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Den pædagogiske læreplan udgør rammen om 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.  

Rammen for at udarbejde den pædagogiske 

læreplan er dagtilbudsloven og dens 

overordnede formålsbestemmelse samt den 

tilhørende bekendtgørelse. Loven og 

bekendtgørelsen er udfoldet i publikationen: 

Den styrkede pædagogiske læreplan, 

Rammer og indhold. Publikationen samler 

og formidler alle relevante krav til arbejdet 

med den pædagogiske læreplan og er 

dermed en forudsætning for at udarbejde 

https://www.emu.dk/sites/default/files/7044%20EVA%20SPL%20Publikation_web.pdf
https://www.emu.dk/sites/default/files/7044%20EVA%20SPL%20Publikation_web.pdf
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den pædagogiske læreplan. Derfor henvises 

der gennem skabelonen løbende til 

publikationen. På sidste side i skabelonen er 

der yderligere information om relevante 

inspirationsmaterialer.  
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Hvem er vi? 

 

I Roskilde Kommune har vi områdeledelse, og Præstemarkens Børnehave er en del af Om-

råde Midtøst. Områdets værdier er nysgerrighed, faglighed og fællesskab. Vores kerneop-

gave har vi defineret som ”Børns trivsel og læring i centrum” og vores vision lyder: ”I Område 

Midtøst vil vi arbejde med høj kvalitet, og et særligt fokus på leg og læring, for at skabe 

robuste og demokratiske børn. 

 

Præstemarkens Børnehave er en lille børnehave med plads til 45-50 børn i alderen 3-6 år. 

Vi holder til i et ældre hus i to etager, som har en lang historie bag sig. Det har bl.a. været 

børneasyl. 

 

Vi har i vores børnehave valgt at arbejde med funktionsopdelte rum og aldersopdelte bør-

negrupper. Vores børnegruppe er præget af, at vi har haft en del søskende gennem årene. 

Dette giver et godt kendskab til de enkelte familier og vores forældrekontaktrådsudvalg be-

skriver os som et hus, der er: ” imødekommende og åben for en god snak om vores pæda-

gogik og åben for nye ideer”. 

 

 De pædagogisk planlagte aktiviteter, målrettet de enkelte børnegrupper er primært planlagt 

til at foregå om formiddagen mellem kl 9.00-12.00. I den øvrige tid har børnene mulighed 

for at bevæge sig rundt i huset efter interesse og danne relationer til andre børn end dem i 

egen gruppe. Da vi er et mindre hus, betyder det også, at alle ansatte har godt kendskab til 

alle børn på tværs af grupperne. 

 

Vi er en børnehave, som har et stort fokus på udeliv. Vi har en dejlig stor legeplads med 

masser af beplantning og mange gode muligheder for motorisk udfoldelse. Vi har desuden 

et stort bålområde, som bliver brugt flittigt hele året. Legepladsen som læringsmiljø er pt. 

det, vi har mest fokus på at udvikle.  

Vi har i børnehaven mange traditioner, som vi holder i hævd (jul, påske, fastelavn, bedste-

forældredag, overnatning for førskolebørn, pyjamasfester, sankthans og sommerfest). 

 

Vi er desuden besøgsbørnehave for områdets dagplejemødre. 
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Pædagogisk grundlag 

 
 

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

grundlag.”  

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

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

læring, udvikling og dannelse i alle dagtilbud i Danmark.”  

”De centrale elementer er:  

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

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

led i starten på en dannelsesproces og demokratisk forståelse. 

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

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

aktiviteter og udforskning af naturen og ved at blive udfordret. 

 Børnefællesskaber. Leg, dannelse og læring sker i børnefællesskaber, som det pæ-

dagogiske personale sætter rammerne for. 

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

gangspunktet for arbejdet med børns læring. 
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 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 at mestre leg og aktivi-

teter. 

 Sammenhæng til børnehaveklassen. Sammenhæng handler blandt andet om at un-

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

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

udgangspunkt for arbejdet med den pædagogiske læreplan og dermed det pædagogiske 

arbejde med børns læring i dagtilbud.” 

”Nogle elementer i form af fx børnesynet skal altid være til stede i det pædagogiske læ-

ringsmiljø, mens andre elementer som fx arbejdet med at skabe en god overgang til bør-

nehaveklassen kan være mere til stede i nogle sammenhænge end andre.” 

Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 14 
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Børnesyn, dannelse og børneperspektiv, 

Leg, læring og børnefællesskaber 

Først forholder I jer til de fem elementer:  

 Børnesyn 

 Dannelse og børneperspektiv 

 Leg 

 Læring  

 Børnefællesskaber.  

I kan beskrive elementerne samlet eller hver for sig.  

 

De øvrige elementer i det pædagogiske grundlag skal ifølge loven fremgå særskilt af den 

pædagogiske læreplan. Disse elementer forholder I jer til lidt senere.  

Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 15 

 

 

Børnesyn 

I Præstemarkens Børnehave har vi en tilgang til alle børn, som kompetente og selvstændige individer. Det ses 

i hele den måde, vores hverdag er organiseret på. Hver morgen bliver børnene eksempelvis taget imod af 

omsorgsfulde og nærværende voksne. Børnene udviser tillid til de voksne, og nogle børn har brug for en snak, 

inden dagen starter, imens andre har brug for en voksen ved deres side til at sige farvel til mor og far. Vi har et 

vindue og en bænk, hvor mange foretrækker at vinke fra.  

