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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 overvejelser og refleksioner med eksempler, der 

er retningsgivende for det daglige pædagogiske arbejde. 
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Ramme for udarbejdelse af den pædagogiske læreplan 

 

 

Den pædagogiske læreplan udarbejdes med udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag 

samt de seks læreplanstemaer og de tilhørende pædagogiske mål for sammenhængen mellem det 

pædagogiske læringsmiljø og børns læring.  
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Hvem er vi? 

 

Børnehuset Knolden er en aldersintegreret institution, der ligger i det naturskønne område Himme-

lev, tæt på Trekroner. Vores nærmiljø byder på mange muligheder, og vi kan eksempelvis benytte 

os af de mange grønne arealer, som omgiver os. Vi er en arbejdsplads med fælles fagligt fokus, 

men også med plads til forskellighed. Kodeordet for os er samarbejde, hvilket afspejler sig i udar-

bejdelsen af den følgende tekst. Knoldens styrkede pædagogiske læreplan er bevidst sammensat 

af data og eksempler fra alle børnehusets fem stuer. Det er vores måde at sikre, at læreplanen 

ikke blot er ord på papir, men er forankret i vores pædagogiske praksis. 

  

Vores børnehus har plads til 44 børnehavebørn fordelt på 3 stuer samt 26 vuggestuebørn fordelt 

på 2 stuer. I vuggestuen er der to pædagoger og en medhjælper på hver stue, og i børnehaven er 

der en pædagog og en medhjælper. Ofte vil der desuden være en pædagogstuderende tilknyttet 

stuerne. Barnet er på den samme stue hele vuggestuetiden sammen med andre 0-3 årige. I børne-

haven bliver yngste og mellemgruppen fordelt på to stuer og arbejder aldersintegreret på tværs, to 

gange ugentligt. De øvrige dage er de på egen stue, de voksne følger deres årgang hele barnets 

børnehavetid. Det sidste år af barnets børnehavetid samles gruppen på en stue, i praksis betyder 

det at ældstegruppen er en samlet stue barnets sidste år i børnehave. Vi har rigtig god erfaring 

med denne struktur ikke mindst i forhold til relations- og forældresamarbejde.    

 

Knoldens hverdag: 

 

Kl. 6.30-7.30 Institutionen åbner og vi spiser morgenmad i fællesrummet. 

Kl.  ca. 7.30 går vuggestuebørnene i vuggestuen 

Kl. ca. 8.00 fordeler vi os på stuerne.  

Kl.  9.00 Formiddagsmad og samling på stuerne.  

Kl   9:30 -11 Leg, aktiviteter og ture for børnegrupperne. 

Kl. 11.00-12.00 Børnehaven spiser frokost i fællesrummet og vuggestuen spiser på stuerne. 

Kl 12.-14 legeplads med leg og aktiviteter, og sovetid for de mindste. 

 

Kl.  14.00-15.00 Børnehavebørnene spiser eftermiddagsmad og holder afslapning på stuerne (und-

taget sommerperioden). Vuggestuebørnene spiser eftermiddagsmad på stuerne i takt med, at de 

vågner fra lur.  

Kl. ca. 16.00 samler vi os i børnehaven og fællesrummet frem til lukketid 16.50 

Fredag lukker vi 16:40 
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I Knolden lægger vi vægt på at følge børnenes spor. Vi har stort fokus på læringsmiljøer og på det 

brede læringsbegreb, f.eks. bliver det fysiske læringsmiljø udskiftet løbende, så indretning og lege-

tøj er tilpasset børnenes interesser og udviklingsniveau. Vi er også meget optaget af selvhjulpen-

hed både generelt og i de daglige rutiner. I børnehaven er der ugentlige fastlagt turdage, hvor der 

tages udgangspunkt i både det nære miljø og kulturelle oplevelser, samtidig med, at vi ynder at 

tage på heldagsture, som eks. Amalienborg. Når vi tager på ture ud af huset, styrker det både det 

enkelte barn og hele børnegruppen, samtidig med at det giver resten af børnene mulighed for at 

lege i mindre grupper, på de individuelle stuer. 

 

 

Pædagogisk grundlag 

 
 

”Den pædagogiske læreplan skal udarbejdes med udgangspunkt i et fælles pædagogisk grund-

lag.”  

”Det pædagogiske grundlag består af en række fælles centrale elementer, som skal være kende-

tegnende for den forståelse og tilgang, hvormed der skal arbejdes med børns trivsel, læring, 

udvikling og dannelse i alle dagtilbud i Danmark.”  

”De centrale elementer er:  

 Børnesyn. Det at være barn har værdi i sig selv. 

 Dannelse og børneperspektiv. Børn på fx 2 og 4 år skal høres og tages alvorligt som led i 

starten på en dannelsesproces og demokratisk forståelse. 

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

 Læring. Læring skal forstås bredt, og læring sker fx gennem leg, relationer, planlagte aktivite-

ter og udforskning af naturen og ved at blive udfordret. 
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 Børnefællesskaber. Leg, dannelse og læring sker i børnefællesskaber, som det pædagogi-

ske personale sætter rammerne for. 

 Pædagogisk læringsmiljø. Et trygt og stimulerende pædagogisk læringsmiljø er udgangs-

punktet 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 under-

støtte børns sociale kompetencer, tro på egne evner, nysgerrighed mv.” 

”Loven fastsætter, at alle elementer i det fælles pædagogiske grundlag skal være udgangspunkt 

for arbejdet med den pædagogiske læreplan og dermed det pædagogiske arbejde med børns 

læring i dagtilbud.” 

”Nogle elementer i form af fx børnesynet skal altid være til stede i det pædagogiske læringsmiljø, 

mens andre elementer som fx arbejdet med at skabe en god overgang til børnehaveklassen kan 

være mere til stede i nogle sammenhænge end andre.” 

