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Ramme for udarbejdelse af den pædagogiske læreplan  

 

 

 

 

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

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

gogiske læringsmiljø og børns læring.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vision: 

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

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

solidaritet. 

Alle børn og unge skal være en del af fællesskabet. 

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

Værdigrundlag: 

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

har lyst til at lære. 

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

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

for eget liv og for fællesskabet. 

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

over deres ønsker for fremtiden sammen med deres forældre.” 

 

I vores opgaveløsning, lægger vi vægt på: 

 

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

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

samfund som et naturligt udgangspunkt for deres aktiviteter. 

 At børn og unge respekterer hinandens forskelligheder og grænser. 

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

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

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

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

livskvalitet. 

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

udvikling. 

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

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

enkelte. 

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

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

forebyggende og koordineret indsats. 

 At alle kommunale institutioner skaber inkluderende fællesskaber. 

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

unges liv. 

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

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

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

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

 

Børnehuset Nordmarksvej 22 -24 er en integreret daginstitution beliggende i Tårnby Kommune 
tæt ved Amager Strand og metrostationen 5-øren. Der er 3 vuggestuegrupper med 12 børn i hver 
og 3 børnehavegrupper med hver 22 børn. I hver gruppe er der 2 pædagoger og en medhjælper. 

Vores pædagogiske principper er: Natur, Økologi og Fantasi - et bæredygtigt børnehus.  
Disse tre principper skal være grundlæggende og afspejles i vores hverdagsliv sammen med 
børnene, såvel i de pædagogiske aktiviteter, som i måden vi indretter på og skaber vores 
pædagogiske læringsmiljøer, i legetøjet og i materialer samt i vores relationer til børnene, 
forældrene og i samarbejdet med hinanden. Vores mål er på sigt at blive et bæredygtigt børnehus. 

Vi arbejder ud fra tre værdier: ”Fællesskab”, ”Anerkendelse” og ”Tryghed, Tillid og Nærvær”. 

Fællesskab:  
Alle børn har ret til at opleve at være en del af store og små fællesskaber med andre børn og med 
de voksne. Når børnene oplever at være en del af forskellige forpligtende fællesskaber med 
hinanden, lærer de at danne relationer og skabe venskaber på tværs af alder og køn og respektere 
hinandens forskelligheder og kompetencer. Forældrefællesskaber er ligeledes en vigtig del af 
børnehusets værdigrundlag, som vi skaber gennem et trygt og tillidsfuldt forældesamarbejde, 
hvor forældrene bliver inddraget i deres børns trivsel, udvikling, læring og dannelse. 

Anerkendelse:  
Børnene skal opleve at kunne mestre deres børneliv her i vores børnehus. Derfor skal de mødes 
med anerkendelse, hvor de har ret til at blive set og opleve at deres ideer og intentioner med 
deres handlinger bliver hørt og forstået. Børnene skal lære at blive selvhjulpne, kunne hjælpe 
andre børn og være aktive i eget liv. 

Tryghed, Tillid og Nærvær:  
Hos os er det vigtigt, at børn og forældre oplever en tryghed og en tillid gennem nærværet og 
relationerne til de andre børn og til os voksne. 
Trygheden skaber vi ved en genkendelig hverdag med en daglig rytme for dagen. Det er vigtigt for 
os, at børnene er aktivt deltagende i de daglige gøremål, planlagte og spontane lege/aktiviteter, 
måltiderne, pusle og bleskift, sove samt legeplads og uderum. Tillid skaber vi ved at vise barnet 
vores interesse gennem nærværende og positivt samvær f.eks. i leg, aktivitet og kommunikation i 
øjenhøjde med børn og forældre. 
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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:  
Vores barnesyn er retningsgivende for vores pædagogik, aktiviteter og samvær med børnene og 
afspejler sig i den måde vi i hverdagen imødekommer børnenes behov ved brug og udvikling af 
personalets mentaliseringsevne. 

Børn er unikke og har værdi i sig selv. De er legende, nysgerrige og fantasifulde. De er 
betydningsfulde, kompetente og afholdte. Børnene danner og øver sig til de mestrer. Børn er i 
nuet. 

Alle børn har ret til at blive set, hørt og forstået og mødt med anerkendelse for deres ideer, 
initiativer og handlinger. De skal have tid og ro til at fordybe sig og eksperimentere for 
herigennem at udvikle deres fantasi og kreativitet.  

Børn har tre grundlæggende behov for at føle sig ”afholdte”, ”kompetente” og ”betydningsfulde”. 
Når et barn handler uhensigtsmæssigt på grund af en følelse af afmagt, er det ofte et udtryk for, at 
et eller flere af barnets behov ikke er blevet dækket. Det kan f.eks. være følelsen af at være vigtig 
og værdifuld, dygtig og talentfuld eller vellidt og påskønnet. Her er det vores store pædagogiske 
opgave at være nysgerrige og finde ud af, gennem dialog med barnet, hvad den bagvedliggende 
tanke og begrundelse for barnets handlinger er; hvilke behov mangler barnet at få dækket.  
Det er vigtigt for os, at barnet i dets dagligdag oplever at blive mødt i sine følelser og lærer at 
håndtere og regulere dem samt at vi indtager barnets perspektiv som en vigtigt del i forståelsen af 
barnets handlinger. Dette er vores grundlæggende pædagogiske metoder i arbejdet med 
børnenes og de voksnes mentaliseringsevne.   