 

Huset og legepladsen er indrettet på en måde, som tager udgangspunkt i børnenes initiativer og opfordrer til 

fantasi og leg. Ydermere har vi indrettet forskellige læringsmiljøer, som tager afsæt i børnenes perspektiver, og 

som både indbyder til den vilde leg med motorisk udfoldelse, men også områder der værner om de børn der 

har brug for ro. Dette kunne være ved vores afskærmede område med dyr og planter, læringsmiljøet med biler 

eller ved en af de borde vi har med puslespil, tegnegrej og perler. Vi vægter at der er en voksen tilstede i de 

enkelte læringsmiljøer som kan deltage/guide børnene efter behov. 

 

Igennem hele dagen og i alle dagens aktiviteter er der plads til børnenes forskellighed, og de får hver især den 

omsorg, som medfører glade børn i trivsel, men også udfordres og understøttes til læring, udvikling og dan-

nelse. 

 

 

Dannelse og børneperspektivet 
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Barnets dannelse er en proces, der er i udvikling hele dagen. Hver dag opstår der mange situationer i det 

sociale fælleskab, hvor børnene bliver nødt til at træffe beslutninger om, hvad der er rigtigt og forkert. Børnene 

vil hele dagen tilegne sig dannelse gennem hverdagssituationer som afleveringssituationer, spisesituationer, i 

den frie leg og under planlagte aktiviteter. Derudover vil barnet i løbet af en aktiv dag udfordre sig selv og få 

respons i samspillet med andre. Barnet vil danne et billede af ”hvem er jeg alene” og “hvem er jeg samme med 

andre”. 

 

Dannelse handler også om at skabe værdier og viden til egen personlig udvikling, så dette kan blive en rettesnor 

til at orientere sig i en stor og moderne verden. Ud fra et børneperspektiv betyder det, at vi i børnehavens 

hverdag skal inddrage børnene i dannelses- og demokratiske processer, så de får de bedste muligheder for at 

udvikle sig til et hensynsfuldt, kritisk og demokratisk menneske. 

 

For at give børnene mulighed for dannelse, arbejder vi ofte inden for rammer. Det kan være den fysiske ramme, 

pædagogiske ramme eller en kulturel ramme.  Gennem de mange oplevelser samt dannelses- og demokratiske 

processer er vores mål, at værdier og viden forankres i børnene, så de henover tid oplever at blive dannet. 

I Præstemarkens Børnehave er dannelsesbegrebet indarbejdet i de fleste processer og aktiviteter, små som 

store. Den anerkendende tilgang til konfliktløsning er et udtryk for, at vi arbejder med det enkelte barns per-

spektiv samtidig med, at vi øver os i kompromisser. Vi øver os i at lytte til hinanden og hjælper børnene med at 

anerkende, at andre også har en mening, og at vi alle indgår i et fællesskab.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leg 

Vi vægter både den organiserede leg og ”fri ” leg højt i vores børnehave. Det at lege har stor betydning for 

meget læring for det enkelte barn: 
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Læring 

Hverdagen i Præstemarkens Børnehave er opdelt i mange forskellige rutiner og overgange, som vi altid be-

tragter som potentielle læringsrum. Hele dagen er et stort læringsrum – både sammen med voksne og sammen 

med andre børn. Den voksne har en bevidsthed om, at der er læring i alt. Barnet inddrages i de daglige rutiner, 

f.eks. måltid og garderobe.  Nogle lærings-rum kræver mere nærvær fra de voksne end andre, og vi er som 

pædagoger altid opmærksomme på, hvor i ”de 3 læringsrum” vi befinder os. 

 

1. Den instruerende, den der går foran og viser vej (voksenskabt/styret læring), 

2. Hvornår stiller man sig ved siden af og er undrende, undersøgende og medskabende i processen (vok-

senstøttet læringsrum), og 

3. Hvornår kan man måske trække sig ud og stille sig bagved? (læringsrum præget af børns egen leg og 

selvigangsatte aktiviteter og interaktioner). 

 

På den måde arbejder de voksne bedst med at støtte lige præcis det enkelte barn eller gruppe i at opleve sig 

selv som kompetent i forhold til at mestre den læring, som de står overfor. Nogle gange kræver det, at den 

voksne er stille på sidelinjen. Andre gange skal den voksne gå forrest og vise vejen, inspirere og tage en form 

for lederskab. Det er vigtigt, at man får børnene til at undre sig og stille spørgsmål, og andre gange selv stiller 

spørgsmål til det, børnene laver. Det er vigtigt for os voksne at udforske, hvad børnene optaget af, og hvordan 

kan denne nysgerrighed omsættes til læring. Eksempel følger: 

 

 Børnene lærer selv at tage tøj af og på og hjælper til med de daglige rutiner som måltid og oprydning. 
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 Børnene lærer at udfolde sig motorisk ved aktiviteter såsom: Faldskærm, stikbold, kører på cykel og 

ture ud af huset. 

 

Børnefællesskaber 

I vores børnehave er børnene inddelt i grupper efter alder. Det mener vi, giver en god sammensætning, og 

børnene kan spejle sig i jævnaldrende venner. I grupperne bliver der dagligt holdt samling, hvor der bliver lyttet 

til det enkelte barn, og man laver aktiviteter i fællesskab. Det kunne f.eks. være sanglege eller massage. I 

fællesskabet bliver det enkelte barn opmærksom på, at de er en del af gruppen og vigtig for fællesskabet. Det 

er en vigtig del af samling at høre det enkelte barns oplevelser, meninger og ideer. Ligesom vi ofte har afstem-

ning om forskellige emner, sådan at børnene er med til at bestemme emne og indhold. 

