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 Den pædagogiske læreplan udgør rammen og den fælles retning for vores pædagogiske arbejde med børnenes 

trivsel, læring, udvikling og dannelse. Læreplanen er et levende dokument, som kort beskriver og vores 

pædagogiske overvejelser og refleksioner med eksempler, der er retningsgivende for det daglige pædagogiske 

arbejde. 



 

 

 

Ramme for udarbejdelse af den pædagogiske 

læreplan 

 
 

Den pædagogiske læreplan udarbejdes med ud-

gangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag samt 

de seks læreplanstemaer og de tilhørende pæda-

gogiske mål for sammenhængen mellem det pæda-

gogiske læringsmiljø og børns læring.  

Rammen for at udarbejde den pædagogiske 

læreplan er dagtilbudsloven og dens overordnede 

formålsbestemmelse samt den tilhørende bekendt-

gørelse. Loven og bekendtgørelsen er udfoldet i 

publikationen Den styrkede pædagogiske læreplan, 

Rammer og indhold. Publikationen samler og formid-

ler alle relevante krav til arbejdet med den pædago-

giske læreplan og er dermed en forudsætning for at 

udarbejde den pædagogiske læreplan. Derfor hen-

vises 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
https://www.emu.dk/sites/default/files/7044%20EVA%20SPL%20Publikation_web.pdf


 

 

 

Hvem er vi? 
 

 

 

 

 

Om Børnehuset Peblingevej. 

Børnehuset Peblingevej er et børnehus for børn i alderen 0-6 år. Vi er et kommunalt dagtil-
bud i Område Midtvest.  
Adressen er: 

Børnehuset Peblingevej 

Peblingevej 2B 

4000 Roskilde 

 

Børnehuset ligger i et geografisk område med virkelig gode muligheder for at sjove 
oplevelser, lege og lære i naturen. Vi ligger tæt ved Boserup skov og Roskilde Fjord og det 
nære lokalområde består af forskellige typer boligområder. Familierne er naturligvis 
forskellige og gennem lege og aktiviteter med hinanden og med arrangementer for hele 
familien i børnehuset lærer børnene både mere om sig selv og de lærer også om andre 
børn og de mangfoldigheder der i forskellige familier. Vi ser mangfoldigheden som en 
styrke for alle i børnehuset. 

Vores fysiske læringsmiljø ude og inde tilbyder virkelig gode muligheder for lege og 
aktiviteter for alle aldersgrupper fra de yngste børn i vuggestuen til de ældste børn i 
børnehaven. Vi har plads til både vilde lege og stille lege, nærvær, koncentration og 
fordybelse. Huset er omgivet af en stor legeplads som primært er bygget op med 
naturmaterialer og med mange buske, træer og bakker. Vi har et stort bålhus hvor vi laver 
mad over ilden, vi har kaniner, en del motoriske udfoldelsesmuligheder og blandt en 
multibane. I hverdagspædagogikken har vi meget fokus på børnenes oplevelser i og med 
naturen og deltager aktivt i at lege, undersøge og udforske naturen og naturfænomener 
sammen med børnene. 

 

 

 

 



 

 

 

Indenfor er børnehuset rummeligt, lyst og velholdt. Hver stue har eget grupperum, med to 
tilknyttede mindre rum. Vi har et stort fællesrum forbundet med gangområder og vores pro-
duktionskøkken ligger i åben forbindelse med fællesrummet, så børnene kan deltage i 
madlavning og følge med i køkkenet og fornemme duftene derfra. Indretningen gør det 
muligt, at børnenes lege og aktiviteter kan foregå både sammen og hver for sig. I børnehu-
set er der to vuggestuegrupper normeret til i alt 26 vuggestuepladser og 44 børnehave-
pladser, som også er fordelt på to børnehavegrupper. Fællesrummet der er centralt place-
ret i huset, er primært indrettet til lege og aktiviteter for de ældste børn i børnehaven, som 
er i storebørns gruppe i den sidste tid i børnehaven og indtil de starter i skole/SFO.  
 
 

Om Område Midtvest. 
Børnehuset Peblingevej er en afdeling i Område Midtvest. Område Midtvest består af otte 
dagtilbud beliggende på forskellige matrikler. Den ene afdeling er en børnehave og de syv 
andre er integrerede børnehuse. I hver afdeling er en daglig pædagogisk leder, som ud-
over at varetage den pædagogiske ledelse og ledelse af medarbejderne også er en del af 
områdets ledelsesteam, med områdelederen som overordnet leder. Ledelsesteamet sam-
arbejder blandt andet om ledelse af den faglige udvikling og den pædagogiske kvalitet, 
samt om inddragelsen og samarbejdet med forældrene og andre aktører.  
 
De pædagogiske læringsmiljøer i Område Midtvest skal give alle børnene de bedste ram-
mer og deltagelsesmuligheder for trivsel, læring, udvikling og dannelse Det sker blandt 
gennem udviklingsstøttende, anerkendende og omsorgsfuldt samspil med hvert enkelt 
barn og ved at læringsmiljøerne både er genkendelige og trygge for børnene og samtidigt 
løbende tilbyder forandringer og overraskelser der pirrer børnenes nysgerrighed og lyst til 
at udforske og udfordre sig selv.  
 
Vores kerneopgave i området har vi fælles defineret ved ”Trivsel og læring gennem leg – 
at lære at lære”.  
 
Desuden har Områdebestyrelsen formuleret flg.: 
Uddrag af principper for område Midtvest: 
Vi ønsker at Områdets 8 dagtilbud skal være præget af et positivt og tillidsfuldt 
samarbejde mellem hjem og dagtilbud for at sikre barnet størst mulig trvisel, omsorg, og 
respekt. 
Vores værdier, kendetegn og principper på områdeplan er: 

 Involvering og engagement 

 Professionel tilgang med fokus på kerneopgaven 

 Fællesskaber både i området og lokalt med plads til forskellighed. 



 

 

 

Vi ønsker at opbygge og understøtte fællesskaber mellem børn-børn og børn voksne 
for at styrke social udvikling og læring.  
Trivsel, omsorg og respekt: at barnet mødes med omsorg, nærvær og respekt, som for-
udsætning for barnets trivsel, læring, udvikling og dannelse gennem nære relationer, og så 
barnet kan indgå i store og små fællesskaber. 
Alle voksne i dagtilbuddet er rollemodeller for børnene, både personale, forældre og 
andre, derfor ønsker vi at man mødes af og med:  
Imødekommenhed, gensidig respekt og interesse: forældre og børn skal føle sig vel-
komne, også når noget svært, og børnene skal opleve gode eksempler på dialog og imø-
dekommenhed mellem de voksne 
Kommunikation: god, ærlig, feedback på hvordan barnets dag har været, så barnet un-
derstøttes gennem positive relationer mellem de voksne og mellem barn og voksen 
1.  
Et grundlæggende tillidsfuldt forhold mellem de mennesker barnet omgås, er med til at 
skabe en stærk forudsætning for at understøtte barnets trivsel, læring, udvikling og dan-
nelse.  
Forældre skal trygt kunne henvende sig til personalet, og få en dialog om barnets trivsel 
eller få vejledning og guidning om forskelligt, som kan være relevant for den enkelte foræl-
der.  
 
Udarbejdelsen af Læreplanen: 
Læreplanen er udarbejdet af personale, ledelse og forældre fortrinsvis i perioden 2019-
2020. 
Forældrene i Forældrekontaktudvalget (FKU) har været inddraget undervejs via de lokale 
møder, hvor der har været debatteret konkrete emner i relation til læreplanen. 
Områdebestyrelsen har ligeledes drøftet læreplanen undervejs på Bestyrelsesmøder. 
  
På vegne af Områdebestyrelsen Midtvest, 
Anni Glindorf, områdeleder 
 
 
  



 

 

 

 

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 dagtil-
bud. 

 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 pæ-
dagogiske personale sætter rammerne for. 

 Pædagogisk læringsmiljø. Et trygt og stimulerende pædagogisk læringsmiljø er ud-
gangspunktet 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 akti-
viteter. 

 Sammenhæng til børnehaveklassen. Sammenhæng handler blandt andet om at un-
derstøtte 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 læ-
ringsmiljø, mens andre elementer som fx arbejdet med at skabe en god overgang til bør-
nehaveklassen kan være mere til stede i nogle sammenhænge end andre.” 



 

 

 

Børnesyn, Dannelse og børneperspektiv, Leg, Læring og 
Børnefællesskaber 

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.  

 

 

Hvordan kommer de fem centrale elementer fra det fælles pædagogiske grundlag 
til udtryk hos os og bliver omsat i vores hverdag sammen med børnene? 

 

Børnesyn. 

Vores børnesyn er kendetegnende for vores forståelse af børnenes behov og for den pæ-
dagogiske tilgang til arbejdet med at skabe de bedste muligheder for at alle børnene tri-
ves, lærer, udvikler sig og dannes. 

