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Ny styrket læreplan. 

 

D. 1. juli 2018 trådte der nye regler i kraft om den pædagogiske læreplan på daginstitutionsområdet. Med 

den styrkede pædagogiske læreplan kommer der øget fokus på bl.a. børnefællesskaber, lærering gennem 

planlagte aktiviteter, hverdagsrutiner og forældresamarbejde. 

Læreplanen rummer et fælles pædagogisk grundlag, der beskriver fundamentet og grundlaget for arbejdet 

med børns trivsel, læring, udvikling og dannelse. 

Dette udfoldes i de 6 lærerplans temaer:  

 

 Social udvikling 

 Kommunikation og sprog  

 Krop, sanser og bevægelse  

 Natur, udeliv og science 

 Kultur, æstetik og fælleskab  

 Alsidig personlig udvikling  

 

Læreplanen er et levende dokument, som beskriver vores pædagogiske overvejelser og refleksioner med 

hverdagshistorier, der er retningsgivende for det daglige pædagogiske arbejde.  

 

Læsevejledning. 

I Tårnby kommunes dagpleje har vi valgt at lave vores læreplan på følgende måde:  

Vi har udarbejdet en overordnet fælles læreplan for hele dagplejen både for den enkelte dagplejer, 

legestuerne og gæstehusene.  

Som tillæg til den overordnede læreplan, har vi udarbejdet en Praksis læreplan, som skal beskrive 

læreplansarbejdet i det enkelte hjem. I Praksis læreplanen er det dagplejeren selv, der beskriver, hvordan 

hun arbejder med de 6 læreplanstemaer. Denne læreplansmodel ligger som bilag. Den styrkede 

pædagogiske læreplan er et dynamisk redskab, som vil holdes opdateret og evalueres løbende.  
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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 

Vores dagpleje karakteriseres ved det hjemlige og rolige. Et trygt fællesskab, hvor der er tid til nærvær, og 

hvor børnene får en tæt relation til få børn og den samme voksen. Børnene møder den samme voksen hver 

dag, hvilket gør, at dagplejeren har et godt kendskab til hele børnegruppen og det enkelte barn. Dagplejeren 

planlægger inspirerende læringsmiljøer, og arbejder med læring hele dagen, som understøtter børnenes 

trivsel, læring, udvikling og dannelse gennem dagplejerens nærvær, de fysiske rammer, lege og aktiviteter.  

Den enkelte dagplejer har ud fra overordnede rammer en høj grad af selvorganisering. Hun planlægger selv 

dagen med udgangspunkt i børnenes behov, udvikling og trivsel. Det skaber en god udnyttelse af den 

enkelte dagplejers ressourcer. Hver dagplejer har en dagplejekonsulent tilknyttet. Dagplejeren og 

konsulenten samarbejder og sparrer med hinanden i forhold til at skabe rammer og miljø for det enkelte 

barn i den pågældende børnegruppe. Et udviklende og alderssvarende miljø, baseret på anerkendelse i en 

genkendelig hverdag, med fokus på læring gennem aktiviteter og daglige rutiner. 

I dagplejen er den styrkede pædagogiske læreplan et vigtigt arbejdsredskab, da den danner grundlag for det 

daglige pædagogiske arbejde.  

Dagplejen består af: 

40 små enheder – dagplejere i deres eget hjem (herunder 20 naturdagplejer og 10 idræts dagplejer)  

 2 gæstehuse og 2 legestuer, beliggende henholdsvis på Gl. Skovvej 8 (Øst) og  

Brønderslev alle 1-3 (Vest). Der er i alt 14 fastansatte gæstedagplejere og 1 køkkenmedarbejder 

fordelt i husene 

 Pædagogisk team, bestående af leder, souschef og 4 dagplejekonsulenter, der har det overordnede 

ansvar for det pædagogiske læringsmiljø, samt udviklingen af dette i dagplejen. Det pædagogiske 

team har kontor i daginstitutionsafdelingen på Tårnby Rådhus. Det er dagplejekonsulenten, der laver 

det årlige læreplanstilsyn hos dagplejeren 

 

Alle kommunens dagplejere arbejder fra eget hjem, og er normeret til 4 børn. Dagplejerne er tilknyttet en 

legestuegruppe, og en gang ugentligt arbejder den enkelte dagplejer i legestuen sammen med kollegaer fra 

nærområdet. Disse grupper består typisk af 4-8 dagplejere. 

 

Dagplejens værdigrundlag 

 

De 0-2 årige har brug for en særlig småbørnspædagogik. For det lille barn er tryghed vigtigere end alt andet. 

For de yngste børn er tryghed, nære relationer og en genkendelig hverdag de vigtigste elementer for deres 

trivsel, udvikling og læring. 

Et godt børneliv for de mindste skal være sjovt, fyldt med glæde og trivsel. Tryghed og genkendelighed skal 

gennemsyre hverdagen hos dagplejeren som et fundamentet i et godt læringsmiljø. Forskningen peger på, 
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at kvaliteten af samspillet mellem barn og voksen er den faktor, der har størst betydning for barnets 

udvikling.  

Dagplejeren er, ud over forældrene, en vigtig omsorgsperson i barnets liv. Samspilserfaringer mellem barnet 

og dagplejer er med til at danne barnets tilknytningsadfærd og personlige udvikling. Omsorg og tryg 

tilknytning er grundlaget for udvikling, trivsel og læring. 

Alle børn kan til forskellige tider være i en udsat position, der medfører særligt behov for omsorg og 

opmærksomhed. Vi ønsker at skabe rum til at børn i udsatte positioner kan indtage andre positioner, og at 

fællesskabet tilpasses således, at alle børn inkluderes. 