 

Selvom børnene er inddelt i grupper, er de også en del af den store børnegruppe i børnehaven, idet huset er 

funktionsopdelt. Børnene har derfor adgang til hele huset og ikke kun til et enkelt grupperum. Når børnene leger 

i de forskellige læringsmiljøer, er de sammen på tværs af alder, ligesom vi også har projekter på tværs af 

grupperne. Børnene lærer at navigere i fællesskabet af jævnaldrende, men også i det store fællesskab af alle 

børnene i vores hus. 

Vi har i vores hus valgt at prioritere en dag om ugen til fællessamling, hvor hele huset er sammen. En fra 

storgruppen skal tage en mindre i hånden og gå sammen til samling. Vi voksne skiftes til at være ansvarlig for 

samlingen, men hver gang bliver børnene inddraget til at komme med ideer. En fast del af fællessamlingen er 

fællesmassage. Alle er en del af det på én gang og derfor en vigtig del, som ikke kan undværes.  

 

Alle børnene i vores børnehave skal opleve, at de har mindst en ven. Derfor er det vigtigt for os voksne at 

hjælpe og opfodre børnene til at sige ja til hinanden. Når et barn kommer alene og gerne vil være med i en leg, 

støtter og guider vi børnene til at have modet til at sige ja og derved udvide legefællesskabet. Der er mange 

skift i løbet af en børnehavedag, hvor relationer bliver udfordret, hvorfor det er vigtigt, at der er en åbenhed og 

rummelighed hos det enkelte barn til at fastholde og reetablerer fællesskabet. 

 

I garderoben opfordrer og motiverer vi børnene til at hjælpe eller spørge om hjælp hos hinanden. Derfor er 

børnene også i garderoben i mindre grupper for at give ro og plads. Ved måltiderne bruger vi ligeledes tiden og 

roen til at lytte til det enkelte barn ved bordet. I fællesskab bliver der lyttet til det barn, der skal sige ”værsgo”. 

Når et barn har fødselsdag i vores børnehave, gør vi noget ud af at fejre barnet. Barnet er selv med til at lave 

gaven, hvilket de andre børn kigger meget interesseret med på. På selve dagen, bliver der sat skilt, flag og lys 

op ved fællesarealet, så alle ser, at der er fødselsdag. De andre børn og deres forældre finder skiltet spæn-

dende og er meget opmærksomme, når det står fremme. Man bliver derved fejret og får opmærksomhed fra 

alle på tværs af alder og ikke kun af sin egen gruppe. Vi fokuserer desuden på følgende:  

 

 Sansebokse og lege med naturens elementer. 

 Børnene lærer at indgå i et socialt fællesskab. At deles om legetøj, vente på tur, blive mere selvstæn-

dige, trøste hinanden og hjælpe hinanden. 
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Pædagogisk læringsmiljø 

”Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan det en-

kelte dagtilbud hele dagen etablerer et pædagogisk læringsmiljø, 

der med leg, planlagte vokseninitierede aktiviteter, spontane aktivi-

teter, børneinitierede aktiviteter samt daglige rutiner giver børnene 

mulighed for at trives, lære, udvikle sig og dannes.  

Det pædagogiske læringsmiljø skal tilrettelægges, så det inddra-

ger hensynet til børnenes perspektiv og deltagelse, børnefælles-

skabet, børnegruppens sammensætning og børnenes forskellige 

forudsætninger.” 

Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 

22-23 

 

 

 

Pædagogisk læringsmiljø 

Vi har lagt vægt på at være et funktionsopdelt hus således, at der i hele huset er lærings-

miljøer, der udfordrer alle børnene. Læringsmiljøerne er hele tiden i forandring i takt med, 

at børnegruppen forandrer og udvikler sig. I vores hus er børnene inddelt i grupper efter 

alder, men de enkelte grupperum er indrettet med læringsmiljøer, der tilgodeser alle alders-

grupper og interesser med f.eks. LEGO, biler, dyr, dukker, tegneting mv. Vi har også ind-

rettet et rum, der kan rumme højere fysisk aktivitet.  

 

Hvert læringsmiljø er indrettet overskueligt og tilgængeligt, som gør det nemt for børnene 

at gå i gang. Ligesom vi har placeret læringsmiljøerne således, at det giver ro og plads til 

de lege, der skal være i de enkelte miljøer. De voksne er aktive deltagere i læringsmiljøerne 

og med skabere af kulturen omkring de enkelte miljøer. 

Ude har vi ligeledes indrettet legepladsen i læringsmiljøer, sådan at børnene udfordres 

alderssvarende. Som indenfor er de udendørs læringsmiljøer placeret, så de ikke ”forstyr-

rer” hinanden. Det er tydeligt, hvilke lege de forskellige læringsmiljøer opfordrer til, og der 

er pladsen og rammerne til det. 

 

I vores hus lægger vi vægt på, at børnene får en god start på deres børnehavedag. Et 

vigtigt læringsmiljø for os er, når man kommer om morgenen. Alle bliver mødt af et ”god-

morgen”, ligesom vi giver os tid til at vinke sammen med barnet. Desuden er det vigtigt, at 

der er ro om morgenen og ved morgenmaden, hvorfor læsning og forskellige konstrukti-

onslegetøj er placeret som læringsmiljøer ved morgenbordet.  

Garderoben er endnu et vigtigt læringsrum. Vi voksne organiserer os sådan, at børnene 

kommer i garderoben i mindre grupper og har derved tid og ro til at øve og bøvle. Det giver 
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også mulighed for at hjælpe hinanden, og vi voksne er der for at guide og motivere børnene 

til at prøve selv.  