 

 

 

 

Hvordan kommer de fem centrale elementer fra det fælles pædagogiske grundlag til udtryk 

hos os og bliver omsat i vores hverdag sammen med børnene? 

 

I Knolden arbejder vi ud fra, at alle børn skal føle, at de hører til i fællesskabet og at forskellighed 

er en værdi i sig selv. Vi er særligt optaget af, at alle børn uanset køn, alder og etnicitet er en del 
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af fællesskabet. Det at lære om hinandens forskelligheder er en integreret del af vores pædago-

gik. Vi arbejder både med barnet i det store fællesskab og i mindre grupper. Vi arbejder på tværs 

af hele huset, således at børnene har en eller flere relationer - både på egen stue og på tværs af 

stuerne. Når vi planlægger aktiviteter eller gør os overvejelser om vores pædagogiske praksis, 

tager vi børnene med på råd og følger deres spor. 

Den ældste gruppe i børnehaven har snakket om demokrati i børnehøjde, og har i den forbindelse 

givet udtryk for deres individuelle holdninger og ønsker i forbindelse med deres dag i børnehaven. 

Børnene kan udtrykke, hvor de bedst kan lide at lege, og hvad de ønsker sig på legepladsen osv. 

I vuggestuen er leg og læring også to meget vigtige elementer. Det pædagogiske personale un-

derstøtter og udfordrer ift. børnenes nærmeste zone for udvikling. Vi tager afsæt i børnenes initia-

tiver for at sikre, at de planlagte og vokseninitierede aktiviteter understøtter børnenes udvikling, 

trivsel og læring. Vi ændrer løbende vores læringsmiljø for at tilgodese det, vi oplever børnene er 

optager af. 

Eksempel fra børnehaven: Børnene leger ude på legepladsen, oppe på bakken. Et par børn le-

ger sammen, et andet barn står lidt alene, og der kommer løbende børn til aktiviteten. Den 

voksne får øje på det barn der står alene. Den voksne tager initiativ til at synge MGP sange, som 

hun ved børnene har kendskab til hver især. Det viser sig, at nogle af børnene gerne vil optræde 

sammen, og andre vil gerne alene. I den forbindelse understøtter den voksne deltagelse på flere 

niveauer.  

Til sidst har legen udviklet sig til bands, solosanger og optræden for hinanden. Børnene sætter 

ord på at de gerne vil selv, eller ikke vil optræde alene men med en ven. Undervejs udvikler legen 

sig, og de synes, de skal øve sig inden deres optræden. Der er mulighed for at deltage på forskel-

lige niveauer, altså forskellige deltagelsesformer. I eksemplet er børnene inkluderet i et fælles-

skab med plads til forskellighed. 
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Pædagogisk læringsmiljø 

”Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan det enkelte 

dagtilbud hele dagen etablerer et pædagogisk læringsmiljø, der med leg, 

planlagte vokseninitierede aktiviteter, spontane aktiviteter, børneinitie-

rede aktiviteter samt daglige rutiner giver børnene mulighed for at trives, 

lære, udvikle sig og dannes.  

Det pædagogiske læringsmiljø skal tilrettelægges, så det inddrager hen-

synet til børnenes perspektiv og deltagelse, børnefællesskabet, børne-

gruppens sammensætning og børnenes forskellige forudsætninger.” 

Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 22-23 

 

 

 

Hvordan skaber vi hele dagen et pædagogisk læringsmiljø, der giver alle børn mulighed for 

at trives, lære, udvikle sig og dannes? 

 

For at sikre trivsel og udvikling kræves pædagogiske rammer, der giver børnene mulighed for for-

udsigelighed og tryghed. Dagen er præget af faste rutiner, og det er vores pædagogiske syns-

punkt, at rutinerne netop er med til at skabe tryghed hos børnene. Når børnene føler sig trygge, 

har de langt mere overskud til at trives, dannes og udvikles. Vi tænker læring ind hele dagen, og 

ser værdien i både formelle og uformelle læringsmiljøer.  

I Knolden ser vi rutinesituationerne som potentielle læringsmiljøer. F.eks. er vuggestuebørnenes 

måltid forbundet med at øve selvhjulpen hed, og børnene håndterer deres egen service under-

vejs. Derudover benytter vi muligheden for den fælles opmærksomhed, hvor børnenes initiativer 

understøttes sprogligt. Vi taler om, hvilket mad vi spiser, og hvordan det smager. Børnene opfor-

dres til at sætte ord på deres behov, f.eks. ved at bede om mere mad, både verbalt og nonverbalt, 

ved hjælp af tegn til tale. Vi er bevidste om, at de yngste børn præsenteres for en væsentlig 

sprogstimulering i den løbende dialog under måltidet.  
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Vi bestræber os på at arbejde i mindre grupper for at sikre nærvær med børnene, da dette kan 

være med til at højne kvaliteten af et læringsmiljø. Dette gælder f.eks. i garderoben, hvor den 

voksne bedre kan guide børnene til f.eks. selv at tage flyverdragt på.  

I børnehaven spiser vi i vores fællesrum, som ligger i forlængelse af det åbne køkken. Børnene 

spiser i mindre hold, og det pædagogiske personale sikrer, at alle får spist. Som udgangspunkt er 

det de mindste børn der spiser først, da flere af dem stadig sover til middag. Børnene har mulig-

hed for at spise, når det passer ind i deres leg – på den måde kan vi beskytte både lege og relati-

oner bedst. Ved måltidet er der naturligvis også her stor fokus på selvhjulpenhed, og børnene 

skal selv dække deres bord, øse mad op og rydde deres service op, når de er færdige med at 

spise. 

 

 

 

 

Samarbejde med forældre om børns læring 

”Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan dagtilbuddet 

samarbejder med forældrene om børns læring.” 

