/skole og hvilke kompetencer, der er i 

spil i den sammen-hæng.  

Vi ser børn som unikke og dermed forskellige små mennesker, både hvad angår livsomstændigheder, 

kompetencer, udvikling, robusthed og ressourcer. I anerkendelse af dette lægger vi vægt på, sammen 

med børnene at skabe læringsmiljøer, der er omsorgsfulde, nærværende, udviklende og stimulerer 

børnenes naturlige nysgerrighed og nærmeste udviklingszone. 

Vi tager udgangspunkt i det enkelte barn og vægter samtidig fællesskabet. For det er i fællesskabet og 

inden for fællesskabets rammer at vi i børnehaven kan tilgodese børnenes trivsel, udvikling, læring og 

dannelse. 

Vi anser barnets trivsel som fundament for, at der kan finde udvikling og læring sted og værner om 

børns ret til at være børn, til at være forskellige og til at udvikle sig i eget tempo, når vi skaber de 

stimulerende rammer.  

Dannelse og børneperspektiv 

Vi kan sige at vores dannelsesmæssige opgave er at lægge de første kim til at børnene bliver ”klar til 

livet”, som hele mennesker, der kan indgå i et demokratisk samfund. Børn, der oplever at blive set, hørt 

og anerkendt kan også langt hen ad vejen tage hånd om egen læring. 

Kulturen er også en del af dannelsesbegrebet og her er flere små eksempler i hverdagen: Vente på tur i 

almindelighed og tage tur i samtalen i særdeleshed er en vigtig læring. Det forudsættes i mange 

læringsmiljøer og er vigtigt for at kunne indgå i fællesskaber. 

Vi har, sammen med forældrebestyrelsen, udarbejdet principper for, hvordan vi taler til og med 

hinanden, at særligt skældsord ikke er accepteret. At vi har en ordentlig tone, for at børnene bliver 

opmærksomme på, hvad det betyder for andre, når der bruges skældsord og hvad det betyder for 

fællesskabet at vi taler ordentligt med og til hinanden. 

Vi lægger stor vægt på dialog og betragter samtalen fra et børneperspektiv som måden at forstå sig 

selv, hinanden og omverdenen i det hele taget. Yderligere danner samtalen mulighed for at spørge ind 

til barnets ønsker, holdninger, behov og dermed perspektiv i forhold til et givent tema i samtalen. Vi 

anerkender og respekterer barnets perspektiv og skaber dermed mulighed for, at barnet kan medvirke i 

og have indflydelse på sin dagligdag og aktiviteterne, der foregår. Ud over samtale, hører vi barnets 

stemme ved observationer af børnene i dagens løb (leg, dialog, samling, aktiviteter, aldersopdelte 
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grupper) og kan planlægge og handle herudfra. Vi kan sige: Børnene peger på emnerne, vi skaber 

metoden og rammerne for at børnene oplever at have medindflydelse. 

Vi mener at børneperspektivet tages bedst, når der er investeret nærvær og energi/tid i at reflektere 

over barnets adfærd og reaktionsmønstre. For det kræver kendskab til barnet at forsøge at indtage et 

børneperspektiv. For at blive klogere på børneperspektivet anvender vi blandt andet børneinterviewet 

som en metode.  

At indtage barnets perspektiv kræver, at vi er åbne over for barnets signaler, at vi er til stede i relationen 

i forhold til barnet/børnene og spontant viser, at barnets tanker og meninger er vigtige og værdifulde. 

De ”gyldne øjeblikke”, hvor der i en relation opstår noget væsentligt for børnene, skal kunne 

bryde/udsætte et planlagt forløb. I sagens natur kan planlagte aktiviteter genoptages netop fordi de er 

planlagte, men en pludseligt op-stået læringssituation skal gribes mens den er i luften. 

Leg 

Vi har stor respekt for at legen er barnets dominerende virksomhed og prioriterer derfor at skabe gode 

muligheder og rammer for at børnene har mulighed for at fordybe sig i leg. Det gælder indkøb af 

materialer, indretning af legemiljøer og såvel den ”frie leg” som den leg, hvor vi som pædagogisk 

personale igangsætter eller deltager i, hvor vi også kan hjælpe børnene med forskellige 

forhandlingsprocesser i forbindelse med legen. 

Vi understøtter og går ind i legen med de børn, der selv kan have svært ved det og er opmærksomme 

på de mange omstændigheder og den kompleksitet, der kan være i den forbindelse. Samtidig anser vi 

det som vigtigt at værne om andres leg.  

Vi kan igangsætte lege med børn, der kan have svært ved at danne relationer eller endnu ikke har 

dannet relationer af forskellige årsager. Vi kan være medaktører og skabe en leg sammen med barnet 

og en anden. Her kan vi eventuelt trække os, men stadig være nærværende i rummet.  

Vi undersøger den læring og udvikling, der er i børnenes leg ved løbende at være til stede, 

nærværende og iagttagende. Når vi deltager i en leg, kan vi bevidst hæve barren med henblik på at 

vurdere om barnet rykker sig i forhold til nærmeste udviklingszone. 

Det er en væsentlig del af vores praksis at være opmærksom på, at legen bliver inkluderende og 

udviklende.  

Læring  

Vores definition: 

Tilegnelse af nyt. Det kan være ny viden, erkendelser og færdigheder. Socialt, motorisk, kognitivt og 

emotionelt. 

Vi har alle, børn som voksne, forskellige læringsstile. For børn er legen den dominerende læringsfaktor. 

Vigtigt for børns læring er yderligere relationer med andre børn og voksne i fællesskaber, hvor børnene 

eksperimenterer med ukendte fænomener, materialer, fysiske udfordringer med mere, mest sammen, 

men også ind imellem hver for sig. Læring er også noget børn giver hinanden, når vi skaber tryghed og 

nærvær i læringsmiljøerne. 