 

Det fælles pædagogiske grundlag 

Hvad siger loven: 

“Den pædagogiske læreplan skal udarbejdes med udgangspunkt i et fælles pædagogisk grundlag. 

Det pædagogiske grundlag består af en række 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 f.eks. 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 f.eks. 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 i børns liv. Dagtilbuddet skal i samarbejde med forældrene sikre, at barnet får så god 

og tryg, overgang som mulig, når barnet kommer fra hjemmet til dagtilbud 
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Børnesyn 

Hvad siger loven: 

”Det at være barn har en værdi i sig selv. Børn skal ikke alene forberedes på at blive voksne, men også støttes og 

værdsættes de første år”. 

Pædagogisk grundlag: 

I dagplejen vil vi gerne værne om børns ret til at udvikle sig i deres eget tempo. Derfor praktiserer vi ”at ting tager den 

tid, det tager ”. Det enkelte barn opfattes som unikt og med egne følelser, holdninger og drømme. Dette betyder, at 

det enkelte barn altid skal involveres, og har sin egen stemme. Børn har brug for omsorg, udfordringer, forventninger 

og tillid fra den voksne.  

Dagplejerens rolle: 

Dagplejeren skal skabe trygge rammer med omsorg og nærvær for det enkelte barn. Der skal være tid og rum til 

forskelligheder og til at tage individuelle hensyn. Barnet skal møde en dagplejer, der anerkender barnets mening, og 

giver det ret til medbestemmelse. 

Dagplejeren skal være nysgerrig og fordomsfri, og det enkelte barn skal føle sig set, hørt og forstået og som en del af 

fællesskabet. 

Dagplejeren arbejder ud fra ICDP programmets 8 samspilstemaer i samspillet med barnet. 

De 8 samspilstemaer: 

Den følelsesmæssige dialog 

• Vis positive følelser - vis du er glad for barnet 

• Juster dig i forhold til barnet og følg dets udspil 

• Tal med barnet om de ting, det er optaget af 

• Vis anerkendelse og giv ros for det, barnet kan 

 

Den meningsskabende dialog 

• Hjælp barnet med at fokusere dets opmærksomhed, så I får en fælles opmærksomhed 

• Giv mening til barnets oplevelser af omverdenen ved at beskrive jeres fælles følelser og oplevelser 

• Uddyb og forklar, når I oplever noget sammen 

 

Den guidende dialog 

• Hjælp barnet med at regulere sig ved at sætte grænser på en positiv både og vis positive alternativer 

Hverdagsfortælling fra dagplejen:  

 

 

 

 

 

Børnesyn: 

”Hugos mor fortæller, at Hugo kun har spist lidt til morgenmad. Kl. 9.00 virker han 
sulten. Jeg laver lidt havregrød til ham, som han får samtidigt med, at de andre børn 
får frugt. Men da de andre børn ser at Hugo får havregrød, vil de også gerne smage. 
Derfor laver jeg lidt mere grød, så vi alle kan få. Alle går mætte og glade fra bordet.” 
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Dannelse og børneperspektiver 

 

Hvad siger loven: 

”Børn skal uanset alder høres og tages alvorligt, som led i deres dannelsesproces og demokratiske 

forståelse”. 

Pædagogisk grundlag: 

Dannelse er en erfarings- og læringsproces. Dannelse handler IKKE om at lære noget bestemt.  

Dannelse handler om værdier og viden, som bliver forankret i barnets personlighed, og som barnet 

automatisk bruger, når det skal begå sig i verden som et hensynsfuldt, kritisk og demokratisk menneske.  

Dagplejerens rolle: 

Dagplejerens opgave er, at invitere barnet til at være aktiv deltagende i et velfungerende, betydningsfuldt 

fællesskab. Barnet skal støttes i at forholde sig prøvende og nysgerrigt til omverden.  

Vi skal give børnene erfaringer med, at de selv er værdifulde i fællesskabet. Børn har krav på at blive hørt og 

respekteret, hvilket er en forudsætning for, at de selv kan aflæse og respektere andres udtryk og holdninger. 

Dagplejeren skal være bevidst om at synliggøre og bekræfte forskellighederne og vise børnene, at 

mangfoldighed er en styrke. 

Dagplejeren skal være bevidst om, at barnet uanset alder, køn forudsætninger og kulturel/etnisk bagrund 

oplever, at de har en demokratisk stemme. 

 

 

 

 

Hverdagsfortælling fra dagplejen:  

 

 

 

 

 

 

Dannelse og børneperspektiver: 

”Når vi skal ud at lege, tager jeg ofte børnenes flyverdragter ind i 
køkkenet, så der er plads til, at vi kan øve os på selv at tage tøj på. 
Hvis min børnegruppe er meget forskellig i alder, opfordre, jeg de 
ældste børn til at hjælpe de lidt yngre.” 
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Legen 

Hvad siger loven: 

”Legen har en værdi i sig selv, og skal være en gennemgående del af et dagtilbud”.  

Pædagogisk grundlag: 

Legen er grundlæggende for børns sociale og personlige læring og udvikling, og legen fremmer blandt andet 

fantasi, virkelyst, sprog, nysgerrighed, sociale kompetencer, selvværd og identitet. Nogle gange skal legen 

støttes, guides og rammesættes, for at alle børn kan være med, og for at legen udvikler sig positivt for alle 

børn. Dagplejeren skal bidrage til at alle børn kan opleve glæde, spænding og engagement gennem leg, både 

alene og sammen med andre. At lege er noget man skal øve sig på for at blive god til det. 

Dagplejerens rolle: 

Dagplejerens opgave er at være bevidst om, at der veksles imellem at følge børnenes initiativer og selv tage 

initiativer. Dagplejeren vurderer sin egen rolle i legen og vælger, om der gås foran, ved siden af eller bagved.  