 

Ved måltiderne (frokost og eftermiddagsmad) gør vi meget ud af at skabe en kultur omkring 

at spise sammen og hjælpe hinanden. Ved måltiderne øver børnene sig i at spørge om 

tingene, række maden videre samt lytte til hinanden. Måltiderne bliver brugt til, at vi kan 

spørge ind til hinanden, reflektere over fælles oplevelser og etablere legerelationer. Bør-

nene er med til at dække bord, og de rydder op efter sig.  

 

 

 

Samarbejde med forældre om børns læring 

”Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan dagtil-

buddet samarbejder med forældrene om børns læring.” 

Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 

24-25  

 

 

I Præstemarkens Børnehave vægter vi et godt forældresamarbejde højt. Forældrene er 

dem, der kender deres barn bedst og med personalets faglige kendskab til børns udvikling, 

er samarbejde vigtigt, så vi sammen har fokus på det enkelte barns trivsel og udvikling. 

 

Vores forældre samarbejde forgår på flere niveauer: 

 I aflevering/afhentningssituationerne er der plads til de korte beskeder om barnets 

dagsaktuelle trivsel. 

 Forældresamtaler som tager udgangspunkt i dialogredskabet i ”hjernen og hjertet”. 

Dette dialogredskab forbereder både forældre og personale sig ud fra. Det giver et 

godt udgangspunkt for en generel snak om barnets udvikling og trivsel. Disse sam-

taler gør, at vi sammen kan lave en plan for, hvad vi i fællesskab skal arbejde med 

for at hjælpe barnet videre på vej. 

 FKU (forældrekontaktudvalget): Er et udvalg af forældre der mødes fire gange årligt 

og drøfter stort og småt om, hvad der forgår i børnehaven. To forældre fra FKU 

repræsenterer børnehaven i områdets forældrebestyrelse. 

 Forældremøde: En gang om året afholder vi forældremøde. Her er der valg til FKU, 

og her taler vi også om det pædagogiske arbejde i de enkelte børnegrupper. 

 Famly, som er vores forældreintra. Her bliver der lagt dokumentation op fra hverda-

gen, som giver forældrene en god mulighed for sammen med deres barn at tale om, 

hvad de har lavet i børnehaven. 
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 PPR (pædagogisk psykologisk rådgivning): Hvis vi sammen med forældrene oplever 

at et barn er udfordret af noget, som vi sammen gerne vil have sparring på, har vi 

mulighed for at indkalde til dialogmøder, hvor f.eks. talepædagog, psykolog eller 

fysioterapeut kan deltage. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

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 

 

 

 

”Alle børn skal udfordres og opleve at mestre leg og aktiviteter” 

javascript:window.close()
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Alle børn har forskellige udgangspunkter og forudsætninger. Vi skal sikre, at alle børn har 

adgang til et børnefællesskab og mulighed for læring og trivsel i hverdagen. Vi som perso-

nale støtter børn, der har svært ved at indgå i sociale relationer med andre børn, således 

at disse børn kommer til at føle sig inkluderet i lege med andre børn 

 

Praksis fortælling 

- Der er startet en ny pige i børnehaven. Efter noget tid i børnehaven, hvor de voksne 

har prøvet at hjælpe pigen ind i nogle legerelationer og givet hende tid og mulighed 

for at falde til, fremstår det dog, at hun ikke rigtig har fået etableret nogle relationer 

og på sin vis er lidt uden for gruppen. De to pædagoger på stuen holder et trivsels-

møde med forældrene, og der bliver straks lavet en handleplan.  

Vi vil eksempelvis sørge for at opstille nogle rammer og aktiviteter, hvor hun får 

mulighed for at bidrage til legen, og hvor vi tager særlig hensyn til hendes ressourcer 

og styrker. 

Vi begynder at observere pigen i flere situationer og er meget opmærksomme på 

vores position ift. at være igangsættende for en leg, indgå i en allerede eksisterende 

leg, og hvornår vi skal trække os. Vi italesætter pigen oftere i gruppen og er meget 

opmærksomme på at anerkende hendes initiativer. Derudover er vi optaget af hvilke 

andre børn, der kunne være oplagte legekammerater, og i alle dagens aktiviteter 

etablerer vi mindre grupper af børn, samt prøver at sammensætte pigen med de 

børn, som hun så småt begynder at få en relation til.  

Efter relativ kort tid kan vi heldigvis konkludere, at vores forskellige initiativer har haft 

en positiv indvirkning, og pigen er i lang bedre trivsel og indgår i både gruppen og 

forskellige legekonstellationer i lang højere grad. 

 

 

Hvis et barn er udfordret udover, hvad vi som personale har faglighed til at tackle, 

har vi samarbejde med PPR, som består af specialpædagoger/psykologer/talepæ-

dagoger og fysioterapeut. 

 

 

 

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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Sammenhæng til børnehaveklassen 

 

De største børn i børnehaven er i gruppe sammen - ligesom de andre børn i børnehaven 

er inddelt i aldersinddelte grupper. Storgruppen har ikke ét grupperum, der kun er deres, 

men alligevel er rummet, hvor vi holder samlingen med gruppen, mere storgruppeoriente-

ret. Der er bl.a. hængt bogstaver op, LEGO og mere udfordrende puslespil, og spil er til-

gængeligt. På væggene hænger børnenes dokumentation af projekter, som vi har lavet - 

projekter som udfordrer børnene i f.eks. at tegne, klippe, skrive samt samarbejde. Når man 

er i storgruppen, så er der også læringsmiljøer, hvor man må være uden en voksen. Det er 

f.eks. værkstedet og ”det store rum”. Det, at børnene kan lave og overholde aftaler, er med 

til at gøre dem selvstændige og ansvarlige, som er vigtige forudsætninger videre i skolen 

og livet. 