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

 

 

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

I Knolden prioriterer vi forældresamarbejdet højt i hverdagen. Den bedste forudsætning for et trygt 

og tillidsbaseret samarbejde er en løbende dialog. Det gælder både de formelle dialogredskaber 

”Hjernen og Hjertet”, Sprogvurdering, Sprogtrappen samt den mere uformelle udveksling mellem 

forældre og pædagogisk personale vedrørende barnets generelle trivsel. Ligesom børn er forskel-

lige og kan have forskellige behov, så er forældresamarbejdet også tilpasset de enkelte forældre 
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og forældregruppen på stuen. Forældresamarbejdet er derfor differentieret, men det fælles grund-

lag er altid gensidig tillid og mod til at stille spørgsmål og undre os sammen. 

Samarbejdet omkring børnenes trivsel finder sted på både forældrenes og vores initiativ. Vores 

dialoger tager udgangspunkt i observationer og oplevelser af barnet, og vi finder sammen de bed-

ste rammer for udvikling, trivsel og læring. 

I afleverings/afhentnings situationerne vil samarbejdet typisk omhandle små korte beskeder eller 

simple problemstilling, f. eks. omkring søvn eller appetit. Kommunikationen kan foregå på vores 

intranet, hvor der er mulighed for at udveksle korte beskeder og indgå aftaler. Efter behov kan der 

afholdes forældresamtaler, hvis barnets trivsel eller udvikling kræver det. Her kan lidt større pro-

blemstillinger drøftes, så vi i fælleskab kan lave en handleplan. 

Vi afholder forældresamtaler min. en gang årligt, hvor forældre og personale taler om barnets ge-

nerelle trivsel ud fra dialogredskabet Hjertet og Hjernen. Samtalerne finder sted ca. 3 mdr. efter 

vuggestuestart, og derefter en gang årligt omkring barnets fødselsdag.  

Er der i forbindelse med barnets trivsel og udvikling problemstillinger vi har brug for at afdække 

med en mere specialiseret tilgang, arbejder vi tæt sammen med PPR (pædagogisk psykologisk 

rådgivning). Hvert kvartal har vi fokusteammøde hvor PPR er repræsenteret, herunder: special-

pædagogisk vejleder, tale/hørekonsulent, psykolog, socialrådgiver, fysioterapeut. Sundhedsple-

jersken kan vi kontakte ved behov. 

En gang årligt afholder vi et forældremøde for alle forældre i huset. Til forældremødet er der for-

skellige informationer, valg til bestyrelse og mulighed for at vælge sig til FKU (forældre kontakt 

udvalg). Herefter går forældrene ud på de individuelle stuer.  

FKU er et forældreudvalg, hvor der afholdes møde fire gange årligt. Møderne har til hensigt at 

give forældre mere specifik indsigt, hvad angår Knoldens pædagogiske arbejde. Det er ligeledes 

et forum, hvor man som forældre kan stille opklarende spørgsmål samt gøre sin indflydelse gæl-

dende. FKU er samtidig et forum, hvor forældre kan bidrage med div. former for frivillighed samt 

være talerør for andre forældre. 
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Børn i udsatte positioner 

”Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan det 

pædagogiske læringsmiljø tager højde for børn i udsatte positioner, så 

børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse fremmes.” 

Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 26 
 

 

 

Hvordan skaber vi et pædagogisk læringsmiljø, der tager højde for og involverer børn i 

udsatte positioner, så børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse fremmes? 

Børn i udsatte positioner kan omhandle forskellige problemstillinger, og børnene kan være udsat i 

kortere eller længere perioder. Børn er som tidligere beskrevet forskellige, og det kan være svært at 

få øje på den enkeltes udfordringer. Børnenes handlemønstre kan ligeledes være vidt forskellige, 

der er børn der er triste, vrede, frustreret, har mangel på selvkontrol, har sproglige udfordringer, og 

så er der stille og indadvendte børn. Når vi laver grupper, er vi bevidste om, hvorvidt børnene har 

mulighed for at trives og udvikles i den specifikke konstellation. I vores optik er det en vigtig pædago-

gisk opgave at skabe udviklende læringsmiljøer, hermed de rammer der skal til for at børnene trives. 

Hvis barnet i en periode trives mindre godt på egen stue, men har fundet et trygt og udviklende fæl-

lesskab på en anden stue, så bør vi støtte barnet i netop det fællesskab. Vi understøtter barnet i leg 

med børn i alle aldre. Eksempelvis kan barnet blive inviteret til den daglige samling, afslapning eller 

den pædagogiske aktivitet på en anden stue. Vi har også et særligt fokus på at skabe gode og posi-

tive fortællinger om børn, der har udfordringer, jo mere positiv tilgang vi har, jo bedre og mere positiv 

bliver barnets egen fortælling og tro på egne evner. 

Børn kan af forskellige årsager fremstår sårbare, eks ved skilsmisse, eller sorg ved tab af nærtstå-

ende i familien. Forældresamarbejdet kan være afgørende for barnets trivsel og udvikling. Vi kan 

agere mere fokuseret, når vi har et kendskab til de problematikker eller udfordringer, der måtte være 

i familien. Vi er meget diskrete og beskytter både barn og familie uanset udfordringernes karakter, og 

vi har naturligvis tavshedspligt. 
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Eksempel fra vuggestue 

Et vuggestuebarn er sen i sin udvikling både fysisk og kognitivt. Vi tager os god tid, når barnet bliver 

puslet, her har vi fokus på at lave motoriske øvelse, der er givet i samarbejde med en fysioterapeut 

samt give massage/børstning for, at stimulerer taktilsansen Derudover prioriterer vi som altid nær-

vær og øjenkontakt til barnet. Vi sørger for at de fysiske læringsmiljøer er tilpasset barnets nærme-

ste zone for udvikling, f.eks. ved at placerer møbler og legetøj så barnet nemmere kan komme om-

kring og har mulighed for at bruge sin krop. 

Eksempel fra børnehaven  

Et barn i ældstegruppen har det svært, og kommer ofte i konflikter med de andre børn. Personalet 

observerer, at barnet har en spirende relation til børn fra en yngre gruppe. Relationen understøttes 

bl.a. ved at barnet inviteres med på ture med denne gruppe. Denne deltagelsesmulighed har medvir-

ket til, at barnet har fået udvidet sine legerelationer og er kommet i bedre trivsel. 