 Når den voksne går foran, betyder det, at den voksne har taget initiativ til legen og sætter rammen 

samtidig med at have sikret, at alle børn deltager på deres niveau 

 Når den voksne går ved siden af, følges barnets initiativer, og den voksne guider, støtter og udvikler 

legen på barnets præmisser 

 Når den voksne går bagved anerkendes den leg, barnet selv har taget initiativ til og mestrer. Den 

voksne er nærværende og støtter, hvis børnene har brug for det 

Den voksnes opgave er, at organisere tid, rum og forskellige materialer, der inspirerer til forskellige typer af 

leg.  

Børn skal lære at lege, både alene og i fællesskab. 

Små børn mangler fælles erfaringsgrundlag at lege ud fra og de tager kun antaster til fælles leg. Små børn 

leger ofte de samme lege hele tiden, uden at der af sig selv sker en udvikling. Børn kan have svært ved at 

skabe fordybende fantasilege uden den voksnes deltagelse. 

For at understøtte et fælles erfaringsgrundlag skal dagplejeren støtte børnene ved aktivt at deltage i lege. 

Dermed inspirerer dagplejeren børnene til at tage legen andre steder hen, og viser hvordan de kan lege 

sammen. Samtidig må dagplejeren have fokus på de børn, der har særlig vanskeligt ved at indgå i legene og 

aktiviteterne. Dagplejeren har ansvaret for, at alle børn bliver en del af fællesskabet og får mangfoldige og 

rige erfaringer med lege og andre aktiviteter. 

Hverdagsfortælling fra dagplejen: 

 

 

 

 

Legen:  

”Legen fylder allermest i et barns hverdag, og for mig er det vigtigt at skabe 
rammer til legen. Der skal være tid og ro til legen. Mit bidrag til legen kan 
være ganske simpel som f.eks. en stor papkasse, pensler og en spand vand, 
en bunke træklodser osv.” 
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Børnefællesskaber 

Hvad siger loven: 

”Leg, dannelse og læring sker i børnefællesskaber, som den voksne sætter rammen for.” 

Pædagogisk grundlag: 

 Sociale færdigheder er en forudsætning for at kunne trives i fællesskabet. Sociale færdigheder skal man 

lære, og man skal øve sig og eksperimentere. Når man som lille barn eksperimenterer, så fremprovokerer 

man forskellige reaktioner på forskellige måder, og barnets handlinger passer ikke altid på situationen. Dette 

er et naturligt og vigtigt led i barnets udvikling. 

I dagplejen er barnet en del af en overskuelig børnegruppe, hvor barnet kan udvikle tætte relationer. Barnet 

får igennem dagplejetiden de første erfaringer i at være den lille og sidenhen den store. 

I legestue og gæstehus er barnet sammen med jævnaldrende børn, og er en del af et større fællesskab. 

Legestuen og gæstehus har mulighed for aldersopdelte aktiviteter, og for at barnet kan danne venskaber på 

tværs af dagplejehjemmene. 

Dagplejerens rolle: 

Det er dagplejerens opgave at støtte og hjælpe børn i at mestre balancen mellem at varetage egne behov og 

tage hensyn til andres behov.  

Børnene skal støttes i at lege med andre børn, så de oplever at have venner og være en del af 

børnefællesskabet.  

Dagplejeren skal planlægge og improvisere hverdagen, så børnene får fælles erfaringer, der giver dem fælles 

oplevelser. Der skal veksles imellem at tage initiativ og sætte i gang og at afvente og være støttende. 

Dagplejeren skal guide samspillet mellem børnene ved selv at deltage og være nærværende. Børnene 

spejler sig i den voksnes adfærd og initiativer. Dagplejeren skal veksle imellem at træde frem og holde sig 

tilbage, så børnene får fællesskabserfaringer i et tempo og omfang, der passer til deres alder, modenhed og 

engagement. 

 

Hverdagshistorie fra dagplejen:  

 

 

 

 

 

 

Børnefællesskaber:  

”For mig er det vigtigt, at et barn bliver set, hørt og forstået for at kunne bidrage til et 
børnefællesskab. At se et barns gensynsglæde med sin lille kammerat om morgenen 
er noget af det bedste, at starte sin dag på. For mig er sådan en velkomst et tegn på 
fællesskab. ” 
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Læring 

Hvad siger loven: 

”Læring skal forstås bredt, og læring sker fx gennem leg, relationer, planlagte aktiviteter, spontane opståede 

situationer, i rutinesituationer m.m.”  

Pædagogiske grundlag: 

Børn lære igennem hele dagen. 

Læring sker i en vekslen mellem blandt andet børneinitierede lege, voksenplanlagte aktiviteter og 

rutinesituationer. Dagplejeren skaber et læringsmiljø, der fører børnene videre i deres sociale, emotionelle 

og kognitive udvikling. 

De yngste børns læring sker gennem deres krop og sanser. Ved at sanse deres omverden udvikler børnene 

deres forståelse af verden, og hvordan den hænger sammen. 

Børn lærer gennem kommunikation og social interaktion. Barnet skal bruge hele kroppen og alle sanser i 

læringsprocessen. 

Dagplejerens rolle:  

Dagplejeren skal give børn mulighed for at undre sig og stille spørgsmål, og børnene skal også selv blive 

mødt af spørgsmål og udfordringer. Dagplejeren skal sikre at børn får mulighed for at eksperimentere med 

f.eks. materialer og eksperimentere med f.eks. materialer og gøre sig opdagelser. De lærer ved at opleve nyt 

og ved at opleve, at de mestrer og kan bidrage med noget.  