 

Garderoben er et godt læringsmiljø for storgruppen, da vi voksne i højere grad opmuntrer 

og guider børnene til at skulle selv. Der er et større fokus på, at børnene bliver selvstæn-

dige, selvhjulpne og har et godt overskud og selvtillid sådan at de ikke kommer til at sidde 

alene tilbage på skolen og vennerne allerede er gået ud til frikvarter. Vi øver også børnene 

i at mærke efter, hvad slags tøj skal man have på ud. Skal man på toilettet, inden man går 

ud? 

 

I storgruppen er vi på ture, som udfordrer dem i både udholdenhed, motorik og opmærk-

somhed.  Vi bruger i højere grad kollektiv trafik og steder med mange mennesker, ligesom 

vi tager længere væk fra børnehaven. 

Måltiderne er ligeledes et læringsmiljø for børnene i at blive selvhjulpne og selvstændige. 

De spørger hinanden om at få rakt maden, mærker selv efter, når de er mætte, og rydder 

op efter sig, når de går fra bordet. Til eftermiddagsmad spiser alle grupperne sammen, så 

der er de store opmærksomme på at hjælpe de små. 

Storgruppens samling bliver ofte brugt til, at børnene kan fortælle, komme med ideer og 

lytte til hinanden. Ligeledes bliver afstemning ofte brugt, når vi skal i gang med nyt emne. 

Alle kan komme med deres idé, og herefter er der afstemning i gruppen om, hvilken idé der 

skal bruges. Når vi skal i gang med processen omkring et emne, bliver der i høj grad brugt 

kollektive beskeder. Børnene skal lytte til og handle på en besked, hvilket en stor del af 

undervisningen i skolen består af. 

 

Når vi har fællessamling i huset, er det storgruppens opgave at følges med en mindre og 

være sammen med denne til samling samt følge sin mindre makker tilbage til deres leg, 

når samling er slut. Vi prioriterer at have et samarbejde på tværs af storgrupperne i vores 

område, sådan at vi er seks institutioners storgrupper samlet. Det giver en samling på over 

100 børn. Det er et stort læringsmiljø, hvor man skal forholde sig til ukendte børn og voksne. 

Det er nogle rammer, som ligner skole/SFO-start meget, så derfor mener vi også, at det er 

vigtigt, at vi introducerer børnene til det og hjælper og støtter dem til at navigere i disse 
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rammer. Vi mødes flere gange for at det ukendte og utrygge bliver kendt og trygt, og bør-

nene kan genkende andre end børnehavevenner ved SFO-/skolestart. 

Vi har også et godt samarbejde med aftagerskolerne. Vi bliver inviteret på besøg, og der 

er overleveringssamtaler. 
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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 lokalsam-

fundet i arbejdet med etablering af pædagogiske læringsmiljøer for børn.” 

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

 

 

Præstemarkens Børnehave ligger fysisk i et område, hvor vi i gå afstand kan nå både natur, 

bibliotek, gode muligheder for at blive udfordret motorisk og indkøbsmuligheder, så bør-

nene kan være med til at handle til pædagogiske aktiviteter. 

F.eks. benytter vores førskolebørn, sammen med områdets andre førskolebørn den nær-

liggende hal. Her er der mulighed for at møde andre børn, der skal starte på samme skole 

som en selv. Det lokale bibliotek besøges ofte, når der er emne arbejde i de enkelte bør-

negrupper. Her kan børnene være med til at hente bøger, som understøtter den læring, de 

får i forbindelse med at udforske et enkelt emne som f.eks. kroppen.  

Hvis vi skal lidt længere væk kan det være ture til Roskilde Domkirke, den lokale havn, hvor 

børnene kan opleve at fange krabber eller Roskilde Dyreinternat. På dyreinternatet bliver 

børnene introduceret til andre dyr end dem, de plejer at møde i hverdagen. 
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Arbejdet med det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø 

”Arbejdet med det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø i dagtilbuddet skal integreres i 

det pædagogiske arbejde med etablering af pædagogiske læringsmiljøer.  

Børnemiljøet skal vurderes i et børneperspektiv, og børns oplevelser af børnemiljøet skal 

inddrages under hensyntagen til børnenes alder og modenhed.” 

 

 

 

Børnemiljø 

Vi har i børnehaven været igennem en proces, hvor vi har haft stor fokus på det fysiske 

læringsmiljø indendørs. I den proces blev der sat fokus på æstetik og i de enkelte lærings-

miljøer og på, hvordan børnene efterfølgende brugte de enkelte læringsmiljøer. Det er vig-

tigt, at læringsmiljøerne fremstår indbydende, så børnene bliver inspireret til leg. I arbejdet 

med at udvikle læringsmiljøerne har det været vigtigt for os tilgodese, at der er mulighed for 

både stille og vilde aktiviteter. 

Læringsmiljøerne bliver løbende ændret efter børnenes interesse og lege. 