 

Overordnet anvender vi forskellige pædagogiske metoder til børnene, og vi tilrettelægger særlige 

indsatser og forløb i samarbejde med PPR. Overordnet har vi en holdning til, at børnene i Knolden er 

alle de voksnes ansvar. Det pædagogiske personale skal skabe en relation til alle børn, derved sik-

rer vi også et mere nuanceret syn på barnet. Der vil som oftest være voksne, man er mere tryg ved 

end andre. Når det er muligt, kan barnet selv vælge sig en voksen. Derudover videndeler personalet 

hyppigt, så alle kan møde det enkelte barn og familie mest hensigtsmæssigt. 

.  

  

 

 

Sammenhæng til børnehaveklassen 

”Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan der i børnenes 

sidste år i dagtilbuddet tilrettelægges et pædagogisk læringsmiljø, der 

skaber sammenhæng til børnehaveklassen.” 

Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 27 
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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 Børnehuset Knolden tilrettelægger vi de pædagogiske læringsmiljø for de ældste børn: 

 

I ældstegruppen arbejdes der med forskellige forløb, som kan omhandle demokrati, drama, solsy-

stemet mm. Når der arbejdes med forløb, indrettes miljøerne sammen med børnene, så der er 

mulighed for selvhjulpenhed, udvikling og styrkelse af fællesskab. Børnene får særlige opgaver, 

der giver dem selvværd og selvtillid, så som at tænde bål, 

smøre madpakker til turdagen mm. Derudover sammensætter 

personalet børnene i legegrupper, så de øver sig i at få små 

fællesskaber til at fungere ved at øve fleksibilitet og indgå kom-

promisser.  Det er vigtigt, at vi i samarbejdet med forældrene 

hjælper børnene til at blive klar til det nye liv, der venter dem i 

SFO og skole, hvor de i højere grad skal kunne følge en struk-

tur på egen hånd. Vi formidler løbende via breve, og har generelt et stort fokus på dialog. Vi ind-

drager forældrene i børnenes læringsproces, og opfordrer dem til at understøtte legeaftaler, selv-

hjulpenhed mm. 

Børnene får det sidste år i børnehaven mere medbestemmelse samtidig med, at de får indsigt i, 

hvordan det omsættes i hverdagen. Vi indgår i et større samarbejde med området (midtøst) hvor 

der skabes relationer blandt områdets kommende skolebørn (BLR). De mødes eks. i Himmelev-

hallen, hvor de leger og bevæger sig, og samtidig får mulighed at møde nogle af deres kom-

mende skolekammerater, og får her deres første fælles oplevelser. Der bliver også planlagt be-

søg til de forskellige skoler og SFO, inden de skal starte til maj. Tanken er, at børnene får mulig-

hed for at danne sig et billede af deres kommende omgivelser inden de skal starte. 

Børnehaven 

Forud for ugens planlagte turdag lavede man i børnegruppen en afstemning ift., hvor turen skulle 

gå hen. Til samling blev børnene præsenteret for nogle valgmuligheder, og fik derefter mulighed 

for at tage stilling til, hvor de helst ville hen. For nogle børn var det nemt at mærke, hvad de 

havde lyst til. For andre børn føltes det vigtigere, hvor de gode venner ville hen. Nogle børn ærg-

rede sig naturligvis over ikke at være blandt flertallet, og der er meget læring og selvregulering i at 
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skulle håndtere følelsen. Alle syntes dog at affinde sig med afstemningen, og samtidig få gode 

erfaringer med at være fleksibel. I vores optik er det en sund øvelse, inden de skal begå sig i et 

nyt og stort skolefællesskab.  
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Øvrige krav til indholdet i den pædagogiske læreplan 

 

Inddragelse af lokalsamfundet 

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

arbejdet med etablering af pædagogiske læringsmiljøer for børn.” 

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

 

 

Hvordan inddrager vi lokalsamfundet i arbejdet med at skabe pædagogiske læringsmiljøer 

for børn? 

Vi har et mangfoldigt nærmiljø, der både byder på kulturelle oplevelser og motoriske udfoldelses-

muligheder. I Knolden er vi meget bevidste om at bruge lokalområdet som læringsmiljø. Vugge-

stuen tager på såvel planlagte som spontane ture, mens børnehaven har faste turdage og supple-

rer med ekstra ture.  

Eksempel fra vuggestuen: 

Vi tager ofte på ture til multibanen ved fodboldbanerne, hvor 

vi spiller bold og generelt udfordrer børnene motorisk. Derud-

over besøger vi Gadegården, hvor børnene kan se, lugte og 

høre forskellige dyr. Det skaber et læringsmiljø, hvor vi f.eks. 

har mulighed for at sprogstimulere børnene via samtale om 

dyrene, alt afhængig af hvor de er i deres udviklingszone. Vi 

taler med børnene om, hvad dyrene spiser, hvor de bor, samt hvad de forskellige dyr siger. 
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Eksempel fra børnehaven: 

I børnehaven tager vi ofte på biblioteket for at understøtte de pædagogiske aktiviteter og forløb og 

finder inspiration i bøger, vi kan tage med hjem i børnehaven. Derudover går vi ofte ture til mo-

sen, hvor der er rig mulighed for f.eks. motorisk udfoldelse. På vej til mosen passerer vi et gitter, 

som skal sikre, at køerne bliver på deres område. Børnene skal holde balancen og gå på smalle 

jernstænger, hvilket er svært de første gange, og det kræver mod at turde begive sig afsted.  

 

 

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 ind-

drages under hensyntagen til børnenes alder og modenhed.” 

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

 

 

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

læringsmiljø? 

Hvordan fremmer det pædagogiske læringsmiljø vores fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø. 