Børns læring fremmes af at turde begå fejl, famle og slippe fantasien løs. Det betyder, at dagplejeren skal 

skabe et alsidigt, inddragende og trygt læringsmiljø, der fremmer sådanne eksperimenterende kompetencer 

samt lyst til at lære og opleve mere. 

Dagplejeren skal sikre at børn får mulighed for at få alsidige oplevelser og erfaringer fra natur, nærmiljø, 

kultur og samfund. 

 

Hverdagshistorie fra dagplejen:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Læring:  

”Dagen lang lærer børnene. Eks. når de kravler op ad stigen, så tæller vi trinene. Er vi i naturen, taler vi 
f.eks. om, hvad det er for et dyr, vi ser, og hvad de siger, spiser mm. De lærer, det er næsen, vi dufter 
med. Øjnene vi ser med. Ørene vi lytter med osv. De hjælper med at dække bord, og her lærer de, hvor 
de hver især sidder, da jeg har navne skrevet på deres stole.” 
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Pædagogisk læringsmiljø 

Hvad siger loven: 

Et godt pædagogisk læringsmiljø fordrer, at ”børn i dagtilbud skal have et fysisk, psykisk og æstetisk 
børnemiljø, som fremmer deres trivsel, sundhed, udvikling og læring” 

Pædagogisk grundlag: 

Det pædagogiske læringsmiljø skal tilrettelægges gennem hele dagen. Der skal hele dagen være et 
pædagogisk læringsmiljø, der med leg, planlagte vokseninitierede aktiviteter, spontane aktiviteter, 
børneinitierede aktiviteter samt daglige rutiner giver mulighed for at trives, lære, udvikle sig og dannes. 
Læringsmiljøet tilrettelægges, så det tager hensyn til såvel det enkelte barn som børnegruppens 
sammensætning, forudsætninger, interesser og behov. Tilrettelæggelsen skal ske ud fra hensyn til børnenes 
perspektiv og børnefællesskabet og give børnene mulighed for at eksperimentere, bruge fantasien, udvikle 
deres kropslige, følelsesmæssige, sociale og kognitive kompetencer. 

I dagplejen skabes læringsmiljøet ved at: 
- Veksle mellem planlagte og spontane aktiviteter 
- Altid tage udgangspunkt i børnenes engagement, behov og interesse 
- Sikre at børnene har ro og tid til leg, som de selv tager initiativ til 
- Arbejde med at give det enkelte barn erfaringer i børnefællesskabet 
- Støtte og værne om børnenes leg som det centrale i læringsmiljøet 
- Sikre, at aktiviteterne er meningsfulde ift. til børnenes alder 

Dagplejer skal sikre et pædagogisk miljø, hvor alle børn udfordres i deres alder og udvikling, samt et 
læringsmiljø, der fører børnene videre i deres sociale, emotionelle og kognitiv udvikling. 

Det fysiske børnemiljø: 
Handler om de fysiske rammer, indendørs og udendørs, der giver mulighed for bevægelse samt fordybelse. 
Pladsforhold, hygiejne, støj, lys og sikkerhedsmæssige forhold der tilgodeser børnene. 

Det psykiske børnemiljø: 
Handler om, hvordan børnene trives med hinanden og de voksne. Der skal være positive fællesskaber uden 
eksklusion. Et godt psykisk børnemiljø bidrager til fællesskaber, venskaber, inklusion, omsorg, tryghed, tillid 
og medbestemmelse til en positiv hverdag og trivsel for det enkelte barn hvor der skabes rammer for 
nærvær og venskaber. Der tages udgangspunkt i det enkelte barns og i børnegruppens behov. 

Det æstetiske børnemiljø: 
Handler om samspillet mellem omgivelserne og børns sanser. Det æstetiske miljø har betydning for om 
børnene oplever dagplejehjemmet som et rart sted at være, og om stedet opleves inspirerende, 
motiverende, udfordrende og behageligt. 

Det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø er forskelligt i de enkelte dagplejehjem. Det er de i sagens 
natur, fordi dagplejerne arbejder fra eget hjem og derfor har forskellige rammer til rådighed. Det er derfor 
afgørende, at vi tilstræber de bedst mulige udfoldelsesmuligheder i de enkelte hjem samt alderssvarende 
legetøj. 
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Forældresamarbejde 

Hvad siger loven: 

”Et godt forældresamarbejde har fokus på at styrke barnets trivsel og læring” 

Pædagogiske grundlag: 

Jo bedre forældre og dagplejer samarbejder, jo mere deles viden om barnet, og det kommer barnet til gode 

både i hjemmet og i dagplejen. Dagplejeren skal tage initiativ til det gode forældresamarbejde, så 

forældrene oplever at deres input og viden er værdifuld, relevant og nyttigt for det pædagogiske arbejde. 

Forældrene skal også opleve at dagplejerens erfaringer og input er værdifulde for dem. Forældrene skal 

inviteres ind i samarbejdet. 

Dagplejeren skal være i dialog med forældrene om, hvordan de i fællesskab kan fremme barnets trivsel, 

læring, udvikling og dannelse.  

Dagplejerens rolle: 

 Sikre at det daglige samarbejde er tillidsfuldt og konstruktivt 

 Byde forældrenes input velkommen 

 Dagplejeren sætter sig ind i forældrenes behov og interesser 

 Dagplejeren tager initiativ til og følger op på, at snakke om barnets trivsel, læring og udvikling 

Det individuelle daglige samarbejde foregår ved afleveringer og afhentninger. 