I en situation ved toiletbesøg og håndvask inden et måltidet, opstod et øjeblik mellem to drenge af 

anden etnisk baggrund. Den ældste dreng spørger den voksne, hvorfor stuens helt nye dreng på 3 år 

ikke talte dansk. Den voksne svarede, at den nye dreng ikke talte dansk endnu, men at han var ved at 

øve sig på dansk, ligesom den ældste gjorde, dengang han startede i børnehaven. Den ældste 

fortsatte, og spurgte hvorfor ham brugte ble. Den voksne svarede, at han var ved at øve sig i at gå på 

toilettet, og at det var ligesom dengang den ældste startede, hvor han også brugte ble og øvede sig i at 

gå på toilettet, og det var han rigtig god til nu. De to drenge gik hen til håndvasken, og den ældste 

henvendte sig til den yngste, hvor han både sagde og viste ”se, navn, sådan vasker man hænder”, de 

vaskede hænder sammen, og forsatte overfor at tørre hænderne, ”se, sådan tørrer man hænder”. Den 
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voksne spurgte da den ældste, om ikke han vil tage den yngste i hånden og vise ham, hvor han skulle 

sidde til frokost, da de skulle sidde ved samme bord. 

Børnene får mulighed for at opleve, hvad der er interessant for dem ved, at vi i vores planlægning 

tilgodeser en vekselvirkning mellem de forskellige læringsformer og mellem børne- og vokseninitierede 

aktiviteter og temaer. Et eksempel: Børnene var en overgang fascinerede af papirflyvere, hvordan laves 

de, hvordan flyver de og så videre. Det blev til en spændende dag på legepladsen, hvor der blev 

fabrikeret papirflyvere i forskellige udformninger og farver, og der blev eksperimenteret med hvor langt 

de forskellige typer kunne flyve, og hvorfor flyver noget hurtigere eller længere end andet? Hvilken 

betydning har vinden og mange andre forandringer. 

Vi tilrettelægger en fleksibel hverdag, hvor vi både ”griber øjeblikket” og holder fast i den tryghed 

rutinerne giver.  

Børnefællesskaber 

Børns trivsel, udvikling, læring og dannelse er afhængig af deres relationer og venskaber, både i forhold 

til børn og voksne.  

Vi samskaber derfor forskellige fællesskaber med børnene og er opmærksomme på, at der i vores 

børnehave eksisterer mange fællesskaber. Der er de overordnede: Børnehaven Klitrose Alle, Himmel 

og Hav. De aldersopdelte grupper, hvor der skabes plads til og mulighed for at være en del af et 

jævnaldrende fællesskab og dermed åbne for relationer og fællesskaber på tværs af etagerne. Og så er 

der alle de andre børnefællesskaber, som børnene selv skaber, det kan være ud fra interesser som 

”dem der elsker at lege med togbane, Barbie, magneter og meget andet.” Det kan være de børn, der 

kender hinanden mere privat, de børn der går til svømning sammen, og de børn der øver sig rigtig 

meget i at tegne og skrive bogstaver. Mulighederne er multiple. Disse fællesskaber udvides, afvikles og 

udvikles kontinuerligt og det er vigtigt, at vi har en opmærksomhed på de forskellige fællesskaber.  

Alle børn har ret til at være en aktiv del af et fællesskab, ikke nødvendigvis alle fællesskaberne, men 

der, hvor de føler en tilknytning. 

Vores ansvar som pædagogisk personale bliver derfor at samskabe fælle-skaber, der af børnene 

opleves som attraktive, sjove, relevante, og interessante, hvor børnene kan deltage og byde ind med 

egne ideer og holdninger. Ligeledes hjælper vi børnene med at byde ind i de forskellige fællesskaber. 

Vi har fælles aktiviteter, fælles oplevelser, fælles ture ud af huset, vi deler os op efter kompetencer, 

interesser, udviklingstrin med mere, og har for øje at børnenes udvikling sker i forskellige tempi. Vi er 

bevidste om, at alle indgår i forpligtende fællesskaber. Den styrkede pædagogiske læreplan, 

Rammer og indhold, s. 15 

Hvordan kommer de fem centrale elementer fra det fælles pædagogiske grundlag til udtryk hos os og 

bliver omsat i vores hverdag sammen med børnene? 

Vi kan kendes på, at vi veksler mellem børneinitierede og vokseninitierede aktiviteter. I de voksen 

initierede aktiviteter tager vi udgangspunkt i det enkelte barns/gruppens interesser, læringsmulig-heder, 

og nærmeste udviklingszone. 

Vi indtager så vidt muligt børneperspektivet ved at forsøge at sætte os i barnets sted ved, at tolke deres 

signaler, ved interviews, ved at fange deres interesser og gå videre med dem. 

Ved at gå foran, bagved, ved siden af barnet 

Vi ser børnene som unikke individer og hjælper med at skabe fællesskaber, der både er rummelige og 

forskellige, så der er et fællesskab for alle. 

I de forskellige rutiner i løbet af dagen søger vi bevidst at inddrage så mange elementer fra det 

pædagogiske grundlag som muligt og vi lægger vægt på rutinernes betydning og genkendelighed. 
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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? 

Vores dag er bygget op omkring en fast tilbagevende og genkendelig struktur, der består af mange 

læringsmiljøer. 