Vi arbejder aktivt med det fysiske læringsmiljø og med hele institutions indretning, så børnenes 

behov og interesser bliver tilgodeset. F.eks. indrettes mange steder i Knolden små legemiljøer, 

som via legetøj og møbler tydeligt inspirerer til leg og fordybelse. Vi ændrer løbende vores læ-

ringsmiljøer for at tilgodese børnenes interesser og initiativer samt det, de aktuelt er optaget af. Vi 

anvender KIDS-målinger til at evaluere vores nuværende læringsmiljøer, og hvordan børnene 

profiterer af dem. Ud fra målingerne har vi mulighed for at justere og ændre de nuværende læ-

ringsmiljøer samt den pædagogiske tilgang. 
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Vi arbejder med Fri for Mobberi for at skabe et sundt psykisk miljø for børnene og sikre plads til 

forskelligheder. Vi vil gerne lære børnene, at alle er vigtige for fællesskabet, og at fællesskabet er 

vigtigt for det enkelte barn.  

Der arbejdes målrettet med at nedsætte sygefraværet både hos børn og voksne, eksempelvis ved 

at opfordre forældrene til at hjælpe deres børn med at vaske hænder, når de kommer og går. 

Samtidig tager både personale og forældre skoene af, inden de træder ind i børnehuset – bør-

nene bruger gulvet til leg og udfoldelse, så det skal vi naturligvis værne om. 

Først og fremmest inddrages børnene i oprydning, så læringsmiljøerne er æstetiske og indbyder 

til leg. De voksne skaber rammerne og det psykiske læringsmiljø, for at børnene skal føle sig 

trygge og kunne trives og udvikles. I praksis betyder det, at de voksne skal være tilgængelige, op-

søgende og nærværende, så der herved skabes mulighed for at arbejde med børnenes nærme-

ste udviklingszone. 

 

 

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 leæringsmiljø under-

støtter børns brede læring inden for og på tværs af de seks læreplanstemaer.” 

Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 32 
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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 
 

 

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 

pædagogiske 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, vedhol-

denhed 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. 

I vores arbejde med børnenes alsidige personlige udvikling lægger vi vægt på, at barnet føler sig 

set og anerkendt både som individ og som en del af fællesskabet. Derfor gør vi os umage med at 

tage godt i mod børn og forældre om morgenen. På den måde drager vi omsorg og skaber tryg-

hed og tilknytning til barnet.  
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Grundlaget for livsduelighed er efter vores opfattelse udviklingen af den enkeltes selvtillid og selv-

værd, hvilket giver mod til at søge nye udfordringer og afprøve nye kompetencer. De voksnes op-

gave er at sætte rammerne for de pædagogisk læringsmiljøer, så de styrker børnenes selvværd 

f.eks. ved at arbejde med børnenes selvhjulpenhed. Det giver selvværd at få oplevelsen af ”jeg 

kan selv”. Det pædagogiske arbejde består i at give udfordringer, der matcher det enkelte barns 

udviklingsniveau. 

I Knolden arbejder vi meget med at styrke børnenes selvværd i forhold til selvhjulpenhed. Dette 

gør vi ved at sikre os det mest optimale læringsmiljø i forhold vilkår, f.eks ved at dele børnene op i 

mindre grupper således børnene har den fornødne ro og tid til at øve sig og få nye erfaringer.  

Dette kan både være i garderoben, på badeværelset og/eller når vi holder samling, hvor vi ofte 

deler børnene op i forhold til deres udviklingsniveau. Sidstnævnte primært i vuggestuen. 

 

Eksempel fra vuggestuen: 

Vi opdeler børnene i mindre grupper for at give rum og ro til at øve sig i at tage f.eks. flyverdragter 

og støvler på. Der sættes ord på, mens barnet tager flyverdragten på ”armen skal ud i ærmet”. De 

børn der mestrer det, viser engagement og videregiver deres viden og kunnen til andre børn. 

Der gives god tid til, at det enkelte barn kan øve sig og lære af egne erfaringer, og den enkelte 

kan deltage i ’aktiviteten’ på mange måde uafhængigt af, hvor meget guidning der skal til. 

I Knolden styrker vi børnenes alsidige personlige udvikling bl.a. gennem vores samlinger, hvor bør-

nene får mulighed for at føle sig set, anerkendt og husket som individ. Samtidig får børnene mulig-

hed for at øve sig på deres fællesskabskompetencer ift. at vente på tur, lytte, udvise empati og 

nysgerrighed i forhold til fællesskabet.  

 

Eksempel fra børnehaven: 

Vi støtter børnene i at være gode venner, der aktivt hjælper fremfor at være passive tilskuere f.eks. 

ved konflikter. Dette øves bl.a. til samling, hvor udfordringer, som fylder i børnegruppen, tages op. 

Et pædagogisk greb kan være at dramatisere forskellige uhensigtsmæssige hændelser. Når vi spil-

ler teaterstykker for børnene, drager de ikke parallel til egne handlinger, og kan derfor bedre reflek-

tere og komme med gode og brugbare løsnings- og handlingsforslag. Et eksempel på dette var, da 

vi talte med børnehavebørnene om, hvorfor man ikke skal gå med på en leg, bare fordi den er sjov. 

I legen havde børnene gentagne gange puttet legetøj i toilettet og i skraldespanden. Efter at have 

dramatiseret henover denne leg, blev det mere tydelig for børnene, hvilke andre handlemuligheder 

de kunne have benyttet sig af. Når vi vælger denne tilgang, er det for at give børnene erfaringer, 

der gør dem i stand til at reflektere over egne og andres handlinger. 

. 
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Social udvikling 

”Social udvikling er udvikling af sociale handlemuligheder og deltagel-

sesformer 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 

 

 

Pædagogiske mål for læreplanstemaet: 

1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn trives og indgår i sociale fæl-

lesskaber, 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 udvikling? 