Vores børnesyn tager udgangspunkt i, at børn har ret til leg, medskabelse og medbe-
stemmelse i deres hverdagsliv. Det betyder, at vi er bevidste om at give børnene medbe-
stemmelse og at vi ser børnene som aktive medskabere af deres eget liv, egen læring og 
udvikling. Vi vil tilbyde børnene gode rammer og muligheder for forskellige slags lærings-
miljøer, der tager udgangspunkt i børnenes perspektiver og vi inddrager børnenes initiati-
ver, fantasi og virkelyst. Vores børnesyn tager også udgangspunkt i, at det gode børneliv 
er et liv, hvor der er plads til, ro og rum til at være barn, fordi barndommen har sin egen 
værdi for børnene. Med dette børnesyn er vores kerneopgave blandt andet, at give bør-
nene nærvær, omsorg, så de opbygger selvværd, selvtillid og tryghed til at trives, lære, 
udvikle sig og dannes.  

Vi ser børnene som grundlæggende kompetente og selvstændige individer med behov 
for udviklingsstøttende samspil, omsorg, udfordringer, positive forventninger og tillid fra 
de voksne. Det er vores ansvar som pædagogisk personale, at skabe rammer og læ-
ringsmiljøer, hvor barnet altid er i fokus. 

 



 

 

 

Sådan omsætter vi børnesynet i arbejdet med børnene. 

Børnene er medskabere af egen læring og udvikling blandt andet ved, at de inddrages i 
indkøb af legetøj og indretning af læringsmiljøer. Vi følger børnenes spor i lege og giver 
legen plads. Det vil sige, at vi prioriterer tid og rum til børnenes leg i hverdagen. Vi vær-
ner om børnenes egen leg ved blandt andet at indrette læringsmiljøerne, så der er tilpas 
udvalg af legetøj og legeremedier der giver børnene gode legemuligheder og vi prioriterer 
at der er legetøj til, at børnene kan lege sammen. Vi iagttager børnene når de leger, for at 
få indblik i, hvad børnene er optaget af og hvem der har gode legerelationer og vi følger 
ofte de spor i vores planlægning af de tilrettelagte og målrettede pædagogiske aktiviteter 
og forløb.  

 

 

Anerkendende samspil og relationer er målet og metoden, når vi er sammen med bør-
nene både i de planlagte målrettede aktiviteter, i spontant opståede situationer, i lege og i 
hverdagens rutiner. Den anerkendende tilgang gør, at det enkelte barn føler sig set og 
forstået på en omsorgsfuld måde og at barnet oplever at det har medbestemmelse en de-
mokratisk stemme. Vi arbejder med en anerkendende tilgang til alle børn uanset barnets 
forudsætninger. Derfor kommer det også børn i udsatte positioner til gode for alle børn 
uanset deres forudsætninger, har brug for at udvikle en positiv selvopfattelse og en selv-
bevidsthed, der gør at de kan mærke sig selv og sige til og fra. Ikke alle børn har samme 
forudsætninger og muligheder for at mærke og udtrykke egne behov og en del børn i ud-
satte positioner har især brug for støtte og positiv guidning af det pædagogiske perso-
nale.  

Eksempel fra vuggestuen:  

Vi har et tema om ”Cirkus”. Det pædagogiske personale i vuggestuen har planlagt en ak-
tivitet med fokus på krop og bevægelser, hvor børnene er dyrene i cirkus. Her lærer bør-
nene bl.a. nye måder at bruge deres kroppe på. Børnene er deltagende og nysgerrige på 
de nye lege. Børnene leger efterfølgende i deres selvinitierede lege, at de er løver, heste 
m.m. Det pædagogiske personale iagttager at børnene på legepladsen bruger området til 
bl.a. at løbe som heste, fange hinanden m.m. Personalet deltager understøttende i denne 
leg og følger børnenes spor. Vi ser derved, at temaet om cirkus har sat spor hos børnene 
og at børnene i deres leg viser tegn på, at temaet om cirkus har været sjovt, at det har sat 



 

 

 

gang i børnenes fantasi samtidigt med, at de har fået inspiration til nye lege med hinan-
den. Alle børn kan have en meningsfuld rolle i cirkus, fordi der er en rolle eller et dyr til 
hvert barn uanset barnets forudsætninger. Hermed viser eksemplet også, hvordan temati-
ske forløb kan planlægges og gennemføres på en måde, hvor udsatte børn får udviklings-
støttende deltagelsesmuligheder på lige fod med andre børn. 

Eksempel fra storebørns gruppen: 

I børnehaven er det årlige MGP en begivenhed, som betyder meget for mange børn både 
i børnehaven og hjemme. Børnenes eget MGP er blevet en årlig tradition i storebørns 
gruppen og ud fra børnenes egne ønsker og ideer, vælger de sangene ud, vi hører vi 
sangene og børnene synger sangene igen og igen til de kan synge deres favoritsange. 
Børnene synger og optræder for hinanden og de er meget optaget af forløbet. Der kan 
være forskel fra år til år, hvor optagede børnene er af MGP og derfor tager forløbet altid 
udgangspunkt i den aktuelle børnegruppes interesse for det. Dette eksempel viser, hvor-
dan vi arbejder med inddragelse af børnene i tilrettelæggelsen og gennemførelsen af et 
musisk og kreativt forløb. Børnenes ønsker inddrages og der er fokus på deltagelsesmu-
ligheder for alle børn uanset deres forudsætninger, idet at der i MGP er roller og opgaver 
til alle børn, tilpasset det enkelte barn. I storebørns gruppen, hvor børnene nærmer sig 
skolealderen, er inddragelsen af børnenes perspektiver og medbestemmelse desuden 
noget som børnene begynder at tillægge en bevidst værdi. Det samme er i øvrigt værdi-
fuldt for børnene når de starter i skole og SFOen, hvor de allerede har dannet erfaringer 
med, at alle har noget at bidrage med til fællesskabet. 

Sådan arbejder vi med dannelse og børneperspektivet.  

Vi er opmærksomme på børnenes lege og samtaler, så deres ideer/behov kommer til ud-
tryk i indretning, indkøb, aktiviteter og ture. I børnehaven holdes møder for at høre deres 
meninger og ønsker, og på denne måde har de indflydelse på udformningen af dagligda-
gens aktiviteter. Børnene opfordres til at tage aktiv del i disse møder/samlinger. Vi ser 
dannelse som der hvor barnet forankrer værdier og viden i sin egen personlighed, så det 
får mulighed for at udvikle sig til et hensynsfuldt, kritisk og demokratisk menneske i en di-
gitaliseret og global verden. Til at opnå dette er legen grundlæggende både i hverdagssi-
tuationer, børneinitierede lege og aktiviteter eller voksenplanlagte forløb/temaer. I dette 
tages hensyn til børn i udsatte positioner ved at naturligvis alle børn høres om deres øn-
sker, og gruppestørrelser tilpasses, så der er størst mulighed for succes og deltagelses-
muligheder for alle børn, også børn i udsatte positioner. 

Eksempel fra børnehaven: 

Vi har et tematisk forløb om cirkus. Det pædagogiske personale og børnene i børnehaven 
holder møder om hvilke cirkusnumre børnene for eksempel kan optræde med og børnene 
vælger, hvilken gruppe de gerne vil være i. Derved inddrages børnenes perspektiver i op-
bygningen af forestillingen og i hvilke roller de selv gerne vil have. På den måde får bør-
nene erfaringer med, hvordan et demokratisk fællesskab fungerer. Det pædagogiske per-
sonale og børnene vælger ud fra de forskellige ønsker og forslag, hvad der skal ende 
med at være med i forestillingen og derved bygger de i fællesskab en forestilling op. Ek-
semplet viser, hvordan børnene får erfaringer med demokratiske beslutningsprocesser, 



 

 

 

som derved er med til at danne dem som kommende bidragere til det demokratiske sam-
fund. 

Eksempel fra vuggestuen: 

I vuggestuen leger børnene meget med mad i legekøkkenerne. Børnene opfordres til at 
lave mad, inviterer andre børn til middag, børnene bestemmer menuen, og børn og per-
sonale spiser og taler om hvad de enkelte madvarer hedder, hvilken farve det har, hvor 
det vokser/kommer fra m.m. Nogle børn deltager i hovedretten og andre fortsætter til ”op-
vasken”. 

Sådan arbejder vi med legen.  

Vi er opmærksomme på at legen er en gennemgående del af et børneliv i dagtilbud og at 
legen er grundlæggende for børns sociale og personlige udvikling samt fremmer bl.a. fan-
tasi, virkelyst, sprog, nysgerrighed, selvværd og identitet. Der skal igennem dagen være 
rum til både voksen- og børneinitieret lege. Den vokseninitierede leg tager udgangspunkt 
i bl.a. årstidsbestemte temaer og aktiviteter, tilpasset børnene nærmeste udviklingszone. 
Den børneinitierede leg tager udgangspunkt i den spontane og selvorganiserede leg, 
hvor personalet tager ansvar for at alle børn trives i legen og understøtter, at børnene kan 
udvikle deres legeroller og få stærkere eller nye venskaber med andre børn. 