Fra børnehaven åbner klokken 06.30 til omkring klokken 09.30, modtager vi børn og det er et 

læringsmiljø i sig selv. Her øver børnene sig blandt andet i at sige farvel, pakke deres rygsække ud, 

tage overtøjet af og vaske hænder. Vi er nærværende og hjælper dem dermed med en god start på 

dagen. Alle børn er forskellige og har forskellige behov, og det forsøger vi at imødekomme ved at have 

opmærksomhed på det enkelte barn. Vi er opmærksomme på at tilbyde/inspirere til leg og 

beskæftigelse. Vi byder børnene velkommen med navns nævnelse og spørger ind til weekenden, det 

børnene fortalte dagen før, at de skulle, eller en lille kommentar om et glad smil, nye sutsko, en klipning 

etc. Men også med respekt for hvis barnet ikke svarer lige med det samme. Og vi giver os tid til de 

børn, der bare har brug for et ekstra kram om morgenen 

Formiddagen er det tidspunkt på dagen, hvor vi har flest ressourcer og hvor vi er mest ”uforstyrrede.” 

Så i det tidsrum foregår de fleste af de planlagte, strukturerede aktiviteter, der veksler mellem voksen 

planlagte, børneinitierede og temaer efter hvad vi observerer børnene, interesserer sig for. 

Frokostmåltidet;  

Frokosten er et vigtigt læringsmiljø, hvor børnene tilegner sig mange kompetencer, det kan være 

socialt, personligt, sprogligt, motorisk, dannelsesmæssigt og kulturelt. I det hele taget er frokosten et 

læringsmiljø, hvor samtlige læreplanstemaer kommer i spil. Og vi lægger vægt på at udnytte de 

udviklingsmuligheder der er. Vi guider og opmuntrer børnene til at prøve selv. Et barn kunne ikke åbne 

sin ostehaps og den voksne siger ”prøv, jeg tror på, du kan lære det” da det ikke lykkes (det er jo en 

kendt sag, at ostehaps ikke4er skabt for børnefingre) viser den voksne hvordan. Dagen efter sidder 

barnet igen med sin ostehaps og åbner den helt selv. Barnet ser glad på den voksne og siger ” min mor 

og far har lært mig det”. Barnet havde bragt samtalen fra dagen før med hjem og øvet sig med 

forældrene. Her skabes en bro mellem barnets to verdener.  

Toiletbesøg; 

Vi hjælper børnene til gode toiletvaner ved at der er en voksen til stede, vi taler sammen og vi vasker 

hænder.  

I forbindelse med toiletbesøg, bliver der også øvet i behovsudskydelse, vente på tur og tørre sig selv i 

trygheden ved at en voksen ”tjekker.” 

Garderobe; 

Efter frokost er vi altid ude. Ligesom frokosten er garderoben også et omfattende læringsmiljø, hvor vi 

øver selvhjulpenhed, har dialoger omkring vejr og påklædning, dannelse og sociale kompetencer (at 

hjælpe hinanden), behovsudskydelse, tage tur, vente på tur, at bede om hjælp og rydde op. Dagen 

igennem summer huset af sprog! Og vi er meget opmærksomme på den sprogstimulering der ligger i al 

dialog og kommunikation. 
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Gennem hele dagen, beder og opfordrer vi børnene om hjælp til at hjælpe hinanden. 

Vi tilstræber at være nærværende, tilgængelige, og at skabe læringsmiljøer der er til gavn for 

fællesskabet. 

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? 

Når vi modtager nye børn og deres forældre er tryghed og nærvær et centralt fokuspunkt for os. Vi 

tager os tid til at tage imod, lytte, udveksle forventninger og besvare eventuelle spørgsmål. 

Vi har en overordnet plan for ”indkøring af nye børn.” Samtidig er det forældrene der kender deres børn 

bedst, derfor anser vi det for vigtigt at høre forældrenes historier og tilpasse ”indkøringen” derefter. Hvis 

forældrene ikke er trygge, er der risiko for at børnene heller ikke bliver det, derfor er vi meget 

opmærksomme på at afstemme forventninger i forhold til barnets fremtidige børnehaveliv.  

I det hele taget inddrager vi forældrene, det er altid muligt at bede om en samtale ved bekymring eller 

andet og det går begge veje.  

Efter et par måneder afholder vi samtaler om barnets trivsel, hvordan er barnet faldet til i børnehaven, 

hvordan ser vi barnet og hvad oplever forældrene. Igen forventningsafstemning, men nu i forhold til, at 

vi kender barnet. Og hvordan er det så gået? Skulle der være opstået nogle udfordringer/misforståelser 

og hvordan kan vi så sammen løse dem. 

Vi afholder udviklingssamtaler når barnet er omkring 4 år. Udgangspunktet er barnets trivsel, udvikling, 

læring og dannelse. Her taler vi netop om, hvordan vi sammen kan støtte op om barnet i de to 

forskellige dele af barnets liv, vi udgør. 

Og det samme gør sig gældende i oktober måned, når de ældste børn skal indskrives i skole. Vi 

udfylder overgangsskemaer, giver forældrene et tomt skema, som de udfylder, for så at se på 

skemaerne sammen. Vi laver aftaler om, hvad vi kan gøre for at hjælpe barnet det sidste stykke tid 

både hjemme og her, så det kan blive parat til SFO og skole. 

Vi laver sprogscreeninger, handleplaner og opfølgninger, alsammen med forældrene indover. Vi 

afholder forældremøder, typisk med et pædagogisk tema. Vi bruger AULA som dokumentations 

platform og – efter opfordring fra forældrebestyrelsen kan vi her en gang imellem sende en lille privat 

besked om barnets udvikling (når det går godt). Og så er der selvfølgelig den daglige snak med 

forældrene. 

Vi opfordrer til at børnene har et eller andet med at fremvise og tale om når vi arbejder med projekter og 

temaer. Så barnet ser en sammenhæng mellem sine to verdener og oplever den trygge fornemmelse, 

det er med noget kendt i forhold til et måske ukendt tema. 