Dannelse og børneperspektiv:  
Vi vil gerne danne børnene til at kunne mestre deres liv i med- og modgang og skabe robuste børn 
der har lyst og mod på livet. Vi vil udvikle og danne en grundlæggende livsduelighed hos børnene. 
Børnene har ret til at være aktivt deltagende og medbestemmende i deres eget liv, som det 
udfoldes her i børnehuset. 

Det betyder, at vi i hverdagslivet arbejder ud fra to perspektiver: ”Børneperspektivet” og ”barnets 
perspektiv”.  
Gennem ”børneperspektivet” prøver vi at forstå barnet ud fra dets handlinger og intentioner. Det 
er heri, vi bruger vores mentaliseringsevne, for at kunne forstå hvad det er barnet vil fortælle os 
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om sine ønsker, ideer, behov og lignende.  
Når vi arbejder ud fra ”barnets perspektiv”, er det med udgangspunkt i hvordan barnet oplever en 
eventuel handling, episode eller begivenhed. Her søger vi at forstå, ved at lade barnet fortælle om 
sine oplevelser, handlinger og følelser, hvordan barnets perspektiv er. Herved oplever barnet en 
psykisk balance, som er en del af forudsætningen for, at det kan udvikle sig og lære. 

Disse to perspektiver skaber til sammen et nysgerrigt pædagogisk blik på vores daglige praksis; 
hvordan vi kan skabe rammer og muligheder for børnenes dannelse af demokratiske værdier, 
udvikle på deres demokratiske stemme samt deltagelse i demokratiske sammenhænge sammen 
med de voksne. 

I hverdagslivet skaber vi de pædagogiske rammer for børnenes deltagelsesmuligheder og 
dannelsen af de demokratiske værdier ved inddragelse af børnene i hverdagens daglige gøremål, 
hvor det giver mening for barnet og det udvikler sig i at kunne mestre gennem udvikling af 
selvhjulpenhed. 
Det er f.eks. ved at være med til at dække og rydde af bordet, selv hælde vand/mælk af små 
kander i deres glas, feje gulvet, hjælpe med at rydde op eller så og plante planter på legepladsen, 
som også passes og plejes.  
I dette daglige pædagogiske arbejde oplever børnene en ligeværdighed med hinanden og med de 
voksne. Vi er fælles om hverdagslivet og de daglige gøremål. Når barnet samtidig får næring til 
sine behov gennem disse fællesskaber og kontekster udvikler og danner det alt sammen barnets 
kompetencer, som er en del af børnenes dannelse i demokratiske værdier; ligeværdighed og 
respekt for hinanden og fællesskaberne. 

På sigt vil vi gerne begynde at interviewe børnene i børnehaven, for at undersøge hvordan 
børnene oplever deres børneliv. Fremadrettet kan disse interviews bruges til refleksion og 
evaluering af vores tilrettelæggelse og planlægning af pædagogikken, aktiviteter, samvær m.m. 

Leg:  
Vores mål for børnehuset er at få skabt en legekultur blandt børn og voksne som er sjov, kreativ, 
fantasifuld og som giver alle børn en følelse og oplevelse af at være en del af et ligeværdigt 
fællesskab. 
 
Vi mener, at legen er vigtig for børnenes livsværdi og vi arbejder aktivt med at skabe en sjov og 
fantasifuld legekultur i børnehuset. 

Legen har en værdi i sig selv. Børn leger fordi det er sjovt og det er lystbetonet. De leger ikke for 
at lære, men lærer for at lege. 
Gennem leg udvikler børnene mange forskellige kompetencer; personlige, kognitive, sociale og 
motoriske, som danner grundlaget for at de kan udvikle deres forestillingsevne, fantasi samt 
evnen til at danne relationer og venskaber og dermed indgå i fællesskaber.  
I legen udvikler børnene deres samarbejdsevner og at aflæse og afstemme følelser og handlinger 
over for hinanden. De udvikler evnen til at eksperimentere og fordybe sig. De udvikler deres 
sanser og perceptioner og får gennem deres lege nye forståelser og skaber nye erkendelser og ser 
andre sammenhænge, hvilket medfører ny kreativitet og udviklede kompetencer hos barnet og i 
børnegruppen. 

I børnehuset har vi en pædagogisk opmærksomhed på legen. Vi ved, at børn udvikler sig gennem 
leg og at legekompetencer ikke opstår af sig selv. Børnene bearbejder hverdagens følelser 
gennem legen - de øver sig og gentager.  

Legen i hverdagslivet 
Børnene skal have spændende og kreative legemuligheder gennem hele deres dag. Derfor er det 
vigtigt for os, at vi sørger for at skabe rammer og muligheder for børnenes egne initierede lege. 
Om morgenen, når vi åbner stuerne, etablerer vi små legestationer, hvor der sættes legetøj, 
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genstande og materialer frem, som kan inspirere børnene til at gå i gang med leg, når de træder 
ind i rummet. 