Eksempel fra vuggestuen: 

Vuggestuen er på legepladsen, hvor der leges i sandkassen. En medarbejder laver en 
bod, hvor nogen børn laver ”mad” og andre køber ”maden”. Efterfølgende leges videre 
med andre steder på legepladsen med at bytte legetøj. 

Eksempel fra børnehaven: 

I børnehaven har de ældste børn undret sig over hvorfor de skal vaske hænder inden 
spisning. De får en snak om bakterier og smitte. Efterfølgende laves et eksperiment hvor 
de med vatpind og petriskåle ”samler” bakterier forskellige steder, og ser på hvor der var 
færrest/flest bakterier. 

Sådan arbejder vi med læring. 

Vi er opmærksomme på at læringens forudsætning er trivsel og at der er en vekslen mel-
lem børneinitierede lege, voksen planlagte aktiviteter og rutinesituationer. Læringsmiljøet 
skal derfor give mulighed for at børnene kan udforske og være nysgerrige på hverdagen. 
Læringen opstår når børnene udfordres passende i deres kropslige, følelsesmæssige, so-
ciale og kognitive udvikling og forståelse. De lærer ved at opleve nyt og ved at være 
trygge nok til at øve sig/begå fejl og eksperimentere. Derfor skal børnene have forskellige 
oplevelser og erfaringer fra natur, nærmiljø, kultur og samfund. Børnene lærer blandt an-
det på bagrund af deres erfaringsgrundlag, der er dannet også af de planlagte/målrettede 
aktiviteter, som personalet har planlagt.  



 

 

 

 

 

For at skabe de bedste muligheder for børnenes læreprocesser er vi opmærksomme på, 
at børnene så vidt muligt skal være i mindre grupper fordi børnene derigennem får bedre 
muligheder for fordybelse og en mere vedvarende opmærksomhed. I de små grupper bli-
ver børnene ikke så ofte forstyrrede af andre lyde eller indtryk og de pædagogiske med-
arbejdere kan være meget målrettede den mindre gruppe og undgår også for mange for-
styrrelser. Når vi arbejder i de mindre grupper er der en organisering blandt medarbej-
derne, hvor alle hver især har ansvaret for en mindre gruppe børn. De pædagogiske 
medarbejdere er opmærksomme på, at værne om fordybelsen i de mindre grupper lige-
som også forældrene opfordres til at aflevere børnene inden aktiviteter og lege igangsæt-
tes i de små grupper. De små børnegrupper kan dannes med børn fra samme stue og på 
tværs af stuerne. Pædagogiske tematiske forløb med små børnegrupper forløber ofte 
over et par måneder, hvor netop det, at det er et længerevarende forløb skaber genken-
delighed for børnene. Genkendelighed og forudsigelighed skaber tryghed for børnene, 
som hen ad vejen i forløbet oplever nogle gode lege- og læreprocesser, der skaber 
endnu mere trivsel, udvikling og læring hos børnene. Hvordan grupperne sammensættes 
kan variere fra forløb til forløb og ud fra forskellige hensyn. Det kan fx være at grupperne 
dannes med udgangspunkt i børnenes legerelationer, ud fra børnenes fælles interesse i 
en periode eller ud fra børnenes lærings- og udviklingsbehov fx motorisk/kropslig udvik-
ling eller sproglig udvikling. 

Eksempel fra vuggestuen og børnehaven: 

I temaet ”Havet” sidder en gruppe børn og spiser. På bordet er der en klar voksdug, der 
gør at man kan se de figurer der ligger under dugen. Til dette tema er det fisk og skaldyr 
som vi kan møde i Roskilde fjord. I vuggestuen taler vi om hvad fiskene og skaldyrene 
hedder. I børnehaven taler vi om hvad de hedder og hvad de spiser og i storegruppen ta-
les om hvad de hedder, hvad de spiser samt om hvad vi spiser og senere skal smage.  



 

 

 

 

 

 

Sådan arbejder vi med børnefællesskaber. 

Vi er opmærksomme på, at der er plads til at det enkelte barn kan vise initiativ og være 
aktivt deltagende, samtidig med at fællesskabet skaber rum til alle og giver mulighed for 
at afprøve forskellige positioner. Relationer og venskaber er afgørende, når alle børn skal 
opleve at være en del af fællesskabet, at være en aktiv del af fællesskabet, så fællesska-
bet giver mulighed for nye relationer og nye positioner i gruppen. Det pædagogiske per-
sonale sørger for, at der skabes en balance mellem individets og fællesskabets behov, så 
der bliver rum til begge dele.  

Forældrene har et medansvar for at det enkelte barn bliver en del af et velfungerende 
børnefællesskab, uanset familiernes forskellige forudsætninger, da det er i dette samar-
bejde at dagtilbuddet kan skabe rum for at børn får venskaber på tværs af alder, køn og 
kultur. Vi prioriterer derfor hver uge at benytte materialet fra ”Fri for mobberi”. 

 

 



 

 

 

Eksempler fra vuggestuen og børnehaven: 

Ved de daglige samlinger om formiddagen i vuggestuen taler vi om hvem der er til-
stede/hvem der mangler, ofte en navnesang samt lidt at spise og drikke. De ældste børn 
vil ofte gerne fortælle om en oplevelse. Derefter aftales formiddagens aktiviteter. Ved fre-
dagssamlingen i børnehaven taler vi om hvad der er opstået i ugens løb, der kan have 
været konflikter, som vi taler mere dybdegående om fx ved brug af bamsevenner og ind-
dragelse af børnenes oplevelser og med en snak om, hvad man kan gøre i stedet for at 
drille eller sige noget grimt til nogen. Hvis f.eks. et barn gerne vil lege med et andet barn 
der er optaget af en leg, kan man svare at de kan lege sammen senere, bare ikke nu. 

Ved de sproglige samlinger i børnehaven begynder alle børnehavebørn sammen med 
fælles sange med fagter eller anden bevægelse. Derefter tales om hvem der er tilstede 
ved at den voksne siger barnets navn og hvornår de hentes og af hvem. Der tales om 
hvem der mangler. Derefter deles børnene i mindre grupper, hvor hver gruppe har et for-
skelligt program, alt efter om der er fokus på udtale, ordforråd, hukommelse eller sprog-
forståelse. Alt i disse grupper sker gennem legende aktiviteter og ofte også med et læ-
ringselement tilpasset børnegrupperne. 

 

 



 

 

 

Pædagogisk læringsmiljø 

”Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan det en-
kelte dagtilbud hele dagen etablerer et pædagogisk læringsmiljø, 
der med leg, planlagte vokseninitierede aktiviteter, spontane aktivi-
teter, børneinitierede aktiviteter samt daglige rutiner giver børnene 
mulighed for at trives, lære, udvikle sig og dannes.  

Det pædagogiske læringsmiljø skal tilrettelægges, så det inddra-
ger hensynet til børnenes perspektiv og deltagelse, børnefælles-
skabet, børnegruppens sammensætning og børnenes forskellige 
forudsætninger.” 

 

 

  

Hvordan skaber vi hele dagen et pædagogisk læringsmiljø, der giver alle børn mu-
lighed for at trives, lære, udvikle sig og dannes? 

Vi er opmærksomme på, at det pædagogiske læringsmiljø er tilstede hele dagen og skal 
understøttes af den strukturelle organisering og dagens rutiner. Det pædagogiske perso-
nale overvejer løbende, hvad der understøtter børnegruppens trivsel, læring, udvikling og 
dannelse bedst, og justerer på planlagte/spontane aktiviteter, daglige rutiner m.m. Det er 
vigtigt at tage hensyn til børnenes perspektiv og deltagelse, børnefælleskaber, børne-
gruppens sammensætning og børnenes nærmeste udviklingszone. Det betyder, at dagen 
organiseres /tilrettelægges ved vokseninitierede tiltag både formiddag og eftermiddag, 
samt at det pædagogiske personale rammesætter rutinesituationer som bleskift og spis-
ning på en måde, som understøtter børnegruppens kropslige, sociale, emotionelle og 
kognitive læring og udvikling. 