 

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? 

Når børn har svært ved at danne relationer og indgå i fællesskaber.  
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Ovenstående er af stor betydning for børnenes trivsel, udvikling, læring og dannelse og vi vægter at 

skabe tryghed, omsorg og nærvær for og med børnene for at danne base for tillid. Og er 

opmærksomme på, at omsorg også er ikke at fastholde børnene i situationerne, men guide dem videre 

til næste/nærmeste udviklingszone, så vi kan lette og støtte deres vej til netop at skabe relationer og 

indgå i meningsfyldte børnefællesskaber, hvor alle har ret til at opleve sig som en vigtig, aktiv og 

ligeværdig del. 

Vi er alle forskellige og det er en del af at være menneske. Børnene har forskellige kompetencer, 

robusthed og er forskellige steder i deres udvikling følelsesmæssigt og på alle andre punkter. Det 

anerkender vi og arbejder ud fra. Et mål er, at børnene også accepterer og anerkender forskelligheder.  

Til en frugtsamling blev der læst en ”fri for mobberi ”bog, der handlede om at være en god ven og 

hjælpe hinanden, mere konkret at de ældste hjælper de yngste. Her var der stilhed og det skabte en 

god dialog. Mange børn kunne relatere til dilemmaet på forskellige måder og udviste stor empati for den 

lille nye dreng i bogen, han bliver i starten drillet af nogle af de ældre børn. 

Vi anser det for vigtigt at være iagttagende og deltagende i de mange relationer og fællesskaber, der 

skabes i børnehaven og at have blik for de børn, der af den ene eller anden årsag er i risiko for, at står 

uden for fællesskabet. For kun gennem iagttagelse kan vi tolke, hvordan det enkelte barn kan byde ind 

og hjælpes til at blive en del af det givne fællesskab.  

Vores ansvar bliver dermed sammen med børnene at skabe rammerne for deltagelse og at ændre 

rammerne, således at der skabes mulighed for deltagelse også for dem, der har svært ved selv at byde 

ind. For eksempel hvis vi laver teater og det kan være svært at stå frem, så er det også en vigtig rolle at 

være tilskuer og hvordan er man det? Der er jo ikke noget ved at optræde uden tilskuere (den 

pædagogiske bagdør). Et barn kan f.eks. have svært ved at være i garderoben når der er flere børn 

samlet på lidt plads om en svær opgave som at tage tøj på/af. Så sørger vi for at barnet enten kommer 

ned som en af de første eller hjælper den voksne med de praktiske opgaver efter måltidet og derfor 

kommer i garderoben som en af de sidste.  

Vi er opmærksomme på sammensætningen af børn blandt andet ved frokosten, og opfordrer til fælles 

oplevelser og samtaler. Vi er i det hele taget opmærksomme på, hvad fælles oplevelser og historier 

betyder og arbejder derfor i mindre grupper og i aldersopdelte grupper. Vi arbejder med at huske og 

bygge videre på den gode historie, ”succeshistorien” dengang barnet var en del af noget rigtig sjovt og 

rart sammen med de andre børn og selv bidrog til oplevelsen. Vi inddrager forældrene i samarbejde, 

altid med barnets tarv i centrum. For at barnet er trygt, er det vigtigt at forældrene har tillid til 

børnehaven. Vi inviterer til dialog i trivselssamtaler, holder dem ”tæt” i den daglige kommunikation og 

opfordrer til legeaftaler. Derudover samarbejder vi tværfagligt om handleplaner med pædagogiske 

vejleder, ROF (Råd Og Forebyggelse) og legepatruljen. 

 

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.) 

Vi arbejder i aldersopdelte grupper i børnehaven, her tilhører de kommende skolebørn, T-Rex gruppen, 

der bliver samlet på tværs af stuerne.  

I T-Rex gruppen arbejder vi på relations dannelse mellem jævnaldrende, og heri opnår børnene en 

bevidsthed om, at de er børnehavens ældste børn, de oplever sig selv som en betydningsfuld del af 

fælleskabet, samt får blik for, hvem de eventuelt skal følges med i skole.  
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Vi øger deres bevidsthed i forhold til alle de ting, de kan selv, og skabe et rum baseret på tillid, hvor de 

får mulighed for at øve sig, være selvstændige og udøve medbestemmelse.  

Her arbejder vi målrettet på, at det enkelte barn trives, lærer, dannes og udvikler sig ved det 

pædagogiske indhold.  

Vi skærper børnenes nysgerrighed på vores samfund ved en legende tilgang.  

Vi skaber for eksempel en by sammen med børnene med forskellige arbejdspladser, hvor børnene har 

medbestemmelse på netop deres arbejdsplads. De får herigennem mulighed for at gøre sig erfaringer 

med nogle af samfundets præmisser, de oplever et ansvar og et nødvendigt samarbejde. Ved byen får 

de på en legende måde kendskab til bogstaver, tal med mere ved at skrive skilte, håndtere penge, samt 

ved at arbejde og forbruge. 

 

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 benytter os flittigt af børnebiblioteket og vi deltager i Krokodillebio i Kastrup Biograf. I vinterperioden 

låner vi en sal på den nærliggende SFO, hor der er plads til kropslig aktivitet for eksempel at lege med 

faldskærmen, hvilket vi ikke helt har mulighed for i børnehaven. Vi deltager i arrangementer i 

Korsvejens kirke både til påske og til jul. Vi har kontakt til et ældrecenter i kommunen, hvor vi optræder 

for de ældre et par gange om året, ved jul går vi Lucia og ellers i forbindelse med forskellige temaer og 

projekter, hvor børnene optræder for de ældre og bagefter sidder sammen med dem og kommunikerer.  