Det generelle samarbejde i dagplejen ligger i en fast ramme: 

 Opringning fra dagplejekonsulenten  

 Præsentationsmøde ved opstart 

 2 års samtale, barnets sproglige og generelle udvikling, TRAS 

 Forældremøde i legestuegruppen én gang årligt 

 Julearrangement i legestuegruppen 

 Forældremøde for hele dagplejen én gang årligt hvor der samtidig er valg til forældrebestyrelse 

Det vil altid være muligt efter behov at afholde løbende forældresamtaler. 

Hverdagshistorie fra dagplejen:  

 

 

 

 

 

 

Forældresamarbejde:  

Jeg har lige modtaget et nyt barn på 1,5 år fra Somalia. Han spiser ikke så meget mad hos mig. Jeg snakker med 

moren omkring dette, da hun henter om eftermiddagen. Mor kommer næste dag med hjemmelavet varmt mad til 

alle børnene, som vi kan spise til frokost. Så til frokost fik alle børnene smagt somalisk mad. Alle børn spiste med 

stort velbehag. Efterfølgende spiser Muhammed rugbrødsmadder og især makrelmadder. ” 
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Børn i udsatte positioner 

Hvad siger loven: 

”Alle børn skal udfordres og opleve mestring i leg og aktiviteter. Læringsmiljøet skal tilrettelægges således, at 

der tages højde for børn i udsatte positioner, så børnenes udvikling, trivsel, dannelse og læring fremmes. Alle 

børn skal mødes med positive forventninger og opleve sig betydningsfulde i fællesskabet.” 

Pædagogisk grundlag: 

Børn i udsatte positioner definerer vi bredt. Vi mener, at alle børn til forskellige tider kan være i en udsat 

position. Det kan være et barn, der af en af nedenstående grunde har brug for særlig opmærksomhed. 

 

Børn i udsatte positioner kan eksempelvis være:  

• Børn der har vanskeligt ved at blive trygge i dagplejen. 

• Børn der har vanskeligt ved at regulere sig, herunder manglende rytme for mad og søvn 

• Børn med usikre tilknytningsmønstre 

• Børn med psykosociale udfordringer i familien 

• Børn med akut krise i familien (sygdom, skilsmisse, o. lign) 

• Børn med vanskeligheder af forskellige karakter og som har brug for talepædagog, fysioterapeut m.v. 

• Børn meden diagnose. 

• Børn der af den ene eller anden årsag skal have særlig støtte til at finde ind i børnefællesskabet 

 

”Et barn i en udsat position er blot et barn, der har en forskellighed i forhold til andre børn (der jo også er 

forskellige.” 

 

Dagplejerens opgave: 

Hvis et barn giver anledning til bekymring i forhold til dets udvikling, inddrages forældrene, når bekymringen 

opstår. 

Med udgangspunkt i barnets udfordringer målrettes det pædagogiske fokus, og der udarbejdes en 

handleplan med henblik på at øge barnets trivsel og muligheder for at deltage i fællesskabet. 

Kvaliteten af samspillet mellem barn og voksen er særligt betydningsfuldt for børn i udsatte positioner. 
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Overgange 

Vi har i dagplejen fokus på overgange fra hjem til dagpleje og fra dagpleje til børnehave samt på at skabe en 

sammenhæng i barnets hverdagsliv. 

Dagplejerens rolle: 

Fra hjem til dagpleje: 

Børn der starter i dagplejen, oplever for de flestes vedkommende for første gang i deres liv at blive adskilt 

fra deres forældre. Det er på det mest sårbare tidspunkt i barnets liv, og det kan skabe stress og udsathed 

for det lille barn. Derfor er en tryg indkøring særlig betydningsfuld. 

Ved et præsentationsmøde i dagplejen får vi i dialogen med forældrene basisviden om barnets opvækst fra 

fødslen. Dette for at kende til barnets forudsætninger, vaner, rytmer, ressourcer og udfordringer, så vi bedst 

mulig kan skabe tryghed og genkendelighed for barnet. Vi bestræber os på at både børn og forældre føler 

sig trygge fra første dag i dagplejen. 

Fra dagpleje til børnehave: 

Når barnet skal videre i børnehave, sker der en overlevering fra dagplejer til børnehave, hvor TRAS-skema og 

overleveringsskema gennemgås. Dette sker i samarbejde med forældrene. Dagplejer besøger børnehaven 

med barnet, inden det skal starte.  

 
Overgange i hverdagen: 

I hverdagen møder barnet mange overgange, eksempelvis: 

• Forældre - dagplejer 

• Leg - måltid 

• Ude - inde 

• Puslesituation - putning 

• Fællesopmærksomhed - egen fordybelse 

• Dagplejer - forældre 

• Dagplejer - gæstehus 

For at skabe en tryg og forudsigelig hverdag skal den voksne forberede, medinddrage og guide barnet, så 

barnet forstår, hvad der skal ske. For at undgå at barnet får afbrudte oplevelser, skal den voksne respektere 

og støtte barnet i afslutningerne. 

Barnets helhedsoplevelse i hverdagen er afhængig af tæt forældresamarbejde, så hjem og dagpleje kan 
supplere og udbygge barnets oplevelser 
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Lokalmiljø  

I dagplejen bestræber vi os på at være synlige i nærmiljøet. Vi anvender de lokale muligheder, som en del af 

den pædagogiske praksis, og giver børnene erfaringer med at benytte lokalmiljøet og verden omkring sig. 

Vi er optaget af lokalsamfundets ressourcer og de muligheder, der kan inddrages i det pædagogiske 

læringsmiljø. Vi giver børnene mulighed for førstehåndserfaringer, fællesskabsfølelse med og samspil i 

lokalsamfundet. 