På stuerne etableres der små legezoner gennem forskellige fysiske rum og rammer i selve 
rummet, så legemiljøerne bliver fleksible og så legetøj, materialer, genstande er tilgængelige for 
børnene så de kan gå i gang med deres lege. 

Vi organiserer dagen og arbejder i mindre børnegrupper. I nogle af disse grupper kan legen være 
mere struktureret, have forskellige fokusområder eller hvor den voksne er mere aktivt 
deltagende og sørger for at inddrage børnenes egne ideer og initiativer i legen mere.  
Vi har f.eks. en sprog-legegruppe, hvor der er ekstra opmærksomhed på samtalen, ord og 
begreber samt udvikling af sprogforståelse. Her kan legene være købmands-leg eller mor-far-
børn-leg med madlavning, gå på arbejde m.m.  
Det kan også være en legegruppe med fokus på de mere fysiske lege og sanglege der styrker krop, 
sanser og motorik eller venskabslege, hvor fokus er på styrkelse af sociale sammenhænge, 
fællesskab og samspil. 
 
I middagsstunden når børnehavebørnene er på legepladsen bliver der iværksat forskellige lege 
med børnene; fangelege, gemmelege, sanglege, m.m. 
For de vuggestuebørn der er oppe i middagsstunden, er der altid en legevoksen, som sørger for at 
skabe rammerne for leg mens de andre sover. Vi justerer på legene så de er tilsvarende barnets og 
børnegruppens udviklingsniveau. 

Når vi har vores daglige dialog med forældrene, har vi en opmærksomhed på at fortælle om 
barnets/børnenes leg, hvad legen betyder for deres barns udvikling, trivsel, læring og dannelse og 
barnets relationer til de andre børn i og gennem legen. 

De voksnes roller og positioner i børns leg 
Vi har en faglig bevidsthed om vores roller, positioner og betydningen af disse i forhold til 
understøttelsen af og i børnenes lege. Vi er bevidste om hvornår vi er igangsættende, 
instruerende, deltagende, observerende, iagttagende og understøttende og kan indtage de 
forskellige roller og positioner alt efter hvordan børnenes lege udvikler sig. 

Vi kan lide at lege med børnene; vejlede og guide dem i deres lege. Vi inspirerer, bidrager og 
samtaler med børnene og hjælper dem med at definere rammer og regler for legene. 
I vuggestuen, særligt for de mindste børn, støtter og guider vi ved at sætte ord på legene.  

Vi udviser empati og hjælper børnene med at udtrykke deres følelser, når de opstår i deres lege 
og giver instrumenter, materialer og genstande som kan understøtte og udvikle børnenes lege.  
Vi skaber de fysiske rum og rammer for børnenes lege og hjælper dem med at indgå i 
legefællesskaberne med de andre børn samt kunne bidrage med deres egne perspektiver i legen. 

På forældremøder og til forældresamtaler bliver barnets leg, og betydningen heraf, inddraget i 
samtalen som eksempler på hvordan barnet trives og udvikler sig på alle parametre. 

Læring: 
Børn lærer hele dagen – hele tiden.  
De lærer ved at være aktive, sansende, i bevægelse, ved handlinger samt i samspil og interaktion 
med hverandre; børn som voksne. 
Børn lærer ude som inde, oppe og nede. De lærer når de er sure, vrede og kede af det. De lærer 
når de griner, smiler og er glade.  
Når børnene ser, handler og sanser, afprøver, udforsker og eksperimenterer, udvikler de deres 
fantasi og kreativitet og de lærer hvad deres kroppe kan (og ikke kan) og at mestre deres liv som 
det udfolder sig i børnehuset.  
De lærer ved at være deltagende i hverdagens mangfoldighed af gøremål og aktiviteter.  
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Børn har forskellige tilgange til mødet med det ukendte. De kan være afventende, observerende, 
iagttagende eller nysgerrige, afprøvende og handlende.  
Børn lærer forskelligt og med forskellige udgangspunkter. Med dette in mente sørger vi for at 
børnene får de rette rammer, den rigtige støtte og vejledning med mulighed for at lære i eget 
tempo. Vi har fokus på det enkelte barns læring og læring i børnefællesskabet. 

For at børnene kan få næring til læring, skal deltagelsesmulighederne give mening for barnet. De 
skal have rammer og muligheder for at være aktive, undersøgende, eksperimenterende og 
sansende i en social kontekst samt blive opfyldt på deres behov for at være afholdte, 
betydningsfulde og kompetente. 

Det er de voksne der sikrer gode miljøer for børnenes læring, gennem skabelse af rammerne, 
planlægning af indholdet i dagligdagens aktiviteter og i deres tilgang, samvær og interaktion med 
børnene og børnene imellem. 