Eksempel: 

Vi organiserer os sådan, at både i vuggestuen og i børnehaven inddeles børnene i min-
dre grupper, det kan fx være en mindstegruppe, en mellemgruppe og en ældste gruppe, 
når vi laver aktiviteter/er på ture. Det betyder at formålet/dokumentationen og evaluerin-
gen med aktiviteten/turen er målrettet denne gruppes nærmeste udviklingszone. I daglig-
dagen betyder det, at det enkelte barn kan profitere af at være i gruppe med andre børn 
på samme udviklingstrin, samt også have mulighed for at f.eks. danne venskaber med 
børn der både er yngre og ældre end barnet selv, men ud fra et interessefællesskab. Der 
er ofte aktiviteter/ture om formiddagen, hvor børnene er friske og om eftermiddagen i bør-
nehaven arrangeres daglig fælleslege på legepladserne som eftermiddagsaktivitet. I vug-
gestuen har vi særligt fokus på pædagogisk kvalitet i dagligdagens rutiner, hvor vi arbej-
der med at styrke børnenes selvhjulpenhed  blandt andet ved at børnene øver sig i at age 
tøj af og på, spise selv, vaske hænder, hente egne ting og andre færdigheder i dagligda-
gen. 

 



 

 

 

 

Samarbejde med forældre om børns læring 

”Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan dagtil-
buddet samarbejder med forældrene om børns læring.” 

 

 

  

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

Et godt forældresamarbejde er vigtigt både for det enkelte barn, for børnegruppen, for for-
ældrene og for medarbejderne. Det er i fællesskab og i et tillidsfuldt samarbejde, at bør-
nenes trivsel, læring, udvikling og dannelse fremmes. Vi ved at vi hver dag har ansvaret 
for det allervigtigste for enhver forældre og at vi skal tage godt hånd om både børn og for-
ældre, for at tillid og tryghed kan etableres. Vi anerkender, at forældrene kender barnet 
allerbedst og at vi som pædagogisk personale kan bidrage med pædagogiske overvejel-
ser og råd, som nogen forældre kan have mere eller mindre brug for i perioder.  

I det daglige orienterer personalet forældrene via Famly om dagligdagens aktiviteter, ture, 
møder og sovetider samt daglig kontakt ved aflevering og afhentning. I kalenderen på 
Famly orienteres omkring traditioner, temaer, områdedage, ture ud af huset, lukkedage 
m.m. 

Forældrekontaktudvalget FKU mødes cirka fem gange årligt med pædagogisk leder og 
en medarbejder. I FKU drøfter vi blandt andet løbende hvad der rører sig i børnehuset og 
to medlemmer af FKU er også i områdebestyrelsen. Vi har dialog om både hverdagen for 
børnene generelt, når der igangsættes nye tiltag der vedrører hele huset, tiltag i området 
og forældrenes perspektiv på, hvordan de oplever hverdagen for børnene i huset gene-
relt. FKU inviteres til at deltage i ansættelse af medarbejdere og leder og er desuden ind-
draget i udarbejdelsen af den styrkede læreplan, som løbende har været drøftet i FKU 
under udarbejdelsen og FKU vil blive inddraget i evalueringen af læreplanen hvert andet 
år. Både forældre og pædagogiske medarbejdere kan tage punkter med til dagsorden på 
møderne. FKU lægger vægt på dialog og samspil også med den øvrige forældregruppe, 
som er meget velkommen til at kontakte FKU, hvis noget ønskes drøftet. FKU er desuden 
aktive i forældrearrangementer. Drøftelser fra FKU kan også tages med videre på perso-
nalemøder og på den måde kan der være et fælles fokus på noget, som er initieret af for-
ældrene.   

Vi arbejder efter de principper der er besluttet af områdebestyrelsen: 

- Imødekommenhed og ærlig feedback 

- Kommunikation og gensidig interesse 

- Tillidsfuld relation og en gensidig respekt og troværdighed 



 

 

 

Eksempler: Ved opstart i børnehuset tilbydes at forældre og barn kan komme i legestue 
3-4 gange inden den planlagte opstart. Denne tid kan af forældre bruges til at lære stuen 
lidt at kende, at lære stuens andre børn at kende og blive tryg ved, at skulle aflevere sit 
barn. Den egentlige indkøring begynder, når forældrene har en plads i huset. Når barnet 
indkøres tilbyder vi en opstartssamtale hvor vi bl.a. taler om det enkelte barn behov og 
vaner, samt en gensidig forventningsafstemning om hvad vuggestue/børnehaven kan til-
byde og de ønsker og behov som familien/barnet har.  

Vi samarbejder altid med forældrene om barnets trivsel, læring, udvikling og dannelse 
blandt andet ved den årlige samtale der tager udgangspunkt i Dialogredskabet, og hvor vi 
aftaler hvad forældre og personale vil have fokus på den efterfølgende tid, som kan un-
derstøtte barnets fortsatte trivsel, læring og udvikling. Det er vigtigt for det enkelte barns 
læring og udvikling at forældre og dagtilbud samarbejder om de aftalte fokuspunkter. Der 
kan altid aftales flere samtaler, efter ønske fra både forældre og personale. 

Hvis forældre har en bekymring for deres barns trivsel og udvikling eller har behov for råd 
og vejledning om deres barns udvikling generelt, er forældre altid velkomne til at komme 
og spørge medarbejdere og leder til råds. 

Hvis der er behov for at samarbejde med andre fagpersoner fx fra PPR Pædagogisk, 
Psykologisk rådgivning, det kan være tale/hørekonsulent, fysioterapeut eller psykolog, vil 
det altid ske i et tæt samarbejde med forældrene, pædagogen fra stuen og pædagogisk 
leder. Når der er børn som har brug for en særlig støtte i forhold til deres trivsel og udvik-
ling vil der være fokus både på udfordringerne og på barnets ressourcer og styrker.  

Vi inviterer forældre til at deltage i en årlig ”forældre-arbejds-lørdag” hvor forældre mødes 
med enkelte personaler en lørdag fra 9-12. På denne dag ordnes forskellige opgaver til 
gavn for børn og personale. (f.eks. rengørings- og maleopgaver) 

Der afholdes et årligt forældremøde, hvor områdelederen fortæller om arbejdet i område-
bestyrelsen og et medlem fra FKU fortæller om arbejdet i FKU. Desuden fortæller perso-
nalet om vores tanker i det pædagogiske arbejde, ud fra et valgt emne. FKU arrangerer i 
samarbejde med den pædagogiske leder1-2 årlige fællesspisninger for forældre og børn, 
samt en årlig fotografering. Formålet med sidstnævnte er at styrke det sociale sammen-
hold og relationer blandt børn og forældre. Desuden afholdes en årlig sommerfest, ofte i 
forlængelse af et længere tema, som afslutning inden sommerferien. 

 

  

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.” 

  



 

 

 

 

Hvordan skaber vi et pædagogisk læringsmiljø, der tager højde for og involverer 
børn i udsatte positioner, så børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse 
fremmes? 

Børn i udsatte positioner inkluderes ved at tage udgangspunkt i barnets behov blandt an-
det ved sammensætning af mindre børnegrupper, placering ved spisning, i aktiviteter 
m.m. Børn i udsatte positioner skal udfordres og opleve succes i både de børne- og vok-
seninitierede lege og aktiviteter. Det betyder, at det er vigtigt at personalet møder det en-
kelte barn anerkendende og med positive forventninger. Det samme gælder naturligvis  
mødet med barnets forældre.  

Vi tilrettelægger et relevant læringsmiljø for og med barnet ved at tage hensyn til gruppe-
sammenhænge og gruppestørrelse ved. f.eks. ture ud af huset, temaer sproggrupper 
m.m. Til det enkelte barn kan der være planlagt pauser i løbet af dagen, fx at barnet sid-
der med sin kasse med netop det legetøj, barnet ønsker eller har behov for i sin udvikling 
eller i en periode. Andre gange laves en gruppe på 2 eller 3 børn, som har samme udfor-
dringer, f.eks. sproglige, hvor børnene gennem leg arbejder målrettet med et fokusom-
råde,  

Vi tilrettelægger hverdagen og temaer, så de rummer forskellige muligheder for trivsel, 
læring, udvikling og dannelse. Vi følger barnets udvikling tæt ved samarbejde med foræl-
dre, Fokusteamet, Specialpædagoger, tale/hørekonsulent. Det kan være på netværks-
møder. Hvis et barn ikke trives eller der er bekymring for et barn, arbejder vi med Ros-
kilde Modellen, som er en guide for tidlig indsats. Roskildemodellen understøtter at de 
kan sættes ind med hjælp og støtte til familier der har brug for det, inden problemerne 
vokser sig store. Der er altid mulighed for at få råd og vejledning også ved dialog med en 
daginstitutionsrådgiver fra Roskilde Kommune, det gælder både for det pædagogiske per-
sonale og forældre.  

 

  

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.” 

 
 

  

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.) 

