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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 
vores pædagogiske over¬vejelser og refleksioner med eksempler, der 
er retningsgivende for det daglige pædagogiske arbejde.



Ramme for udarbejdelse af den pædagogiske 
læreplan
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Hvem er vi?

Trehøje er et børnehus med plads til 55 børn. Vi har en vuggestue, en småbørnsgruppe og en børnehave.  
Vi er 6 pædagoger, 3 medhjælpere, 1 køkkenleder, der laver hjemmelavet økologisk mad og en pædago-
gisk leder.
Trehøje er en del af område Midtvest bestående af i alt 8 dagtilbud med fælles områdeleder.
Vores pædagogiske læreplan er udarbejdet af personale og pædagogisk leder. Både gennem dialoger om 
vores praksis i hverdagen samt på fælles personalemøder. Forældrene har været inddraget i processen 
gennem løbende information, dialog i hverdagen samt i samarbejde med vores lokale forældrekontak-
tud-valg (FKU).

Områdebestyrelsen har ligeledes udarbejdet overordnede principper som området, som skal afspejles i 
de lokalt udarbejdede læreplaner:

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 forudsætning 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 velkomne, også når 
noget svært, og børnene skal opleve gode eksempler på dialog og imødekommenhed mellem de voksne
Kommunikation: god, ærlig, feedback på hvordan barnets dag har været, så barnet understøttes 
gennem positive relationer mellem de voksne og mellem barn og voksen.
 
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 dannelse. 
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 forælder. 

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
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Hvem er vi?

Trehøje er et børnehus, hvor vi vægter den trygge relation højt i hverdagen. Vi er bevidste om betydnin-
gen af nærvær og tryghed i relationen som forudsætningen for at barnet trives, lærer, udvikler sig og 
dannes i støttende ligeværdigt samspil. I vores børnehus skal alle børn opleve at være del af et fælless-
kab og mødes af nærværende og tilgængelige voksne. Voksne, der er opmærksomme på barnets signal-
er og udviser empati og omsorg. Voksne, der inviterer børn til fællesskab og samtaler, og som rummer og 
inddrager børnenes perspektiver og erfaringer i hverdagen. 
Vi har en stabil personalegruppe, hvor vi kender – og hjælper hinanden. Vi kender alle børnene – og de 
kender os. Vores forskellige kompetencer og faglige interesser, ønsker vi at bruge aktivt i hverdagen. Vi 
planlægger og reflekterer sammen for at sikre os udvikling og sammenhæng i vores pædagogiske tilgang 
og forståelse. 

I Trehøje har vi en struktur med en vuggestue, småbørnsgruppe og børnehaven. Denne struktur giver 
børne-ne mulighed for en glidende overgang fra vuggestuen til børnehaven. 

Vi arbejder bevidst og reflekteret med hverdagens rutiner og det læringspotentiale, de rummer. De rutiner, 
vi udfører hver dag og mange gange i løbet af en dag, er funderet i systematiske pædagogiske overve-
jelser, for at sikre hverdagens rutiner som et læringsrum af høj kvalitet for børnene. 

Vores børnehus er omgivet af grønne områder med mulighed for at udforske og opdage naturen. Vi har 
skoven, dyr og forskellige legepladser i gå-afstand. Vores ambition er at tænke uderummet som en del af 
vores pædagogiske læringsrum og bringe de pædagogiske aktiviteter med udenfor. Uderummet er 
således både en mulighedernes legeplads for børnene men kan også fungere som et struktureret rum for 
pædagogiske aktiviteter og forløb.

I Trehøje har vi forskellige traditioner, som vi på samme tid holder fast i men også evaluerer og udvikler 
som en del af vores pædagogiske praksis. Dette for at sikre os dels at gøre børnene fortrolige med 
forskellige traditioner men også at traditionerne integreres i hverdagen og i forhold til børnegrupperne på 
en meningsfuld måde. Nye traditioner kommer til, senest vores høsttema, hvor vi ”høster” og har mange 
forberedelser for at slutte af med en høstfest for alle i huset.
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Pædagogisk grundlag

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

”Det pædagogiske grundlag består af en række fælles centrale elementer, som skal være kendetegnende 
for den forståelse og tilgang, hvormed der skal arbejdes med børns trivsel, læring, udvikling og dannelse i 
alle dagtilbud i Danmark.”
 
”De centrale elementer er: 

”Loven fastsætter, at alle elementer i det fælles pædagogiske grundlag skal være udgangspunkt for 
arbejdet med den pædagogiske læreplan og dermed det pædagogiske arbejde med børns læring i 
dagtilbud.”

”Nogle elementer i form af fx børnesynet skal altid være til stede i det pædagogiske læringsmiljø, mens 
andre elementer som fx arbejdet med at skabe en god overgang til børnehaveklassen kan være mere til 
stede i nogle sammenhænge end andre.”

Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 14

Børnesyn. Det at være barn har værdi i sig selv.
     
Dannelse og børneperspektiv. Børn på fx 2 og 4 år skal høres og tages alvorligt som led i 
starten på en dannelsesproces og demokratisk forståelse.
 
Leg. Legen har en værdi i sig selv og skal være en gennemgående del af et dagtilbud.
 
Læring. Læring skal forstås bredt, og læring sker fx gennem leg, relationer, planlagte aktiviteter 
og udforskning af naturen og ved at blive udfordret.

Børnefællesskaber. Leg, dannelse og læring sker i børnefællesskaber, som det pædagogiske 
personale sætter rammerne for.

Pædagogisk læringsmiljø. Et trygt og stimulerende pædagogisk læringsmiljø er udgangspunk-
tet for arbejdet med børns læring.

Forældresamarbejde. Et godt forældresamarbejde har fokus på at styrke både barnets trivsel 
og barnets læring.

Børn i udsatte positioner. Alle børn skal udfordres og opleve mestring i lege og aktiviteter.