Børnefællesskaber: 
Alle børn har ret til at opleve at være en del af små og store fællesskaber med andre børn og med 
andre voksne. Når børnene oplever at være en del af forskellige forpligtende og ligeværdige 
fællesskaber med hinanden, lærer de at danne relationer og skabe venskaber på tværs af alder og 
køn og respektere hinandens forskelligheder og kompetencer. 

Vi arbejder aktivt med at skabe betydningsfulde fællesskaber der kan give mening for børnene. Vi 
understøtter de relationer der skabes mellem børnene i stuegruppen og på tværs af stuegrupper, 
alder og køn. Vi skaber plads til, at nye børnefællesskaber kan blomstre ved f.eks. at have 
forskellige legegrupper, sproggrupper, storebørns-gruppe (inden skolestart) og følge børnenes 
egne spor og initiativer i kontakten og relationen med andre børn i børnehuset.  

I modtagelsen af nye børn og deres familier og i overgangen mellem vuggestue og børnehave 
arbejder vi med såkaldte ”venskabsgrupper”, hvor en mindre gruppe af børn er med til at tage 
imod det nye barn og vise gennem social-læring hvordan man kan være barn her i børnehuset. 
Venskabsgruppen er et fællesskab som skal skabe tryghed, tillid og nærvær for det barn der 
begynder i vores børnehus eller er i overgang til det nye børnehaveliv på den anden side. 
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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 pædagogiske læringsmiljø skal give alle børn mulighed for at trives, lære, udvikles 

og dannes. 

Det pædagogiske læringsmiljø skabes med omdrejningspunkt i vores pædagogiske principper: 
Natur, økologi og fantasi – et bæredygtigt børnehus, hvor vores børnesyn er retningsgivende for 
tilrettelæggelsen af vores pædagogiske praksis. 

Det er de voksne der bærer ansvaret for skabelsen af et sjovt, lærerigt og fantasifuldt pædagogisk 
læringsmiljø for børnene. I tilrettelæggelsen af vores praksis tager vi udgangspunkt i de tre 
nedenstående kvalitetsbegreber: 

Den strukturelle kvalitet 
Kvalitet i indhold 
Kvalitet i processen 

Den strukturelle kvalitet i skabelsen af det pædagogiske læringsmiljø 
Når vi rammesætter, organiserer og udarbejder planer på baggrund af vores viden og børnenes 
ønsker og ideer, defineres det som strukturel kvalitet. 
For at sikre den strukturelle kvalitet deler vi børnene op i mindre grupper i løbet af dagen og 
skaber små rum i rummene – legemiljøer med et fokus på indretning - således at legetøj, 
genstande og materialer er tilgængelige for børnene. Vi har fokus på at pladsen og rummet i 
børnehøjde er børnenes. 
Vi sikrer også den strukturelle kvalitet når de voksne kommunikerer tydeligt med hinanden om 
dagens gøremål, aktiviteter og om de pædagogiske- og didaktiske overvejelser i forbindelse med 
organisering af dagen(e). 

Kvalitet i indholdet i det pædagogiske læringsmiljø 
Kvaliteten af indholdet i vores pædagogiske læringsmiljø sikrer vi gennem pædagogiske- og 
didaktiske overvejelser om blandt andet valg af legetøj, materialer, genstande mm.  
Hvad skal de kunne? Hvad kan det bidrage med til børnenes leg, fantasi og 
deltagelsesmuligheder? Er blot nogle af de spørgsmål vi diskuterer i personalegruppen. 

Vi gør os overvejelser omkring indholdet i de planlagte pædagogiske aktiviteter og planlægger 
med udgangspunkt i at styrke og støtte børnenes muligheder for at bruge deres fantasi, nysgerrig 
og fordybelse. I de mere frie og spontane aktiviteter har vi fokus på, at indholdet skal give mening 
for børnene, både som individer og som gruppe. Vi værner om børnenes spontanitet og deres 
børneinitierede lege. 



11 

 

Kvalitet i processen i det pædagogiske læringsmiljø 
Vores børnesyn, værdier og normer er retningsgivende for kvaliteten i processerne; vores 
samspil med børnene og børnene i mellem. 

Vi indtager børneperspektivet når vi responderer på børnenes handlinger, ideer, følelser og 
intentioner, så børnene oplever nærværende voksne der skaber ro og giver næring til at dække 
deres behov.  
I overgangen mellem aktiviteter, fra aktivitet til daglige gøremål eller omvendt, skaber de voksne 
kvalitet når de hjælper børnene med at skabe retning og mening for hvad der skal ske som det 
næste. Vi er nærværende og hjælper børnene med at fastholde opmærksomheden og have en 
voksen til at guide og støtte i aktiviteter og overgange – især for børn i udsatte positioner. Vi 
værner om og støtter op om børnenes egne lege; f.eks. passer vi på børnenes lege imens de skal 
på toilettet, hente andre legesager m.m., så børnene oplever en ro og tid til også at nå andre ting. 
I aktiviteter og samspillet er vi observerende, undersøgende og nysgerrige på børnenes bidrag og 
intentioner. 

