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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. 

Vuggestuen Ugandavej består af tre stuer, hvor der er stort fokus på, at benytte hinandens styrker og 

ressourcer på tværs. Vores fælles overbevisning er, at hvert barn har værdi i sig selv og at alle børns 

handlinger giver mening.  

Det pædagogiske personale forsøger, at skabe læringsmiljøer i trygge relationer, hvor barnet er 

medaktør i dagens gang. Barnet som medaktør kan opleves i de daglige rutiner, hvor børnene 

medinddrages, samt når personalet skal i tænke at danne aktiviteter gennem dagen. De trygge 

relationer i vuggestuen, understøttes gennem det tværfaglige samarbejde på tværs af stuerne. Det 

tværfaglige arbejde skaber ligeledes mulighed for, at hele personalegruppen har kendskab til de enkelte 

børn. 

 

Vi er en personalegruppe der arbejder fagligt med barnets trivsel, udvikling, dannelse og læring, 

således at vi kan give barnet redskaber til at mestre verden. Vi møder barnet og forældre, med respekt 

for deres værdier og holdninger samt kultur og vægter samarbedet højt. For at understøtte barnets 

trivsel, læring, udvikling og dannelse, arbejder vi gennem dagens gang med læringsmiljøer, hvor vi 

kontinuerligt arbejder ud fra barnets nærmeste udviklingszone.  

 

Zone for nærmeste udvikling: 

Den nærmeste udviklingszone karakteriseres ved, at der skal tages udgangspunkt i det sted, hvor 

barnet er. Dernæst at vise og guide barnet til dets næste udviklingstrin. Den nærmeste udviklingszone 

er den zone, der opstår mellem, hvad barnet kan klare alene, og hvad barnet kan klare under 

vejledning. Det vil sige, at barnet skal udfordres, men ikke mere end, at barnet alligevel skal kunne 

følge med og opnå en succesoplevelse. 

 

1. Kan selv: Ligger udfordringen inden for det, barnet kan klare alene, sker der ingen 

udvikling. 

2. Kan ikke endnu: Ligger udfordringen uden for barnets nærmeste udviklingszone vil 

barnet føle sig frustreret, og der vil ikke opstå læring.  

3. Kan med hjælp: Ligger udfordringen derimod inden for barnets nærmeste 

udviklingszone, vil der ske en læring. 
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Hvad og hvorfor arbejde med de pædagogiske læreplaner:  

 

Dagtilbudsloven stiller krav til, at vi arbejder systematisk og bevidst med de styrkede læreplaner 

igennem aktiviteter, interaktioner, rutiner og systematisk evalueringskultur. Læreplanerne er vores 

redskab til systematisk at vedholde os i en evalueringskultur, som skaber rum til kontinuerligt at 

reflektere over egen- og fælles praksis.  Ved at gå systematisk til værks i arbejdet med de styrekede 

læreplaner, vil det pædagogiske personale i samarbejde med forældrene understøtte børnene bedst 

muligt i, at blive robuste individer. Nedenfor vil vi uddybe det pædagogiske grundlag og læreplanerne. 

Løbende vil vi komme med fiktive praksisfortællinger, for at beskrive hvordan vi gør brug af vores 

faglighed i praksis. 
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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? 

Børnesyn: 

 

Vi er meget bevidste om, at indrette hverdagen så der så vidt muligt skabes læringsmiljøer til de enkelte 

børnegruppe. Udviklende læringsmiljøer fordrer blandt andet, at vi laver nøje udvalgte grupper på tværs 

af stuerne. Udviklende læringsmiljøer skaber plads til, at vuggestuen kan arbejde med det enkelte barn.  

 

Praksiseksempel; 

Benjamin søger ofte en velkendt voksen på legepladsen, som han kan holde i hånden og gå ved siden 

af, da han har behov for forudsigelighed og trygge rammer. For Benjamin er legepladsen stor og 

selvom den primære pædagog skaber tryghed ved at gå ved siden af, har Benjamin svært ved at føle 

sig tilpas på legepladsen i længere tid.  