Sammenhæng til børnehaveklassen. Sammenhæng handler blandt andet om at understøtte 
børns sociale kompetencer, tro på egne evner, nysgerrighed mv.”
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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, dannelse og børneperspektiv

I vores børnehus skal alle børn opleve, at det at være barn har en værdi i sig selv og at der er plads, tid 
og ro til netop at være barn. Udgangspunktet for vores arbejde er at alle børn skal føle sig trygge, set og 
hørt i et omsorgsfuldt læringsmiljø. Børnene trives og udvikler sig, når de bliver mødt af nærværende 
voksne, der ser og rummer det enkelte barn, dets forudsætninger og emotioner. Derfor skal vi som voksne 
altid være bevidste om vores egen rolle ift. at etablere et trygt læringsmiljø for børnegruppen. De skal 
blive set og lyttet til, de skal opleve at de voksne tager det at være barn alvorligt. 

Vi har blandt andet fokus på måltidet som en vigtig del af at barnet oplever selv at mestre sin hverdag. 
Måltidet rummer mange muligheder for som barn at blive set og have medbestemmelse. Eksempelvis 
oplever børnene at være med til at bestemme, hvad der skal på menuen. Deres ønsker og forslag indgår i 
planlægningen i køkkenet. Børnene mærker, de har indflydelse, når deres yndlingsret bliver serveret eller 
når de kommer med i køkkenet for at tilberede pizza med netop deres favoritfyld. Et andet eksempel er, 
hvor et barn vælger at dække et bord helt i blåt, med blå kopper, tallerkner mm. Barnet oplever at blive 
mødt og have indflydelse på, hvordan bordet skal se ud. Vi bliver ofte bekræftet i måltidet som en 
rutine-situation i hverdagen, der rummer stort lærings- og dannelsespotentiale. Ved at deltage i måltidet 
og dets forberedelser, lærer børnene at indgå i et fællesskab, at få kendskab til og blive fortrolig med 
spilleregler-ne i en social kontekst og ligeledes udskyde eller tilsidesætte egne behov. Når f.eks. kammer-
aten vælger at dække med blåt service og dette accepteres, selvom man måske ville have ønsket sig en 
rød kop.

Barnets læring og dannelse sker igennem hele dagen, således både i hverdagens rutiner, i fællesskabet 
og i planlagte aktiviteter. Barnet gør sig erfaringer med egne og andres handlemuligheder og de voksne 
guider barnet ift. at agere på en hensynsfuld måde. Børnene skal kunne bruge de voksne som rollemod-
eller og spejle sig i dem deres dannelsesproces. Eksempelvis når vi er på tur, guider de voksne børnene 
og viser dem, hvordan vi agerer i det offentlige rum og i mødet med andre mennesker (eksempelvis at gå 
over i et fodgængerfelt, bliver hos sin gå-makker, tale stille på biblioteket mm.) 

Børnefællesskaber

Alle børn skal opleve at de er af betydning for gruppen – at vi har brug for alle i vores fællesskab. De skal 
ligeledes styrkes i oplevelsen af, at der er plads til at deltage i fællesskabet på forskellig vis. Det pæda-go-
giske personale er opmærksomme på, hvilke børn der har brug for at sidde ved siden af en voksne til 
samling. Personalet skal ligeledes være i stand til at vurdere, hvornår et barn eksempelvis er parat til at 
stille sig op foran gruppen. Ved at skabe rum for disse forskellige deltagelsesmuligheder, styrkes barnets 
oplevelse af at være betydningsfuld og bidrage positivt til fællesskabet. Vi søger at styrke tilhørsforholdet 
til børnegruppen men også differentierede børnefællesskaber, gennem fællestema på tværs af huset, 
fæl-lessamling og ture ud af huset på tværs af grupper.

Børnesyn, Dannelse og børneperspektiv, 
Leg, Læring og Børnefællesskaber
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Leg

Vi har fokus på at understøtte børnenes legekompetencer og deltagelsesmuligheder. Dette sker ved at de 
voksne rammesætter, udvikler og opbygger et legeunivers sammen med børnene. Som en del af udviklin-
gen af vores pædagogiske praksis har vi fokus på den voksnes rolle og deltagelsesmuligheder i legen. I 
den forbindelse arbejder vi med legemanuskripter, hvorved den voksne kan rammesætte en leg og 
samtidig inddrage alle børn ift. roller i legen. Ud over legemanuskripter arbejder vi med gentagelser og 
legeforløb. Vi vægter, at der skabes plads til børnenes spontane leg samt det pædagogiske personales 
rammesatte leg. Legen er en god indikator for det pædagogiske personale, ift. hvad børnene er optaget 
af. Det kan være, når vuggestuebørnene leger teselskab, hvor den voksne sætter rammen men hvor 
børnene definerer indholdet af legen. Eller når børnehavebørnene opbygger et Pokemon univers, som de 
voksne understøtter bla. ved at definere sociale spilleregler for legen. 

I legen øver børnene sig og udvikler personlige, sociale og motoriske kompetencer. Alt det de kan, og det 
de øver sig på, kommer i spil. Børnene skal komme ind i legen, aftale rammer og regler for legen, forhan-
dle og indgå kompromisser undervejs samt komme med ideer og input. Legen ændrer sig undervejs og 
børnene skal forholde sig til nye konstellationer og evt. konflikter. Dette fordrer, at de voksne er meget 
opmærksomme på legen og tilgængelige for børnene. Nogle gange er det tilstrækkeligt at være med på 
sidelinjen,  hvor andre gange må den voksne deltage aktivt i legen.