Hverdagslivet som det pædagogiske læringsmiljø 
Med udgangspunkt i ovenstående kvalitetssikring i det pædagogiske læringsmiljø har vi et 
hverdagsliv som forløber på følgende måde: 

Morgenerne: 
Børnene møder på deres stuer om morgenen, hvor der er indrettet små inspirerende legemiljøer, 
hvor de kan lege med deres venner fra stuen eller fra de andre stuer.  
Lidt senere bliver der holdt samling på stuerne, hvor børn og voksne taler om dagens forløb, 
begivenheder, forestående aktiviteter, oplevelser som børnene vil dele med hinanden m.m. 

Derefter er børnene opdelt i små forskellige grupper: Nogle er i planlagt aktivitet, andre leger 
med hinanden, nogen er på tur og nogle på legepladsen. 

De spontane og planlagte aktiviteter: 
Hver morgen/formiddag holder stuerne samling med børnene hvor der tales om dagens 
aktiviteter, planlagte som evt. spontane. 
Her bliver der også lyttet til børnenes egne ønsker, givet tid og rum til børnenes egne initiativer, 
som de voksne understøtter samt skabt plads til planlagte aktiviteter med en mindre gruppe børn 
eksempelvis legegrupper, ture ud af huset m.m. 

Vi opdeler børnene i mindre grupper, så det giver mulighed for mindre fællesskaber, hvor de kan 
opleve en samhørighed med andre og kan skabe tætte og nære relationer og venskaber med 
hinanden. De voksne kan hjælpe og støtte de børn der eventuelt har svært ved at danne disse 
relationer og venskaber når der er få andre børn at forholde sig til. Samtidig oplever børnene et 
nærvær og samvær med de voksne, hvor de bliver set, hørt og forstået og hvor man er sammen og 
fordybet i en aktivitet. 

Når vi planlægger aktiviteter, er det med udgangspunkt i hvad der optager børnene, deres egne 
ønsker og ideer eller ud fra et bestemt pædagogisk tema, som f.eks. ”de fire elementer: Jord, vand, 
ild og luft”. Vi overvejer og drøfter indhold og proces ud fra hvilke oplevelser, kendskab, viden, 
erfaring og erkendelse vi gerne vil have børnene skal have, tilegne sig og være nysgerrige på. 
Vores overvejelser om indhold og proces er styrende for hvordan vi skaber pædagogiske 
læringsmiljøer af høj kvalitet. 

De daglige gøremål: 

Måltiderne: 
Måltiderne er en æstetisk oplevelse som skal pirre børnenes sanser. Maden dufter, smager og er 
en fryd for øjet i farverige kompositioner. 
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Børnene er med til at dække bord, selv at hælde, øse op, smøre deres egen mad. De sidder i 
mindre grupper ved bordene imens der samtales om dagens små og store begivenheder. Vi 
skaber små fællesskaber omkring måltiderne, så måltiderne er med til at udvikle madmod og 
madglæde hos børnene som en del af børnenes generelle dannelse. 

Garderoberne: 
Børnene går i garderoben i mindre grupper sammen med en eller flere voksne der støtter og 
guider børnene i selv at tage deres tøj ned fra knagerne og selv at tage tøj og sko af og på. Vi 
opfordrer børnene til selv at være så aktive som mulige og også til at hjælpe hinanden, hvis der er 
noget der driller. I garderobens læringsrum udvikler børnene deres selvhjulpenhed og lærer at 
mestre på egen hånd.  

Indretning: 

Stuerne: 
Stuerne er indrettet på en sådan måde, at de understøtter børnenes lege og aktiviteter. Der bliver 
skabt tid og rum til fordybelse og udfoldelse af børnenes fantasi igennem de forskellige indrettede 
legezoner – miljøer. 
Materialerne, genstandene og legetøjet er tilgængelige for børnene i børnehøjde og er valgt så de 
understøtter børnenes muligheder for at eksperimentere og undersøge. 
F.eks. er der et rum til bøger og læsning, en zone til konstruktionslege, plads til dyr og bondegård, 
biler, rolle-lege samt at tegne, male, lime, sætte plastik dimser m.m. fast osv. 
Mange af vores materialer og legetøj er valgt efter bæredygtighedsprincipperne, således at der 
også er genbrugsmaterialer til lege og aktiviteter, der kan sætte børnenes (og de voksnes) fantasi 
fri. 

Udelivet på legepladsen: 
Legepladserne er indrettet så børnene kan gå på opdagelse i naturens forunderlige verden. 
Der er grønne gemmesteder bag buske og træer, frugttræerne og bærbuskene giver forskellige 
frugter og bær som børnene kan følge fra blomster til æbler, blommer, ribs og solbær. Børnene 
lærer også om, hvornår man kan høste sine ”afgrøder” og at jordbærrene f.eks. gerne skal være 
røde før man plukker dem. 
De kan finde forskellige insekter eller grave i jorden for at finde regnorme, biller eller 
bænkebidere. 
Der er områder til fysisk udfoldelse og andre til mere stille fordybelse uden for megen 
forstyrrelse.   
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Samarbejde med forældre om børns læring 

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

børns læring.” 