I dagplejen gør vi blandt andet brug af: 

 Naturskolen  

 Blå base 

 Biblioteket 

 Kulturzonen  

 Kommunes kirker  

 Lokale legepladser  

 Fælleden  

 Lokale plejehjem  

 Musikskolen  

 Ugandaskoven / kongelundsskoven  

 Hverdagshistorie fra dagplejen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokalmiljø:  

Vi er to naturdagplejere, der jævnligt bruger en lille park i vores nærmiljø. I parken ligger en stor træstamme, 
som børnene kan klatre på. Træstammen var desværre ved at være mør og ikke sikker nok for børnene at klatre 
på.  

Vi ringede derfor til teknisk forvaltning. Vi spurgte, om det var muligt at få en ny træstamme, så børnene igen 
kunne klatre.  

Det imødekom forvaltningen, og efter et par uger ringede de og sagde, hvilken dag de ville udskifte træstammen. 
Vi tog på tur til parken, hvor vi kunne se den store kranbil, der kom med den nye træstamme. Det var en stor 
oplevelse for børnene, som nu kan klatre igen.  
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De 6 lærerplans temaer 

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

sammenhæng mellem læringsmiljø og børns, læring. 

Vi vil vise, hvordan målene er tænkt ind i læringsmiljøet, og hvordan læreplanstemaerne understøtter 

hinanden på tværs med 6 forskellige eksempler. 

Vi tager udgangspunkt i 6 forskellige læringsmiljøer, hvor både rutinesituationer - vokseninitieret aktiviteter 

- børneinitieret lege bruges som eksempler. 

 

• Alsidig personlig udvikling 

• Social udvikling 

• Kommunikation og sprog 

• Krop, sanser og bevægelse 

• Natur, udeliv og science 

• Kultur, æstetik og fællesskab 
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Læreplans blomsten 
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Alsidig personlig udvikling 

 

Sammenhæng:  

Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte alle børns personlige udvikling, så alle har mulighed for at 
udfolde og udforske sig selv og andre, så de får tillid til egne potentialer. 

Samspil mellem barn og dagplejer og børn imellem skal understøttes. 

Læringsmiljøet skal være præget af omsorg, tryghed og nysgerrighed, så alle børn udvikler gåpåmod, 
livsduelighed og kompetence til at deltage i samspil og fællesskab. 

Mål: 

Vores mål er:  

 At børnene, i trygge rammer, får mulighed for at udvikle sit selvværd og selvtillid. 

 At vi følger børnenes initiativer og udvider deres perspektiv, samtidig med, at vi har fokus 
på at udvide erfaringsverden 

 At læringsmiljøet giver børnene mulighed for både at fordybe sig, være iagttagende og 
initiativrige 

 At kunne inkludere og have fokus på, at alle børn føler sig værdifulde i legen, og at vi er 
opmærksomme på det enkelte barns deltagelsesmuligheder 

 At vi italesætter børnenes initiativer, følelser og behov 
 

Tiltag:  

Dagplejerens rolle:  

 Er at skabe den gode stemning ved at lege med børnene, være en rollemodel og arbejde ud fra de 8 
samspilstemaer            

 Er at sørge for, at alle børn er inddraget i fællesskabet                           

 Er at vise anerkendelse for det enkelte barn, og have øje for barnets udviklingsniveau                         
 

Tegn:  

Vi ønsker børn der:   

 Tør prøve nye aktiviteter  

 Er fortrolig med egne følelser og evner 

 Udvikler selvværd og selvtillid 

 Føler sig som en værdi for fællesskabet 
 

På næste side er et eksempel på en vokseninitieret leg, hvor alle 6 læreplanstemaer er i spil: 

”Fagtesange” 
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ALSIDIG PERSONLIG UDVIKLING 
 
 
 
 
 
 
 Eksempel på ”vokseninitieret leg”    
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Social udvikling. 

 

Sammenhæng:  

Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn trives og indgår i sociale fællesskaber, og at alle 
børn udvikler empati og relationer. 

Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte fællesskaber, hvor forskellighed ses som en ressource og 
som bidrager til demokratisk dannelse. 

 

 

Mål: 
Vores mål er:   

 At sikre, at børnene har mulighed for at deltage og blive inddraget uanset udviklingsniveau 

 At have fokus på, at det enkelte barn oplever at være en vigtig del af et større fællesskab 

 At opfordre børnene til at bidrage og opleve at blive hørt i fællesskabet 

 At læringsmiljøet sikrer og understøtter, at børnene får skabt venskaber og relationer til 
andre børn og voksne 

 At give plads til børnenes forskelligheder og at disse forskelligheder bliver værdsat 
 

Tiltag:  
Dagplejerens rolle:                                                                        

 Er at skabe en tryg atmosfære                                           

 Er at være nærværende, respektfuld og anerkendende      

 At kunne aflæse og tilpasse sig børnenes udtryk og følelser 
 

Tegn:  

Vi ønsker børn der: 

 Føler sig trygge i fællesskabet 

 Føler sig respekteret i relationen med de andre børn     

 Bliver medinddraget i hverdagen 
 
På næste side er et eksempel på en rutinesituation, hvor alle 6 læreplanstemaer er i spil: ”Puslesituation” 
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SOCIAL UDVIKLING 

 
 
 
 
 
 
 
Eksempel på ”rutinesituation” 
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Kommunikation og sprog 

 

Sammenhæng:  

Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udvikler sprog, der bidrager til, at børnene kan 
forstå sig selv, hinanden og deres omverden. 

Læringsmiljøet skal understøtte, at alle børn opnår erfaringer med at kommunikere og sprogliggøre tanker, 
behov og ideer, som børn kan anvende i sociale fællesskaber. 

 
 
Mål:  
I dagplejen er vores mål:  

 At anvende et bredt og varieret udvalg af sprogudviklende aktiviteter, højtlæsning, sange/sanglege, 
rim og remser m.m. 