Børnesyn, Dannelse og børneperspektiv, 
Leg, Læring og Børnefællesskaber
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Pædagogisk læringsmiljø

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

Når barnet træder ind ad døren om morgenen, starter det pædagogiske læringsmiljø og det fortsætter, 
indtil barnet går hjem om eftermiddagen. De gode overgange er en væsentlig del af det pædagogiske 
læringsmiljø, hvor overgangen mellem hjem og dagtilbud medvirker til en god start på dagen for barnet. Et 
godt kendskab til barnet giver den bedste forudsætning for en god aflevering. Børnene modtages med et 
“godmorgen”, når de træder ind ad døren. Den voksne aflæser barnet og ved hvilke redskaber, man kan 
bruge til at skabe den bedste overgang for barnet. Redskaber, den voksne kan gøre brug af, kan fx være 
opmærksomhed på barnets tøj, finde legetøj frem som barnet interesserer sig for og åbne arme, et smil 
og en plads på skødet. Den ene dag kan et barn komme ind ad døren med et smil og hurtigt vinke til 
mor/far og næste dag kan det være det modsatte. Som modtager af barnet skal man kunne rumme
begge scenarier og give den omsorg, barnet har behov for, som udtryk for omsorg og nærvær men 
ligeledes et læringsmiljø, der understøtter barnets trivsel, læring, udvikling og dannelse.

Vi har fokus på at skabe et læringsmiljø, hvor legetøj, tegneartikler, bøger og skriveredskaber er i børne-
højde. Vi inddrager væggene som en del af læringsmiljøet til at understøtte det pædagogiske arbejde med 
billeder og tekst. Det signalerer både et læringspotentiale og et kreativt udtryk, barnet selv har skabt. Ved 
indgangen til alle grupper står navnet på gruppen med stor skrift suppleret med en tydelig illustration af 
navnet. 

Vores pædagogik er organiseret ud fra en månedsplan, som pædagogerne laver i fællesskab. Udgang-
spunktet for månedsplanen er – med en faglig, didaktisk tilgang – at skabe rammerne for et læringsmiljø, 
der kvalificerer børnenes betingelser for at trives, lære, udvikle sig og dannes gennem hele dagen. 
Ram-mer, der både tilgodeser spontane aktiviteter, børns leg, vokseninitierede forløb samt inddragelse i 
daglige rutiner. 
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Samarbejde med forældre 
om børns læring

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

I vores børnehus tager vi ikke kun imod ”nye” børn men ”nye” familier. Vi er opmærksomme på at familier 
og forældre er forskellige og ønsker at møde den enkelte familie med dets behov, forventninger og 
forud-sætninger. Derfor har vi et stort fokus på, hvordan vi modtager barnet og giver det en plads i 
fællesskabet. Modtagelsen og indkøringen af barnet sker altid ud fra individuelle hensyn og behov. 
Barnet, men også forældrene skal have oplevelsen af at være en del af et fællesskab i Trehøje. Vi 
inddrager nye forældre ved eksempelvis at invitere til forældrekaffe og informere alle forældre, når vi 
modtager en ny familie i huset.

Vi har et fortsat fokus på at opbygge og styrke det gode forældresamarbejde båret af troværdighed, 
gen-sidig tillid og dialog. Dette sker ad forskellige veje: daglig dialog, forældreinddragelse samt forældres-
amtaler. 

I den daglige dialog får vi gensidig mulighed for at justere os ift. barnet og eventuelle forhold, der kan 
spille ind på barnets hverdag. Eksempelvis hvis barnet i en periode har svært ved at blive afleveret, er det 
meget vigtigt sammen med forældrene at lægge en fælles plan/aftale for, hvordan det skal foregå. Nogle 
gange oplever vi behovet for konkret at skabe ”brobygning” mellem os som dagtilbud og hjemmet. Det 
kan eksempelvis være, at barnet har en billedbog af fotos fra institutionen som forældrene anvender 
derhjemme eller vi får billeder fra barnets hverdag i hjemmet. Forældrene kan også låne barnets yndlings-
bog med hjem som en måde at understøtte barnets oplevelse af sammenhæng mellem dets forskellige 
livsverdener. 

Vi opmuntrer forældrene til at deltage i de sociale arrangementer i vores børnehus og oplever stor tilslut-
ning til disse. Forældrene involverer sig i barnets hverdag og får samtidigt et indblik i børnegruppen som 
helhed. Ofte har forældrene en aktiv rolle i disse (ved at medbringe kage til boden, arrangere loppe-
marked, sommerfest, juleboder mm.) Vi inddrager også forældrenetværk og kompetencer, så vi eksem-
pelvis får besøg af en politibil, har guitarspil til vores julefest, kommer på besøg i banken eller får teater-
forestil-ling for de mindste.

Vi holder løbende forældresamtaler, både de planlagte årlige og dem, der opstår som følge af et aktuelt 
behov. Disse samtaler er en måde at udvikle den gensidige tillid, tage hånd om konkrete problemer samt 
gensidig forventningsafstemning. Til forældresamtaler anvender vi Dialogredskabet, som er et redskab 
udviklet til at styrke dialogen mellem personale og forældre ift. barnets trivsel, læring, udvikling og 
dannelse. 

Udover den daglige dialog, forældredeltagelse- og inddragelse samt rum for nødvendige forældresamtaler 
har vi en forventning om at forældrene holder sig orienteret i vores nyhedsbreve og diverse andre infor-
mationskilder og at forældrene generelt involverer sig i barnets hverdag og støtter op om børnefælless-
kabet i institutionen. Vi opfordrer forældre til mangfoldige legeaftaler. Tiltag, der udbygger det gode 
samarbejde om barnets trivsel, læring og udvikling på tværs af hjem og dagtilbud. 
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Børn i udsatte positioner

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

I institutionens hverdag kan der være børn, der har svært ved at tage del i det, der foregår. Her er det de 
voksnes pædagogiske ansvar at skabe rummelige rammer, med plads til børns forskellige delta-
gelsesmuligheder. Et barn skal måske til frokost sidde ved siden af en voksen for at være tryg. Et andet 
barn skal til afslapning have sin bamse med hjemmefra, for bedst at finde ro. Nogle børn kræver ekstra 
forberedelse og en tryg hånd i overgangene i løbet af dagen. For at skabe et læringsmiljø, der fremmer 
alle børns trivsel, læring udvikling og dannelse er det helt centralt, at personalet er bevidste om deres rolle 
og ansvar i forhold til et differentieret børnefællesskab. Det vil blandt andet sige, at etablere trygge 
relationer, at give alle børn et ansvar og anerkende alle barnets følelser – også når det er svært - at 
udvise empati og opmærksomhed. Som personalegruppe har vi fokus på at kunne bruge hinandens 
faglige styrker i etablerin-gen af et fælles ansvar for dette.