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

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

Det gode forældresamarbejde: 
Forældresamarbejdet i Børnehuset bygger på 3 grundlæggende værdier: Fællesskab, anerkendelse 
og gensidig respekt og tager altid udgangspunkt i barnets trivsel, udvikling, læring og dannelse. 

Vi anvender vores pædagogiske faglighed i etablering af et godt og frugtbart forældresamarbejde 
og lægger vægt på at give forældrene et indblik i deres barns hverdag, at de bliver inddraget i 
deres barns trivsel og udvikling samt at de får en viden og et kendskab til hvordan vi arbejder 
pædagogisk med deres barn, dets udvikling og relationer. 

Den daglige dialog med forældrene er dermed en af grundstenene i vores forældresamarbejde 
fordi vi heri kan give forældrene dette indblik i deres barns hverdag ved at fortælle om barnets 
dag, de pædagogiske aktiviteter og de små skridt barnet tager i sin udvikling, læring og 
relationsdannelse. 

Foruden denne daglige dialog tilbyder vi samtaler, hvor vi uddyber vores observationer og 
iagttagelser af hvordan deres barn udvikler sig, hvilke ting/emner det er optaget af, hvad det øver 
sig på at kunne mestre og fortæller hvordan vi arbejder med barnet, hjælper og støtter det i 
hverdagens samspil med andre børn, i leg og aktiviteter. 

Vi inddrager forældrene ved at opfordre dem til at fortælle om deres iagttagelser af deres barns 
trivsel og udvikling i hjemmet for derefter i fællesskab at aftale, hvordan vi sammen bedst kan 
hjælpe og støtte barnet i dets videre udvikling og læring såvel i hjemmet som i børnehuset.  
F.eks. har der været en mor til et vuggestuebarn, der har lånt en lille glaskande med hjem, da vi 
kunne se, at hendes barn var optaget af at hælde vand i et glas med kanden. 
Et andet eksempel er en børnegruppe hvor der er blevet arbejdet med børnenes udtale. (De 
havde alle nogle udtalevanskeligheder).  
Børnene fik en kuffert med hjem med materialer og små ting de kunne lave med deres forældre, 
så de kunne understøtte børnene i udvikling af deres udtale. 

Når vi inddrager og involverer forældrene i vores pædagogiske praksis og i arbejdet med børnene 
får forældrene viden og kendskab til børns udvikling og hvordan de kan hjælpe og støtte deres 
børn i denne udvikling hvilket betyder, at børnene får mulighed for at bygge bro og skabe 
sammenhænge mellem deres to livsverdener; hjemmet og børnehuset.  
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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? 

Denne del af den pædagogiske læreplan har vi ikke nået at drøfte og arbejde med endnu i 
personalegruppen i børnehuset. 

Det er planlagt at vi skal arbejde med dette fra starten af 2022, hvorefter vores pædagogiske 
læreplan vil blive opdateret i løbet af året. 
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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.) 

Overgang til SFO og Børnehaveklasse 

I børnenes overgang fra børnehave til SFO/børnehaveklasse får de en rygsæk med sig fuld af gode 
oplevelser, kompetencer, strategier, gåpåmod, lyst og nysgerrighed på at møde det nye og det 
ukendte. 

I børnehaven har børnene været deltagere og med-skabere af gode positive fællesskaber. 
De er blevet understøttet i lysten til at lære nyt og har udviklet mod på nye oplevelser og nye 
omgivelser. 
De tør at møde nye udfordringer, de kan fordybe sig og være vedholdende. 
De kan tage initiativer og danne nye relationer og venskaber. 
De er nysgerrige på bogstaver og tal og deres symbolik. 

Vi skaber sammenhænge mellem børnehaven og skole/SFO ved at der i efteråret etableres en 
”storebørnsgruppe” bestående af de børn der skal begynde i skole året efter. 

Gruppen består oftest af 20 - 25 børn, hvorfor de deles i to mindre grupper med faste tilknyttede 
voksne der har ansvar for det pædagogiske arbejde med børnene. 

Gruppen mødes 1 – 2 gange ugentlig og der arbejdes aktivt med evnen til at skabe sociale 
relationer til ukendte børn og voksne, abstrakt tænkning, at have et veludviklet sprog og en god 
sprogforståelse samt at have en erkendelse af sig selv og sin omverden.  
Gruppen tager på ture bl.a. til museer, de laver eksperimenter med forskellige materialer og 
genstande, der læses bøger og fortælles historier såvel af børn som voksne og de besøger skoler 
og SFO’er. 

Børn der er i udsatte positioner og kan have det svært i forbindelse med overgangen til skolelivet 
støtter vi ved at lave aftaler med skolen om f.eks. at have en kendt voksen med fra børnehaven 
nogle af de første dage i det nye miljø. 
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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? 

Vores samarbejde med lokalsamfundet 

I børnehuset skal vi give børnene et kendskab til det omkringliggende samfund. Vores mål er at 
være med til at skabe en bevidsthed hos børnene; at de og vi er en del af noget der er større end 
børnehuset – at der findes en verden udenfor og omkring os. 