I området Midtvest har vi et samarbejde med det formål at lette og styrke overgangen til 
SFO og skole for børnene. Personalet der har særligt fokus på dette arbejde mødes i et 



 

 

 

netværk fire gange om året og alle børn og personale mødes to dage til Skovdage i Bose-
rup skov om foråret, samt en farvelfest sidst i april Der er et formaliseret samarbejde med 
distriktsskolerne Sct. Jørgens Skole og Tjørnegårdsskolen og et mindre formaliseret sam-
arbejde med de øvrige skoler. Personalet besøger i størst mulig omfang alle de skoler 
børnene skal begynde på og vi får besøg af personalet fra de to distriktsskoler. I området 
sikrer vi, at hvis der er et enkelt barn der skal ”alene” fra afdelingen til en skole, samarbej-
der vi med den nærmeste afdeling i området, så barnet kommer til at kende andre børn 
fra området inden SFO/skolestart. Der er ligeledes møder og dialog med skolerne inden 
skolestart, hvor skolen fortæller forældrene til kommende skolebørn om skolestarten og 
overgangsforløb. 

Vi deltager i de arrangementer SFO/skoler inviterer til, således at børnene har set deres 
kommende SFO/skole og hilst på deres kommende pædagoger og lærere inden de star-
ter. Vi begynder overgangsarbejdet et år før skolestart. Fra d. 1. september målretter vi 
ældste gruppen nogle formiddage hver uge, antallet af ugedage kan varierer fra år til år. I 
denne tid sikres børnene positive erfaringer med at deltage i sociale fællesskaber, at 
møde nye udfordringer, at kunne fordybe sig, være vedholdende og kunne tage initiativ til 
at indgå i relationer.  Det betyder et særligt fokus på udvikling af de personlige og sociale 
kompetencer. Der er en plan for perioden der indeholder overskrifter som ”Hvem er jeg”, 
”Eventyr”, ”Jul”, ”Kroppen”, ”Fastelavn” og ”Kend din by”, og de bidrager til at udvikle bl.a. 
nysgerrighed over for bogstaver, tal, mønstre, former m.m. 

Det kombineret med flere ture og arrangementer, også fælles i Området Midtvest, hvor 
områdets storegrupper mødes 1 gang om måneden på en af deres legepladser. Der er 
arrangeret en fællesleg og tid til at lære nye venner at kende. Vi har også ture til Brand-
stationen, biblioteket, Domkirken, Vikingeskibsmuseum, samt en juletur til Ishøj teater. 

 

  



 

 

 

 

Øvrige krav til indholdet i den pædagogiske læreplan 
 

 

 

  

Inddragelse af lokalsamfundet 

”Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan dagtilbuddet inddrager lokalsam-
fundet i arbejdet med etablering af pædagogiske læringsmiljøer for børn.” 

  

Hvordan inddrager vi lokalsamfundet i arbejdet med at skabe pædagogiske læ-
ringsmiljøer for børn? 

Vi benytter os af områdes legepladser, og tager på ture i og omkring Roskilde by hvor vi 
f.eks. besøger biblioteket, museer. 

Vi opfordrer forældre der har viden om forskellige temaer f.eks. fiskeri til at komme og for-
tælle om deres ”speciel viden” i børnehøjde eller til at invitere os på besøg på en arbejds-
plads, hvor man kan fortælle om emnet i ”børnehøjde”.  

Vi deltager i arrangementer i Roskilde f.eks. sommerunderholdning, kørsel i juletoget, 
samt i forbindelse med temaer også besøg på relevante virksomheder. 

Vi deltager i julegudstjenesten for børn i Sankt Jørgensbjerg kirke, og inden har vi øvet de 
tre udvalgte salmer. 

 

  

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.” 

 

  

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



 

 

 

Børnehuset består at fire stuer og et fællesrum. Den fysiske indretning tager udgangs-
punkt i at lave ”rum i rummet” for at sikre børnene plads til uforstyrret leg. Stuerne afspej-
ler forskellige ”interesseområder” for at efterleve udviklingsmuligheder for alle 6 lære-
planstemaer, samt alder, køn og rum til fysisk aktivitet og rum til fordybelse. Dette gælder 
inde som ude. På de enkelte stuer sikres plads til både stille aktiviteter og fysisk udfor-
drende aktiviteter. I vuggestuerne er der tumlerum på både Rød og Grøn stue og i børne-
haven kan der opstilles motorikbaner og desuden benyttes legepladsen. Til hver stue er 
knyttet en garderobe med et ”rum” til hver barn samt et puslerum med hæve-sænke-
borde til bleskift, små toiletter, håndvask i børnehøjde samt kasser til skiftetøj. Alle stuer 
har et større fællesrum samt 2 mindre rum. Legepladserne er med udgang fra de enkelte 
stuer/garderober. Legepladserne er indrettet med mulighed for forskellig leg jv. de forskel-
lige læreplanstemaer. Vi lægger vægt at børnene vasker hænder inden de skal spise og 
når de kommer fra legepladsen. Vi har fodspor der viser vejen fra indgangsdøren til den 
nærmeste vask for at huske forældre og børn på at vaske hænder når man kommer /går 
hjem fra børnehuset. I øvrigt efterlever vi sundhedsstyrelsens retningslinjer om hyppig 
håndvask og god hygiejne og sygdomme hos børn. 

Det psykiske børnemiljø er kendetegnet ved gensidig respekt og anerkendelse, med 
plads til både fordybelse og fysiske aktiviteter. Vi arbejder kontinuerligt og aktivt med ”Fri 
for mobberi” både i vuggestue og børnehave. Vi har en anerkende tilgang til børnene, 
dvs. at vi forholder os nysgerrigt til barnets hensigter, tror på at barnet gør sit bedste, dvs. 
det der er meningsfuldt for barnet. Vi møder hinanden ligeværdigt og giver plads til for-
skellighed. 

Det æstetiske børnemiljø ses ved de enkelte stuers indretning og den skiftende udsmyk-
ning jv. årstid, traditioner og temaer. Der er mulighed for at lege alene fordybet fx med et 
puslespil, at lege i mindre grupper samt deltage i fælleslege, inde som ude. Vi gør os 
umage med at børnenes læringsmiljø udstråler fantasi og kreativitet så det udfordrer bør-
nenes nysgerrighed og giver dem inspiration til oplevelser i legeredskaber, litteratur, mu-
sik m.m. ude som inde. 

Vi vedligeholder børnehus (ude som inde) og legepladsen i forhold til budget og politiske 
beslutninger. 

 

  



 

 

 

 

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.” 

 

  

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.” 

  

 

Pædagogiske mål for læreplanstemaet: 

1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udfolder, udforsker og 
erfarer sig selv og hinanden på både kendte og nye måder og får tillid til egne po-
tentialer. Dette skal ske på tværs af blandt andet alder, køn samt social og kulturel 
baggrund.  

2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte samspil og tilknytning mellem børn 
og det pædagogiske personale og børn imellem. Det skal være præget af omsorg, 
tryghed og nysgerrighed, så alle børn udvikler engagement, livsduelighed, gåpå-
mod og kompetencer til deltagelse i fællesskaber. Dette gælder også i situationer, 
der kræver fordybelse, vedholdenhed og prioritering. 

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 sammentænker læreplaner og børnemiljø med leg gennem hele dagen, bl.a. ved at 
skabe læringsøjeblikke i hverdagens rutiner. Det er vigtigt at barnet får erfaring med at del-
tage i små og store fællesskaber/lege, hvor børnene kan udforske og erfare sig selv og hin-
anden for at udvikle gåpåmod/robusthed. Personalet er lyttende og giver positiv respons ved 
at møde barnet anerkendende i dets forskellige rammer og udviklingsniveauer. 

I vuggestuen ses dette f.eks. omkring selvhjulpenhed (spisning, tøj af og på tale/synge 
m.m.). 

I børnehaven ses dette f.eks. omkring beslutningsprocesser/demokrati (deltagelse i lege og 
aktiviteter). 

Vi lægger vægt på følgende fokusord i forhold til de to mål: selvværd, hensigtsmæssig kon-
flikthåndtering og selvudvikling for børnehaven. Og i vuggestue på handlemuligheder, tidlig 
konflikthåndtering, gåpåmod, og selvhjulpenhed. 

I det pædagogisk grundlag tages der afsæt i værdierne ”Dannelse og børneperspektiv” og 
”Pædagogisk læringsmiljø” og ”Børnesynet” 

Samspil med de øvrige læreplanstemaer sker med ”social udvikling”, ”kultur, æstetik og fæl-
lesskaber” og ”kommunikation og sprog”. 

 

Eksempel fra vuggestuen. 

Med fokus på selvhjulpenhed omkring spisning: Når alle er færdige med at spise, opfordrer 
personalet barnet til at lægge sin hagesmæk på nederste hylde af rullebordet, dernæst til at 
tage sin egen tallerken, bestil og glas over på rullebordet og personalet har fokus på barnets 
iagttagende og deltagende måde at agere på. 