Alle børn skal have ansvar og mødes med forventningen om at honorere dette ansvar. Det er det pæda-
gogiske personales ansvar at differentiere ansvar og opgaver ift. barnets forudsætninger. En måde at give 
barnet et ansvar, der for de fleste børn er overkommeligt, er at give barnet et ansvar i relation til hverda-
gens rutiner. Alle børn har eksempelvis en opgave ift. at dække bord, dele mad ud mm. Børnene får et 
ansvar og samtidigt oplevelsen af at være af betydning for gruppen. Opgaverne går på skift og alle spiller 
på den måde ind i fællesskabet. 

Vi samarbejder med PPR og indgår i et tværfagligt Fokusteam (samarbejde mellem børnehuset, psyko-
log, tale-hørepædagog, socialrådgiver samt pædagogisk vejleder). Vi anvender Roskildemodellen som et 
professionelt redskab til at undersøge og styrke samarbejdet omkring børn med behov for særlig støtte, 
der udviser tegn på omsorgssvigt eller mistrivsel.
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Børn i udsatte positioner

Hvordan tilrettelægger vi vores pædagogiske læringsmiljø for de ældste børn, så det skaber 
sammenhæng til børnehaveklassen?
 
Vi arbejder med at skabe gode, trygge sammenhænge i barnets hverdag fra det starter i vuggestue og til 
det skal starte i skolen. Det gør vi blandt andet ved at have god tid, når barnet skal skifte gruppe, ved at 
forberede det på overgangen og ved at lade faste voksne følge med i overgangen. Denne pædagogiske 
tilgang, vi har internt i huset bruger vi ligeledes til at skabe sammenhæng mellem børnehave og børne-
ha-veklassen. Børnene forberedes i god tid på ”det nye” og introduceres løbende for de temaer, der 
arbejdes videre med i skolen. Det gør børnene trygge og læringsparate, at mange forhold i børnehav-
eklassen er genkendelige og som de allerede er fortrolige med. Børnene genkender forventningen om at 
vente på tur, give plads til andre i fællesskabet og kunne sidde stille og modtage en besked. Dette har vi 
et styrket fokus på i barnets sidste år i børnehaven; til samling, i legen, i de vokseninitierede aktiviteter og 
når børnene arbejder koncentreret med deres ”skolemapper” (hvor deres nysgerrighed ift. tal og 
bogstaver styrkes).

Vi arbejder med børnenes fornemmelse for egne og hinandens følelser som en måde at styrke barnets 
positive forventning til et differentieret og tolerant skolefællesskab. Børnemøde, den gode stol, drama, 
diverse fælleslege er nogle af de aktiviteter, hvor dette er i fokus. Her arbejder vi bl.a. med empati og 
følelser; at mærke og kende egne følelser og kunne genkende dem hos andre. Vi ønsker at lære børnene 
at kunne udtrykke positive følelser om deres kammerater og selv at kunne tage imod disse. Derudover at 
kunne se andre, møde og acceptere forskelligheder. Ligeledes at have andres øjne på en selv, hvad 
synes de andre om mig, når jeg gør sådan her. Hvordan bliver jeg mødt ud fra de intentioner jeg har, er 
der noget jeg skal gøre anderledes for at blive mødt, som jeg gerne vil, er nogle af de refleksioner, vi 
understøtter hos barnet.

Sideløbende med vores interne arbejde har vi også et udbygget samarbejde eksternt for at sikre en tryg 
overgang for børnene. Vi har netværksmøder 4 gange årligt, hvor vi deler viden om pædagogiske aktivi-
teter som en del af overgangsarbejdet til skolen. Vi holder overgangssamtaler med forældre og skolerne, 
vi har fælles skovdage og afslutningsfest med de andre skolebørn i området. Vi går på besøg på skolerne 
før skolestart og vi lader en voksen fra børnehaven følge med de første dage i skolen. 
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Øvrige krav til indholdet i den 
pædagogiske læreplan

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

Vi ønsker at styrke børnenes kendskab til og inddragelse i lokalsamfundet som en del af et varieret 
læringsmiljø. Helt konkret har vi haft et forløb ”naturen omkring os”, hvor vi har undersøgt den omgivende 
natur ved gennem en længere periode at tage på ture i nærområdet i faste grupper og med faste voksne. 

Vi besøger biblioteket, den nærliggende spejderhytte og de mange forskelligartede legepladser omkring 
os. Til juletid er vi i kirke, vi tager i Folkeparken om sommeren til fællesarrangementer, vi besøger foræld-
renes arbejdsplads og låner skolens idrætssal. Vi inddrager en lokal idrætskonsulent som sparringsparter 
ift. vores motoriske læringsmiljø. Vi er tilmeldt ordningen ”bogbussen”, hvor vi får et varieret udbud af 
bøger fra biblioteket til vores institution. Forskellige tiltag, der medvirker til at styrke etableringen af et rigt 
og varieret læringsmiljø og børnenes fornemmelse af lokalsamfundet.

Arbejdet med det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø

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

Vi har en dagsstruktur, hvor vi så vidt muligt, opdeler børnene i mindre grupper med faste voksne, som en 
del af et omsorgsfuldt læringsmiljø. Dette giver det pædagogiske personale bedre mulighed for en fokus-
eret indsats i forhold til det enkelte barn. Ligeledes fremmer det et børnemiljø med ro og fordybelse og 
med bedre mulighed for, at det enkelte barn bliver set og hørt. Børnene og deres forældre skal føle sig 
mødt af nærværende voksne, der hilser på børnene med navn, øjenkontakt og smil. Det pædagogiske 
personale er bevidst om betydningen af deres positive fremtoning som medvirker til den trygge 
nærværende stemning.