 At der arbejdes ud fra Tårnby kommunes sprogstrategi  

 At være en god rollemodel og igangsætter eller inkludere sprogudviklende elementer 

 At der i samværet med børnene, anvendes sproglige og kommunikative elementer til at 
udvikle og rammesætte aktiviteten 

 At læringsmiljøet sikrer det enkeltes barns sproglige udvikling ved at det både har mulighed for 
fordybelse, at eksperimentere og bruge sin nysgerrighed i forskellige sprogstimulerende miljøer 

 At der sættes ord på børnenes handlinger og følelser 
 
Tiltag:  
Dagplejerens rolle er:                                                               

 At være aktivt deltagende og nysgerrig 

 At være en god rollemodel  

 At give sig tid og ro til det enkelte barn                                

 At kunne anerkende barnet initiativ på sprog                                      

 At skabe en god ramme for dialogisk læsning og andre sprogudviklende aktiviteter                             
 
Tegn:  
Vi ønsker at se børn der:                                                                 

 Oplever at dets initiativ er værdifuldt   

 Udvikler dialogkompetencer 

 Er bevidst om sprogets muligheder 
 

 

Se på næste side et eksempel på en børneinitieret leg, hvor alle 6 læreplanstemaer er i spil: 

”Bøger 
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KOMMUNIKATION OG SPROG 
 
 
 
 
 
 
Eksempel på ”børneinitieret leg” 
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Krop, sanser og bevægelser. 

 

Sammenhæng:  

Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udforsker og eksperimenterer med mange 
forskellige måder at bruge kroppen på. 

Alle børn skal opleve krops- og bevægelsesglæde, både i ro og i aktivitet, så børnene bliver fortrolige med 
deres krop. 

 

Mål:  

I dagplejen er vores mål: 

 At vi giver børnene tiden til at være selvhjulpne med udgangspunkt i nærmeste udviklingszone 

 At vi anvender naturen og nærmiljøet til at præsentere børnene for forskellige sansemæssige og 
kropslige stimuli 

 At børnene i samvær med dagplejeren bruger naturen og nærmiljøet til at udforske, eksperimentere 
og udvikle sig motorisk og sanseligt 

 At dagplejeren og børn i samvær anvender bevægelse som en central del af det gode læringsmiljø 
 

 

Tiltag:  

Dagplejerens rolle er:                                                                   

 At have tid, overskud og tålmodighed til at lade børnene prøve sig frem                             

 At kunne møde børnene anerkendende                           

 At kunne afstemme krav efter børnenes kunnen  

 At kunne tilrette aktiviteter, der understøtter børnenes kropslige udvikling                
 
Tegn:  
Vi ønsker at se børn der: 

 Oplever små succeser af deres egen mestring                        

 Oplever at få mere selvværd og selvtillid  

 Bliver selvhjulpen    

 Får kendskab til egen krop og dennes kunnen  
 
Se på næste side et eksempel på en rutinesituation, hvor alle 6 læreplanstemaer er i spil:  ”Garderoben ”. 
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KROP, SANSER OG BEVÆGELSE 
 
 
 
 
 
 
Eksempel på en ”rutinesituation” 
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Natur, udeliv og science 

 
Sammenhæng:  

Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn får oplevelser med naturen, som udvikler deres 
nysgerrighed. Give barnet mulighed for at opleve menneskets forbundenhed med naturen samt give barnet 
en begyndende forståelse for betydningen af en bæredygtig udvikling. At give barnet erfaringer med at 
genkende og udtrykke sig om årsag, virkning og sammenhænge, herunder en matematisk opmærksomhed. 

 

Mål:  

I dagplejen er vores mål:  

 At børnene bliver nysgerrige og opmærksomme på naturen, dens muligheder og forandringer 

 At børnene oplever glæden ved at opholde sig i naturen og bliver præsenteret for naturens 
legemuligheder 

 At børnene anvender, undersøger og eksperimenterer med forskellige former for naturmaterialer 

 At børnene får mulighed for en undersøgende tilgang til science og matematisk opmærksomhed 
 
Tiltag:  
Dagplejerens rolle er:                                          

 At være nærværende og tilgængelig                                 

 At kunne følge børnenes initiativer                                     

 At kunne uddybe, forbinde og inspirere børnene  

 At kunne gå foran 

 At kunne udvise en nysgerrig og undersøgende tilgang                              
 

Tegn:                                                         

Vi ønsker at se børn der:                                        

 Udvikler deres nysgerrighed og initiativlyst  

 Udvikler fantasi og selvstændighed   

 Viser lyst til at være i naturen  

 Er opsøgende og undersøgende 
 
Se på næste side eksempel på en børneinitieret leg, hvor alle 6 læreplanstemaer er i spil: ”Udendørsleg ” 
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NATUR, UDELIV OG SCIENCE 
 
 
 
 
 
 
 Eksempel på børneinitieret leg 
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Kultur, æstetik og fællesskab 

Sammenhæng:  

Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn indgår i ligeværdige og forskellige former for 
fællesskaber, hvor de oplever egne og andres kulturelle baggrunde, traditioner, normer og værdier. Alle 
børn skal tilbydes forskellige kulturelle oplevelser, både som tilskuere og aktive deltagere som stimulerer 
børnenes engagement, fantasi og kreativitet, ved at anvende forskellige materialer, redskaber og medier. 