 

For at tage barnets perspektiv og arbejde ud fra ”zone for nærmeste udvikling” er vi lyttende, 

tilgængelig, observerende og nysgerrige, for derigennem at skabe nærværende voksne, som aktivt kan 

sætte ind over for det enkelte barns behov. Dette gør at vi sætter krav til, at det er den voksne der skal 

tage det enkelte barns perspektiv, for derigennem at understøtte barnets udvikling, trivsel, læring og 

dannelse.   

 

I forhold til Benjamin, der føler sig utryg på legepladsen, ser vi hans behov for at komme ind i et lille 

trygt og velkendt læringsmiljø. Derfor vil den voksne tilrettelægge en lille gruppe, med samme 

legeinteresser som Benjamin. Dette kan for eksempel være bolde. Den voksne finder et roligt hjørne, 

hvor Benjamin kan starte med at stå ved siden af den voksne og observere legen. Den voksne er ved 

Benjamin hele lege igennem, i talesætter og er i børnehøjde for at se, om Benjamin trækker sig eller 

viser interesse for legen. Desto tryggere Benjamin virker, desto mere vil den voksne opfordre til 

deltagelse i legen, med fortsat støtte fra den voksen.  
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I dette eksempel, ser man en voksen der er nærværende og får skabt en succesoplevelse for barnet. 

Ved at den voksne først går ”foran barnet”, dernæst ”ved siden” af barnet og gentager legen flere 

gange, kan den voksne til sidst ”gå bagved”. Ved at tilrettelægge et trygt og genkendeligt læringsmiljø, 

skaber dette mulighed for, at Benjamins horisont kan udvides ved at flere kan deltage og nye lege kan 

skabes. Benjamin vil kropsligt lagrer succesoplevelsen, hvilket vil gøre at legepladsen med tiden, vil 

være et trygt læringsmiljø. 

Alle børn er forskellige og har forskellige behov. Vi på Ugandavej har en åben dialog personalet 

imellem og kommunikerer alle stuer imellem, for at skabe kendskab til alle børn. Dialogen foregår både 

i daglig tale, til ugentlige pædagogmøder, personalemøder samt stuemøder.  

 

 

Dannelse og børneperspektiv: 

 

Med udgangspunkt i barnets nærmeste udviklingszone, skaber vi så vidt muligt læringsmiljøer der 

understøtter barnets dannelse. Understøttelsen af dannelse gøres blandt andet for, at udvikle barnets 

redskaber til at indgå i sociale relationer. De sociale relationer understøtter barnets færdigheder, for at 

kunne begå sig i samfundet, samt lære barnet at det har værdi. 

Vi skaber pædagogiske forløb, der giver barnet indsigt i egne- samt samfundets værdier, således at 

barnet kan handle i samfundet som et hensynsfuldt, kritisk og demokratisk individ. Ovenstående stiller 

krav til at personalet har en nysgerrig tilgang til barnet, samt inviterer barnet til at være aktivt 

deltagende gennem hele dagen.  

 

I forhold til eksemplet med Benjamin, understøtter pædagogen hans udvikling i hans dannelses proces, 

ved at tydeliggøre og italesætte legen for eksempel: ”hov, Sonja tabte bolden, kan du hente den for 

hende?”, ”Tak for det Benjamin, se hvor glad Sonja blev”. Igennem de erfaringer Benjamin tilegner sig, i 

mødet med den guidende pædagog, mener vi at Benjamin på sigt vil have mulighed for at få forståelse 

af, at indgå i fællesskaber. For at Benjamin kan udvikle en positiv selvopfattelse og gåpåmod, i de 

sociale relationer, stilles der krav til at personalet møder det enkelte barn positivt og i børnehøjde. 

Feedback i de sociale relationer er med til at skabe barnets selvopfattelse og selvforståelse. 

 

Personalet på Ugandavej mener, at uanset baggrund, alder og køn møder vi barnet og dets forældre 

med respekt for deres værdier. Vi er bevidste om, at dannelse er en proces og det pædagogiske 

personale lægger mere værdi i processen end i resultatet. 