Eksempel fra børnehaven: 

Alle børn/det enkelte barn får lov til at være tilskuer i en periode (legitim perifer tilskuer) 
f.eks. ved opstart i en leg. Det betyder at tiden benyttes til at være undersøgende og samti-
dig en guidning fra personalet til at være deltager i gruppen med blik for barnets nærmeste 
udviklingszone/hvor de er p.t. i deres udvikling/alder/forståelse. 

Det ses også ved planlægning af temaer, f.eks. når alle børn smager på noget nyt, som i te-
maet om havet, hvor børnene smagte blæksprutter, muslinger, rejer tang og forskellige fisk. 
Her udforsker og erfarer børnene nye smage 

  



 

 

 

  

Social udvikling 

”Social udvikling er udvikling af sociale handlemuligheder og delta-
gelsesformer 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.” 

 

 

Pædagogiske mål for læreplanstemaet: 

1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn trives og indgår i soci-
ale fællesskaber, og at alle børn udvikler empati og relationer.  

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

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø børnenes sociale udvik-
ling? 

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 indretter stuerne og planlægger dagen med mulighed for både fordybelse og mulighed 
for fælleslege/aktiviteter. Vi har øje for at alle børn bliver en del af børnefællesskabet og 
har mindst 1 ven. Som personale har vi en anerkendende omgangstone til såvel børn 
som voksne. Vi anerkender legens store betydning for social læring/for at danne relatio-
ner/lære at løse konflikter/indgå kompromisser m.m. Legen skal understøtte barnets lyst 
til at eksperimentere og søge nye udfordringer. Personalet igangsætter nye fælleslege 
der giver børnene mulighed for efterfølgende i den frie leg at fortsætte denne leg. Her 
øver børnene sig i at aflæse og forstå andre børns signaler. 

I vuggestuen ses det f.eks. i dannelsen af grupper, hvor det er vigtigt at alle børn har en 
ven eller mulighed for at danne tætte relationer og for at nye venskaber kan opstå. 

I børnehaven styrkes fællesskabet ved fællesaktiviteter som at komme på ture/få fælles 
oplevelser/fælles aktiviteter med mulighed for at skabe nye relationer/opdage nye kompe-
tencer hos de andre børn i børnehaven.  



 

 

 

Vi lægger vægt på følgende fokusord i forhold til de to mål: Sociale fællesskaber, forskel-
ligheder og selvstændighed for børnehaven. For vuggestue er det empati, social læring 
gennem leg og begyndende medindflydelse. 

I det pædagogisk grundlag tages der afsæt i værdierne ”Læring”, Leg”, ”Børnefællesska-
ber” og ”Børnesyn” og ”Børn i udsatte positioner”. 

Samspil med de øvrige læreplanstemaer sker med ”Alsidig personlig udvikling”, ”Krop, 
sanser og bevægelse” , Kultur, æstetik og fællesskaber” og ”Kommunikation og sprog”. 

Eksempel fra vuggestuen. 

Tre børn, A, B og C leger på legepladsen. A tager en pind fra B, der råber og bliver ked af 
det. Den voksne: ”Hov, du fik lige taget pinden fra B og han blev ked af det. Den får han 
igen, og vi finder en pind til dig. Og så kan I måske lege sammen med hver sin pind.” 

Eksempel fra Børnehaven: 

Der er fællessamlinger 2 gange om ugen, hvor det dels handler om fællessange og dels 
om sprog. Fællessangene består af sæsonprægede sange og danse, lyde, fagter og det 
slutter med afslapning. På sprogdagene synger vi f.eks. ”Alfreds nye bil” og ”Lille Ole” 
dvs. sange med mundmotorik mm.  

Kommunikation og sprog 

”Børns kommunikation og sprog tilegnes og udvikles i nære relati-
oner med barnets forældre, i fællesskaber med andre børn og 
sammen med det pædagogiske personale.  

Det centrale for børns sprogtilegnelse er, at læringsmiljøet under-
støtter børns kommunikative og sproglige interaktioner med det 
pædagogiske personale. Det er ligeledes centralt, at det pædago-
giske personale er bevidst om, at de fungerer som sproglige rolle-
modeller for børnene, og at børnene guides til at indgå i fællesska-
ber med andre børn.” 

 

 

Pædagogiske mål for læreplanstemaet: 

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

2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn opnår erfaringer med 
at kommunikere og sprogliggøre tanker, behov og ideer, som børnene kan anvende 
i sociale fællesskaber. 



 

 

 

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 arbejder med at styrke alle børns sprogtilegnelse, så de udvikler ordforråd og begreber 
der relaterer sig til deres hverdagsliv og deres omgivelser. Derfor arbejder vi med dialog 
og sprogligt samspil med alle børn, på en måde hvor vi tager udgangspunkt i barnets 
nærmeste udviklingszone. Vi arbejder med sprogliggørelse både i lege, pædagogiske ak-
tiviteter og i hverdagsrutinerne. Der er virkelig gode sproglige læringsmuligheder fx i gar-
deroben, på badeværelset og ved måltiderne. Vi benævner ord på det der er i omgivel-
serne og særligt i de situationer hvor det giver mening for barnet og altid med en legende 
tilgang. Sproget kan både udvikle sig i og udvikle samspillet mellem barnet og den 
voksne og mellem børnene. Derfor er vi bevidste om at arbejde med sprogliggørelse fx i 
lege så vi støtter børnene i at knytte venskaber og få relationer med hinanden. Børn hvis 
verbale sprog endnu ikke er så udviklet, støtter vi i hverdagen ved, at vi sætter ord på 
barnets intentioner og hvad der sker i legen, så børnene også derigennem får øje på hin-
anden og lege opstår og udvikles. 

Den ugentlige sprogdag understøtter børnenes mulighed for at udvikle sprog der både 
styrker og styrkes gennem lege, fællessamlinger m.m. Det er vigtigt at vi som personale 
ser det enkelte barns sproglige udvikling/sprogforståelse, så børnene opnår erfaringer 
med at kommunikere og sætte ord på deres tanker, behov og ideer. Det vil typisk ske 
sammen med det pædagogiske personale (rollemodeller) samt de øvrige børn. Persona-
let lytter, fortæller, stiller spørgsmål, leger med sproget og skaber plads til at børnene kan 
gøre det samme og gør det sammen med børnene. 

Den sprogansvarlige pædagog udarbejder sprogvurderinger på alle 3årige og hvis der er 
behov for en særlig eller fokuseret indsats for at støtte op om børnenes sprog, udarbejder 
den sprogansvarlige pædagog og stuens medarbejdere en plan for en sproglige indsats. 
En særlig eller fokuseret indsats foregår i hverdagspædagogikken, sammen med andre 
børn og med et særligt sprogligt fokus. 

I vuggestuen ses det ved at personalet sætter ord på omgivelserne, handlinger og ople-
velser. 

I børnehaven ses det ved at personalet udfordrer børnene til sproglige lege og kreativite-
ter i forbindelse med rim og remser samt vrøvlerim. 

Vi lægger vægt på følgende fokusord i forhold til de to mål: Nærvær, leg og sproglige læ-
ringsmuligheder for børnehaven. For vuggestuen er det nærvær, positive interaktioner og 
sprog i rutinerne. 

Som rollemodeller er det vigtigt med en anerkendende omgangstone til såvel børn som 
andre voksne. 



 

 

 

I det pædagogisk grundlag tages der afsæt i værdierne” Leg”, ”Børn i udsatte positioner” 
og ”Forældresamarbejde”, ”Pædagogiske læringsmiljø” og ”Børnefællesskaber”. 

Samspil med de øvrige læreplanstemaer sker med ”Alsidig personlig udvikling”, Kultur, 
æstetik og fællesskaber”, ”social udvikling” og ”krop, sanser og bevægelse”. 

Eksempel fra vuggestuen: 

Vi samler en lille gruppe til den ugentlige sprogdag. Vi begynder med at benævne, hvem 
der er tilstede, synger en sang, der har relation til tema/årstid eller andet. Dernæst åbner 
vi en sprogkuffert, og den bog der er i kufferten læser vi og taler vi om, den voksne finder 
fokusord som gentages ofte. Derefter leger vi med de artefakter der ligger i kufferten. Til 
slut synger vi farvel sangen.  

Eksempel fra børnehaven. 

På sprogdagene begynder vi fælles med mundmotoriske sange, med fagter samt rytmik 
og dans. På sprogdagene deles børnene i mindre grupper/deres sproggrupper. Der arbej-
des med forskellige temaer i de forskellige grupper f.eks. udtale, ordforråd, ordforståelse, 
hukommelse og rytmisk opmærksomhed. Til sidst slutter vi af med en afslutningssang. 

 

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 fun-
damentet for erfaring, viden, følelsesmæssige og sociale proces-
ser, ligesom al kommunikation og relationsdannelse udgår fra 
kroppen”. 

 

 

Pædagogiske mål for læreplanstemaet: 

1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udforsker og eksperi-
menterer med mange forskellige måder at bruge kroppen på.  