Børnene – helt fra vuggestuen til de ældste i børnehaven kommer med på det det lokale bibliotek 
for at lege og låne bøger der relateres til det emne vi arbejder med f.eks. ”Natur og insekter”, 
”Kroppen og sanserne”, ”Haven og planter” eller traditioner som ”Jul” og ”Fastelavn”.  
Vi besøger Den Blå Planet og ser på de forskellige fisk i akvarierne, taler om dem, studerer dem 
bag den store rude og deltager i diverse aktiviteter der kan være tilrettelagt for børnene dernede. 
Vi tager på ture med metro og bus ind til byen, går på museum eller op i Rundetårn, besøger 
Rosenborg Slot eller Kongens Have. Vi tager forbi fiskehandlerne og køber fisk til aktiviteter mm. 

Vi samarbejder med Tårnby Naturskole om diverse projekter vedr. naturen såvel i børnehuset og 
på vores legepladser, som ude i naturen på 5-øren, Amager Strand eller Fælleden. Det kan være at 
gå på insektjagt og undersøge hvor mange forskellige insekter vi kan finde alt efter hvilke miljø vi 
er i. 

Når vi inddrager lokalsamfundet, er det altid i forbindelse med et emne eller fordi børnene har 
været optaget af eller nysgerrige på noget, der kan relateres til disse institutioner og steder. 
Børnene var f.eks. optaget af soldater, konger og prinsesser, hvorfor en gruppe tog ind og besøgte 
et rigtigt gammelt kongeslot og kigge på soldater. 
Eller børnene var nysgerrige på insekterne; hvor bor de? Hvad spiser de? Vi undersøgte 
legepladsen for insekter sammen med en fra Naturskolen som kunne bidrage med viden og 
materialer så vi sammen med børnene kunne undersøge insekterne og deres bosteder og 
levesteder. 

Det som lokalsamfundets institutioner kan bidrage med til vores pædagogiske læringsmiljø er 
viden og materialer som vi kan dele og gå på opdagelse i sammen med børnene. Børnene oplever 
andre der har en anden viden, som de derved får mulighed for at tilegne sig og som kan være med 
til at udvide deres horisont. 
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Arbejdet med det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø 

”Arbejdet med det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø i dagtilbuddet skal integreres i det 

pædagogiske arbejde med etablering af pædagogiske læringsmiljøer.  

Børnemiljøet skal vurderes i et børneperspektiv, og børns oplevelser af børnemiljøet skal inddrages 

under hensyntagen til børnenes alder og modenhed.” 

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

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

I ultimo 2021 arbejder vi med dette punkt i forbindelse med indretning af de forskellige 
læringsmiljøer på alle stuerne. Punktet vil derfor blive opdateret ved næste revidering af 
læreplanen. 
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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. 

>Her skriver I korte retningsgivende refleksioner og eksempler.<  
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Social udvikling 

”Social udvikling er udvikling af sociale handlemuligheder og deltagelsesformer og foregår i sociale 

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

indflydelse og med at værdsætte forskellighed.  

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

understøtte børns opbygning af relationer til andre børn, til det pædagogiske personale, til lokal- og 

nærmiljøet, til aktiviteter, ting, legetøj m.m.” 

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

 

 

 

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø børnenes sociale udvikling? 

Herunder, hvordan vores pædagogiske læringsmiljø: 

 Understøtter de to pædagogiske mål for temaet Social udvikling  

 Tager udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag  

 Ses i samspil med de øvrige læreplanstemaer. 

>Her skriver I korte retningsgivende refleksioner og eksempler.<  
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Kommunikation og sprog 

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

fællesskaber med andre børn og sammen med det pædagogiske personale.  

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

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

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

til at indgå i fællesskaber med andre børn.” 

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

 

  

 

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø børnenes kommunikation og sprog? 

Herunder, hvordan vores pædagogiske læringsmiljø: 

 Understøtter de to pædagogiske mål for temaet Kommunikation og sprog  

 Tager udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag  

 Ses i samspil med de øvrige læreplanstemaer. 

>Her skriver I korte retningsgivende refleksioner og eksempler.<  
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Krop, sanser og bevægelse 

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

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

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

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

kroppen”. 

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

 

 

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

Herunder, hvordan vores pædagogiske læringsmiljø: 

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

 Tager udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag  

 Ses i samspil med de øvrige læreplanstemaer. 

>Her skriver I korte retningsgivende refleksioner og eksempler.<  
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Natur, udeliv og science 

”Naturoplevelser i barndommen har både en følelsesmæssig, en kropslig, en social og en kognitiv 

dimension.  

Naturen er et rum, hvor børn kan eksperimentere og gøre sig de første erfaringer med 

naturvidenskabelige tænke- og analysemåder. Men naturen er også grundlag for arbejdet med 

bæredygtighed og samspillet mellem menneske, samfund og natur.” 

Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 44-45 

 

 

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø, at børnene gør sig erfaringer med natur, 
udeliv og science? 

Herunder, hvordan vores pædagogiske læringsmiljø: 

 Understøtter de to pædagogiske mål for temaet Natur, udeliv og science  

 Tager udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag  

 Ses i samspil med de øvrige læreplanstemaer. 