For at kortlægge vores læringsmiljøer anvender vi KIDS-målinger. I den forbindelse opda-

gede vi, at vores udendørs læringsmiljø trængte til justering, og den proces er lige nu i fuld 

gang. For at skabe et godt psykisk læringsmiljø arbejder vi med ”Fri for mobberi”. Dette 

arbejde foregår både i den enkelte børnegruppe og i hele gruppen, når der er fællessamling 

om fredagen. Til fællessamling er der ofte massage på programmet. ”Den man rører ved, 

driller man ikke”. Hvis vi oplever et barn, der ikke er i trivsel i børnegruppen etableres mindre 

legegrupper således, at barnet har mulighed for at danne relation til andre børn. 
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De seks læreplanstemaer 

 
 

 

”Den pædagogiske læreplan skal udarbejdes med udgangspunkt i seks læreplanstemaer 

samt mål for sammenhængen mellem læringsmiljøet og børns læring. 

Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan det pædagogiske læringsmiljø 

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

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

 

 

Alsidig personlig udvikling 

”Alsidig personlig udvikling drejer sig om den stadige udvidelse af 

barnets erfaringsverden og deltagelsesmuligheder. Det 

forudsætter engagement, livsduelighed, gåpåmod og kompetencer 

til deltagelse.” 

Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 

36-37 

 

 

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? 
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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. 

Alsidig personlig udvikling 

 

 I vores Børnehave vægter vi i arbejdet med at udvikle børnenes alsidige peronlige udvik-
ling at vi børnene: 

  Føler sig set, lyttet til og husket som individ, og en del af en gruppe. 

 At vi gennem bevidst arbejde med selvhjulpenhed, styrker barnets selvværd. 

 At barnet oplever at vi alle er vigtige for fællesskabet. 

 At barnet siger til og fra i forhold til egne følelser, meninger og behov. 

 At barnet ved hjælp at et godt selvværd, kan blive bevidst om egen læring og her-
ved opøve nye kompetencer. 

 

Vi arbejder i børnehaven meget med at inddrage de daglige rutiner som en del af vores 
pædagogiske læringsmiljø. F.eks. vaske hænder inden spisning, i garderoben, dække 
bord til hele gruppen. Disse aktiviteter som foregår i mindre grupper giver barnet mulighed 
for at øve sig i selvhjulpenhed. Vi tager hensyn til det enkelte barns udvikling og moden-
hed, sådan at vores perspektiv er ud fra barnets nærmeste udviklingszone.  

Vi opfordrer og giver børnene barnet plads og tid til at øve sig i det de synes er svært og til 
at sige til og fra i leg.  

 Dette arbejde er synligt i vores læringsmiljøer med dokumentation i børn og forældre-
højde. Vi viser hvad børnene øver sig på og hvordan man er en god ven. Vi siger ”godmor-
gen” og ”tak for i dag” til hinanden, når vi kommer om morgenen og når vi senere går 
hjem. Dette for at vise barnet at det er set og at det kan føle sig som en del af fællesska-
bet. 
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Social udvikling 

”Social udvikling er udvikling af sociale handlemuligheder og delta-

gelsesformer og foregår i sociale fællesskaber, hvor børnene kan 

opleve at høre til, og hvor de kan gøre sig erfaringer med selv at 

øve indflydelse og med at værdsætte forskellighed.  

Gennem relationer til andre udvikler børn empati og sociale 

relationer, og læringsmiljøet skal derfor understøtte børns 

opbygning af relationer til andre børn, til det pædagogiske 

personale, til lokal- og nærmiljøet, til aktiviteter, ting, legetøj m.m.” 

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 fælles-

skaber, 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. 

 

 

Social udvikling 

 

 

I Præstemarkens børnehave arbejder vi på at: 

 

• At børnene lærer at respektere og tolerere andre børn og voksne i et demokratisk fælle-

skab og dermed også lærer at vente på tur og lytte til hinanden. 

 

• At børnene bliver styrket i deres venskaber og lærer at løse konflikter og indgå kompro-

misser. 

• At børnene selv søger løsninger for at inkludere hinanden. 

 

• At børnene lader sig inspirere af og hjælper hinanden samt drager omsorg for hinanden. 

 

Vi arbejder målrettet med at skabe inkluderende fællesskaber, hvor alle er velkomne. Alle 

børn har særlige behov, som vi sørger for at tilgodese og også skabe tydelige læringsmil-

jøer, hvor alle må være med. Endvidere er det tydeligt i vores praksis, da børnene indgår i 

fællesskaber og venskaber på tværs af alder og udvikling. Ligesom at børnene tager initiativ 

til at hjælpe hinanden i fx garderoben. Vi italesætter og er tydelige omkring legeregler, hvor 
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alle må være med og det at sige ”ja” til hinanden som en stor værdi og det smitter af hos 

børnene, der selv italesætter denne værdi og skaber nye relationer. Samtidigt lærer børnene 

også, at det er i orden at lege for sig selv/alene, men at man altid kan komme med i en leg, 

når man er klar. 

Alle voksne, også forældre, er rollemodeller i det gode sociale fællesskab, således siger vi 

også altid ”godmorgen”/”tak for i dag” til hinanden og dem vi møder på vej ind og ud ad 

døren.  

Børnene er tilknyttet en gruppe inddelt efter alder, men ellers er tilknyttet helle huset, sådan 

at de kan skabe relationer på tværs af alder og udvikling. I grupperne er der et fællesskab, 

hvor børnene også har venskaber og hvor de lærer og udviser respekt og tolerance for 

hinanden. I grupperne har vi bl.a. arbejdet med materialet fra ”Fri for mobberi” for at hjælpe 

børnene med at lære at aflæse andre børns følelser. 