Vi inddrager forældrene for eksempel qua deres arbejde. Vi har haft en far der er renovationsarbejder til 

at komme med sin store skraldebil, hvor børnene puttede pap i kværnen og ellers blev sat ind i, hvad 

sådan en bil kan, for eksempel kan den dytte voldsomt højt, til alles fryd. En anden far med politihund- 

og bil kom på besøg på legepladsen, hvor hunden fandt skjulte børn og forskellige 

beklædningsgenstande. Vi har haft besøg af en brandbil fra Tårnby brandvæsen, og besøg af to 

beredne betjente. 

Vi er sammen med en vuggestue og en skole i distriktet i den planlæggende, målsættende fase med at 

opstarte et ”højtlæsnings projekt.” Og samarbejder naturligvis med andre dagtilbud og skoler i 

forbindelse med overgange. 

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? 

Så vidt muligt er materialer og legetøj frit og tilgængeligt for børnene. Vi sørger for, at materialerne er 

forskelligartede og kan appellere til forskellige børns forskellige interesser, udvikling og behov.  

Vi lytter til børnenes samtaler med hinanden og os, vi går i dialog og spørger ind ofte med spørgsmål 

som for eksempel ”hvad synes du?” og ”hvordan kunne det være/se ud?” Vi observerer deres adfærd 
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og deres valg og fravalg for både åbent og mere iagttagende at spore deres ønsker, holdninger, behov 

og interesser. Vi lægger så vores faglige viden indover samt ”vi tror, børnene vil være glade for… 

Vi arbejder med overordnede fælles temaer og projekter med deltemaer der opstår fra børnene. Vi 

anerkender og værdsætter børnenes kreativitet ved at pynte stuerne og trappen med deres ”produkter.” 

Vi holder fernisering en gang årligt for også at inddrage forældrene. Vi lægger stor vægt på værdien i at 

hjælpe og drage omsorg for hinanden og vi opfordrer til, italesætter og værdsætter når de gør det. Vi 

mener det betyder meget for børnenes psykiske miljø.  

I det psykiske børnemiljø gør vi meget ud af, at de forskellige læringsmiljøer bliver rare for børnene. Vi 

sørger for at dele børnene op i mindre grupper så vidt muligt for at mindske støjniveau samt 

smitteniveau og skabe nære relationer, og vi bruger legepladsen som ekstra lærings rum. Ved 

overgange for eksempel fra frugtmåltid til leg på stuen, spørger vi børnene hvad de kan tænke sig at 

lave, for at støtte op om deres personlige, kognitive, følelsesmæssige udvikling samt for at børnene 

fordeler sig, så der er plads og mindre støj. 
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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. 3 

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. 

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø børnenes alsidige personlige udvikling? 

Alsidig personlig udvikling 

En væsentlig forudsætning for børns trivsel og alsidige personlige udvikling er at de bliver set, hørt og 

anerkendt for den de er. Vi lægger stor vægt på dette gennem hele dagen og ikke mindst ved 

modtagelsen. Vi møder børn og forældre med barnets navn, smil og øjenkontakt.  

Vi arbejder bevidst med at skabe en inviterende, varm atmosfære så børnene får opmærksomhed, 

nærvær og tryghed til at sige farvel. Der er fokus på barnet og vi er opmærksomme på det øjeblik, det 

er parat til at sige farvel. Vi er bevidste om at rette børnenes blik mod fællesskabet når det giver udtryk 

for at være klar til leg. 

En dreng var ængstelig over at skulle have en nisse med hjem i juleperioden. Vi lod ham se de andre 

børn få nisser med hjem, lod ham høre deres fortællinger. Vi samtalede med ham om at nisser er søde, 

at de godt kan drille, men at også godt kan lade være. Hver gang hans navn blev trukket, lagde vi det 

tilbage igen uden at læse navnet højt. Efter 15 dage gav drengen udtryk for, at nu ville han gerne have 

en nisse med hjem og den dag trak vi derfor hans navn. Og han havde en skøn oplevelse med nissen 

på besøg. Han drillede nemlig ikke (efter aftale med drengens mor) men var sød og sjov. 
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I vores pædagogiske læringsmiljø understøtter vi børnenes alsidige personlige udvikling, det gør vi for 

eksempel når vi tilrettelægger hverdagen i vekselvirkning mellem faste/kendte rammer og spontane 

aktiviteter med udgangspunkt i det enkelte barn og fælleskabet. I hverdagens rutiner skaber vi de 

trygge rammer, der giver børnene basis for at udfolde sig, udforske, erfare sig selv og hinanden på 

både kendte og nye måder. Vi forstår det enkelte barn som et individ i fællesskabet, hvor fællesskabet 

er med til at understøtte den udvikling. For eksempel hverdagens samlingspunkter i større og mindre 

grupper, herunder måltiderne, hvor der arbejdes med børnenes selvhjulpenhed, relationer, sproglige 

kompetencer og hvor der gives indblik i forskellige måltidskulturer i en fælles måltidskultur med mere. 

I voksenstyrede, planlagte aktiviteter tilgodeser vi børnenes alsidige personlige udvikling, når vi vælger 

aktiviteter der engagerer børnene og motiverer dem til deltagelse, samt skaber rum for udvikling. Dette 

kommer til udtryk i både store og mindre fællesskaber, det være sig de faste stuefælleskaber, 

aldersopdelte grupper der giver mulighed for nye venskaber på tværs af etagerne, sproggrupper, 

turgrupper, hvor der er øje for spontant opståede situationer. 