Herunder, hvordan vores pædagogiske læringsmiljø: 

 Understøtter de to pædagogiske mål for temaet Social udvikling  

 Tager udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag  

 Ses i samspil med de øvrige læreplanstemaer. 

I Knolden har vi fokus på, at forskellighed skal ses som en ressource, og vi er opmærksomme på, 

at alle børn får mulighed for at bidrage til fælleskabet. Det er afgørende for den enkeltes delta-

gelse, at barnet oplever at høre til og have mulighed for indflydelse, f.eks. på en leg. 
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Læringsmiljøerne indrettes, så de understøtter børnenes leg samt muligheder for at danne relatio-

ner og indgå i et fællesskab. Det er i legen, at børnene udvikler empati, lærer at forhandle, indgå 

kompromisser samt løse konflikter.  

Vuggestuen: 

I vuggestuen hjælper de voksne børnene med at sætte ord på deres følelser, og de understøtter 

oplevelser med mimik og kropssprog. Når to børn kæmper om det samme legetøj, italesætter det 

pædagogiske personale begge parters følelser og intentioner, og hjælper derved børnenes em-

pati og mentaliseringsevne på vej. Helt grundlæggende bliver der talt meget i vores vuggestue-

grupper, da sprogliggørelsen er til glæde for den sociale udvikling. 

Børnehaven: 

I børnehaven bliver der arbejdet systematisk med Fri for mobberi, f.eks. 

afholder en stue ugentlige Bamsemøder, hvor børnene er opdelt i to min-

dre grupper, da dette skaber ro til fordybelse, nærvær og mulighed for, at 

det enkelte barn føler sig set og hørt. 

Det er også her vi øver turtagning, ved at børnene rækker hånden op, når 

de vil sige noget. Det kan nogle gange være svært at vente på sin tur, når 

man har meget på hjerte. Til bamsemøderne introducerer vi børnene for forskellige aktiviteter, så 

som Fri for Mobberis samtalekort, samarbejdsøvelser, rytmik, børnemassage, højtlæsning og kre-

ative udtryk mm. 

Møderne bliver altid afholdt i trygge og rare omgivelser 

med en god stemning, så børnene får lyst til at være ak-

tivt deltagende. Dette betyder i praksis, at de forskellige 

aktiviteter vi laver bliver introduceret for børnene flere 

gange, alle børn får mod på at deltage før eller siden. 

Strukturen er ens til alle møderne, så der er genkendelig-

hed og forudsigelighed for børnene, for at skabe tryghed 

og lyst til deltagelse. Et tema på mange møder har væ-

ret, hvordan man kan agere som en god ven, hvilket bør-

nene selv har været med til at definere.                                                                                                                  
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Kommunikation og sprog 

”Børns kommunikation og sprog tilegnes og udvikles i nære relationer 

med barnets forældre, i fællesskaber med andre børn og sammen med 

det pædagogiske personale.  

Det centrale for børns sprogtilegnelse er, at læringsmiljøet understøtter 

børns kommunikative og sproglige interaktioner med det pædagogiske 

personale. Det er ligeledes centralt, at det pædagogiske personale er 

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

at børnene guides til at indgå i fællesskaber med andre børn.” 

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

 

 

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 kom-

munikere og sprogliggøre tanker, behov og ideer, som børnene kan anvende i sociale fæl-

lesskaber. 

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. 
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Sprogstimulering er et gennemgående element i Knoldens læringsmiljøer. Det pædagogiske ar-

bejde med kommunikation og sprog er bredt ud på hele dagen i både rutiner samt spontane og 

planlagte pædagogiske aktiviteter. 

Vuggestuen:  

Det pædagogiske personale er meget bevidste om at sætte ord på handlinger, og kommenterer 

situationerne. Eks.: ”Jeg kan se Jens leger med magneterne, vil du også gerne lege med magne-

ter?” Vi er også opmærksomme på at opdage barnets sproglige initiativer og tage udgangspunkt i 

dem. Når vuggestuebarnet kommer med sin sko og siger ”go”, så understøtter vi den sproglige ud-

vikling og svarer ”ja, det er din sko”. I et kommunikativt perspektiv kan samtalen fortsætte ved, at 

personalet stiller forskellige spørgsmål, f.eks. ”Vil du have skoene på?” ”Vil du gerne ud?” Når vi 

interagerer sprogligt og nærværende med børnene, styrker vi både deres sproglige, kommunika-

tive og følelsesmæssige kompetencer.  

 

Børnehaven: 

I børnehaven arbejder vi med at udvide børnenes ordforråd. Det gør vi bl.a., når vi interagerer og 

deltager i lege. Når der på Knoldens legeplads leges butik, kan den voksne bidrage til legen med 

spørgsmål, der indeholder nye og for legen relevante begreber. Er der ikke flere jordbæris tilbage, 

så er der ”udsolgt”, vil man have en anden slags is, kan man spørge til andre ”varianter”, og måske 

”smelter” eller ”tør” isen. Samtidig er den voksne en sproglig rollemodel, og vi retter indirekte bør-

nenes sprogbrug ved at gentage deres sætninger med den rette grammatik og ordstilling. F.eks. 

siger barnet: ”Se, hende spisede alle isene”, hertil svarer den voksne: ”Ja, hun spiste alle isene.” 

 

 

Krop, sanser og bevægelse 

”Børn er i verden gennem kroppen, og når de støttes i at bruge, udfor-

dre, 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 fundamen-

tet for erfaring, viden, følelsesmæssige og sociale processer, ligesom al 

kommunikation og relationsdannelse udgår fra kroppen”. 