 

 

I vores dialogprofiler i ”Hjernen og hjertet” som personale og forældre udarbejder sammen 

om det enkelte barn, kan det ses at børnene udvikler deres sociale kompetencer i samspil 

med andre og i takt med deres nærmeste udviklingszone.   
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Kommunikation og sprog 

”Børns kommunikation og sprog tilegnes og udvikles i nære relati-

oner med barnets forældre, i fællesskaber med andre børn og 

sammen med det pædagogiske personale.  

Det centrale for børns sprogtilegnelse er, at læringsmiljøet under-

støtter børns kommunikative og sproglige interaktioner med det 

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

giske personale er bevidst om, at de fungerer som sproglige rolle-

modeller for børnene, og at børnene guides til at indgå i fællesska-

ber med andre børn.” 

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. 

 

Kommunikation og sprog 

Kommunikation og sproget udvikles ved tætte relationer til forældre og fællesskaber til børn 

og os som voksne. De voksne skal være nysgerrige og spørge ind til, hvad børnene er 

optaget af. På denne måde kan man få en dialog i gang, så man styrker barnets sprog og 

udvikling. For at styrke barnets sprog og kommunikation, skal vi som voksne være rollemo-

deller for barnet. Det gør vi ved at lytte, fortælle, stille spørgsmål i dialog med barnet. 
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Vi skal også være rollemodeller, hvordan man skal lære at indgå i en samtale/ dialog med 

andre børn, voksne og forældre. 

Børn kan lære kommunikation og sprog igennem fællesskaber og venskaber af andre børn, 

som er ældre. Legen er en vigtig ting for barnets øve bane for kommunikation, ordforråd og 

sætninger, så barnet kan understøttes i at deltage i legen. 

Vi har ansvar for, at børn får mange og forskellige ord med sproget, så de kan klare sig i leg 

og aktiviteter. Vi skal også hjælpe de børn, som ikke kan indgå i samtaler, aktiviteter, lege 

og fællesskaber. Læringsmiljøet for den sproglige stimulering kan være f.eks. historiefortæl-

ling, lege med ord, bøger/billeder og mulighed for at indgå i mindre grupper som tilgodeser 

dialog med få af gangen. 

 

Eksempler 

Når vi spiller spil, er det i en mindre gruppe, så man kan sidde og få en god dialog med 

børnene. Om morgenen skal vi dække madvogne. I denne situation tager man to børn med 

ud for at dække vogne. Vi snakker om, hvor mange børn vi er kommet og skal dække til. 

Der skal tælles glas, tallerkner og bestik på den måde får vi brugt sproget og får en dialog i 

gang mellem barn/barn og voksen. Til vores frokost er vi også delt op i mindre grupper og 

borde, som vi spiser ved. Så man kan sidde stille og få en samtale i gang, så alle ved bordet 

kan være med i samtalen. Når vi skal ud på legepladsen, så tager vi også mindre grupper 

børn ned kælderen, så vi har til tid at snakke hjælpe/guide børnene, hvilken tøj de skal have 

på ud. 

  



 

26 

 

Krop, sanser og bevægelse 

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

udfordre, eksperimentere, mærke og passe på kroppen – gennem 

ro og bevægelse – lægges grundlaget for fysisk og psykisk trivsel.  

Kroppen er et stort og sammensat sansesystem, som udgør fun-

damentet for erfaring, viden, følelsesmæssige og sociale proces-

ser, ligesom al kommunikation og relations dannelse udgår fra 

kroppen”. 

Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 

42-43 

 

 

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. 

Krop, sanser og bevægelse 

 

Alle børn skal blive fortrolige med deres krop og dermed opleve en sanse og bevægelses-

glæde. De voksne skal skabe læringsmiljøer, som opfordrer børnene til at bruge deres krop 

og gør dem nysgerrige på at udfordre sig selv. 

De voksne skal indrette læringsmiljøerne inde og ude til forskellig bevægelse og stimulation. 

Vi vægter højt, at børnene har lige dele inde- som udeliv. Det betyder, at børnenes kroppe 

bliver præsenteret for forskellige muligheder for bevægelse og sansestimuli. 
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Vi arbejder på at skabe læring i hverdagens rutiner og processer. Dette for at støtte og 

hjælpe børnene til at være selvhjulpne. Det sker tilpasset det enkelte barns alder og udvik-

ling, således at vi motiverer barnet til at nå deres næste og nærmeste udviklingszone. 

 

Vi tilrettelægger ture, der udfordrer børnenes motorik og udholdenhed. I takt med at børnene 

vokser, vil turenes længde og indhold også ændre sig, således at børnene er godt rustet til 

SFO og skolelivet. De får opøvet mere robusthed og udholdenhed i takt med personlig ud-

vikling, hvor læringsmiljøerne inde og ude giver børnene forskellige muligheder for at bruge 

deres krop. 
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Natur, udeliv og science 

”Naturoplevelser i barndommen har både en følelsesmæssig, en 

kropslig, en social og en kognitiv dimension.  

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

første erfaringer med naturvidenskabelige tænke- og 

analysemåder. Men naturen er også grundlag for arbejdet med 

bæredygtighed og samspillet mellem menneske, samfund og 

natur.” 

Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 

44-45 

 

 

Pædagogiske mål for læreplanstemaet: 

1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn får konkrete erfaringer med na-

turen, 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 

naturfænomener i deres omverden, så børnene får erfaringer med at genkende og udtrykke 

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

somhed. 

 

 

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. 

Natur, ude liv og science  

I Præstemarkens Børnehave prioriterer vi at:  

Børnene kommer ud hver dag, ligesom vi har en fast udedag og turdag. På disse dage bliver 

børnene præsenteret for forskellige aktiviteter, hvor naturen og dens materialer er i spil. Bl.a. 

er børnene med til at lave insekthoteller, således at de kan passe på de insekter, de finder 

og følge med i livet året rundt. Vi tager på ture i nærmiljøet, men også længere væk for, at 

børnene kan lære om og opleve forskellige naturmiljøer - skov, mose, strand/vand, grusgrav. 