I dagligdagen skaber vi rum til de børneinitierede aktiviteter ved at observere og følge børnenes spor og 

sprogligt at opmuntre og understøtte børnenes nysgerrighed. Vi stiller passende krav i forhold til det 

enkelte barns alder, modenhed og nærmeste udviklingszone.  

Der er plads til at tilrettelægge situationer efter det enkelte barns behov. En pige har svært ved at sidde 

stille ved måltidet og virker forstyrrende for de andre børns koncentration om måltid og samtale. Hun får 

tilbuddet om at stå op og spise. Tilbuddet bliver taget imod, pigen får ro på sig selv og formår at 

koncentrere sig om sin mad. 

Et andet eksempel: Vi imødekommer nogle af T-Rexernes ønske om at udfordre sig selv ved at ”læse 

bog” 

Ved frugtmåltidet. De vælger en bog de kender godt og bruger billederne til hjælp. Et yngre barn 

spørger om lov til også at læse en bog. Spå benytter den pædagogiske bagdør og imødekommer 

ønsket ved at en voksen spørger om hun skal hjælpe lidt og barnet beskriver så billederne mens den 

voksne læser. Dermed fik barnet en succesoplevelse og ”læste.  
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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 vores læringsmiljø lægger vi stor vægt på at være ”de nærværende voksne”, der alt efter situationen 

gå foran, ved siden af eller bag ved børnene. På den måde kan vi være til stede som en backup, når 

børnene prøver at løse en relationel udfordring selv og støtter dermed op om både den sociale og 

personlige udvikling. Læringsmiljøet i hverdags situationerne støtter op om det, at børnene ser 

hinanden og vi giver dem mulighed og tilskyndelse til at være sammen og mulighed for at spejle sig i 

hinanden, lære af hinanden, tage hinanden i hånden og hjælpe hinanden. 

Vi er meget opmærksomme på de mange fællesskaber der findes i børnehaven og åbner op for 

børnenes relationsdannelser via fælles oplevelser fra det helt brede spekter som en fælles tur til det 

nære som at skabe rum for to børn, der bare gerne vil sidde på et tæppe og lege med Barbiedukker 

sammen. Vi åbner for fællesskaber, venskaber og relationer på tværs af huset ved at samle børnene i 

aldersopdelte grupper en gang ugentligt. 

Vi opfatter ”dialog” som et redskab til at skabe relationer og indgå i fællesskaber og her inddrager vi 

læreplanstemaet ”kommunikation og sprog” ved at hjælpe børnene med at ”oversætte” intentioner og 

forskelligheder for derved at skabe rummelighed og mindske drilleri.  

Vi ønsker, børnene er i stand til at både at hjælpe og tage imod hjælp. Og at det er en vigtig del af 

børnenes relationer i børnehaven. En treårig har taget et stort puslespil frem og kan ikke overkomme at 

lægge det. Den voksne foreslår at barnet spørger en af de T-rexerne om hjælp. Det ender i en succes 

historie for begge parter: det yngre barn får hjælp og bliver taget sig af og føler sig betydningsfuld, idet 

det ælde barn er villig til at hjælpe. Og det ældre barn udviser empati, omsorg og måske lidt stolthed 

over at kunne hjælpe 
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Kommunikation og sprog 

”Børns kommunikation og sprog tilegnes og udvikles i nære relationer med barnets forældre, i 

fællesskaber med andre børn og sammen med det pædagogiske personale.  

Det centrale for børns sprogtilegnelse er, at læringsmiljøet understøtter børns kommunikative og 

sproglige interaktioner med det pædagogiske personale. Det er ligeledes centralt, at det pædagogiske 

personale er bevidst om, at de fungerer som sproglige rollemodeller for børnene, og at børnene guides 

til at indgå i fællesskaber med andre børn.” 

Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 40-41 

 

  

 

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø børnenes kommunikation og sprog? 

Herunder, hvordan vores pædagogiske læringsmiljø: 

 Understøtter de to pædagogiske mål for temaet Kommunikation og sprog  

 Tager udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag  

 Ses i samspil med de øvrige læreplanstemaer. 

Vi lægger stor vægt på dialog, samtale og kommunikation i hele vores pædagogiske praksis, både 

barn/barn, barn/personale og forælder/barn/personale.  

Vi anvender måltidssituationer strategisk for eksempel ved måden vi sammensætter vores spisegrupper 

på, således at der skabes et godt fundament for dialog, der styrker børnenes sprog. 

Det er en gennemgående rød tråd, hvor vi sammen leger med sproget og bruger det til at understøtte 

nysgerrighed, relationer og fællesskaber. Vi rimer, synger, læser højt både dialogisk og ikke dialogisk. 

Bøger er fuldt tilgængelige for børnene ligesom leg med bogstaver og tal. Hvert barn har et 

kladdehæfte til deres ”lege-skriv”, det ligger i deres skuffe og det bliver i perioder taget hyppigt frem af 

børnene.  

Vi præsenterer ofte børnene for rim og remser. Det har resulteret i at børnene tager kontakt til hinanden 

via ”navnerim” (Jonas, donas, konas….) Og dermed opstår en længere vrøvle dialog. Vi oplever også at 

særligt T-Rexerne bruger ”alle børnene” vittigheder og selv forsøger at rime noget nyt. 

Vi arbejder tematisk med sproget og derudfra skaber vi sammen periodens ”fokusord” som vi deler med 

forældrene. For eksempel; Hvis personalet sammen med børnene er blevet enige om et over-ordnet 

tema som ”kroppen”, udvikles sammen med børnene underkategorier på temaet,   

Således er det overordnede tema fælles og fokusord bliver bearbejdet, læst om, tegnet og leget. 