Vi er nysgerrige i forhold til børnenes oplevelse af hverdagen. Vi spørger børnene, hvor de bedst kan lide 
at lege og om der er steder, de synes mindre godt om i børnehuset. Vi tager højde for børnenes alder, 
modenhed og forudsætninger for at kunne svare. Således kan børnene tage billeder af stedet, tegne det 
eller fortælle om det. Ved børneinterview blev vi opmærksomme på, at nogle af børnene oplevede garder-
oben som et rum med megen larm og uro. Dette gav os et godt indblik i børnenes oplevelse af deres 
hverdag og gav os en unik mulighed for at gentænke vores rutiner omkring børnegarderoben som en 
væsentlig del af et godt børnemiljø. 

Vi medtænker det æstetiske udtryk og hvorvidt det virker inspirerende og indbydende for børnene. Den 
daglige oprydning er vigtig i den henseende, ligeledes at sortere i ødelagt legetøj/bøger. Det er de 
voksnes ansvar at lære børnene at passe på tingene omkring os, rydde op i garderoben, efter en aktivitet 
mm. og have del i ansvaret for de fysiske rammer.
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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.”

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

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø børnenes alsidige personlige 
udvikling?

Det er vigtigt for os, at børnene i Trehøje bliver mødt med glæde, nysgerrighed og entusiasme af de 
voksne. Når de voksne viser børnene, at de holder af dem og deler deres begejstring, støttes børnene i 
troen på sig selv og til med gå- på-mod- at udforske, undersøge og deltage i verden omkring dem. 

Vi opdeler børnene i mindre grupper og med faste voksne for at skabe en tryg og forudsigelig ramme, 
hvorfra børnene opmuntres til at udforske verden og styrkes i tilliden til egne evner. Vi differentierer 
børnegrupperne og er opmærksomme på det enkelte barns nærmeste udviklingszone. Samtidigt er det 
vigtigt for os at orientere os ud fra fællesskabet og give børnene fornemmelsen af at være del af et dette. 
Vi arbejder med at give børnene forståelsen af at man kan deltage i fællesskabet ud fra forskellige 
forudsætninger. Således er vi opmærksomme på, at nogle børn kan sidde længe til samling mens andre 
børn har behov for en pause. Nogle børn byder ind af sig selv mens andre deltager fra en observerende 
position og har brug for en støttende hånd eller direkte fysisk kontakt til en voksne for at kunne deltage i 
fællesskabet. 

Som en del af hverdagens rutiner opmuntrer vi børnene til selvhjulpenhed, da det at kunne selv, styrker 
barnets vedholdenhed og modet til at gå verden i møde med tillid til egne potentialer. Vi giver tid og ro til 
at det lille vuggestuebarn selv hælder mælk i koppen eller til at det større barn lykkes med lynlåsen i 
flyverdragten i garderoben. Samtidigt med at vi opmuntrer barnet til selv at prøve, er det vigtigt at vi som 
voksne er opmærksomme på børnenes forskelligheder og signaler. Barnet skal opleve, at vi er nærværen-
de og klar  til at hjælpe, så udfordringerne ikke bliver uoverskuelige. Derfor er vi tilgængelige i gardero-
ben, på legepladsen eller når det nye puslespil med mange brikker skal lægges. Det kan være med 
opmuntrende ord, en hjælpende hånd eller blot at være fysisk tilstede for at give barnet den nødvendige 
ro og tryghed til at gøre sig nye erfaringer.

 

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 potentialer. 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 pædago-
giske personale og børn imellem. Det skal være præget af omsorg, tryghed og nysgerrighed, så alle 
børn udvikler engagement, livsduelighed, gåpåmod og kompetencer til deltagelse i fællesskaber. 
Dette gælder også i situationer, der kræver fordybelse, vedholdenhed og prioritering. 
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Social udvikling
”Social udvikling er udvikling af sociale handlemuligheder og deltagelsesform-
er og foregår i sociale fællesskaber, hvor børnene kan opleve at høre til, og 
hvor de kan gøre sig erfaringer med selv at øve indflydelse og med at 
værdsætte forskellighed. 

Gennem relationer til andre udvikler børn empati og sociale relationer, og 
læringsmiljøet skal derfor understøtte børns opbygning af relationer til andre 
børn, til det pædagogiske personale, til lokal- og nærmiljøet, til aktiviteter, ting, 
legetøj m.m.”

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

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø børnenes sociale udvikling?

I vuggestuen er der samling, hvor alle børn og voksne er samlet på det runde gulvtæppe. Det 
pædagogiske personale bruger ”Babblarna” som et pædagogisk redskab, der understøtter 
fællesskabet og muligheden for at inddrage alle børn. Alle børnene deltager i et inkluderende 
fællesskab, hvor der er rum for at deltage på hver sin måde. Personalet er opmærksomme på 
børnenes forskellige deltagelsesmuligheder og behov. Nogle børn viser et behov for at kravle 
frem og røre ved ”Babblarna”. Ikke alle børn er lige fysisk aktive men giver udtryk for deres 
følelser og viser, at de deltager sprogligt eller nonverbalt f.eks. med øjenkontakt, mimik og smil. 
Alle børnene vil gerne være med, når den voksne lægger an til at tælle, når samlingen går i 
gang. Det er ikke så vigtigt om de tæller ”1,2,3,4” eller noget helt andet (nogle tæller non-verbalt 
med fingrene) men at de har lyst og mod til at kaste sig ud i og deltage i fællesskabet.

Eksemplet viser, hvordan et trygt, omsorgsfuldt læringsmiljø med nærværende voksne giver 
børnene lysten til at deltage i fællesskabet og hvor børnene har medindflydelse (de kan røre, 
tælle eller holde Babblarna på skift). Ligeledes viser det betydningen af, at det pædagogiske 
læringsmiljø understøtter børnenes forståelse af hinanden og deres forskelligheder. Med 
udgangspunkt i legen og en legende tilgang, hvor personalet inddrager relevant pædagogisk 
materiale, sang og bevægelse, understøttes børnenes brede læringsforståelse.  Børnene 
udforsker og lærer med deres krop og sanser, når de kommunikerer med de voksne og andre 
børn og byder ind i samlingen undervejs. Ligeledes gør børnene sig vigtige sproglige erfaringer 
ved at tælle, synge og interagere i fællesskabet.