Ligesom vi tager til Zoo og Gerlev Legepark.  
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Vi arbejder løbende på at udvikle vores læringsmiljøer ude, der anvender naturen, og hvor 

børnene kan eksperimentere med forskellige naturfænomener som ild/bål, jord, vand og luft. 

Ligesom vi indsamler forskellige naturmaterialer og tager med ind og bruger i læringsmiljøer 

og til kreative processer. Vi læser bøger og synger om natur, dyr og naturfænomener.    

Vi har fokus på, at alle børn bliver inddraget i de aktiviteter og forløb vi arbejder med, således 

at alle er med i børnefællesskabet.  

 

På billedet nedenfor bliver der f.eks. arbejdet med former af naturmaterialer: 
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Kultur, æstetik og fællesskab 

”Kultur er en kunstnerisk, skabende kraft, der aktiverer børns san-

ser og følelser, ligesom det er kulturelle værdier, som børn tilegner 

sig i hverdagslivet.  

Gennem læringsmiljøer med fokus på kultur kan børn møde nye 

sider af sig selv, få mulighed for at udtrykke sig på mange forskel-

lige måder og forstå deres omverden.” 

Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 

46-47 

 

 

Pædagogiske mål for læreplanstemaet: 

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 erfarin-

ger med kultur, æstetik og fællesskab? 

Herunder, hvordan vores pædagogiske læringsmiljø: 

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

 Tager udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag  

 Ses i samspil med de øvrige læreplanstemaer. 

Kultur, æstetik og fællesskab 

Vi har en kultur i vores børnehave, at vi møder hinanden på en pæn måde og taler pænt 

til hinanden både børn og voksne. Kulturen er også, at vi holder samling hver dag, og 

hvordan den holdes. Vi arbejder med forskellige kulturelle oplevelser som f.eks. ture i 

kirke, Runde Tårn, biblioteket, museer, zoologisk have, skoven osv.  

Det er for, at vi kan formidle kultur og støtte børnene i at udvikle deres kompetencer og 

få indblik i de forskellige kulturer. 

Vi skal som voksne være med til at styrke børnenes egne æstetiske oplevelser, det kan 

vi gøre på forskellige måder, f.eks. ved scenekunst, film, maleri, musik, sang og litteratur.  

Eller det kan være forskellige materialer, man kan arbejde med. F.eks. ler, pap, papir, ude 

fra naturen, vandfarver, maling, tuscher og meget andet. 
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Vi skal som voksne være med til at støtte børnenes nysgerrighed, kreativitet, improvisa-

tion, leg, fantasi, sansning og være aktivt deltagende. 

Vi som voksne skal give plads til børnene, så de har mulighed for at skabe venskaber, 

lege, kan løse konflikter selv og være med i et fællesskab. 

Det handler om at kunne indgå i fællesskab, så man kan have forståelse for sine egne og 

andres kultur, baggrund og traditioner. 

Læringsmiljøet, vi kan tilbyde børnene, at man kan bruge vores værksted til at male, tegne 

og lave kunst ud af de forskellige materialer. Så de kan slippe deres fantasi løs.   

Et andet læringsmiljø er vores store rum, hvor man kan danse, hoppe, lege vildt, lave 

teater og bygge med klodser. 

 

Vi har desuden følgende traditioner i vores børnehave: 

Fastelavn, påske, bedsteforældredag, sommerfest, overnatning med Store-gruppen, hal-

loween, jul (luciadag). 
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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 pædagogiske mål og herunder en vurdering af sammenhængen mellem det 

pædagogiske læringsmiljø i dagtilbuddet og børnenes trivsel, læring, udvikling og 

dannelse.  

Evalueringen skal offentliggøres. 

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

af sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og børnenes trivsel, læring, 

udvikling og dannelse. Den pædagogiske dokumentation skal indgå i evalueringen.” 

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 pædago-

giske læringsmiljø?  

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

bejde, herunder sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og de tolv 

pædagogiske mål? 

 

I børnehaven er vi i gang med at indarbejde en systematisk evalueringskultur. Evaluerin-

gerne skal tage udgangspunkt i de pædagogiske mål og vores handleplaner fra vores pæ-

dagogiske tilsyn. Da alle de daglige rutiner i børnehaven er vigtige for børnenes trivsel, 
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læring og udvikling er det vigtigt, at vi også reflekterer over, hvilken struktur vi har valgt hvis 

det skal skabe udvikling hos børnene. Til at evaluere vil vi bruge ”Skema til Handling” fra 

Redskab til selvevaluering (EMU) og KIDS, som er et kvalitetsmålingsredskab af vores 

læringsmiljøer. Vi vil på pædagogmøder vægte, at der bliver tid til at reflektere sammen, 

således at alle medarbejderes erfaringer bliver en del af evalueringerne 

 

 

Hvordan evaluerer vi arbejdet med den pædagogiske læreplan, som skal foretages 

mindst hvert andet år? 

For at evaluere læreplanerene vil vi en gang årligt på en p-lørdag sammenholde vores hver-

dagsevalueringer med vores pædagogiske mål. Vi skal desuden løbende ændre vores læ-

ringsmiljøer, så vi oplever, at børnene bliver inspireret og har lyst til at udforske og lege i 

dem.  

 

 

 

 

 

 

 
 