Børnene får en forståelse for nye begreber, sprogbrug og udforsker videre. For eksempel; da temaet 

var kroppen legede nogle børn i tumlerummet og der opstod uenighed. En pige åbner grædende døren: 

”øv hun er så tarvelig, hun slog mig lige i min tarm og det gjorde ondt”. 

Vi har små sproggrupper til når sproget kan være lidt svært. Som en tre årig glad og præcist udtrykker 

det ”vi legede sprog”. 
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Krop, sanser og bevægelse 

”Børn er i verden gennem kroppen, og når de støttes i at bruge, udfordre, eksperimentere, mærke og 

passe på kroppen – gennem ro og bevægelse – lægges grundlaget for fysisk og psykisk trivsel.  

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

følelsesmæssige og sociale processer, ligesom al kommunikation og relationsdannelse udgår fra 

kroppen”. 

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

 

 

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

Herunder, hvordan vores pædagogiske læringsmiljø: 

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

 Tager udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag  

 Ses i samspil med de øvrige læreplanstemaer. 

Vi er meget udenfor, hvor der er rig mulighed for grovmotorisk aktivitet; Der gynges, cykles, klatres i 

klatrestativet, løbes, hoppes med mere. Børnene er rigtig gode til at klatre og ”lave kunster” i 

klatrestativet. De guider hinanden sprogligt i hvordan der kan klatres og svinges.  

Vi fastholder at de grovmotoriske lege sker udendørs. De mere finmotoriske lege og aktiviteter er 

indendørs. Hvis en gruppe børn har behov for fysisk aktivitet mens vi er inde, går en voksen ud med 

dem. Vi har i året forskellige temaer – et af dem er ”kroppen” hvorunder også sanserne hører, så vi 

kører temaagtige projekter både stuevis og aldersopdelt på tværs af stuerne. Vi laver f.eks. legerummet 

om til et sanserum. Mørklægger vinduerne, leger ”kims leg”, bare tæer i sand osv. så en hel dag eller 

flere står i sansernes tegn. Vi spiller meget bold særlig basket og træner hermed via leg børnenes øje-

hånd koordination. Dermed tilgodeser vi børnenes forskellige udviklingstrin og støtter op omkring deres 

sociale fællesskaber, idet de har fælles oplevelser i leg og bevægelse.  

Idet vi vægter leg og bevægelse som vigtige for børns læring, gør vi stor brug af legepatruljens 

legekatalog der støtter op om og inspirerer til vokseninitierede lege, ude som inde, og gentager de 

samme lege flere gange med henblik på at børnene tager tråden op og selv starter og videreudvikler 

legene og vi således også støtter op om børnenes alsidige personlige udvikling. For eksempel har den 

gode gamle ”gemmeleg” fået en udformning, der gør at en genstand gemmes og børnene hjælpes ad 

med at finde den, nogle gange i to hold. Derudover har vi leget ”alle mine kyllinger” mange gange, 

hvilket gør at børnene selv tager initiativ til legen og strukturerer og leger den hvor den voksne kun er 

med på sidelinjen 
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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. 

Vores nærmeste uderum er legepladsen. Umiddelbart er der ikke så meget natur der. Og dog! Når man 

er et observerende, nysgerrigt barn, er der altid muligheder. I hækken lever mange forskellige insekter. 

Vi har et insekt tæppe og børnene finder ud af hvad de fundne insekter hedder, vi gætter på hvor 

mange forskellige vi kan finde og går så ud og leder. Vi har forstørrelsesglas og terrarier, hvor 

insekterne og larverne bliver sat i - og altid sluppet løs igen. Vi udklækkede vores egne sommerfugle.  

En pige kom hver dag med en spand fuld af snegle og vi startede et tema om snegle med fokusord som 

sneglehus, sneglevæddeløb og slim. Vi inddrog på den måde sprog og alsidig personlig udvikling. Dette 

som et eksempel på, hvordan børnene får medindflydelse på egen læring og dermed er vi inde på 

begrebet dannelse. 

Vi er så privilegerede, at vi har to christianiacykler. Dem benytter vi til at komme ud i naturen; Stranden 

med Den blå base og Naturskolen på fælleden for at give børnene naturoplevelser i det store rum. Her 

samarbejder vi med naturskolen. Vi besøger også Den blå planet i små grupper og oplever noget med 

fisk og rører ved en rokke. Når vi kommer hjem, kan vi efter bearbejde oplevelsen ved for eksempel at 

benytte teknikken med ”succestegninger”, så børnene tegner og maler fantastiske hammerhajer. På 

den måde er vi inde over kultur, æstetik og fællesskaber.  Vi læser bøger om fiskene vi har set og rørt 

og finder fokusord, så sproget er ind over.  

Små science projekter er en del af vores pædagogiske praksis, vi griber børnenes underen og 

undersøger sammen et glas med vand, der har stået ude i frostvejr og derefter bliver taget ind, ”hvornår 

tør det?”, ”hvordan?” og ”hvorfor?”. Det kan så eventuelt suppleres med at børnene får en sodavandsis. 

Vi har planlagt at afholde to science uger årligt, kan vi f.eks. lave ble til sne, lava lampe, cola 

eksplosion, ballon der sprænges af appelsinsaft.  
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Eksempel på vokseninitieret eksperiment: Børnene deltes i 2 hold. En stor balje med vand stod mellem 

holdene og 1 spand med mål for enden af hver række. Hvert hold fik en sandform hver og børnene tog 

tur til at samle vand i formen og hælde i spanden. På tid gjaldt det om hvilket hold der fik mest vand i 

spanden, der blev målt streger i deciliter/milliliter. Der var megen refleksion om der skulle løbes (det går 

hurtigere, men der er en del vandspild på vejen) eller gås stille og roligt (det går hurtigere, men der 

kommer mere vand i spanden). Hvert barn fandt sin egen stil. 
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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. 