 

 

Leg og læring: 

 

Både den strukturerede og den frie leg har værdi i sig selv for udvikling af barnets sociale færdigheder 

og kompetencer. Personalet respekterer og anerkender legens betydning og vægter denne højt i 

dagtilbuddet, da vi ser at legen giver mulighed for: 

 

1. at undersøge hvordan det er at være et menneske 

2. som individ selv at kunne begå sig i det sociale fællesskab 

3. at møde både det kendte og ukendte åbent 

4. at tilegne sig et bredt repertoire af kulturelle praksisformer, der muliggør deltagelse og 

ejerskab. 
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Eksemplet med Benjamin tydeliggøre vigtigheden i, at børn skal tilegne sig lege erfaringer. Lege 

erfaringer giver barnet mulighed for at videreudvikle dets sociale kompetencer, at være åben overfor 

nye oplevelser samt, at tillære sig hvordan man kan indgå i de sociale fællesskaber. Her er det vigtigt, 

at vi som fagpersoner kan se hvor det enkelte barn er, og hvor meget samt hvordan vi skal støtte barnet 

i udviklingen af dets legefærdigheder. 

Vores overbevisning er, at ved at skabe den gode legekultur ud fra den enkelte børnegruppe, kan 

børnenes kropslige-, sansemæssige-, følelsesmæssige-, sociale- og kognitive udvikling understøttes. 

For at skabe de bedste forudsætninger for barnets legekultur, bestræber vi os på at skabe 

læringsmiljøer, både i den strukturerede- og frie leg, der motiverer børnene til at lege. De tilrettelagte 

læringsmiljøer fordrer at personalet har kendskab til børnegruppens interesser, styrker og udviklingstrin. 

 

Børnefællesskaber: 

 

I dagtilbuddet indgår børn i et socialt fællesskab, i samspil med voksne og andre børn. I dette sociale 

rum skabes erfaringer, hvor igennem barnets læring, udvikling, trivsel og dannelse understøttes. 

Børnefællesskaber forstås eksempelvis som venskaber og relationer. Vores arbejde består i, at 

understøtte og guide barnet til at indgå i et fællesskab. For eksempel hvordan man håndtere konflikter, 

hvordan man kommer ind og ud af en leg på en positiv måde, samt at kunne udskyde behov.  

Vores rolle er her at møde børnene, med en nysgerrig tilgang og derudfra rammesætte et pædagogisk 

miljø, der inviterer til aktiv deltagelse. I det pædagogiske læringsmiljø skal alle børns stemmer høres, 

for bedste muligt at kunne guide barnet til at indgå i fællesskabet, som en forudsætning for, at barnet får 

en positiv selvopfattelse. 

Vi tror på, at alle børns handlinger giver mening. 
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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? 

De styrkede læreplaner stiller krav til, at vi skaber læringsmiljøer gennem dagen. Læringsmiljøer bliver 

skabt i interaktioner, aktiviteter og rutiner.  Arbejdet skal løbende evalueres, så vi har mulighed for at 

optimere børnenes læringsmiljø. Et læringsmiljø vil altid være i bevægelse, ligesom samfund og børn er 

det. Vi tror derfor ikke på en fastsat ramme i vuggestuen, men at læringsmiljøerne udvikler sig i takt 

med barnet. Læringsmiljøet bliver til gennem personalets aktive handlinger, hvor dagligdagen er 

centreret omkring barnets trivsel, læring, dannelse og udvikling. 

 

Nedenstående ses eksempler fra dagens forskellige læringsmiljøer: 

 

Dagens rutiner (morgensamling, garderobe, bleskift mm.) - Personalet skal sørge for at inddrage 

børnene i rutinerne (barnets nærmeste udviklingszone), så børnene får en mulighed for at få en (anden) 

fortælling om sig selv som betydningsfulde individer, hvilket har indflydelse på barnets selvværd, trivsel, 

læring og udvikling. Dagens rutiner ses som et centralt læringsmiljø, da dette er et rum for barnets 

læring, deltagelse og selvdannelse i fællesskabet med andre. Rutinerne bidrager til at personalet får 

indsigt i barnet og dets ageren i de enkelte situationer. 

 

Morgenmad - Vi sørger for at skabe trygge rammer med plads til fordybelse, hvilket kræver 

nærværende voksne. 

 

Modtagelse og på gensyn - Personalet er her for at skabe en god morgen og dermed en god start på 

dagen. En god modtagelse fordrer at personalet er imødekommende, tilgængelige og afkoder det 

enkelte barn og forældres behov i afleveringssituationen. Personalet skal skabe en interaktion med 

hvert enkelt barn, så det enkelte barn føler sig set. 

