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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 Tårnbyparken 

Tårnbypark Alle 18-20 

2770 Kastrup 

Tlf. 6112 7958 

Institutionens daglige åbningstid er 6.30 – 17.00. 

 

Vuggestuen er normeret til 48 børn i alderen 0-2 år med otte børn på seks stuer og grupperne 
er fordelt på ejendommens to etager. Vuggestuen åbnede i 1958 og adskiller sig fra de fleste 
andre vuggestuer ved at have små grupperum med plads til otte børn i hver gruppe. Der er 
som udgangspunktet tilknyttet to faste medarbejdere til hver gruppe.  

De små grupper betyder, at børnene har mulighed for udvikling, læring, trivsel og dannelse i 
trygge rammer med tætte relationer til børn og voksne på stuen som den faste base. 
Derudover samarbejdes der om pædagogiske aktiviteter og forløb primært mellem grupperne 
på hver etage, men også med grupperne i hele huset. Ofte er samarbejdet baseret på børn i 
samme aldersgruppe og der er basis for at børnene kan danne venskabsrelationer på tværs af 
stuerne. 

Vuggestuen har en stor legeplads og i nærmiljøet findes forskellige tilbud, som vi benytter i 
dagligdagen, fx ture til områdets legepladser, biblioteket, Den blå planet, brandstationen, 
naturskolen m.v. Skal vi på længere ture cykler vi på vores to christianiacykler eller kører med 
bus og metro. I 2020 har vi pga. corona epidemien været afskåret fra at køre med offentlige 
transportmidler, men håber, at det snart igen bliver muligt.  

Vi har fokus på sprogstimulerende aktiviteter i rutinesituationer og pædagogiske forløb, da vi 
mener, at gode sproglige kompetencer har stor betydning for barnets muligheder for at tilegne 
sig læring både intellektuelt og socialt og dermed også for barnets samlede udvikling, trivsel 
og dannelse. Vi er bevidste om at integrere bevægelse og fysisk aktivitet i bl.a. 
rutinesituationer for at styrke børnenes motorik og kropsbevidsthed. Dette gør vi for at 
understøtte læringen, da små børn lærer gennem krop og sanser – og så er det ganske enkelt 
dejligt at få lov til at bevæge sig! 
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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 

Barndommen har en værdi i sig selv.  

Vi ser barnet som et helt menneske, hvor det har stor betydning for barnets trivsel, udvikling, 
dannelse og læring, at vi skaber tryghed, nærvær og respekterer barnets følelser, sorger og 
glæder. I det pædagogiske arbejde er der derfor fokus på og accept af, at hvert barn er unikt 
og udvikler sig i forskellige tempi. Denne anskuelse kommer bl.a. til udtryk i en rummelig og 
individuel betragtning omkring børns behov og udvikling. Endvidere har det stor betydning, at 
vi er opmærksomme og responderer på barnets udspil og udtryk, tager barnet alvorligt og 
repsekterer det, som det er. 

«Vi sidder ved formiddagsmaden kl. 9.00. Vi skal synge et par sange og et af de større børn 
vil gerne synge Lille Peter Edderkop, så den synger vi. Mens vi synger sidder en af de små og 
laver fagter med hænderne. Den voksne siger: 

«Se hvad Sofie gør med hænderne.» 

Poul på 2,5 år siger: 

«Navnesangen! Se! Sofie vil synge navnesangen!» 

Sofie griner, da alle børn og voksne synger navnesangen med fagterne.» 

Børnesynet kommer til udtryk på forskellig vis i resten af denne læreplan. 

  



7 

 

 

Dannelse og børneperspektiv 

Dannelse er en livslang proces, som vi, i samarbejde med forældrene, lægger grundstenene 
til. Processen skal tage udgangspunkt i et børneperspektiv og vi skal altid søge at anskue 
verden og dens fænomener ud fra barnets og den samlede børnegruppes perspektiver. For et 
vuggestuebarn er verden ny og vuggestuen er arena for mange af barnets 
førstegangsoplevelser- og erfaringer. Her skal barnet lære at begå sig i sociale 
sammenhænge sammen med mange andre, fx kulturen og rutinerne omkring at deltage i et 
måltid i vuggestuen, så det bliver en rar og behagelig oplevelse for alle. Gentagelse af 
aktiviteter og rutiner støtter barnet i at genkende forløbet og mestre processen: 

«Hver dag før frokost øver vi bl.a. dannelse i form at turtagning, når der skal vaskes hænder 
før frokost. En mindre gruppe børn tages med på badeværelset og her er den voksne i dialog 
omkring forløbet. Der er flere elementer i processen med at vaske hænder, som understøtter 
dannelse med udgangspunkt i et børneperspektiv: Barnets ærmer trækkes op, så de ikke 
bliver våde, vandet tændes og der trykkes sæbe i hånden.Der er fokus på det enkelte barns 
udviklingstrin og aktiviteten justeres ift. barnets alder og deltagelsesforudsætninger. De små 
bliver hjulpet med at få trukket ærmerne op, tænde for vandet og trykke på sæbedispenseren. 
Den voksne træder et skridt tilbage, jo mere selvhjulpne børnene bliver med tiden. De små får 
mulighed for at spejle sig i de store børn og fokus i læringen for de ældste børn er at lære at 
vente på tur, behovsudsætte og være rollemodeller for de små.» 

Vi opmuntrer og motiverer barnet til at være nysgerrig og reflekterende i forhold til sin 
omverden, at være deltagende i fællesskabet og empatisk i forhold til sine medmennesker. 
Derudover er børnene i hverdagsregi med til at vælge de «små» ting, såsom hvilken farve 
hagesmæk de vil have på, sange til samling mm. Børnene inddrages i at beslutte aktiviteter, 
dermed kommer medbestemmelse og demokrati også i spil: 

«Kurt og Konrad fortæller til de voksne på stuen, at de gerne vil en tur til Byparken og se 
ænderne. Det kunne ikke lade sig gøre den samme dag, men de to voksne på stuen var 
lydhøre og opmærksomme overfor drengenes ønsker og turen blev planlagt til dagen efter. 
Kurt og Konrad var begejstrede og snakkede med hinanden om de ænder, de skulle se.» 

Dannelse skal på sigt gøre barnet til et helstøbt menenske, der kan tilegne sig ny viden og 
omsætte denne viden i praksis samt kunne begå sig det samfund og den kultur vi alle er en 
del af – en erkendelse af, at være en vigtig del af noget større. 

 

Leg 

I legen kan barnet lade fantasien få frit løb, være i flow, bruge legen som redskab til at 
bearbejde oplevelser og lade drømmen komme til live i legens univers. 

I vuggestuen Tårnbyparken er det vigtigt at den voksne er i børnehøjde i legen, det indebærer 
ofte at den voksne befinder sig på gulvet sammen med børnegruppen. Det kan være som 
igangsætter af en leg fx kimsleg, at støtte den børneinitierede leg ved at være nærværende og 
guide efter behov fx hvis der opstår uenigheder mellem børnene, eller at støtte et barn i en 
udsat position til at kunne deltage i legen og være en del af fællesskabet. 