 

Pædagogiske mål for læreplanstemaet: 
1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn trives og indgår i sociale fællesskaber, 

og at alle børn udvikler empati og relationer.  
2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte fællesskaber, hvor forskellighed ses som en res-

source, og som bidrager til demokratisk dannelse. 
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I børnehaven styrkes børnene i at være en del af fællesskabet til samling. Vi skal lytte til, hvad 
kammerater-ne siger, vi skal sidde, så vi tager hensyn til sidemanden og vi skal byde relevant 
ind ift. det, der foregår. Alle skal føle, at der er plads til, at de kan byde ind i fællesskabet og at 
det, de byder ind med er vigtigt. Det kan være at bestemme en sang, at vælge en leg, at dele 
mad ud, sætte billeder på tavlen eller komme med input til, hvor samtalen bevæger sig hen. 
Samtidig med, at man selv skal byde ind, skal man også være åben for andres input og kunne 
lytte til dem. Til samling har børn og voksne faste pladser. Det skaber tryghed at vide, at man 
har en plads og er tænkt ind i det, der skal foregå. Samlingen er på den måde til-gængelig for 
alle.

Personalets forberedelse til en samling må altid tage hensyn til alle børn og til gruppen (alder, 
udvikling, dynamik, fokus) og indeholde følgende for at styrke den sociale udvikling:

Og en eller flere af følgende:

Opgaver i forbindelse med måltidet er også en måde vi arbejder med social udvikling. Børnene 
har et ansvar og en vigtig rolle i forhold til at dække bord, hente mad osv. Opgaverne går på skift 
og alle spiller på den måde ind og har ansvar for det fælles måltid.

Social udvikling

Tydelig start; ”Godmorgen nu begynder vi”… Rammen bliver sat. Alle ved, hvad der forventes 
af dem i situationen.
Genkendelighed; ting der går igen hver dag. Det gør samlingen tryg og sætter rammer for, at 
bør-nene lærer at byde ind med deres input. 
Forberedelse af dagen; vi bruger piktogrammer og taler om, hvad der skal ske i dag. Alle 
kender til forventningerne og ved, hvad de skal med hvem bagefter. 
Tydelig slutning; Nu er samlingen slut.

Bevægelse; dette for at øge koncentrationen og bryde at det hele bliver snak og sidde stille.
Sang/musik; vi skaber noget sammen.
Nye input/udfordringer; det kan være en leg, en snak om noget nyt vi skal med evt. billeder til.

•

•

•

•

•
•
•
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Kommunikation og sprog
”Børns kommunikation og sprog tilegnes og udvikles i nære relationer med 
barnets forældre, i fællesskaber med andre børn og sammen med det pæda-
gogiske personale. 

Det centrale for børns sprogtilegnelse er, at læringsmiljøet understøtter børns 
kommunikative og sproglige interaktioner med det pædagogiske personale. 
Det er ligeledes centralt, at det pædagogiske personale er bevidst om, at de 
fungerer som sproglige rollemodeller for børnene, og at børnene guides til at 
indgå i fællesskaber med andre børn.”

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

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø børnenes kommunikation og 
sprog?

En lille gruppe af børn leger ”kaffeselskab”. Børnene giver den voksne kaffe og den voksne 
svarer børne-ne ”hmm den smager godt kaffen. Kan jeg også få mælk i”? Det ene barn tager 
mælkekanden frem, rører og hælder mælk i koppen. ”Den er varm”, siger en af børnene, ”ja 
kaffen er varm, svarer den voksne. Legen varer længe og udbygges undervejs. Børnene 
inddrager en masse forskellige frugter i legen som skal spises samtidigt med at der serveres 
kaffe. En pige rækker en kiwi til den voksne. Den voksne fortæller, at hun ikke så godt kan lide 
kiwi men at hun elsker jordbær, samtidig med at hun rækker et jordbær frem mod pigerne. En af 
børnene forslår, at de skal lege fødselsdag. Den voksne griber pigens initiativ, finder servietter 
og flag frem. Legen har nu udviklet sig til et fødselsdagsselskab, og samtalen udvikler sig, hvor 
børnene og den voksne synger fødselsdagssang sammen flere gange og taler om hvad de har 
fået i fødselsdagsgave.

Ovenstående er et eksempel på, hvordan udviklingen af børns sprog sker i nære relationer til 
andre børn og de voksne, hvor de voksne opmuntrer, griber barnets initiativ og præsenterer 
barnet for nye ord og begreber. Det kræver stor opmærksomhed fra personalet, fordi det funger-
er som rollemodel i samspillet. Det er den voksne, der aktivt bidrager til barnets sproglige 
udvikling og forståelse – ikke bare af sig selv men også som en del af fællesskabet. Derfor skal 
der være tid til at lege fødselsdagsselskab, undre sig sammen over hvad ”snævert” mon bety-
der, når vi synger ”Mariehønen Evigglad” eller når børnene hver dag starter frokostmåltidet med 
en remse eller et rim og hører en historie inden hviletid.  

For at understøtte vores sproglige arbejde anvender vi Sprogtrappen, som er et sprogpædago-
gisk redskab, der personalet til at understøtte børnenes sproglige udvikling og læring. 

 

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. 

 

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.  
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Krop, sanser og bevægelse
”Børn er i verden gennem kroppen, og når de støttes i at bruge, udfordre, 
eksperimentere, mærke og passe på kroppen – gennem ro og bevægelse – 
lægges grundlaget for fysisk og psykisk trivsel. 

Kroppen er et stort og sammensat sansesystem, som udgør fundamentet for 
erfaring, viden, følelsesmæssige og sociale processer, ligesom al kommunika-
tion og relationsdannelse udgår fra kroppen”.