 

De pædagogiske aktiviteter – Her menes der blandt andet projekter, emnearbejde, ture ud af huset, fin- 

og grov motoriske aktiviteter mm., der i alt udgør en mindre del af barnets samlede dag. De 

pædagogiske aktiviteter forudsætter en didaktisk tilgang.  

Personalet skaber aktiviteterne ud fra den enkelte børnegruppe, hvilket giver barnet mulighed for at 

afprøve og udvikle dets færdigheder. For at skabe de bedste erfaringer, og derved understøtte barnets 

udvikling, læring, trivsel og dannelse bedst muligt, kræver det at pædagogen formår at skabe flow i den 

givende aktivitet. Her må pædagogen være bevidst om egen rolle og hvilke tiltag der skal ændres 

fremadrettet, da vores overbevisning er, at det er personalet i vuggestuen Ugandavej, der skal skabe 

rammerne for at skabe trivsel for børnegruppen.   
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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? 

Forældresamarbejde: 

 

Det gode forældresamarbejde karakteriserer vi ved, at det pædagogiske personale fra starten møder 

forældrene åbent med tillid og engagement. Allerede under barnets indkøring bruger vi vores faglighed, 

for at opfordre til den gode dialog, da vi ser forældre som vigtige samarbejdspartnere. Gennem den 

gode dialog og ved at møde jer forældre åbent, håber vi at kunne skabe nogle trygge rammer for 

forældre samt børn.  

Vores indgangsvinkel er, at desto mere info samt flere synsvinkler på det enkelte barn vi får, jo bedre 

kan det pædagogiske personale afdække alle aspekter af barnet. Vi ser både på barnets potentialer, 

men også hvor barnet har behov for støtte samt vejledning. 

Vores faglighed og indsigt udvikles igennem den gode dialog og feedback fra forældre, som er en 

forudsætning for, at det pædagogiske personale kan anskueliggøre barnets behov og fælles tiltag og 

tilgang.  

Som tiltag i de styrkede læreplaner er der skærpede fokus på, at vi i samarbejde med forældrene skal 

benytte os af forældreressourcer. Med dette menes der at de forældre med stærke ressourcer, har øje 

for dagens gang og ligeledes støtter op om de børn og forældre der har brug for det. Alle har et fælles 

ansvar for barnets inklusion.  

Derudover benyttes forældres ressourcer blandt andet også til praktisk arbejde, såfremt de vil. Dette 

kan være alt fra at samle en stol, sætte hylder op mm. Vi opfordre derudover alle til at holde sig 

opdateret på Aula. Har vi for eksempel et pædagogisk projekt om fugle, vil dette blive beskrevet på 

Aula. Her er forældrene mere end velkommen til byde ind med tiltag. Forældre er altid velkomne til at 

byde ind med gode ideer til aktiviteter, links mm.  der kan understøtte det pædagogiske tema, der 

arbejdes med samt barnets trivsel, læring, udvikling og dannelse. 
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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? 

Børn i udsatte positioner: 

 

Børn i udsatte positioner, er for eksempel børn med risiko for at stå uden for fællesskabet. Ved at se 

barnet i vanskeligheder og ikke med vanskeligheder, fokuserer vi i stedet for på konteksten som en 

beskrivende og betydningsfuld faktor. Personalet har et ansvar for, at understøtte børn med forskellige 

udfordringer og derigennem sikre, at alle børn er aktive og inkluderet i fællesskabet.  

Børn i vanskeligheder har brug for, at det er os som rammesætter dagen således, at barnet oplever et 

flow, samt at vi sørger for at barnet føler sig betydningsfuld i fællesskabet igennem succesoplevelser. 

Begrebet flow beskrives som en kropslig følelse, af selvforglemmelse og opslugthed i legen eller 

aktiviteten. Oplevelsen er ofte forbundet med at glemme tid og sted og med en intenst følelse af 

mening, tilfredshed og styrke. 

Personalet kan være med til at skabe aktiviteter, hvor børnene kan få oplevelsen af en flow tilstand. Er 

aktiviteten for svær, kan barnet opleve angst og trække sig, men hvis aktiviteten er for let vil kedsomhed 

opstå. Grundet dette må aktiviteten skabes ud fra barnets udviklingszone for derigennem at opnå flow. 