Vi prioriterer børneinitieret leg højt og søger at etablere ”legestationer” på stuerne fx ved at 
arrangere legekøkkenet og tilhørende legetøj, så det indbyder til leg. Eller en tumlemadras, 
som børnene kan hoppe ned på fra en lille skammel. Legen er et betydningsfuldt ”rum” hvor 
barnets selvbestemmelse, dannelse, sociale kompetencer, empati m.m. afprøves og styrkes. 
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I grupperum og i gangarealer er der monteret skifterammer med skiftende visuelt indhold, der 
kan invitere til samtale og dialog. Der er ophængt aktivitetstavler i gangarealet, der er 
tilgængelige for børnene og er genstand for leg, dialog og sociale relationer. 

Vi er opmærksomme på at etablere ”pædagogiske bagdøre” for børn der har behov for at 
legen eller barnets rolle i legen tilpasses barnets udviklingsniveau. 

”En sommerdag havde det regnet kraftigt og dagen efter var der en kæmpe vandpyt på 
legepladsen. Alle børn i stueetagen fik regnbukser og gummistøvler på og så gik vi ned på 
legepladsen. Børnene fik lov til at gå, hoppe og sprøjte i vandpytten. Det gik livligt for sig og 
Camilla på 1,9 år var noget betænkelig ved al den hurlumhej. En voksen fra Camillas stue har 
et godt kendskab til Camilla og ved, at hun kan have svært ved at deltage i legen. Den voksne 
tog Camilla i hånden og de stod sammen og kiggede på legen og talte om, at selvom det var 
vildt, så vandlegen også sjov ud. Camilla gik stille med den voksne i hånden hen til kanten af 
vandpytten og trådte forsigtigt ud i den. Stadig med den voksne i hånden hoppede Camilla 
nogle små hop, vandet sprøjtede og Camilla begyndte at le.” 

Corona epidemien har udfordret os mht. legetøj og legeredskaber, da omfattende 
hygiejnehensyn skal tilgodeses. Vi øver os på løsninger, der både kan imødekomme leg og 
legens værdi samt hygiejne.  

 

Læring   

Læring er en kontinuerlig proces, hvor barnets erfaringsdannelse udvides i samspil med 
omverdenen og danner basis for nye erfaringsdannelser. Læring sker blandt andet i følgende 
sammenhænge: 

 Læring i strukturerede vokseninitierede aktiviteter og leg, ofte med et afgrænset 
fokusområde eller tema, hvor barnet støttes i sin læring.  

”Sommerdage bliver ofte brugt på vores legeplads, den er stor og kan bruges til både leg 
og læring. Sommeren 2020 havde stuerne på skift en fast dag, hvor der blev planlagt en 
fælles aktivitet for alle stuer. Fx havde en stue arrangeret en formiddag med fokus på miljø 
og affaldssortering. De voksne brugte hele legepladsens område til at placere forskellige 
former for affald, som børnene efterfølgende skulle finde og derefter sortere korrekt i pap, 
plastik og restaffald. Børnene viste interesse, gåpåmod og fik forståelse for målet med 
aktiviteten, ved ivrigt at løbe rundt og lede efter affald. Senere på efteråret 2020 lagde 
Karoline på 2,3 år mærke til at de voksne har indsamlet noget plastikaffald på børnenes 
badeværelse. Karoline fortæller spontant om indsamlingen af affald i sommer på 
legepladsen, hvor hun var med til at sortere affaldet.  

Når vi er ude at gå tur taler vi også om affald, hvis vi ser noget på vejen – nogle af 
børnene er meget opmærksomme på dette – hvis det er papir eller plastikaffald samler vi 
det op og lægger det i den nærmeste affaldsspand.” 

 Børns deltagelse i daglige rutiner og opgaver, fx borddækning og oprydning, 
toiletbesøg, vaske hænder, af- og påklædning, hvor barnet gennem deltagelse opnår 
erfaring med disse rutiner og opgaver, en følelse af medejerskab og at have en 
betydning for fællesskabet. Vi er i dialog med børnene når opgaverne udføres og hvor 
det er muligt kobles bevægelse og fysisk aktivitet på. 

”En af de centrale daglige rutiner er borddækning til frokost, hvor børnene deltager på 
skift. Et barn fra hver stue går med den voksne til køkkenet, hvor barnet får udleveret fx en 
kop ”Her er en kop, Sigurd. Kan du løbe ind på stuen med den?” eller ”Værsgo Line, nu får 
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du tre gafler som skal ind på stuen.” Gaflerne tælles sammen med barnet: en gaffel, to 
gafler, tre gafler og barnet løber ind på stuen med servicet, vender tilbage til køkkenet, 
hvor et nyt stykke service udleveres osv. Det er altid populært at være med til at dække 
bord og vi sørger for, at det hver dag er et nyt barn fra stuen, der har ”tjansen” med 
borddækning. 

I en periode havde vi venskabstema, hvor borddækning også her blev inddraget, ved at to 
børn fra stuen parvis dækkede bord – et af de større børn sammen med en af de små. Det 
store barn viser den lille, hvordan det skal gøres og i det omfang det var muligt holdt de i 
hånd frem og tilbage mellem køkken og stue.” 

 Børneinitierede aktiviteter og lege, hvor barnet sammen med andre børn får erfaring 
med demokratisk skabelse og opretholdelse af aktiviteter og leg. Her er der særligt 
fokus på legens egenværdi – at lege for at have det sjovt.  

”På en stue blev de voksne opmærksomme på, at en af drengene, Søren, i en periode var 
meget optaget af nogle ophængte billeder af havdyr og foretrak at lege med figurer af 
hajer, hvaler osv. som var i en legetøjskasse på stuen. Drengen blev støttet i sin interesse 
og der blev fundet en vandbalje frem, hvor havdyrene kunne svømme – et skib blev også 
tilføjet – og flere af børnene blev interesseret og deltog i legen sammen med Søren, 
hvorved relationen mellem børnene blev styrket. Legetemaet blev udvidet med kreative 
projekter med fokus på havet, besøg på biblioteket for at låne bøger om havdyr og besøg 
på Den blå Planet; en tur som børnene altid viser stor glæde ved.” 

 

Børnefællesskaber 

Børnefællesskaber er en central del af barnets udvikling, trivsel, dannelse og læring: Barnet 
spejler sig i andre børn og det er værdifuldt for selvværdet at have en ven. 

Alle børn skal opleve sig som en del af fællesskabet, hvor alle aktivt byder ind med det, de 
hver især kan og har lyst til at bidrage med og alle børn skal opleve at blive lyttet til, 
respekteret og anerkendt. 