Pædagogisk mål for læreplanstemaet kultur, æstetik og fællesskab. 

Som vi har beskrevet flere gange tidligere, har vi meget fokus på de mange fællesskaber, der er til 

stede i børnehaven og at alle børn oplever sig som en aktiv, ligeværdig del af et fællesskab. Det kan 

være svært for et barn at komme ind i noget eksisterende eller selv at have lyst til at bidrage med 

noget. Her er det vores ansvar at hjælpe og guide ud fra det kendskab vi har til barnet, dets interesser 

og kompetencer.  

Vi understøtter børnenes samtaler. F.eks. hvor et barn i en samtale med et andet barn, italesætter at 

hun savner sin far, når hun er hos mor og omvendt. Pædagogen understøtter samtalen ved at uddybe, 

at barnets forældre ikke bor sammen, så hun har to hjem. Det andet barn fortæller, at hendes forælder 

bor sammen, men at hun også savner sin far, når han er ude at rejse. Det udvikler sig til en samtale om 

forskellige livssituationer og om det at savne en forælder i særdeleshed men også det at savne i 

almindelighed. 

Skønt langt størstedelen af børnene i børnehaven er etniske danskere, kommer vi alle af en forskellig 

baggrund med hensyn til normer, traditioner og værdier og selv i det små kan forskelligheden skabe 

udfordringer og konflikter.  

Et barn sad ved tegnebordet og øvede at skrive tegn på sit modersmåls alfabet. Et andet barn ved 

bordet udbryder at alfabetet bliver skrevet forkert. Den voksne forklarer at det er et andet alfabet, som 

vennen også øver sig på at skrive. Den anden kiggede med og var meget imponeret over hvor flotte 

tegnene så ud. 

Vi skaber et læringsmiljø, hvor børnene ved hvor de hører til, hvor vi sammen skaber en fælleskultur, 

der favner alle, og fungere som fundament for vores måde at være sammen på. Vi samtaler om vores 

forskellige livssituationer, når lejligheden byder sig. Vi inddrager børnenes viden og kompetencer i 

vores fællesskab. 
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Vi udforsker vores verden sammen, både ved at opleve den igennem teaterture, biblioteksbesøg, 

temauger med mere. Endvidere eksperimentere vi også med forskellige materialer, vi leger med 

anvendelsesmuligheder, vi undersøger og er nysgerrige på deres muligheder og begrænsninger. Kan 

man male med grankogler, kan der trykkes med kartofler og så videre. Vi afholder ferniseringer, hvor 

børnene er med til at udsmykke rummene. 

Når børnene bliver nysgerrige på forskellige fænomener, inddrager vi digitale medier i vores søgen på 

svar. Vi læser bøger for og med børnene, både i mindre grupper og i det store fællesskab. Der er 

bøger, der er tilgængelige for børnene, som børnene selv læser i eller læser for hinanden. 
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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. 

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

Det vil sige, hvordan dokumenterer og evaluerer vi løbende vores pædagogiske arbejde, herunder 

sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og de tolv pædagogiske mål? 

I det overskriften for evaluerings opgaven er ”At udvikle kvaliteten af det pædagogiske arbejde”, sætter 

vi fokus på hvilket udbytte, vi ønsker for børnene. Giver læringsmiljøet det udbytte for børnene, som vi 

ønsker? 

Hele dagen er fyldt med læringsmiljøer og aktiviteter. De kan ikke evalueres på en gang, men vi må 

tage fat der hvor vores underen fører os hen, sagt med et gammelt udtryk: ”Gør vi, hvad vi tror vi gør og 

hvis ikke, hvordan kan vi så gøre det?” 

Der kan evalueres på rutiner, på børneinitierede eller voksen planlagte aktiviteter, udeliv/indeliv og 

meget andet. Der vil på ethvert møde overordnet bestemmes, hvad vi vil evaluere på.  

Vi vil benytte evalueringscirklen: ”Formål, mål - dokumentation med fokus på læringsmiljø og fælles 

refleksion”– analyse af dokumentation i forhold til mål og retning for fremtidig praksis. Målet vil altid 

være som beskrevet i læreplanen omkring det enkelte tema.  
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Der afsættes 30 minutter på stuemøder og pædagogmøde til at målsætte, planlægge og evaluere 

læringsmiljøer. Vi bruger SM(I)TTE modellen som redskab, og vi aftaler hvilken form for dokumentation, 

vi vil indhente til at belyse børnenes trivsel, udvikling, læring og dannelse.  

Der afsættes 1 time på det månedlige personalemøde til fælles evaluering, samt fremlæggelse smitte-

modeller, dokumentation og evaluering. Således bliver evalueringen behandlet af den enkelte gruppe, 

af de uddannede pædagoger og af det store fællesskab.  

Et redskab vil altså være smittemodellen og som dokumentation vil vi øve os i at bruge fotos som del i 

en proces, børneinterviews for at få øje på børnenes perspektiv, praksisfortællinger og observationer. 

Idet vi er klar over, at der er lige så mange analyser, som der er deltagere i evalueringen, er det vigtigt, 

at alle bidrager, så vi kan nå frem til en fælles vedtaget vej frem. 

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.  

Evaluering af selve læreplanen foretages på baggrund af de løbende evalueringer af vores 

pædagogiske praksis.  

Vi tænker at samle dem sammen og holde evalueringerne op mod de pædagogiske mål i læreplanen. 

På den måde ser vi en løbende udvikling af praksis med dertil hørende dokumentation og kan derudfra 

foretage passende ændringer og justeringer så læreplanen bliver et levende og foranderligt dokument. 