>Her skriver I korte retningsgivende refleksioner og eksempler.<  
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Kultur, æstetik og fællesskab 

”Kultur er en kunstnerisk, skabende kraft, der aktiverer børns sanser og følelser, ligesom det er 

kulturelle værdier, som børn tilegner sig i hverdagslivet.  

Gennem læringsmiljøer med fokus på kultur kan børn møde nye sider af sig selv, få mulighed for at 

udtrykke sig på mange forskellige måder og forstå deres omverden.” 

Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 46-47 

 

 

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø, at børnene gør sig erfaringer med 
kultur, æstetik og fællesskab? 

Herunder, hvordan vores pædagogiske læringsmiljø: 

 Understøtter de to pædagogiske mål for temaet Kultur, æstetik og fællesskab 

 Tager udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag  

 Ses i samspil med de øvrige læreplanstemaer. 

>Her skriver I korte retningsgivende refleksioner og eksempler.<  
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Evalueringskultur 

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

udvikle og kvalificere det pædagogiske læringsmiljø. 

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

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

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

børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse.  

Evalueringen skal offentliggøres. 

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

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

Den pædagogiske dokumentation skal indgå i evalueringen.” 

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

 

 

 

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

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

 

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

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

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

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

I børnehuset har vi igennem vores arbejde med den pædagogiske læreplan taget udgangspunkt i 
vores praksis. Beskrivelser heraf, hvad er vigtigt, hvad vi ønsker at opnå for og med børnene, 
hvad vi gerne vil give børnene af oplevelser, muligheder for skabelse af ny læring, nye forståelser 
og erkendelser samt hvad den voksnes rolle og position er i vores arbejde med de forskellige 
emner og temaer i læreplanen. 
Dette danner grundlaget for skabelse og udvikling af vores systematiske evalueringskultur, som 
en integreret del af vores pædagogiske hverdag, hvor små som store pædagogiske forløb, temaer, 
aktiviteter m.m. bliver beskrevet med mål og indhold, gennemføres i praksis samt indsamling af 
data i form af fotos, praksisfortællinger, observationer. Vi bruger dette til refleksion og analyse 
som evalueres op imod de mål som vi har udarbejdet for de pågældende aktiviteter, forløb m.m. 

Ved årets begyndelse udvælger vi, på et personalemøde, årets tema som vi vil gå i ”dybden” med, 
blive klogere på og være nysgerrige på omkring vores praksis. 
Der bliver fundet relevant teori omkring emnet og vi får enten eksterne eller interne 
oplægsholdere ud til et personalemøde og holde et oplæg. 

Derefter udarbejder vi nogle fælles pædagogiske holdninger og mål for hvordan vi gerne vil se 
dette tema udfolde sig i vores daglige pædagogiske praksis med børnene og som løbende bliver 
evalueret på stuemøder og personalemøder. 
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Stuemøder 
Hver stue har stuemøde en gang ugentlig. På disse møder bliver diverse pædagogiske tiltag i 
forhold til en mindre gruppe børn planlagt, gennemført og evalueret for at vi derefter kan 
foretage eventuelle justeringer i stuens daglige pædagogiske praksis. Det kan f.eks. være 
sammensætning af børnegrupper, det kan være indholdet i planlagte aktiviteter. Indretning af 
særlige legezoner eller hvordan overgangene fra aktivitet til frokost til legeplads skal foregå. 

Personalemøderne 
På personalemøder bliver der evalueret på de fælles pædagogiske tiltag, projekter og 
fokusområder som vi arbejder med i hele huset. 
Stuerne fremlægger deres delevalueringer, som bliver præsenteret på mødet og danner 
grundlaget for den fællesevaluering.   

Refleksionsfora 
Vi har en mødeform og møderække som er en del af vores systematiske refleksionspraksis, hvor 
medarbejderne er delt op i mindre grupper og mødes en fredag om måneden for at reflektere 
over en praksis i et nærmere defineret læreplanstema eller pædagogiske dilemma. 
Det kan f.eks. være: ”Børnesyn” eller ”Børn i udsatte positioner”. 
Vi har blandt andet brugt artikler og praksisfortællinger, som har dannet grundlag for en fælles 
refleksion og som derefter relateres til vores praksis og mulige justeringer eller ændringer enten i 
forhold til vores tilgang til børnene, vores handlinger, måden vi organiserer arbejdet på m.m. 

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.  

Evalueringen af den pædagogiske læreplan vil være en fortløbende proces, hvor de mindre 
evalueringer af daglig praksis, pædagogiske forløb og aktiviteter vil foregå jævnt hen over året. 

Disse vil danne grundlaget for evalueringen af de forskellige læreplanstemaer ved at de bliver sat 
ind i en læreplanskontekst, hvor de analyseres op imod læreplanens mål og kvalitetskriterier som 
de er beskrevet i de forskellige temaer. 

Dette vil ligeledes foregå jævnt over de næste to år og herved vil vi have en samlet evaluering af 
vores pædagogiske læreplan om 2 år. 

 

 