Børnefællesskaberne støttes i hverdagen fx ved måltidet kl. 9.00, hvor der tales om, hvilke 
børn der er tilstede, har fri eller er syge – fx ved brug af navnesangen. Gennem denne 
opmærksomhed og dialog markeres båndet i det børnefælleskab det enkelte barn er en del af. 

Ved frokostmåltidet dækker børnene på skift bord sammen med en voksen Herved 
tydeliggøres barnet som en del af et større fællesskab, hvor handlingen – at dække bord – er 
et bidrag til det fælles måltid. Vi håber, at det snart bliver muligt at genetablere dette 
læringsrum, da det indeholder er væld af læringsmuligheder og berører næsten alle 
læreplanstemaer. Pga. de aktuelle skærpede hygiejnehensyn må vi pt. begrænse deltagelse i 
rutiner omkring måltidet til at børnene kan være med til afrydning på stuen og bære sin 
hagesmæk ud til vasketøjskurven. 

Vi er opmærksomme på de spontane muligheder der opstår, som kan styrke fællesskabet: 

”Vi er på legepladsen, hvor der er en overdækket terrasse med borde og bænke, samt nogle 
små babyborde/stole. Det er her vi spiser formiddagsmad, når vejret er til at være ude fra 
morgenstunden. Anker på to år har selv sat sig op i en babystol, men har svært ved at komme 
op igen. Anker aser og maser uden held. Tanja som også er to år og fra samme stue som 
Anker går hen til ham, tager fat under armene og begynder at hive op i Anker, mens hun 
siger: 
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 ”Løft!”. 

De bakser lidt sammen og en voksen er lige ved at gå derhen for at hjælpe, da det til sidst 
lykkedes for Tanja at hjælpe Anker op. Anker taber dog den ene sko på vejen op af stolen. 
Tanja samler skoen op og siger. 

 ”Sko på” og begynder at hjælpe Anker med skoen.  

Her er der dog til sidst en voksen, der må give en hjælpende hånd og går hen til de to og 
siger: 

 ”Hvor var I bare gode til at hjælpe hinanden, så du kunne komme op af stolen Anker. I er bare 
så gode venner, der hjælper hinanden. Nu skal jeg hjælpe med skoen så I kan løbe ud og 
lege videre.” 

Anker og Tanja smiler og løber hen og henter en cykel hver. 
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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? 

 

Den måde de voksne er opmærksomme på og responderer på børnenes udspil i løbet af 
dagen har betydning for kvaliteten af de psykiske og sociale læringsmiljøer. Kommunikationen 
og interaktionen mellem barn-voksen, barn-barn og voksen-voksen skal skabe et ”rum” og 
læringsmiljø med anerkendelse, respekt, empati og behagelig omgangstone og her er de 
voksne vigtige rollemodeller. 

Rutinesituationer er ramme om mange typer pædagogiske læringsmiljøer. Her er der 
gentagelser og genkendelighed, der kan give tryghed i læringen. Eksempelvis øver børnene 
af- og påklædning når vi skal ud. Det enkelte barn støttes efter behov, det kan være 
overtræksbukserne, der lægges tilrette på gulvet, så barnet kan tage dem på, eller lynlåsen 
”sættes i hak” så barnet selv kan trække den op. Børnene kan også hjælpe hinanden fx med 
at tage sutskoene af.  

”Vi er i garderoben og skal på legepladsen. Vi taler om, hvad vi skal have på af tøj (årstid, vejr 
osv.), vi finder regnbukser, termojakker og sko frem. De voksne lægger regnbukserne foran 
de større børns ben og de fleste begynder at komme et ben ad gangen i regnbukserne, mens 
de voksne hjælper de mindre børn. Anna 2,3 år prøver at få foden ind i buksebenet, men det 
lykkedes ikke. Anna kigger på den voksne, som er ved at hjælpe en af de små. Marcus 2,6 år 
har fået regnbukser og sko på og den voksne foreslår Anna, at hun kan spørge Marcus om 
han vil hjælpe hende med at komme i regnbukserne. 

Anna kigger på Marcus: ”Hjælpe mig bukser?” spørger hun 

”Ja” siger Marcus og hjælper Anna med at lægge buksebenet lige. Sammen får de begge 
fødder i buksebenene og Anna rejser sig og trækker bukserne op.  

Den voksne opfordrer Anna til at sige tak for hjælpen til Marcus.” 

I denne rutinesituation er der mulighed for alsidig personlig udvikling, øve motorik og 
koordination, sprog og kommunikation samt social udvikling. 

 

Et andet eksempel: 

”Måltidet er et centralt læringsmiljø. Som tidligere beskrevet deltager børnene i borddækning 
og oprydning, (her kan vi fx tælle hvor mange kopper der skal bruges), børnene hjælper 
hinanden og er gode rollemodeller. Der er forudsigelighed og rutiner i måltidet, da det afvikles 
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på samme tid og på samme måde hver dag. Hvert barn vælger farve på sin hagesmæk, 
pålæg på rugbrødet, vand eller mælk at drikke mm. Der er god tid til at spise og føre samtale 
med hinanden om dagens begivenheder, maden, hvem henter mig i eftermiddag osv. Måltidet 
og de aktiviteter, der hører til før og efter måltidet, er et læringsmiljø for dannelse, sociale 
kompetencer, alsidig personlig udvikling, kommunikation og sprog, krop og sanser samt 
science.” 

Det pædagogiske læringsmiljø handler også om at have opmærksomhed på de muligheder 
der spontant viser sig i løbet af dagen og gribe nuet: 

”En formiddag var vi på legepladsen i det vildeste blæsevejr. Vi havde taget vimpler og drager 
med, så vi kunne ”undersøge” vejrfænomenet blæsevejr og børnene afprøvede, hvordan lette 
ting kan flyve i blæsevejr, tunge ting – fx en løbecykel - kan ikke flyve selvom det blæser rigtig 
meget. Da vi kom ind igen til frokost, oplevede børnene, at vimpler og drager ikke længere 
kunne flyve.” 

I ovenstående eksempel er natur, udeliv og science i fokus og sanseliggøres ved at børnene 
kan afprøve, hvad der kan flyve i blæsevejr. 

Flere eksempler, der viser hvordan pædagogiske læringsmiljøer skabes er beskrevet tidligere 
i afsnittet om læring. 
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Samarbejde med forældre om børns læring 

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

børns læring.” 

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

 

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

 

I vuggestuen Tårnbyparken er det vigtigt for os allerede fra barnets første dag i vuggestuen at 
etablere et tillidsfuldt samarbejde med forældrene.  

Før barnet starter, har forældrene ofte været på besøg og fået en rundvisning i hele huset, 
hvor vi fortæller om hvad vi lægger vægt på i det pædagogiske arbejde, hvordan hverdagen 
udformer sig og forældrene får mulighed for at hilse på alle medarbejdere. 