 
Mål:  
I dagplejen er vores mål:  

 At børnene i samvær med dagplejeren anvender nærmiljøet til at deltage i en varieret 
vifte af kulturelle aktiviteter 

 At børnene har adgang til en bred variation af kreative materialer, som kan anvendes i fællesskabet 

 At vi i dagplejen har øje for kreativitet, fokus på processen og mindre fokus på produktet 

 At vi giver næring til børnenes fantasi og er opmærksomme på de æstetiske læreprocesser, ved at 
skabe, udforske og opleve gennem krop, materialer og kreativitet 

 At vi er med til at udvide børnenes forståelsesramme af sig af sig selv i samspil med andre børn og 
voksne 
 

Tiltag:  

 Dagplejerens rolle er:                                                                                                            

 At være en god rollemodel                     

 At skabe et trygt og inkluderende miljø hvor alle føler sig trygge ved at være med                    

 At have tid og ro til fordybelse 

 At kunne holde fokus på processen, frem for produktet      

 At kunne følge børnenes spor                                        
 

Tegn:  

Vi ønsker at se børn der:                                              

 Oplever at være en del af et fælleskab 

 Har indflydelse på hvad de har lyst til at udforske  

 Oplever at der tid og ro til fordybelse 

 Oplever leg med mange forskellige materialer 
 
 
                                   
Se på næste side eksempel på en rutinesituation, hvor alle 6 læreplanstemser er i spil: 
 ” Måltidet”  
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KULTUR, ÆSTETIK OG FÆLLESSKAB 
 
 
 
 
 
 
 
Eksempel på ”rutinesituation” 
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Evaluering og løbende dokumentation 

Det siger loven: 

Lederen af dagplejen er ansvarlig for at etablere en evalueringskultur i dagplejen, 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 dagplejen og børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. 

På legestuerne og i gæstehusene finder evalueringen af det pædagogiske læringsmiljø sted på 

personalemøder en gang om måneden, og minimøder to gange om året, som en naturlig del af dagplejerens 

pædagogiske praksis. Evaluering forekommer ligeledes på forældrebestyrelsesmøder hver andet år. 

Smttemodellen er dagplejernes arbejdsredskab til at reflektere over og dokumentere deres daglige arbejde. 

Ved at arbejde med smttemodellen har dagplejeren mulighed for at reflektere over børnenes initiativer og 

læring samt egen rolle i forhold til barnet og børnegruppen. Gennem refleksionen får dagplejeren også 

mulighed for at ændre, udvikle og tilpasse aktiviteterne og egen tilgang for bedst muligt at imødekomme 

barnets behov.  

Evaluering og refleksion af den ny styrkede læreplan sker løbende gennem sparring og i samarbejde med 

dagplejekonsulenten ved pædagogisk tilsyn.  

Det siger loven: 

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

mellem det pædagogiske læringsmiljø i dagtilbuddet samt børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. 

Dokumentation: 

Det pædagogiske arbejde vil blive dokumenteret hos den enkelte dagplejer samt i legestuerne og 

gæstehusene. Dette kan gøres ved billeder, der viser aktiviteter fra dagligdagen, som hænges op enten i 

hjemmene eller i legestuen. Dagplejeren kan ud fra billederne sætte ord på mål og den læring, der er sket. 

Der laves leg og læringsplaner for legestuen hvert år for hver gruppe. Dagplejeren dokumenterer sit arbejde 

i den daglige dialog med forældrene samt med dagplejekonsulenten på pædagogisk tilsyn. Der gøres brug af 

SMTTE-modeller, videooptagelser, fotos, tegninger, plancher af projekter/temaer m.m. Der dokumenteres 

også årligt på Cafemøder, hvor forældrene får en grundig information om, hvad der har været af 

pædagogiske aktiviteter. Dette forgår både mundtligt, skriftligt og via billeder og kreative udtryk. 
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Forældrebestyrelse 

Hvad siger loven: 

”Forældrebestyrelsen for den kommunale dagpleje skal fastsætte principper for dagplejerens arbejde, for 

samarbejde mellem dagtilbud og hjem og for anvendelse af budgetramme for dagplejen inden for de mål og 

rammer, som kommunalbestyrelsen har fastsat. Forældrebestyrelsen skal inddrages i udarbejdelsen, 

evaluering af og opfølgning af den pædagogiske læreplan samt i dagplejens arbejde med at skabe gode 

overgange fra hjem til dagtilbud” 

 

Forældrebestyrelserne er et vigtigt forum for samarbejdet mellem forældre og dagtilbud. Ud over 

samarbejdet i bestyrelsen er det lokale forældreengagement vigtigt, så der fortsat er gode vilkår for 

samarbejdet mellem dagplejer og de forældre, som hver dag mødes. 

 

Hvad gør vi i dagplejen: 

I dagplejen holder vi ca. 4 bestyrelsesmøder om året. Dette foregår om aftenen, og det er dagplejelederen 

der indkalder. Forældrebestyrelsen består af leder og souschef, 2 dagpleje repræsentanter, 1 

bestyrelsesformand, 4 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. Ud over de i loven fastsatte temaer som 

forældrebestyrelse skal inddrages i, behandles også forskellige generelle problemstillinger f.eks. kost, søvn 

m.m., som gavner det fælles samarbejde og udviklingen i dagplejen.   

Forældrebestyrelsen arbejder bl.a. med: 

 Politiske beslutninger vedr. dagplejen 

 Ansættelsesudvalg ved leder 

 Dagplejens drift – og udviklingsaftale 

 Budgetoplæg fra kommunen 

 Godkendelse af det årlige budget 

 Høringssvar 

Forældrebestyrelsens medlemmers rolle er at repræsentere forældregruppen og arbejde for den samlede 
dagpleje. 

Forældre kan kontakte forældrerepræsentanter i bestyrelsen. Af den vej kan forældrene få bragt relevante 
emner til drøftelse i bestyrelsen. 