2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn oplever krops- og 
bevægelsesglæde både i ro og i aktivitet, så børnene bliver fortrolige med deres 
krop, herunder kropslige fornemmelser, kroppens funktioner, sanser og forskellige 
former for bevægelse. 

 



 

 

 

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

Herunder, hvordan vores pædagogiske læringsmiljø: 

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

 Tager udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag  

 Ses i samspil med de øvrige læreplanstemaer. 

Vi bestræber os på at børnene dagligt bruger kroppen hensigtsmæssigt og på at prøve 
nyt/eksperimentere med forskellige måder at bruge kroppen på. Vi bestræber os på at 
skabe ro/pause for alle børn i middagstiden, samt at have yoga med i alle planlagte te-
maer. Børnene inviteres til at bruge kroppen på forskellige måder ind og ude. Også her er 
legen central for at udvikle større mestring/udvikling af kroppens muligheder og udtryk. 

I vuggestuen ses det ved at de f.eks. selv hælder mælk op, tegner m.m. På legepladsen 
er der mulighed for at kravle, gå, løbe, ruche m.m. 

I børnehaven ses det gennem sanglege/fagtesange om kroppen og andre motoriske akti-
viteter, samt tegne, sy, perler og andre kreative aktiviteter. 

Vi lægger vægt på følgende fokusord i forhold til de to mål: Motorisk udvikling, kropsiden-
titet og bevægelsesfællesskaberi børnehaven. I vuggestuen på kropsbevidsthed og san-
sestimuli. 

I det pædagogiske grundlag tages der afsæt i værdierne” Pædagogisk læringsmiljø”, 
”Læring” og ”Forældresamarbejde”, ”leg”, ”Børnefællesskaber” og ”Dannelse og børne-
perspektiv” 

Samspil med de øvrige læreplanstemaer sker med ”Natur, udeliv og science”, Alsidig per-
sonlig udvikling” og ”Kultur, æstetik og fællesskab”. 

Børnehuset har guldmærke i økologi, dvs. at mellem 90 og 100% af de indkøbte fødeva-
rer er økologiske og der er ekstra fødevaretilsyn. Der laves en menuplan for en måned ad 
gangen, som ligger på Famly. Børnehusets kostpolitik ligger på hjemmesiden/Famly, med 
fokus på sunde alsidige kostvaner og på at smage på forskellige af årstidens fødevarer. 
Madlavning sammen med børnene er også en del af læringsmiljøet og børn i forskellige 
aldre kan være med til at lave mad ud fra deres forudsætninger. Særligt de ældste børn i 
børnehaven inddrages fx i at lave suppe til alle børn en gang om ugen. Børnene gør 
grøntsagerne klar til suppen torsdag eftermiddag og tilbereder suppen over bål fredag for-
middag. Det er meget meningsfuldt for børnene at de er med til at lave maden, både fordi 
de glæder sig over og er stolte af at de kan, og fordi det at få råvarer i hænderne er med 
til at styrke børnenes madmod og lyst til at prøve at smage nye ting.  

Eksempel fra vuggestuen: 

Vi går på legepladsen, personalet tegner felter med farver på fliserne og lægger hulahop-
ringe i en bane. Børnene deltager som de kan, nogle hopper på et ben, andre på to ben, 



 

 

 

andre igen går igennem banen. Personalet er opmærksomme på at der er forskellige gra-
der af deltagelse. De børn der deltager helt, de børn der iagttager og er på vej ind i aktivi-
teten og måske har behov for guidning. 

 

Eksempel fra børnehaven: 

I stilletiden (middagstiden) ligger alle børnene på gulvet på en lille pude/tæppe, hører hi-
storie eller stille musik, for at slappe af. Personalet går rundt og f.eks. vifter med et tør-
klæde over børnene imens. Nogle dage begynder vi med en fysisk aktivitet inden stilhe-
den.  

  

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.” 

 

 

Pædagogiske mål for læreplanstemaet: 

1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn får konkrete erfaringer 
med naturen, som udvikler deres nysgerrighed og lyst til at udforske naturen, som 
giver børnene mulighed for at opleve menneskets forbundethed med naturen, og 
som giver børnene en begyndende forståelse for betydningen af en bæredygtig ud-
vikling. 

2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn aktivt observerer og 
undersøger naturfænomener i deres omverden, så børnene får erfaringer med at 
genkende og udtrykke sig om årsag, virkning og sammenhænge, herunder en be-
gyndende matematisk opmærksomhed. 

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø, at børnene gør sig erfarin-
ger 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. 

Vi bestræber os på at komme ud hver dag. Legepladsen er indrettet med forskellige mu-
ligheder for leg og bevægelse og fordybelse. Vi følger årets gang med dets kendemær-
ker/traditioner og vil gerne lære børnene at passe på naturen f.eks. at man ikke bare 
knækker grene af osv. Legepladsens buskads og ture ud af huset giver børnene mulig-
hed for at udforske naturen/ naturfænomener og få en begyndende forståelse for betyd-
ningen af en bæredygtig udvikling. Børnene får mulighed for at få erfaringer med at kate-
gorisere og systematisere deres omverden ved at eksperimentere med begreber som 
stor/lille, mange/få eller tung/let og former, samt begyndende matematisk opmærksom-
hed på tal. Personalet og børnene bruger Ipads som opslagsværker, når vi skal finde svar 
på de mange spørgsmål. 

Det ses i vuggestuen ved at børnene leger/undersøger sandkassens muligheder med 
vand og sand, hopper i vandpytter, samt finder smådyr i ”skoven”. 

Det ses i børnehaven ved at børnene daglig taler om vejret, årstider og vejrfænomener, 
at de undres over naturvidenskabelige begreber som undersøges via Ipad. Der laves for-
søg med at så og plante. 

Vi lægger vægt på følgende fokusord i forhold til de to mål: Naturtyper, fantasi og fortolk-
ning og matematisk opmærksomhed i børnehaven og i vuggestuen er det vejrfænome-
ner, naturens materialer og sansning. 

I det pædagogisk grundlag tages der afsæt i værdierne ” Børnefællesskaber”, ”Læring”, 
”Børnefællesskaber”, ”Leg” og ”Børn i udsatte positioner”. 

Samspil med de øvrige læreplanstemaer sker med ” krop, sanser og bevægelse”, ”kultur, 
æstetik og fællesskaber”, ”Social udvikling”, ”Krop og bevægelse” og ” Alsidig personlig 
udvikling” 

Vi har et akvarie med fisk i fællesrummet, og kaniner i bur/løbegård på børnehavens le-
geplads. Børnene er med til at fodre og i et vist omfang passe dyrene. Herunder taler vi 
med børnene om dyrenes behov for pasning m.m.   

Eksempel fra vuggestuen: 

På vej til legepladsen taler personalet om, hvordan vejret ser ud den pågældende dag og 
hvad man så skal have på af tøj og fodtøj. Når vi er kommet ud tæller vi børnene, ting på 
legepladsen mm. Vi finder forskelligt alt efter årstiden f.eks. biller eller blade. 

Eksempel fra børnehaven: 

Børnene benytter naturens materialer til deres fantasilege f.eks. madlavning: På lege-
pladsen leger en gruppe børn ”skole”. Et barn er lærer og de andre er elever. Eleverne 
har taget en spand fyldt til kanten med sand, laver en glat overflade i sandet som de ”skri-
ver” på med en pind, hvisker det ud igen ved at glatte sandet og ”skriver” igen. 

 



 

 

 

Kultur, æstetik og fællesskab 

”Kultur er en kunstnerisk, skabende kraft, der aktiverer børns san-
ser 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 forskel-
lige måder og forstå deres omverden.”  

 

Pædagogiske mål for læreplanstemaet: 

1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn indgår i ligeværdige og 
forskellige former for fællesskaber, hvor de oplever egne og andres kulturelle bag-
grunde, normer, traditioner og værdier.  

2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn får mange forskellige 
kulturelle oplevelser, både som tilskuere og aktive deltagere, som stimulerer 
børnenes engagement, fantasi, kreativitet og nysgerrighed, og at børnene får 
erfaringer med at anvende forskellige materialer, redskaber og medier. 

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø, at børnene gør sig erfarin-
ger 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. 

Vi indretter stuerne med ”rum i rummet” for at inspirere til fordybelse i legen og lægger 
vægt på at alle rum ser indbydende ud. Det vil sige, at vi vil gerne, hvor der er muligt 
sammen med børnene, sortere og lægge legetøjet frem med det, som det hører sammen 
med. Stuerne og legepladsen indbyder både til at fordybe sig få børn sammen om noget 
og til fælleslege, dvs. mange børn sammen. Vi bestræber os på, at børnene løbende får 
tilbud om kulturelle oplevelser som sommerunderholdning, teatertur for storegruppen 
samt optræden til sommerfesten. Dvs. at de er både iagttagende og deltagende. Vi læser 
bøger ved samlinger og temaer. Alle stuer giver børnene mulighed for selv at lade sig in-
spirere af bøger, og billeder i børnehøjde. Traditioner afspejles i årshjulets opbygning og i 
tematiske pædagogiske forløb. 