Barnets start i vuggestuen foregår ved, at der i den første tid er tilknyttet en fast voksen, for at 
skabe tryghed for både barn og forældre. En typisk indkøring varer ca. to uger, hvor det 
tidsrum barnet er i vuggestuen stille og roligt udvides. Den første dag er forældrene til stede 
og fortæller om barnet og eventuelle særlige hensyn, medarbejderen fortæller om vuggestuen, 
hvordan vi arbejder samt praktiske forhold og gensidige forventninger. Det kan variere meget, 
hvor hurtigt et barn falder til i vuggestuen, men en vigtig forudsætning for dette er, at 
forældrene er trygge ved at aflevere barnet hos os. Bl.a. derfor har det betydning at få en god 
og tillidsfuld kontakt mellem medarbejdere og forældre. 

 

Vi samarbejder med forældre om barnets læring på forskellig vis: 

 Daglig dialog og overlevering med forældrene ved aflevering og/eller afhentning. Det 
er vigtigt at forældre informerer medarbejderen, hvis der er forhold i familien, der kan 
have indflydelse på barnets trivsel, så vi kan være opmærksomme og støtte barnet ud 
fra disse informationer. Medarbejderen fortæller om barnets dag i vuggestuen – små 
pudsige historier, milepæle i barnets udvikling, evt. konflikter med et andet barn osv. I 
den daglige kontakt er der også mulighed for råd og vejledning til forældrene. 

 Fortællinger på Aula om dagens aktiviteter, hvor forskellige læringstemaer fremhæves 
til inspiration for forældrene, med mulighed for at følge op på disse i hjemmet. 

 En årlig forældresamtale, hvor vi fortæller om barnets trivsel, udvikling og læring. 
Forældrene supplerer ofte med egne oplevelser i hjemmet og der kan evt. laves aftaler 
om fælles indsatsområder til at støtte barnets trivsel, dannelse, udvikling og læring. 

 Forældresamtaler ud over den årlige, hvis forældre eller medarbejdere oplever behov 
for dette.  

 Forældrebestyrelse, hvor forældrerepræsentanter, personalerepræsentanter og 
ledelse mødes ca. fire gange årligt. Her drøftes læreplanen og forskellige 
driftsmæssige forhold, der kan have indflydelse på dagligdagen.  

 Der afholdes forældremøde i oktober, hvor der foretages valg til forældrebestyrelsen, 
sommerfest og julearrangement. 
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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? 

 

”Med børn i udsatte positioner forstås en sammensat gruppe af børn, der fx kan være børn 
med en svag socioøkonomisk baggrund, børn med en fysisk eller psykisk 
funktionsnedsættelse, børn i risiko for at stå uden for fællesskabet mv.” Den styrkede 
pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s 26 

Som tidligere beskrevet er vores grupperum små med kun otte børn i hver gruppe. Vi oplever, 
at børn i udsatte positioner kan have fordel af at børnegrupperne er små, da børnene ikke skal 
forholde sig til mange andre børn og voksne, når alle er samlet. Medarbejderne på stuen har 
et godt kendskab og en tæt relation til alle otte børn. Dagligdagen er præget af rutiner omkring 
måltider og søvn og gør hverdagen genkendelig og lettere at navigere i. Særligt børn i udsatte 
positioner kan have gavn af dette, som kan forebygge forvirring og utryghed. 

Når et barn befinder sig i en udsat position er barnets forældre inddraget i arbejdet med at 
hjælpe barnet, dels ved orientering om barnets trivsel, dannelse, udvikling og læring, hvordan 
vi støtter barnet og hvordan forældrene kan støtte barnet i hjemmet. 

Der kan være stor variation i hvilke behov, børn i udsatte positioner har. Det kan fx være 
sprog og kommunikation, hvor vi er ekstra opmærksomme på sprogstimulerende aktiviteter 
(dialogisk læsning, billedlotteri mm.) for barnet sammen med en lille gruppe børn. Eller et barn 
har en usikker tilknytning til fællesskabet og har brug for voksenstøtte til at indgå i og spejle 
sig i børnefællesskabet: 

”Tre drenge sidder på gulvet og leger med biler. Det er store biler med lad på. Preben sidder 
lidt for sig selv og kigger på drengene der leger sammen. Preben rejser sig pludseligt op og 
henter en stor legetøjselefant. Han sætter sig igen, helt for sig selv. Den voksne siger: 
”Skal elefanten ud at køre en tur i bilen?” 
Preben nikker. De sætter sig sammen hen til de tre der leger med bilerne. Preben sætter 
forsigtigt elefanten op på ladet af en af bilerne og han kører videre sammen med de andre 
drenge.” 

Medarbejderne sparrer med hinanden for inspiration og fælles refleksion ift. indsatsen og 
trækker på hinandens erfaringer.  

Hvis vi ikke alene kan hjælpe og støtte barnet, kan der etableres et samarbejde med 
tværfaglige samarbejdspartnere. Afhængig af karakteren af barnets udfordringer etableres et 
samarbejde med Vejlederkorpset, logopæd, fysioterapeut, ergoterapeut, psykolog og/eller 
forebyggende rådgiver, der kan hjælpe os med af målrette den pædagogiske indsats og 
læringsmiljøet og evt. rådgive barnets forældre.  
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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.) 

 

Ingen bemærkninger. 
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Øvrige krav til indholdet i den pædagogiske læreplan 

Inddragelse af lokalsamfundet 

”Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan dagtilbuddet inddrager lokalsamfundet i 

arbejdet med etablering af pædagogiske læringsmiljøer for børn.” 

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

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

 

Vi besøger ofte Tårnby Bibliotek, hvor vi kan inddrage bibliotekets tilbud i arbejdet med 
kulturelle oplevelser, sproglig udvikling, dialog og leg. I vinteren 2019/20 deltog vi i et projekt 
planlagt af bibliotekarer, der havde som mål at udvikle tilbud for 0-3-årige børn. 
Omdrejningspunktet var dialogisk læsning og bibliotekarerne havde fremstillet forskellige 
rekvisitter, der skulle visualisere og sanseliggøre højtlæsningen for børnene. Desværre blev 
projektet afbrudt pga. Covid-19 pandemien, men vi håber, at det kan genoptages. 

Tårnby Brandstation er et populært mål, når vi er ude at gå tur. Til børnenes store glæde, kan 
vi være heldige at garagerne er åbne og vi kan se brandbilerne eller måske er 
brandmændene i gang med at vaske brandbilerne. Af og til er forældre og bedsteforældre 
ansat i brandvæsenet og så kan vi være rigtig heldige at få en eksklusiv rundvisning på 
brandstationen. Det samme gør sig gældende, når der fx er forældre eller bedsteforældre 
ansat i politiet. Vi har haft både politibiler og motorcykler på besøg, hvor børnene har 
mulighed for at komme helt tæt på blå blink, horn osv. Ved disse ture og besøg er der mange 
potentielle læringsmiljøer, særligt med fokus på den sproglige udvikling. 