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

Via aktiviteter bliver børnene fortrolige med deres krop, sanser og bevægelse. Denne fortrolighed 

gælder både rolige og mere fysiske aktiviteter. Derfor er vi i Knolden opmærksomme på at tilbyde 

læringsmiljøer, der lægger op til begge dele. Vi har i vores indretning forsøgt at skabe rum for ro og 

fordybelse, samt til vilde lege. F.eks. har vi indrettet 

både et puderum og et boldrum i børnehaven, hvor 

det er tilladt at lege vildt. Vi giver børnene mulighed 

for at opleve fysisk mestring, som kan udvide deres 

deltagelsesmuligheder og ad den vej bidrage posi-

tivt til deres kropsidentitet. Udvikling af kropsbe-

vidsthed betyder samtidig, at børnene i højere grad 

bliver i stand til at regulere sig selv, hvilket er en 

væsentlig del af grundlaget for fysisk og psykisk 

trivsel. 

 

 

 

Vuggestuen 

I vuggestuen har vi f.eks. en lille indendørs rutsjebane, som de fleste børn er rigtig glade for. Her 

oplever vi ofte en stor udvikling hos børnene. Når de starter på stuen, er det svært at kravle op ad 

stigen, sætte sig ned med benene først og derefter rutsje ned. Ved hjælp af guidning, gentagelse 
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og ro, mestrer barnet til sidst at rutsje selv uden hjælp fra en voksen. Vi bruger ofte massage eller 

børstning, hvor vi stryger huden med en speciel børste. Dette bidrager til, at barnet kan mærke sig 

selv og finde ro.  

 

Børnehaven 

I børnehaven arbejder vi også med den taktile sans, når vi laver børnemassage. Det at røre og 

sanse hinanden gøres desuden ud fra tesen, at den man rører ved, mobber man ikke.  

Vi sætter børnene sammen to og to, og over tid prøver alle at få og give hinanden massage, mens 

roen sænker sig både fysisk og psykisk. 

Derudover afholder børnehaven afslapning hver eftermiddag, hvor børnene får mulighed for at 

holde en pause til afslapningsmusik. Vi oplever, at det giver børnene et tiltrængt hvil og skaber ro i 

børnegruppen. 

 

 

 

Natur, udeliv og science 

”Naturoplevelser i barndommen har både en følelsesmæssig, en krops-

lig, en social og en kognitiv dimension.  

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

erfaringer med naturvidenskabelige tænke- og analysemåder. Men 

naturen er også grundlag for arbejdet med bæredygtighed og samspillet 

mellem menneske, samfund og natur.” 

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

 

 

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. 
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2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn aktivt observerer og undersø-

ger naturfænomener i deres omverden, så børnene får erfaringer med at genkende og ud-

trykke sig om årsag, virkning og sammenhænge, herunder en begyndende matematisk op-

mærksomhed. 

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø, at børnene gør sig erfaringer med 

natur, udeliv og science? 

Herunder, hvordan vores pædagogiske læringsmiljø: 

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

 Tager udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag  

 Ses i samspil med de øvrige læreplanstemaer. 

Vi er bevidste om at tilrettelægge de forskellige udendørs læringsmiljøer på legepladsen, så de 

fremstår inspirerende for børnene og deres leg. Som personale har vi som udgangspunkt en un-

dersøgende tilgang til naturen og naturfænomener, og vi inddrager børnene i vores opdagelser på 

turen til mosen, eller når vi kigger under en sten på legepladsen. Det er vores opgave at fremstå 

som rollemodeller for børnene, og hvis vi som voksne er nysgerrig, kan det smitte af på børnene, 

som efterfølgende kan gå på egne opdagelser. 

Vuggestuen: 

En varm sommerdag er en gruppe af børn på legepladsen. 

Sommerregnen bryder ud, og vi finder ly under et af træ-

erne. Da regnen er ovre, er der skabt flere store vandpytter 

på legepladsen. Nu får børnene mulighed for at soppe i 

vandpytterne og på den måde sanse et naturfænomen som 

regn. De får samtidig erfaring med måden kroppen reagerer 

i mødet med regnvandet. Efterfølgende kan det laves mange 

aktiviteter og eksperimenter med vand. Eksempelvis kan det 

blandes med sand eller jord, og det kan vaske vinduer og 

legetøj. 
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Børnehaven: 

En gruppe børn havde fundet en edderkop, 

men ingen turde røre ved den. Den voksne 

lod edderkoppen kravle på hendes hånd, 

mens børnene spændt så på. Efter lidt tid var 

der alligevel nogle stykker, der turde at røre 

ved den. Dette udviklede sig til, at de gik på 

jagt efter flere forskellige dyr, under sten, 

træstammer o.s.v. Flere og flere børn tilslut-

tede sig aktiviteten, og gradvist var der flere, 

der turde røre og holde dyrene og undersøge 

dem i forstørrelsesglas.  

 

 

 

 

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 hver-

dagslivet.  

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 

 

 

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

lige former 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 

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 erfaringer med 

kultur, æstetik og fællesskab? 

Herunder, hvordan vores pædagogiske læringsmiljø: 

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

 Tager udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag  

 Ses i samspil med de øvrige læreplanstemaer. 

 

I Knolden har vi en bred kulturopfattelse. Vi har f.eks. vores egen mad- og samværskultur og i 

den forbindelse forskellige traditioner. Derudover er vi en del af en lokal og national kultur, som vi 

også ønsker at præsentere børnene for. Derfor dækker vores kulturbegrebet både måden vi ar-

rangere måltidet eller fødselsdagen, men også mere formelle kulturoplevelser. 

 

Vuggestuen: 

I vuggestuen har vi en stærk kultur for at fejre børnene, både 

når de har fødselsdag, og når der kommer søskende i deres 

familier. Vi synger, giver personlige og hjemmelavede gaver, 

og inddrager de øvrige børn i fejring ved at lade dem over-

række gaverne. Vi gør meget ud af at glæde os på hinandens 

vegne, og på den måde øve børnene i at leve sig ind i andre 

og have blik for fællesskabet. Børnene tager noget med hjem-

mefra, som de deler ud til deres venner på stuen. Det giver 

mulighed for at børnenes personlige traditioner kobles sam-
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men med deres vuggestueliv. Samtidig kan det vise en mangfoldighed i traditioner omkring fød-

selsdagsfejring, hvilket kan udvikle børns forståelse for egne værdier og øve dem i at respektere 

andres.  