Det ses i vuggestuen ved at børnene præsenteres for forskellige materialer som tegning, 
maling, musik, dans sang m.m.  

Det ses i børnehaven ved at børnene er med til at lave ”emner” til udstilling efter et tema 
og ved at der hver mandag er en fælles ”musiksamling” med årstidens relevante gamle 
og nye sange/sanglege. 



 

 

 

Vi lægger vægt på følgende fokusord i forhold til de to mål: Aktiv deltagelse og engage-
ment, adgang til forskellige materialer og forskellige kulturelle oplevelser i børnehaven. I 
vuggestuen er der fokus på de fysiske læringsmiljøer, traditioner og børnenes nysgerrig-
hed. 

I det pædagogisk grundlag tages der afsæt i værdierne ” Børnefællesskaber”, ” Pædago-
giske læringsmiljøer”, ”Dannelse og børneperspektiv” og ”Forældresamarbejde”.  

Samspil med de øvrige læreplanstemaer sker med ”Alsidig personlig udvikling”, ”Krop, 
sanser og bevægelse”, ”Kommunikation og sprog” og ”Social udvikling” 

 

Eksempel fra vuggestuen: 

Personalet hænger skilt på døren og flag op ved barnets fødselsdag og på stuen hænges 
flag op og der dækkes op på et langt fælles bord med fødselsdagstog. Der synges fød-
selsdagssang mens der spises boller eller frugt. Bagefter tæller vi hvor mange år barnet 
er blevet. Der er samtale om hvem der mon har fødselsdag, så børnene nysgerrigt gæt-
ter. De ældste børn deltager i spørgsmål om de skal holde fødselsdag, hvem der kom-
mer, om de har fået gaver m.m. Nogle gange deltager forældre. 

Eksempel fra børnehaven: 

Vi genindretter med jævne mellemrum for at imødekomme den pågældende børne-
gruppe. Rummene er åbne og alle læreplanstemaer er medtænkt f.eks. sanserne, når der 
arbejdes med papmache i forbindelse med temaet om ”Havet”. 

 

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 sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og børnenes trivsel, læring, 
udvikling og dannelse. Den pædagogiske dokumentation skal indgå i evalueringen.” 
 

Det er ikke et lovkrav at beskrive dagtilbuddets dokumentations- og evalueringsprak-
sis i den pædagogiske læreplan, men det kan være en fordel i udarbejdelsen af lære-
planen at forholde sig til den løbende opfølgning og evaluering af indholdet i lærepla-
nen. 

 

Hvordan skaber vi en evalueringskultur, som udvikler og kvalificerer vores pæda-
gogiske læringsmiljø?  

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

Dagligdagen evalueres løbende ved stuemøderne, hvor der er 2 faste punkter ”organi-
sering” og ”børn”, hvor det evalueres om de besluttede arbejdsgange passer til den ak-
tuelle børnegruppe, og om der er justeringer i forhold til børnenes trivsel, udvikling, læ-
ring og dannelse. Vi vil anvende EVAs redskaber til evaluering af samt EVAs redskaber, 
der hvor evalueringerne giver anledning til nye tiltag i hverdagspædagogikken. 

Dagligdagen dokumenteres til forældrene via billeder og skrift mindst en gang om ugen 
på Famly. 

Ved længerevarende tematiske pædagogiske forløb, som typisk løber i ca. to måneder, 
evaluerer vi ved forløbets afslutning og med brug af EVAs evalueringsredskab ”tegn på 
læring”. Når et tema nærmer sig sin afslutning og inden vi begynder næste tematiske 
forløb evaluerer vi både børnenes udbytte af det pædagogiske forløb og den viden og 
læring, som de pædagogiske medarbejdere har fået i forløbet og væsentlige læringspo-
inter, både i børneperspektivet og i medarbejderperspektivet tager vi med videre i plan-
lægning af næste forløb. Set i forhold til børneperspektivet ser vi på den dokumentation 
vi har samlet løbende under forløbet og reflekterer sammen over, hvad har børnene fået 
ud af forløbet, hvad har vi lært af forløbet, hvilke nye handlinger og tiltag giver evaluerin-
gen anledning til, hvad vil vi gøre endnu mere af og hvad skal vi ikke gøre fremover? 
EVA har udviklet forskellige evalueringsdesigns til evaluering og udvikling af forskellige 
fokusområder og som alle understøtter arbejdet med og evaluering af den styrkede læ-
replan. I et samarbejde mellem de ”faglige fyrtårne”, som er pædagoger i vuggestuen og 
i børnehaven og pædagogisk leder, vil vi anvende EVAs redskaber, der hvor de giver 
mening. Den løbende systematiske evaluering vil være på personalemøder og på pæ-
dagogiske dage og altid inden et forløb afsluttes og et nyt forløb igangsættes. 

Vi har på nuværende tidspunkt erfaring med at undersøge den pædagogiske kvalitet i 
vores sprogarbejde gennem brug af evalueringsredskabet KIDS. De faglige fyrtårne har 
efterfølgende fremlagt evalueringerne i personalegruppen, som har givet anledning til et 
endnu stærkere fokus på de dele af sprogarbejdet, som evalueringen viste, at der var 
behov for at videreudvikle. Det pædagogiske tilsyn vil fra 2020 også tage udgangspunkt 



 

 

 

i en kvalitetsmåling ved brug af KIDS og måle på tre forskellige områder 1. Relationer, 
2. Leg og aktiviteter og 3. De fysiske omgivelser. Tilsynet er dermed også en form for 
evaluering af kvaliteten på de tre områder og alt efter hvad KIDSmålingen viser at vi bør 
udvikle endnu mere på, vil vi efterfølgende sætte mere fokus på i det pædagogiske ar-
bejde med børnene. Fremadrettet vil vi bruge KIDS redskabet til evalueringer.  

Personalemøderne bruger vi blandt andet til at planlægge tematiske pædagogiske for-
løb, hvor den løbende evaluering tænkes ind både fra starten af forløbet og undervejs i 
forløbet. Vi vil anvende forskellige evaluerings- og dokumentationsmetoder fra EVA og 
EMU. Vi er opmærksomme på, at evalueringerne skal have børnenes trivsel, udvikling, 
læring og dannelse i fokus. Nye mål sætter vi med udgangspunkt i hvad den aktuelle 
børnegruppe har behov for og med udgangspunkt i hvad vi løbende lærer om hvad der 
virker godt og ikke virker godt i vores pædagogiske arbejde med børnegrupperne. Eva-
lueringerne skal altid have et fremadrettet perspektiv, så vores nye viden og erfaringer 
bringes i spil fremadrettet i nye tiltag og ændret praksis. 

  

Hvordan evaluerer vi arbejdet med den pædagogiske læreplan, som skal foretages 
mindst hvert andet år? 

Her kan I fx kort beskrive, hvordan evaluering af læreplanen kan ses i forhold til jeres 
evalueringskultur i hverdagen. 

Den pædagogiske læreplan evalueres dels på personalemøder og dels i FKU, og ”Tegn 
på læring” præsenteres løbende for FKU. 

Når vi skal evaluere læreplanen hvert andet år, vil vi indsamle de evalueringer, som vi har 
udarbejdet løbende gennem de to år der er gået. Evalueringerne samles fra flere forskel-
lige sider. Vi vil trække viden og læring ud fra de forskellige evalueringer vi har udarbejdet 
løbende på de længerevarende pædagogiske tematiske forløb, som er blevet evalueret 
på personalemøder, de løbende evalueringer fra stuemøderne, vores KIDSmålinger, det 
pædagogiske tilsyn, den samlede rapport fra sprogvurderingerne, referater fra FKU. 

Vi vil gennemgå evalueringerne ud fra en systematik, hvor vi anvender EVAs evaluerings-
redskaber, som er udviklet til at evaluere i dagtilbud. Det vil fortrinsvis være de faglige fyr-
tårne og pædagogisk leder som i fællesskab tilrettelægger evalueringen og som skal 
sikre, det fremadrettede arbejde med den styrkede læreplan i praksis i hverdagen med 
børnene. Evalueringen af den styrkede læreplan vil både have fokus på børneperspekti-
vet - hvad der viser sig at børnene har behov for mere eller mindre af og hvad vi vil gøre 
for at det sker og et medarbejderperspektiv, som har fokus på, hvad medarbejderne har 
behov for videre faglig udvikling og læring omkring og hvordan vi vil sikre det fremadret-
tet. FKU vil også blive inddraget i evalueringen af læreplanen ved hjælp at nogle af de 
samme redskaber fra EVA taget op på FKUmøde. 



 

 

 

 

 