Institutionen ligger i nærheden af Byparken. Her får børnene en oplevelse med den grønne 
oase i nærmiljøet. Ud over grønne områder, tilbyder Byparken planteliv samt fugle- og fiskeliv 
langs med vandløbet i parken. Her er gode muligheder for at tilrette læringsmiljøer omkring 
natur, udeliv og science. Dette læringsmiljø kan i lokalområdet også suppleres med fx 
Naturskolen og Den blå Planet. 

Periodevis har vi et samarbejde med plejehjemmet på Irlandsvej, hvor børnene besøger 
plejehjemmet og deltager i et fælles samvær med de ældre omkring sange, sanglege og 
motoriske lege. I sommeren 2019 afsluttedes forårets forløb med et besøg af borgere fra 
plejehjemmet på institutionens legeplads. Vi samledes omkring et fælles mellemmåltid og 
sangaktiviteter og de ældre nød at sidde og se på børnenes leg på legepladsen. Børnene får i 
samværet med de ældre bl.a. mulighed for social udvikling. 

I lokalområdet er der flere legepladser som vi besøger. Her møder børnene andre muligheder 
for at udvikle krop, sanser og bevægelse end på vores egen legeplads. 

Afslutningsvis kan nævnes ture med bus og metro – af og til er det turen i sig selv, der er 
omdrejningspunktet, andre gange kan det fx være en tur til Flyvergrillen, hvor vi kan se fly lette 
og lande. 
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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? 

 

Grupperummene i vuggestuen Tårnbyparken er små og det betyder, at vi må tænke kreativt i 
forhold til indretning af de fysiske læringsmiljøer. I 2020 havde vi planlagt, at få 
konsulentbistand fra Charlotte Ringsmose og Susanne Ringsmose Staffeldt, som har erfaring 
med indretning af læringsmiljø i mange af Storkøbenhavns institutioner. Corona har imidlertid 
også været en hindring for dette, men vi er selv begyndt at eksperimentere med forskellige 
indretningsmuligheder. 

Fx har nogle stuer skabt et rum i rummet ved at afskærme et hjørne med lave reoler. Der er 
placeret en stor tumlemadras inde i afskærmningen, hvor børnene kan boltre sig med 
hinanden, slå kolbøtter osv. Rummet kan også bruges til en hyggestund med dialogisk 
læsning eller at trække sig lidt tilbage, hvis man har brug for lidt ro. 

På andre stuer arrangeres legeredskaber, fx legekøkken med tilhørende legetøj, så det 
indbyder til ”madlavning” alene eller sammen med en ven. Et lille bord og stole er placeret i 
nærheden, så der kan dækkes bord og inviteres gæster i legen. På samme måde kan lege-
værkstøjsbænke arrangeres osv.  

Alle stuer har bøger, nogle bøger er tilgængelige for børnene, så de selv kan kigge i dem, 
andre bøger står i en bogreol og reserveres til dialogisk læsning. 

Nogle stuer har lavet vægdekorationer med forskellige temaer, fx bondegårdstema, som 
inviterer til leg, dialog og sang og vi lader os inspirere af hinanden. 

Læringsmiljøerne der her er beskrevet kan understøtte de seks læreplanstemaer afhængig af 
hvilket fokus det pædagogiske personale har i aktiviteterne og legen. 

Som beskrevet i afsnittet om pædagogiske læringsmiljøer har det stor betydning at barnet 
mødes med positiv respons på sine udspil, anerkendelse, respekt og empati. 

Den måde de voksne er opmærksomme på og responderer på børnenes udspil i løbet af 
dagen har betydning for kvaliteten af de psykiske og sociale læringsmiljøer. Kommunikationen 
og interaktionen mellem barn-voksen, barn-barn og voksen-voksen skal skabe et ”rum” og 
læringsmiljø med anerkendelse, respekt, empati og behagelig omgangstone og her er de 
voksne vigtige rollemodeller. 
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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. 

 

 Vi bevidste om at være omsorgsfulde, nærværende og respondere positivt på barnets 

udspil for at skabe en tryg tilknytning for barnet. En tryg tilknytning er essentiel for 

barnets følelsesmæssige udvikling  

 Tryg tilknytning kræver nærvær, tid og kontinuitet. Hverdagen har struktur og rutiner, 

som skaber genkendelighed og overskuelighed, men der er også plads til fleksibilitet 

og at være impulsiv.  

 Vi arbejder med vigtigheden i, at barnet skal føle sig inddraget i eget liv – børnene skal 

opleve selv- og medbestemmelse i det omfang det er muligt og vi har øje for 

børneperspektiver ved fx at være opmærksomme på hvad der aktuelt optager og 

interesserer børnegruppen og planlægge aktiviteter ud fra dette. 

 Barnets selvværd og selvtillid opbygges og støttes ved at vi optræder nærværende, 

empatiske og omsorgsfulde. 

 Vi støtter barnet i dets evne til at håndtere det svære og at mestre udfordringer ved, 

gennem anerkendelse og nærvær, at hjælpe barnet på vej, når noget udfordrer. 
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 Børnene inddrages i valg af aktiviteter i det omfang det er muligt. 

 Barnet deltager på egene præmisser og det skal opleve accept af deltagelse på sin 

egen måde fx form og omfang.  

 Vi giver os god tid til rutinesituationer, fx af- og påklædning i garderoben eller vask af 

hænder før måltidet. Barnets vedholdenhed støttes og udvikles ved at det får mulighed 

for at øve sig igen og igen. 

 Barnet støttes i opmærksomhed og evne til fordybelse, fx ved at opmuntre og hjælpe 

barnet med at færdiggøre puslespillet.   

 Barnet øver sig i behovsudsættelse og oplevelsen af at være individ i fællesskabet ved 

fx at vente på tur, når der skal vælges sang til morgensamling eller at sidde ved bordet 

efter endt spisning til flere er færdige med at spise.   

 Vi er nærværende og i børnehøjde under børnenes leg. Her kan vi støtte barnets 

udvikling af empati og fx hjælpe med at løse en konflikt mellem børnene 

hensigtsmæssigt. 

 

Praksiseksempel 

Vi er på tur i Byparken og skal over en lille å, hvor der ligger en træstamme man kan gå på. 
De store børn går selv over og er klar til at gå videre på den anden side. Lasse på 1,5 år bliver 
stående foran stammen og han ser lidt mut ud.  

Den voksne som Lasse følges med sætter sig på hug, så hun er i øjenhøjde med Lasse og 
spørger ”Kunne du godt tænke dig, at gå over træstammen? Skal vi gå over sammen?”  

Lasse nikker og de tager hinanden i hånden og går over sammen. Lasse smiler og hopper, da 
han er kommet over træstammen. 

 

I eksemplet er Lasse usikker på, om han kan mestre udfordringen. Han får hjælp til at gå over 

og oplever at han kan klare udfordringer. Derudover får Lasse en positiv erfaring med 

kommunikation via den opmærksomme voksne, der ser, at Lasse tøver ved træstammen. 