 

Barnet skal mærke at være en betydningsfuld del af børnefællesskabet, da vores overbevisning er, at 

barnets selvopfattelses skabes i de sociale relationer. For at ovenstående skal lykkes, mener 

vuggestuen at barnet skal mødes med positive forventninger. Vi må derfor skabe læringsmiljøer som 

understøtter barnet i dets deltagelsesmuligheder ud fra barnets udviklingstrin. Dette forudsætter 

nysgerrige voksne, som vælger at følge barnets forskelligartede deltagerpositioner. 
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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.) 

Vi tilrettelægger læringsmiljøer som understøtter og skaber muligheder, for at barnet tør møde nye 

udfordringer, muligheder for fordybelse, kan indgå i de sociale sammenhænge og tør at tage initiativ til 

at danne relationer. Dette er for at ruste barnet til dets videre færden, først i børnehaven, og siden hen i 

børnehaveklassen. Læringsmiljøernes fokus tilrettelægger vi som et legende element.  

 

De seks læreplanstemaer som vi arbejder med igennem hele barnets institutionsliv, har tæt 

sammenhæng med de indholdselementer, der arbejdes med i skolen:  

 

 

 

1. Alsidig personlig udvikling 

2. Social udvikling 

3. Kommunikation og sprog 

4. Krop, sanse og bevægelse 

5. Natur, ude liv og science 

6. Kultur, æstetik og fællesskab 
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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? 

Inddragelse af lokalsamfundet: 

 

I vuggestuen Ugandavej skaber vi læringsmiljøer, ikke kun i vuggestuen, men vi benytter også 

lokalsamfundet, blandt andet fælleden, biblioteket, Vestamager-hallen, plejehjemmet (vores naboer) og 

Ugandaskoven. Dette er med til at under-støtte barnets læring, udvikling, trivsel og dannelse i 

forskellige arenaer, som giver mulighed for nye inputs. 
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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? 

  Arbejdet med det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø. 

I vuggestuen Ugandavej arbejder vi med det fysiske børnemiljø, ved blandt andet vat itænke det gode 

inde- og udemiljø. Det psykiske børnemiljø itænker vi ved at skabe et læringsmiljø med plads til 

fællesskaber, hvor børnene tilegner sig viden omkring gensidig respekt og tolerance. Det æstetiske 

børnemiljø arbejder vi med ved at indrette miljøet således, at det fremmer børns lyst til leg og læring. Vi 

ar-bejder her ud fra at dele børnene op i mindre grupper og benytter de arealer vi har, for at styrke 

børnenes trivsel, dannelse, udvikling og læring.   

Det at have fokus på det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø, er en forud-sætning for at kunne 

skabe de bedst mulige pædagogiske børnemiljøer.     
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De seks læreplanstemaer 

”Den pædagogiske læreplan skal udarbejdes med udgangspunkt i seks læreplanstemaer samt mål for 

sammenhængen mellem læringsmiljøet og børns læring. 

Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan det pædagogiske læringsmiljø understøtter 

børns brede læring inden for og på tværs af de seks læreplanstemaer.” 

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

 

Alsidig personlig udvikling 

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

deltagelsesmuligheder. Det forudsætter engagement, livsduelighed, gåpåmod og kompetencer til 

deltagelse.” 

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

 

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø børnenes alsidige personlige 
udvikling? 

Herunder, hvordan vores pædagogiske læringsmiljø: 

 Understøtter de to pædagogiske mål for temaet Alsidig personlig udvikling  

 Tager udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag  

 Ses i samspil med de øvrige læreplanstemaer. 

 

Som personale sørger vi for at danne rammerne hvor vi er aktive aktører, så barnet kan opleve sig 

respekteret, værdsat og får en positiv selvopfattelse. Dette gør vi ved at sammensætte grupper, ud fra 

det enkelte barns behov samt understøtte barnets alsidige udvikling ved at guide og italesætte. Vi ser 

hverdagens rutiner som et læringsmiljø, hvor barnet skal inddrages og derigennem tilegne sig gode 

erfaringer og positiv selvopfattelse. Den positive selvopfattelse er en vigtighed, da den giver barnet en 

opfattelse af hvem man er, hvad man kan og giver barnet gåpåmod med sig fremadrettet. Vi har 

dermed øje for at inddrage, guide og anerkende barnet i de forskellige læringsmiljøer i dagens gang, for 

eksempel i rutiner, aktiviteter, samt i den frie leg. 
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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. 