Børnehaven: 

 

Vi var på tur til Roskilde Domkirke for at vise børnene, hvor 

Danmarks konger og dronninger ligger begravet. Som så 

ofte før var stuens Bamseven med på tur, og blev ved 

denne lejlighed døbt. På turen rundt i Domkirken, stoppede 

vi op ved de enkelte kister og talte om, hvilke personer der 

lå i dem. Vi så en miniature udgave af Dronning Magrethes 

gravmæle og en film om, hvordan de havde bygget den. 

Børnene kunne ikke forstå at Dronningen ikke var død, når 

nu der var døde konger, dronninger, prinser og prinsesser i alle de andre kister. Børnene blev for-

sikret om, at Dronning Magrethe bestemt ikke er død, men bor på Amalienborg i København. Bør-

nenes engagement og nysgerrighed viste os, at næste tur kan gå til Amalienborg. 

 

 

                  

Evalueringskultur 

 
 

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

udvikle og kvalificere det pædagogiske læringsmiljø. 
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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-

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

dannelse. Den pædagogiske dokumentation skal indgå i evalueringen.” 

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

 

Det er ikke et lovkrav at beskrive dagtilbuddets dokumentations- og evalueringspraksis i den 

pædagogiske læreplan, men det kan være en fordel i udarbejdelsen af læreplanen at forholde 

sig til den løbende opfølgning og evaluering af indholdet i læreplanen. 

 

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

læringsmiljø?  

Det vil sige, hvordan dokumenterer og evaluerer vi løbende vores pædagogiske arbejde, 

herunder sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og de tolv pædagogiske 

mål? 

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

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

om I arbejder med særlige metoder, om I arbejder eksperimenterende eller undersøgende med et 

særligt fokus, samt hvordan, hvor ofte og i hvilke fora I drøfter og reflekterer over jeres 

pædagogiske praksis mv. 

Evaluering giver os indblik i, i hvilken grad vores børn profiterer af de læringsmiljøer, vi skaber 

omkring dem. Med afsæt i KIDS-målinger (Kvalitetsudvikling I Daginstitutioner) udfører vi løbende 

prøvehandlinger, der kan undersøge evt. behov for en forandring i et specifikt læringsmiljø. Vi ar-

bejder systematisk med pædagogiske indsatser og efterfølgende evaluering ved at benytte den 

didaktiske model Skema til handling, der på konkret vis hjælper det pædagogiske personale igen-

nem forandringsprocesserne. Vi definerer nogle specifikke tegn på forandring, som vi følger op på 
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i vores løbende evaluering som foregår på stue-, pædagog-, og personalemøder. Vi gemmer eva-

lueringen til fremtidig planlægning, så vi gør brug af den indsamlede viden. Knoldens evaluerings-

kultur skal opkvalificere personalet samt den pædagogiske praksis og i sidste ende børnenes triv-

sel, udvikling og læring. 

Vuggestuen: 

Vi lavede en prøvehandling i vuggestuen ud fra ønsket om at skabe mere liv og aktivitet i vores 

atriumgård. På baggrund af observationer valgte vi at tilføre uderummet solsejl, en sandkasse 

samt et atelier og div. legeredskaber. Børnenes nysgerrighed blev vakt, og vi har efterfølgende 

plantet blomster og flyttet andre legeredskaber til atriumgården, som nu er blevet et attraktivt læ-

ringsmiljø for de yngste børn. 

Børnehaven: 

F.eks. lavede vi en prøvehandling i vores ude-legekøkken i børnehaven. Der var ikke stor aktivitet 

omkring køkkenet, og vi gjorde os forskellige overvejelser ift. at gøre det til et attraktivt lege- og 

læringsmiljø. På baggrund af denne proces kunne vi føje en anden legestation til køkkenet, og 

sammen er det blevet et udviklende og inspirerende område på legepladsen. 

 

 

 

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 evaluerings-

kultur i hverdagen. 

Evalueringen af de seks læreplanstemaer vil løbende stå på dagsordenen til personalemøder i 

Knolden. Når vi arbejder med pædagogiske temaer til f.eks. planlægning af pædagogiske aktivite-

ter i ferieperioden, benytter vi igen ’Skema til handling’, og erfaringer herfra vil vi bruge til at ju-

stere vores pædagogiske praksis samt den aktuelle læreplan. 

 Alsidig personlig udvikling 

 Social udvikling  
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 Kommunikation og sprog  

 Krop, sanser og bevægelse  

 Natur, udeliv og science 

 Kultur, æstetik og fællesskab 
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Her kan I finde yderligere inspiration til arbejdet med den pædagogiske læreplan 

Til at understøtte og inspirere jeres videre arbejde med den styrkede pædagogiske læreplan er 

der udviklet en række øvrige materialer. Alle inspirationsmaterialer – nuværende og kommende 

– kan findes på www.emu.dk/dagtilbud 

 

   

Redskab til 

selvevaluering er 

en ramme til 

systematisk at 

analysere jeres 

praksis inden for 

centrale områder i 

den styrkede 

pædagogiske 

læreplan. 

Redskab til 

forankringsproc

es indeholder fem 

tilgange til, 

hvordan I kan 

arbejde med 

forandring og 

forankring af et 

stærkt pædagogis

k læringsmiljø. 

Film introducerer indholdet i 

og illustrerer hovedpointer fra 

publikationen Den styrkede 

pædagogiske læreplan. 

   

 

 

 

Forskellige tematiske materialer dykker ned i viden om et tema og giver 

inspiration til dialog og handling. Her er bl.a. materialer om evaluerende 

pædagogisk praksis, som understøtter en systematisk tilgang til det at evaluere. 

 

Der offentliggøres løbende nye temaer.  

 

Alle materialer kan findes på www.emu.dk/dagtilbud 
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