Lasses grovmotorik udfordres og opøves ved at gå over træstammen.  
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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. 

 

 Vi anskuer livet i vuggestuen ud fra et børneperspektiv ved at fortolke og forstå barnets 

og børnenes udspil, reaktioner, intentioner mm. set i børnehøjde og synsvinkel. 

 Vi øver empati og relationer ved at anerkende og i-tale-sætte følelser for det enkelte 

barn og for den børnegruppe hvor barnet er en del af samspillet. ”Du blev glad for, at 

du må lege med brandbilen” eller ”Se, Charlotte bliver ked af det. Hun vil gerne lege 

med bolden, men lige nu leger du med den.” 

 Vi er opmærksomme på børnenes forskellige kompetencer og i-tale-sætter dem. 

Børnene opfordres til at hjælpe hinanden eller bede en ven om hjælp, til noget der er 

svært – det kan fx være hjælp til at tage sutskoene af. Herved kan børnene få en 

oplevelse af at høre til og bidrage til fællesskabet. 

 Vi søger at inddrage børn i hinandens leg, fx ved at fremhæve hvad det enkelte barn 

kan bidrage med i legen. 

 Vi styrker identiteten hos barnet ved at tale om og anerkende ligheder og 

forskelligheder. Fx ”Du har brune øjne, Peter har blå øjne” eller ”Vi kan alle sammen 

lide jordbær – det smager dejligt.” eller ved at gå tur i lokalområdet til børnegruppens 

adresser og se hvor de bor osv. 

 Vi møder børnene med positive forventninger og har blik for det enkelte barns zone for 

nærmeste udvikling. 

 Vi hjælper børnene til at forstå hinandens intentioner og løse konflikter ved at i-tale-

sætte forskellige børneperspektiver.  
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 Vi bestræber os på, at lave kobling mellem hjem og vuggestue gennem et positivt og 

konstruktivt forældresamarbejde 

 

Praksiseksempel 

Hver fredag har vi her i vuggestuen en tilbagevendende pædagogisk aktivitet med fællessang. 

 

Alle børn på tværs af stuer på etagen mødes til sang, samvær og hygge om formiddagen. Vi 
sidder i en stor rundkreds, så alle kan se hinanden og vi starter altid med ”Velkomst-sangen” 
som går ud på, at vi synger hvert enkelt barns navn efter tur i rundkredsen, samtidig med, at 
der laves de samme fagter med hænderne til sangen. Dette gør vi, for at børnene kan lægge 
mærke til hinanden og hvem der er tilstede og det enkelte barn oplever, at være et individ i 
fællesskabet. Børnene observerer og imiterer hinandens kropssprog og fagter: der er 
indlevelse i aktiviteten og i hinanden. 

Børnene kan på skift vælge de sange, vi synger og får erfaringer med at kunne vente på tur 
og lytte til hinanden. Når vi synger ”Bjørnen sover” eller ”Jeg gik mig over sø og land” lærer 
børnene at vise kropsligt hensyn til hinanden, da der er begrænset med plads i det lokale 
fællessangen foregår i.  

 

I denne aktivitet øves kunsten at deltage i det fællesskab, der er omkring fællessangen. Der er 
sproglig stimulering i kraft af sangene og sanselige og kropslige oplevelser når vi falder ind i 
den fælles rytme omkring sangen, hører melodien og fx springer op fra liggende stilling, når 
bjørnen vågner.   
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Kommunikation og sprog 

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

fællesskaber med andre børn og sammen med det pædagogiske personale.  

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

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

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

til at indgå i fællesskaber med andre børn.” 

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

 

  

 

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø børnenes kommunikation og sprog? 

Herunder, hvordan vores pædagogiske læringsmiljø: 

 Understøtter de to pædagogiske mål for temaet Kommunikation og sprog  

 Tager udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag  

 Ses i samspil med de øvrige læreplanstemaer. 

 

 Vi viser interesse og positiv respons ift. børnenes kommunikative udspil. 

 Vi optræder som gode rollemodeller i samtalen ved at være lydhøre og vente på 

barnets svar. 

 Vi udvikler barnets kompetencer ift. at indgå i en dialog ved at tilstræbe tur-tagning og 

”strive for five”  

 Børnene understøttes i at aflæse andre børns mimik som en del af den sproglige og 

kommunikative læring. 

 Vi benytter stilladsering, herunder læringsstigen og udvidelse af barnets sproglige 

udspil. Genstande, følelser og oplevelser benævnes med ord. 

 Rutinesituationer inkluderes som læringsrum for barnets sproglige udvikling, fx ved 

bleskift og i garderoben, når vi skal ud. 

 Vi prioriterer samtaler med børnene både individuelt og i grupper, fx ved måltidet, hvor 

dialogen bruges til at udvide ordforråd og sprogforståelse. Dertil kommer, at barnet 

oplever sig som en del af fællesskabet ved at indgå i samtalen med flere børn og 

voksne. 

 Bevægelse og motorisk udvikling er i fokus som støtte til barnets sproglige udvikling, 

både i rutinesituationer samt ved spontane og planlagte aktiviteter. 

 Vi befinder os i videst muligt omfang i børnehøjde, fx nede på gulvet, når børnene 

leger på stuen.  
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 Bøger er tilgængelige for børnene, men nogle reserveres til højtlæsning. Alle stuer har 

en madras/læsekrog til dialogisk læsning med et eller flere børn. Her kan 

sprogforståelse og ordforråd udvides og kunsten at indgå i en dialog kan øves. 

 Sang, rim og remser er en integreret del af dagligdagen, både spontant og i 

rutinesituationer som fx vask af hænder før måltidet. 

 Før-matematik inddrages i relevante situationer, fx ved at tælle glas, når der hældes 

vand op og benævne og tale om formen på vindruer og appelsiner ved 

eftermiddagsmaden eller trafiktavlen vi ser, når vi går tur. 

 

Praksiseksempel  

Om tirsdagen holdes der samling ca. 20-30 minutter på Valmuestuen. 

Vi sætter os i en rundkreds og en voksen viser ting frem fra en kasse med låg på, således at 

der kun bliver vist en ting ad gangen.  

Den voksne spørger børnene om der er nogen, der ved hvad det er fx en sutsko. Børnene 

byder ind i forhold til farve, stor/lille, kropsdel osv. Den anden voksne på stuen er med i 

dialogen og kan støtte med forslag. Der er fokus på åbne spørgsmål og at ”komme væk fra 

emnet” ved at følge børnenes interesse/spor. Et barn siger måske ”Min morfar har sutsko på” 

og så kan der tales videre derfra ”Kender du andre, der har sutsko på?” 

Der er opmærksomhed på at udvide det, børnene bidrager med: ”Sutskoen er blå” ”Kender I 

andre farver?” ”Er der andre ting, der er blå?” osv. 