 

Personalet i institutionen skaber læringsmiljøer, hvor børn og voksne imellem møder hinanden med 

positiv forventninger. Personalet vil herigennem understøtte og guide børnene i legen og relationerne, 

for at understøtte barnets sociale udvikling.  

Vi guider og understøtter barnets sociale udvikling ud fra vores viden om den nærmeste udviklingszone. 

I praksis kræver det at vi har kendskab til det enkelte barn, for at rammesætte de bedst mulige 

forudsætninger. Vi kan for eksempel se på vores fiktive barn Benjamins sociale udvikling. Benjamin kan 

have svært ved at deltage i legene, men personalet skaber mulighed for, at han kan hjælpe til i 

rutinerne. Ved at hjælpe i rutinerne kan det give Benjamin følelsen af, at være betydningsfuld og som 

en del af fællesskabet. Medinddragelse kan være én indgangsvinkel til, på sigt, at kunne indgå i legen 

på lige fod med de andre. 

Dette kræver at personalet dagligt korresponderer og kommunikerer sammen. 
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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. 

 

Kommunikation og sprog hjælper barnet til at skabe trygge og stærke relationer, styrke barnets 

kognitive evne samt barnets trivsel. 

Vi mener at det centrale for barnets sprogtilegnelse, er at læringsmiljøet understøtter barnets 

kommunikative og sproglige interaktioner, med personalet og den givende børnegruppe. 

Personalet fungere som sproglige aktive aktører og guider barnet til at indgå i de sociale fællesskaber, 

for eksempel ved at italesætte og gentage over for barnet. I mødet med barnet, skal man ved hjælp af 

guidning give barnet plads og tid til at turde svare på bedst mulig vis. 

 

Vi har stort fokus på den tidlige sprogstimulerende indsats, da det har stor betydning for barnets 

sprogudvikling. Kommunikation danner store forudsætninger for at danne relationer, indgå i de sociale 

fællesskaber samt at vedligeholde venskaber.  Personalet skaber læringsmiljøer, hvor barnet 

understøttes i at mestre sprogets mange elementer. Sproget læres i samspil med omgivelser blandt 

andet lege, dialoger, relationer, interaktioner, rutiner og gennem gentagelse. 
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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 relations dannelse 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 ser på det enkelte barn og dets behov. Nogle børn har behov for at være meget kropslige, andre skal 

understøttes i at finde roen til at fordybe sig, derfor sammensætter vi børnegrupper på tværs af stuerne, 

ud fra børnenes behov. På baggrund af dette skal det ikke forstås som, at det rolige barn ikke får 

muligheden for at lege stille lege, men derimod at vi også har for øje at skabe rum og motivation inden 

for de mere kropslige aktiviteter. Vi forsøger således at skabe en ligevægt mellem krop, sanser, 

fordybelse og bevægelse, da vi mener at det er ganske centralt for læring og trivsel i vuggestuealderen.
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Natur, ude liv 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, 
ude liv og science? 

Herunder, hvordan vores pædagogiske læringsmiljø: 

 Understøtter de to pædagogiske mål for temaet Natur, ude liv og science  

 Tager udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag  

 Ses i samspil med de øvrige læreplanstemaer. 

 

Vi understøtter at børnene, gennem en kropslig læring og undrende tilgang til omverden, tilegner sig 

viden om naturen, bæredygtighed samt menneskets påvirkning i naturen. Vi gør brug af naturen, ved 

hjælp af redskaber til små science-projekter (sand og vand bliver til mudder mm.), nærmiljøet, 

legeplads og indendørs, for at skabe nye muligheder for sanseindtryk, kropslig udfoldelse og 

herigennem læring og udvikling. Vi bestræber os på at møde børnene i deres underen, spørge- og 

videns lyst og sammen med dem undersøge og eksperimentere i naturen. 