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

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

Det er yogatid i børnehaven. En gruppe på 10 børn er samlet med en voksen. Børnene finder 
deres måtte frem og bliver bedt om at lægge sig ned og lytte til, hvad der skal ske. Der er fokus 
på den voksne, der forklarer øvelserne for børnene.  Nogle børn finder hurtigt roen mens andre 
skal bruge mere tid. Den voksne hjælper børnene med at have fokus på deres krop og deres 
åndedræt. Det er ikke helt nemt men kræver koncentration og kropsfornemmelse at kunne 
deltage. Vi mærker vores krop og dens signaler (er den rolig, urolig, afslappet) hvad den kan og 
hvordan den kræver udholdenhed, balance og styrke. Der rundes af med afslapning, en pige 
ruller sig godt sammen i tæppet og udbryder spontant ”yoga er det bedste, jeg ved”.
At lave yoga med børnene er et eksempel på, hvordan vi hjælper børnene med at få en bedre 
fornemmelse af kroppen og dens signaler samt hvordan vi kan styrke udholdenhed ift. kropslige 
udfordringer. Generelt forsøger vi at præsentere børnene for forskellige (sanse)motoriske 
udfordringer og erfaringer: kuglebad i vuggestuen, arousalforløb i børnehaven, motionsløb, 
balancebane, lån af skolens gymnastiksal osv. Vi hjælper børnene med en forståelse af forskel-
len på at have sin krop i hvile (eksempelvis ved yoga, eller hviletid som alle børn har hver dag) 
eller i aktivitet. Bevægelse og motorikken styrkes gennem en legende tilgang, hvor børnene 
oplever kendte og nye aktiviteter. Derved udforsker det enkelte barn måder at bruge kroppen på, 
ud fra individuelle forudsætninger men også som en del af et større fællesskab. 
Vores generelle fokus på hverdagens rutiner skal også ses som en måde hvorpå det pædago-
giske læringsmiljø understøtter børnenes (fin)motoriske udvikling og kropslig formåen: Børnene 
opfordres til selv at tage tøj af og på, kravle op- og ned ad trip-trapstolen, selv hælde mad/ vand 
op, lyne flyverdragten mm.

Vi har aktuelt fokus på uderummet som en del vores ”legekatalog”, da uderummet inviterer til 
talrige ”kropslige” udfordringer samtidigt med at det styrker barnets mod og tillid til egen 
formåen: bakker at trille nedad, mudrede stier, der skal betrædes uden at sidde fast, træstolpe 
der udfordrer balancen, træer der klatres i – højere og højere for hver gang.

Pædagogiske mål for læreplanstemaet: 
1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udforsker og eksperimenterer 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 fornem-
melser, kroppens funktioner, sanser og forskellige former for bevægelse. 
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Natur, udeliv og science
”Naturoplevelser i barndommen har både en følelsesmæssig, en kropslig, en 
social og en kognitiv dimension. 

Naturen er et rum, hvor børn kan eksperimentere og gøre sig de første erfar-
inger med naturvidenskabelige tænke- og analysemåder. Men naturen er 
også grundlag for arbejdet med bæredygtighed og samspillet mellem menne-
ske, samfund og natur.”

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

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

Det er tur-dag i børnehaven. Børnene har madpakker med og skal på tur ud til skoven. Det er en 
genkendelig rute, som børnene har været på en del gange men som hver gang byder på nye 
oplevelser. Denne gang er der haletudser i vandløbet, som vi kommer forbi. Det er der ikke altid, 
de voksne fortæller børnene, at det er afhængigt af vejret og om, det har regnet. Nogle af 
børnene kan ikke komme tæt nok på for at studere haletudserne, andre observerer på afstand. 
Efterhånden som børnene er fortrolige med turen, får de mere og mere mod på at udforske nye 
forhold i naturen. Træerne bestiges højere og højere. Skoven forvandlet til Sherwoodskoven, 
fordi gruppen netop har læst Robin Hood hjemme i børnehaven. 

Uderummet giver ro til nærvær og fordybelse uden forstyrrelser udefra. Der er højt til loftet og 
frie rammer som udgangspunkt for legen. Naturen byder på oplevelser sammen og giver anled-
ning til ikke bare at udvikle børnenes fantasi og virkelyst men også deres gåpåmod og tillid til 
egne evner. Dette ses tydeligt, eksempelvis når de største børn er på besøg i den lokale spejde-
rhytte. Temaet er bål og bålmad. Børnene inddrages i forberedelserne og hjælper med at hugge 
brænde som forudsætningen for at kunne tænde bål. Børnene lærer, hvorfor brændet skal være 
tørt for at kunne tænde. De voksne er tydelige rollemodeler og viser hvordan man kan tænde op 
i bålet og børnene opmuntres til selv at prøve. Efter observation, flere forsøg og med tydelig 
voksenguidning, lykkedes det børnene selv at tænde op i bålet og det bliver, med børnene egne 
ord ”et godt børnebål”. Ved at være i naturen opnår børnene kendskab til naturfænomener 
samtidigt med de møder udfordringer, der kræver vedholdenhed og tillid til egne evner at over-
komme.

 

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 udvikling. 

2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn aktivt observerer og undersøger natur-
fænomener i deres omverden, så børnene får erfaringer med at genkende og udtrykke sig om årsag, 
virkning og sammenhænge, herunder en begyndende matematisk opmærksomhed. 
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Kultur, æstetik og fællesskab
”Kultur er en kunstnerisk, skabende kraft, der aktiverer børns sanser og 
følelser, ligesom det er kulturelle værdier, som børn tilegner sig i hverdagsliv-
et. 

Gennem læringsmiljøer med fokus på kultur kan børn møde nye sider af sig 
selv, få mulighed for at udtrykke sig på mange forskellige måder og forstå 
deres omverden.”