Når vi har talt om tingen – i eksemplet en sutsko – bliver den sendt rundt i rundkredsen, så 

børnene kan mærke den, evt. lugte og prøve sutskoen om den passer. Krop, sanser og 

bevægelse er i fokus her, hvor vi også understøtter det sproglige både visuelt og 

sansemæssigt. 

Derefter skal barnet give sutkoen videre til sidekammeraten, når man har kigget på den. Det 

kan være svært og skal øves mange gange. De voksne motiverer og hjælper med dette. Her 

kommer den sociale udvikling og alsidige personlige udvikling i spil.  

Der er mellem 5 – 10 ting i kassen og ofte slutter vi med en ting, som vi synger en sang om fx 

en bold eller en gummiedderkop.    
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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. 

 

 Små børn lærer gennem krop og sanser og vi tilrettelægger læringsmiljøer der 

imødekommer dette. 

 Bevægelse inddrages i hverdagen hvor det er muligt og med støtte fra voksne, når der er 

behov. Fx ved at børnene selv skal gå på trapperne, kravle op og ned af højstole og 

benytte stige til krybben når der skal soves til middag. 

 Den taktile sans, vestibulærsansen og muskel-led sansen stimuleres dagligt gennem 

talrige læringsmiljøer, hvor et udvalg beskrives herunder. Vi arbejder med pædagogiske 

bagdøre, der kan hjælpe det forsigtige barn til at få mod på at deltage eller hjælpe det 

barn, der bliver for ivrigt i legen til at lære passe på sig selv:  

 I vinterhalvåret låner vi et stort lokale på en anden adresse i kommunen, hvor der 

arrangeres strukturerede fælles bevægelseslege. Her danner børnene sig bl.a. erfaringer 

med at indgå i det sociale fællesskab. 

 Børnene har mulighed for at lege tumlelege på store madrasser på stuen og mærke sig 

selv og sin krop i samspil med andre. 

 Børnene oplever dagligt berøring gennem kram fra de voksne og hinanden. Her oplever 

børnene også hengivenhed i fællesskabet. 

 Vi leger på bakkerne ude i det fri i og på legepladser nærområdet. Børnene kan danne sig 

erfaringer med risikoorienteret leg ved fx at trille ned af bakkerne og lære kroppen at 

kende. 

 Hvis man falder bliver man ked af det og trøstet – her kommer følelsesmæssige erfaringer 

i spil. 
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 Vi leger med vand på legepladsen når det er varmt. Når brandslangen tages frem har 

børnene bare tæer og sanser legepladsen, græsplænen, vådt og tørt mm. 

 Smags- og lugtesansen stimuleres bl.a. under måltidet, når der serveres forskellige retter. 

 Vi hører musik og danser og oplever glæden ved at bevæge sig til musik. 

 Musik kan også bruges til at falde til ro på, når der skal soves til middag. 

 

Praksiseksempel 

I vinterhalvåret har vi mulighed for at låne salen i Miniklubben på Listedvej en formiddag om 

ugen. Der er god plads til bevægelse og leg. Det varierer om vi har en fast børnegruppe på 

tværs af huset i en periode eller det er stuevis, vi benytter salen. I eksemplet er det en gruppe 

af de største børn, som er med i salen. 

Vi legede ”halelegen” igennem flere uger, så legen blev genkendelig for børnene og de blev 

fortrolige med og trygge ved, hvad der skulle foregå. Legen går ud på, at børnene får sat en 

stofhale fast bagpå i bukselinningen og så er de mus, der løber rundt i salen. Et eller to børn – 

eller en voksen - er katte som skal snuppe musenes hale. Der er også et ”haleværksted” hvor 

barnet kan få sat en ny hale på, hvis katten har taget den. 

De fleste børn deltager aktivt og engageret i legen – de griner og har det sjovt. Af og til er der 

et eller flere børn, som har brug for lige at se det lidt an og hvad det går ud på. Dette barn kan 

hjælpe den voksne i haleværkstedet og sætte haler på de mus, som har mistet halen. Måske 

vil barnet efter lidt tid gerne have hale på, men ikke have at den bliver taget af katten. Så 

løber en voksen med barnet i hånden og hjælper med at passe på halen. Efter nogle gange i 

salen er de forsigtige børn som regel blevet trygge ved legen og vil gerne deltage på lige fod 

med de andre børn. 

I halelegen er der rig mulighed for at øve grov motorikken gennem løb og ved at forsøge at 

undvige katten. Pulsen kan komme lidt op i tempo og det er godt for sundheden. 

Barnet øver sig i at modtage, forstå og afprøve de simple instruktioner i legen. 

Der er et fællesskab i legen og barnet kan øve sig i at give slip (på halen) og opleve at få en 

ny. Beskrivelsen af legen viser også, hvordan ”Den pædagogiske bagdør” kan bruges til at 

hjælpe det forsigtige og tilbageholdende barn ind i legen og fællesskabet.    
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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. 

 Aktiviteter med fokus på genbrug, fx aktivitet med sortering af skrald på legepladsen 

 Vandlege med baljer og beholdere i forskellige størrelser; her er der plads til at 

eksperimentere med væsker, tyngdekraft m.v.   

 Fra frø til spire med plantning af frø fra frugt, fx æblekerner eller melonkerner. 

 Aktiviteter med fokus på vind og vejr, fx vimpler og drager. 

 Ture til strand og skov, hvor børnene kan få differentierede oplevelser af naturen. 

 På legepladsen er der træstubbe, hvor vi kan finde biller og studere dem. 

 På legepladsen har vi på et område tætvoksende buske, som vi kalder ”skoven” Her kan 

man gemme sig og ”blive væk” og gå på opdagelse i naturen – det kræver af og til mod, 

når man er lille.  

 Vi benytter Naturskolen og Den Blå Base, som laver tilbud målrettet vuggestuebørn 

Praksiseksempel 

En dag havde det sneet og vi gik alle på legepladsen, så børnene kunne opleve sneen. Vi talte om, at 
det var vinter og koldt, så regnen var blevet til sne, da den faldt ned fra skyerne på himlen. Vi følte på 
sneen og kunne mærke at den var kold.  

Da vi skulle ind igen fyldte vi en lille spand med sne og kunne se, at den smeltede, da vi var inde i 
varmen. Vi mærkede på den smeltede sne – nu var den ikke lige så kold. 

Bagefter skulle vi vaske hænder før frokost og vi mærkede, at vandet der kom ud af vandhanen var 
varmt. 

I dette eksempel undersøger vi vejrfænomenet sne med sanserne og vi har dialoger med børnene, hvor 

vi kan undres, være nysgerrige og blive klogere. 
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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. 

 

Kreative udtryk og indtryk 

 Vi laver kreative udtryk, der relaterer til årstider, højtider og traditioner bl.a. ved at bruge 

materialer fra naturen og lave påske og julepynt. 