Børn skal opleve naturen, skov, moser, strand, vandløb mm. samt levende organismer som dyr, 

mikroorganismer og planterinddragelse ved brug af lokalsamfundet. 
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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. 

 

Vuggestuen Ugandavej introducerer børnene for kropslige og sanselige oplevelser, gennem forskellige 

kulturelle udtryksformer, såsom teaterforestillinger, musik, madkultur, traditioner, naturoplevelser mm. 

Derudover har vi faste traditioner i institutionen for at skabe samhørighed mellem hjem og institutionen. 

Vi byder blandt andet på fastelavn og julehygge, samt forældre- og bedsteforældrearrangementer i 

løbet af året. 

 

For at styrke den røde tråd mellem hjem og institution, opfordrer vi forældre til, at inkludere personalet i 

barnets oplevelser, samt kulturelle udtryksformer uden for institutionen. 
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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. 

 

Vuggestuen Ugandavejs formål med at skabe en fremmende evalueringskultur, er at have det enkelte 

barn og den enkelte børnegruppes trivsel, læring, udvikling og dannelse i fokus. I og med de styrkede 

læreplaner stiller større krav til personalets faglighed, har vi valgt at fokusere på termen trivsel i 2021. 

Barnets trivsel, mener vi, er grundlæggende for barnets udvikling, læring og dannelse. Vi har altid fokus 

på børnenes trivsel, men vi ønsker gennem dokumentation og evaluering at klargøre vores arbejde 

herom. Gennem et systematisk arbejde vil vi mere tydeligt kunne se, hvor vores fokus på trivsel 

fungerer og hvor der er plads til optimering. For derigennem hele tiden at kunne kvalificere vores 

arbejde. Gen-nem systematisk didaktisk arbejde samt praksisfortællinger og sparring mellem 

personalet, forventer vi at synliggøre vores fokus på trivsel i praksis. 

Dette sætter større krav til personalet, om at skabe en kultur i huset, hvor det er naturligt, at man som 

enkeltperson kan være undersøgende overfor egen og sine kollegaers praksis. 

Ud over vores fokus på trivsel, skabes læringsmiljøerne ud fra børnenes læring, udvikling og dannelse.  

 

I vuggestuen Ugandavej gør vi brug af dokumentationsredskaber i form af SMTTE/handleplan, TRAS 

og SEMI-modellen. Dokumentation prioriteres gen-nem sparring med personalet til mandagsmøder, 
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stuemøder, personalemøder, pædagogisk dag samt kontordage, som er beregnet til at skrive faglig 

dokumentation. Vi mener at den gode evalueringskultur, er med til at skabe en faglig arbejdsplads hvor 

det enkelte barn, samt den enkelte børnegruppes behov og udviklingstrin er i fokus.  

For at alle føler og tager ejerskab for den professionelle tilgang, vender vi hverdagssituationer i 

personalegruppen. For eksempel i form af cases, praksis fortællinger og daglig sparring. Efterfølgende 

dokumenters der på skrift, hvilke observationer og tiltag der skal udføres og hvor længe forløbet skal 

vare samt hvornår der skal evalueres på delmål og mål. Forudsætningen for at dette kan blive en del af 

hverdagens kultur, er at vi bliver ved med at sige tanker, observation og refleksioner højt, at vi vender 

tilbage og evaluerer på de givende dokumentationer og at der fra ledelsen bliver skabt tid og rum til 

fordybelse for at skabe en faglig didaktisk praksis. 

 

 

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.  

 

Eksempelvis har vi med trivsel lavet delmål, som vi løbende evaluerer og skaber nye delmål ud fra de 

observationer personalet har gjort sig. 

Vi må stille os undrende til egen- og hinandens praksis og lederen må stille krav til sit personale om den 

undrende kultur. Der skal blandt andet spørges; ”Arbejder vi med læreplanerne?”, ”Kommer vores 

værdier til udtryk?”, ”Hvordan fremmer vores læringsmiljøer barnets udvikling, læring, trivsel og 

dannelse?”. Dette skal være punkter til personalemøder, mandagsmøder og der stilles krav til at det 

bliver italesat og dokumenteret i løbet af de næste to år til stuemøderne.       

 

 