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

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

Som en del læringsmiljøet skal der være mulighed for at alle børn eksperimenterer med forskel-
lige kulturelle udtryk, materialer og indhold. Den voksne skal have øje for det enkelte barn og 
individuelle forudsætninger i formidlingen af processen så alle børn får mulighed for at deltage. 
Det er derfor en fordel at opdele børnene i mindre grupper ved strukturerede æstetiske læring-
sprocesser. Når vi maler billeder som skal op at hænge i vores bålhus, sker det i små grupper 
for at give det enkelte barn god tid til at skabe sit eget udtryk men også for at tale med barnet i 
processen (om farver, former). Fordybelse i processen giver bedre betingelser for at oplevels-
erne manifesterer sig hos barnet og skaber genkendelighed, når barnet efterfølgende oplever 
billederne hængende på væggene. 

Vi er bevidste om at præsentere børnene for forskellige kulturelle indtryk og udtryk og bruger 
eksempelvis fællesskabet omkring måltidet som en indgang til dette. Således bliver børnene 
præsenteret for forskellige fødevarer/retter. De kan få ”eventyrsuppe” lavet af brændenælder, 
eller bage grønne græsboller som en måde at stimulere og udvikle børnenes fantasi og forestill-
ingsevne. Dette giver samtidigt den voksne lejlighed til at understøtte børnenes sproglige 
udvikling ved at samtale med børnene om nye ord og begreber. Den voksne må skabe en fælles 
opmærksomhed omkring måltidet og det sprog/ sanseindtryk, der er forbundet med dette. 

Pædagogiske mål for læreplanstemaet: 
1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn indgår i ligeværdige og forskellige for-

mer for fællesskaber, hvor de oplever egne og andres kulturelle baggrunde, normer, traditioner og 
værdier.  

2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn får mange forskellige kulturelle ople-
velser, 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. 
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Evalueringskultur

”Lederen af dagtilbuddet er ansvarlig for at etablere en evalueringskultur i dagtilbuddet, som skal udvikle 
og kvalificere det pædagogiske læringsmiljø.

Lederen er ansvarlig for, at arbejdet med den pædagogiske læreplan evalueres mindst hvert andet år med 
henblik på at udvikle arbejdet. Evalueringen skal tage udgangspunkt i de pædago¬giske mål og herunder 
en vurdering af sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø i dagtilbuddet og børnenes trivsel, 
læring, udvikling og dannelse. 

Evalueringen skal offentliggøres.

Lederen af dagtilbuddet er ansvarlig for at sikre en løbende pædagogisk dokumentation af sam-menhæn-
gen mellem det pædagogiske læringsmiljø og børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. Den 
pædagogiske dokumentation skal indgå i evalueringen.”

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

Hvordan skaber vi en evalueringskultur, som udvikler og kvalificerer vores pædagogiske læringsmiljø? 
For at etablere en dokumentations- og evalueringskultur fordrer det en systematisering af evalueringen af 
det pædagogiske arbejde. Hverdagens refleksioner eller ”den daglige omtanke”, skal kvalificeres og 
understøttes af en struktureret evalueringsform. Derfor arbejder vi med at integrere evaluering som en del 
af mødekulturen som en metodisk refleksion over egen og hinandens praksis. Der er et ledelsesmæssigt 
fokus på at bidrage til at strukturere og udvikle den evaluerende tilgang, ved bla. at rammesætte 
møderne, deres indhold og form. 
I etableringen af en evalueringskultur indgår et fortsat fokus på det lovgivningsmæssige krav om, at det 
ikke er det enkelte barn, der skal evalueres men derimod sammenhængen mellem det pædagogiske 
læringsmiljø og børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. Et krav, der fordrer udviklingen af faglig 
selvkritik og reflekteret tilgang til egen og hinandens praksis Ved at få etableret en stærk evalueringskul-
tur, styrkes blikket for sammenhængen mellem pædagogisk praksis og barnets muligheds- og udviklings-
betingelser. Den ledelsesmæssige forventning om, at det pædagogiske personale løbende forholder sig til 
praksis for at kunne udvikle og kvalificere denne, er udtalt som en del af den pædagogiske opgave. 
I bestræbelserne på at styrke evalueringskulturen har vi arbejdet struktureret med ”det velkendte” i form af 
de daglige rutiner i den pædagogiske praksis. Med dette udgangspunkt tydeliggøres sammenhængen 
mellem det pædagogiske læringsmiljø og børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. Måden, det 
pædagogiske personale forstår og handler i de daglige rutiner, er med til at rammesætte børnenes 
udviklings- og handlemuligheder. Denne tilgang hænger godt sammen med den styrkede læreplan, da de 
daglige rutiner med den styrkede læreplan tilskrives stor værdi som en del af det pædagogiske læring-
smiljø. Sammen med de pædagogisk tilrettelagte aktiviteter og børnenes legekultur ses de som de 
vigtigste læringsrum for børns daginstitutionsliv.
For at strukturere og kvalificere vores forståelse, dokumentation og evaluering af praksis, anvender vi 
”redskab til selvevaluering” som et supplerende materiale i arbejdet med den pædagogiske læreplan. Vi 
arbejder også ud fra en månedsplan, som pædagogerne formulerer i fællesskab. Denne arbejdsform 
afspejler en tilgang, hvor vi tænker i sammenhæng mellem aktivitet, det pædagogiske læringsmiljø samt 
pædagogiske mål.

 

 

Det er ikke et lovkrav at beskrive dagtilbuddets dokumentations- og evalueringspraksis i den pædagogi-
ske læreplan, men det kan være en fordel i udarbejdelsen af læreplanen at forholde sig til den løbende 
opfølgning og evaluering af indholdet i læreplanen. 
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Evalueringskultur

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

Vi ønsker at læreplanen skal blive et levende dokument, der både afspejler og sætter retning for 
vores pædagogiske praksis. Læreplanen skal indgå som en del vores refleksionsrum i udviklin-
gen af praksis. I evalueringen af den pædagogiske læreplan evaluerer vi sammenhængen 
mellem det pædagogiske læringsmiljø og børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. Det er 
derfor vores forventning at læreplanen anvendes, justeres og evalueres løbende som en aktivt 
redskab, vi anvender systematisk for at blive klogere på og kvalificere vores pædagogiske 
praksis. 
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