 Vi bruger forskellige materialer fx fjer, vat, popcorn, pap, papir, tusch, oliekridt, maling mm. 

 Vi blander farver, så vi kan undersøge, hvad der sker når fx gul og blå blandes til en ny 

farve.  

 Sanserne stimuleres når der røres ved, smages på og arbejdes med materialerne.  

 Vi lægger vægt på processen frem for produktet og barnet deltager ud fra individuelle 

kompetencer. 

 Vi undgår visuel og auditiv støj ved at være bevidste om, at der ikke hænges for meget op 

på væggene og være kritiske med, hvornår der lyttes til musik. 

 Vi bruger musik ved selv at spille på instrumenter fx xylofon og rasle-æg eller høre cd. Der 

synges og danses til musikken. Her bruges kroppen og sprogudviklingen understøttes 

gennem sang. 

 Vi læser bøger og bruger bl.a. biblioteket, som udflugtsmål. Børnene har mulighed for selv 

at vælge højtlæsningsbogen. 

 De største børn kommer i teater en gang om året og af og til laves der dukketeater på 

stuen. 

 Traditioner og højtider markeres fx jul, påske og fødselsdage. 
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Kultur og fællesskab 

 Vi er opmærksomme på, hvad børnene giver udtryk for at interessere sig for og har lyst til 

at beskæftige sig med. I det omfang det er muligt imødekommes børnenes ønsker til 

indhold og børnene er inddraget i beslutningsprocessen. Vi sørger for, at børnene har 

overskuelige og alderssvarende valgmuligheder, så børnenes deltagelsesmuligheder 

sikres. 

 For at styrke fællesskabsfølelsen optræder vi som rollemodeller og omtaler børnene i 

gruppen som venner. Når børnene får formiddagssnack taler vi om, hvem der er i 

vuggestue og hvem der har ferie eller måske er syg. 

 Vi støtter venskaber på stuen og på tværs af stuer. Børnene kan besøge hinanden på 

stuerne og fælles aktiviteter planlægges, så der er muligheder for at øge barnets relationer 

til andre børn. 

 Vi taler om forskellige familieformer og italesætter forskelle positivt, eksempelvis hvis 

barnet har en anden kulturel baggrund end dansk.  

 Børnene er nysgerrige på hinandens forskelle og det støttes med henblik på at øge 

forståelse og accept af, at vi alle er unikke. 

 

Praksiseksempel 

Vi havde planlagt at pynte op til Halloween og ville derfor gerne lave nogle små spøgelser 
med materialer fra naturen, som markerede at det var efterår.  

Vi gik tur i det omkringliggende grønne område og børnene samlede en masse nedfaldne 
blade og kastanjer. Bladene blev tørret og efter et par dage var de klar. 

Da det var spøgelser der skulle laves fandt vi kun hvid maling frem og en pensel til hvert barn 
og de gik til opgaven med stort engagement. Vi observerede, at børnene var meget fordybede 
i at male bladene hvide og det blev gjort meget grundigt. Da malingen var tør klistrede 
børnene øjne og mund på spøgelserne og det blev hængt op på stuen, så børn og forældre 
kunne beundre dem. 

Da vi efterfølgende evaluerede processen talte vi om, at børnene i højere grad end ellers var 
fordybede i handlingen at male og at der var ro i processen. I modsætning til andre gange, når 
vi finder maling og pensler frem, var børnene ikke optagede af, at finde en ny/anden farve at 
male med og vente på, at sidekammeraten blev færdig med at bruge den røde farve. Vi 
lavede derfor en hypotese om, at når der ikke er mange farver at vælge imellem, men kun én 
som i dette tilfælde, får barnet mulighed for en anden form for fordybelse og flow i den kreative 
skabelsesproces. Vi har efterfølgende afprøvet hypotesen et par gange, fx til påske, hvor 
nogle paptallerkner skulle males gule og oplevede den samme grad af fordybelse og ro. 
Afhængig af målet med de kreative udtryk, kan det være en god ide at overveje, hvor mange 
materialer der tages frem, når vi skal skabe kunst. 

I eksemplet kobles natur og udeliv sammen med kultur, æstetik og fællesskab. Børnene 
oplever og bliver opmærksomme på årstidernes skifte – hvad sker der med bladene, når de 
falder af træerne? Der er et fælleskab, når bladene skal indsamles og måske skal barnet 
hjælpe sin ven med at putte de visne blade i posen, der samles i. Fælleskabet ”tages med ind” 
på stuen, når vi sidder omkring bordet og maler. 
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Der er udvidelse af ordforråd og sprogforståelse samt dialog mellem barn-voksen og barn-
barn, både når vi er på tur og skal finde materialer og siden, når bladene skal males: bladene 
er blevet gule og røde, i sommer var de grønne. Hvorfor mon det? Hvordan ser et spøgelse 
ud? Hvad kan spøgelset gøre? Hvad siger et spøgelse? Det siger ”Bøøh” osv.    

 

Børnene får bevæget kroppen og sanserne stimuleres, når vi er ude og samle visne blade og 
kastanjer.  

         

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. 

 

Vi har lavet forskellige tiltag for at dokumenter og evaluere vores pædagogiske arbejde, men 
er fortsat i proces.  

 Vi dokumenterer dagligt på Aula, hvor forældrene kan læse om den aktuelle dag. Vi 
fremhæver de læringsmuligheder der er for børnene i dagens rutiner og aktiviteter til 
inspiration for forældrene. Aula byder dog på nogle tekniske udfordringer, som er 
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årsag til at ikke alle medarbejdere har adgang til Aula, som de burde. Derfor må vi af 
og til tage den gamle dagbogsskrivning i brug. 

 Til intern dokumentation benytter vi SMTTE, Skema til handling (EMU), skema til 
udvikling af pædagogiske aktiviteter og praksisfortællinger.  

 Vi arbejder med praksisfortællinger på personalemøder, hvor en stue fremlægger en 
praksisfortælling og efterfølgende får feedback og evt. nye handlemuligheder.  

 På stuemøder, der afholdes hver 3. uge, arbejdes der ligeledes med 
praksisfortællinger, hvor det pædagogiske arbejde analyseres og udvikles. 

 Seneste tiltag er fællesaktiviteter, hvor stuerne på skift arrangerer en fælles aktivitet, 
der afholdes på legepladsen. Aktiviteterne planlægges ud fra læreplanstemaerne, 
således at fx ”Alsidig personlig udvikling” er i fokus. Når aktiviteten planlægges 
benyttes et af de ovenfor nævnte skemaer efter eget valg. Dels for at tovholderen har 
en drejebog, dels som dokumentation og endelig som datagrundlag for evaluering. 

 

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.  

 

I skrivende stund er der ikke planlagt en endelig model for evaluering, men det er et mål, at 
der på hvert personalemøde tages et læreplanstema op, således at der løbende evalueres og 
justeres. 

 

 

 


