
 

   

    

 

Pædagogisk læreplan for 
 

 

Børnehuset Skovmosen 

2020 

 

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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Den pædagogiske læreplan udarbejdes med ud-

gangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag samt 

de seks læreplanstemaer og de tilhørende pæda-

gogiske mål for sammenhængen mellem det pæda-

gogiske læringsmiljø og børns læring.  

Rammen for at udarbejde den pædagogiske 

læreplan er dagtilbudsloven og dens overordnede 

formålsbestemmelse samt den tilhørende bekendt-

gørelse. Loven og bekendtgørelsen er udfoldet i 

publikationen Den styrkede pædagogiske læreplan, 

Rammer og indhold. Publikationen samler og formid-

ler alle relevante krav til arbejdet med den pædago-

giske læreplan og er dermed en forudsætning for at 

udarbejde den pædagogiske læreplan. Derfor hen-

vises der gennem skabelonen løbende til publikatio-

nen. På sidste side i skabelonen er der yderligere 

information om relevante inspirationsmaterialer.  

 

Ramme for udarbejdelse af den pædagogiske 

læreplan 
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Hvem er vi? 

  Børnehuset Skovmosen er en del af de 8 institutioner, der udgør område Midtvest. Vi har plads til 

44 børnehavebørn og 25 vuggestuebørn. Vi er tæt på by, naturen, skov og strand og bruger områ-

det i vid udstrækning til ture og aktiviteter både til fods, med bus og i vores 2 el-ladcykler.  

 

Vores lokaler er store med højt til loftet, indrettet med skæve vinkler og mange vinduer, så vi har et 

dejligt lyst hus. Køkkenet, hvor der bliver lavet mad til alle børnene, ligger midt i huset i direkte for-

bindelse med vores fællesrum 

 

Vuggestuen består af 2 stuer, Spirerne og Rødderne. Børnehaven har 3 stuer: Bikuben, Myretuen, 

og et rum til vores storegruppen som er den gruppe børn, der skal i SFO i maj måned. Der udover 

har vi et stort fællesrum, hvor der er mulighed for fælles aktiviteter.  

Stuerne i vuggestuen er aldersopdelt i en stue for de 0-1½ årige ca., og en stue for de 1½-2 årige. 

I børnehaven er Myretuen og Bikuben aldersintegreret for de 3-6 årige, og storegruppen for de 5-6 

årige. Aktiviteter foregår både i disse grupper, men også på tværs. Vi har en gennemgående struk-

tur på hverdagen og gennem ugen, hvilket gør børnenes dag forudsigelig og tryg. 

 

 

     
 

 

Skovmosens legeplads er stor, grøn og frodig og byder på mange varierede muligheder: 

 

Stort bålhus til fælles aktiviteter med bålmad 

Boldbane med masser af muligheder for leg, fodbold, hockey og andre sjove aktiviteter 

Variation i niveauer, underlag og beplantning 

Asfalteret mooncar/cykelbane 

Masser af græsarealer med buske, træer og gemmesteder 
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Legepladsen er inddelt i en vuggestueafdeling og en børnehaveafdeling. I Skovmosen ved vi, at 

den vigtigste enkeltfaktor for børns trivsel, udvikling og læring, er samspillet og relationerne med 

de voksne. Derfor arbejder vi bevidst med vores relationer til børnene, har aktiviteter i mindre grup-

per, og gør en dyd ud af, at alle børn bliver set, hørt og oplever sig som en del af et fællesskab.  
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Uddrag af principper for område Midtvest: 

Vi ønsker at Områdets 8 dagtilbud skal være præget af et positivt og tillidsfuldt samarbejde 

mellem hjem og dagtilbud for at sikre barnet størst mulig trvisel, omsorg, og respekt. 

Vores værdier, kendetegn og principper på områdeplan er: 

 Involvering og engagement 

 Professionel tilgang med fokus på kerneopgaven 

 Fællesskaber både i området og lokalt med plads til forskellighed. 

Vi ønsker at opbygge og understøtte fællesskaber mellem børn-børn og børn voksne for at 

styrke social udvikling og læring.  

Trivsel, omsorg og respekt: at barnet mødes med omsorg, nærvær og respekt, som forudsæt-

ning for barnets trivsel, læring, udvikling og dannelse gennem nære relationer, og så barnet kan 

indgå i store og små fællesskaber. 

Alle voksne i dagtilbuddet er rollemodeller for børnene, både personale, forældre og andre, 

derfor ønsker vi at man mødes af og med:  

Imødekommenhed, gensidig respekt og interesse: forældre og børn skal føle sig velkomne, 

også når noget svært, og børnene skal opleve gode eksempler på dialog og imødekommenhed 

mellem de voksne 

Kommunikation: god, ærlig, feedback på hvordan barnets dag har været, så barnet understøttes 

gennem positive relationer mellem de voksne og mellem barn og voksen.  

Et grundlæggende tillidsfuldt forhold mellem de mennesker barnet omgås, er med til at skabe 

en stærk forudsætning for at understøtte barnets trivsel, læring, udvikling og dannelse.  

Forældre skal trygt kunne henvende sig til personalet, og få en dialog om barnets trivsel eller få 

vejledning og guidning om forskelligt, som kan være relevant for den enkelte forælder.  

 

Udarbejdelsen af Læreplanen: 

Læreplanen er udarbejdet af personale, ledelse og forældre fortrinsvis i perioden 2019-2020. 

Forældrene i Forældrekontaktudvalget (FKU) har været inddraget undervejs via de lokale møder, 

hvor der har været debatteret konkrete emner i relation til læreplanen. 

Områdebestyrelsen har ligeledes drøftet læreplanen undervejs på Bestyrelsesmøder. 

  

På vegne af Områdebestyrelsen Midtvest, 

Anni Glindorf, områdeleder 
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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. 

 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.” 
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Børnesyn, Dannelse og børneperspektiv, 

Leg, Læring og Børnefællesskaber 

  

 

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

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

 

Børnesyn  

I Skovmosen tager vi udgangspunkt i Roskilde kommunes børnesyn: 

 

”Børn anerkendes som unikke personer med hver deres særlige forudsætninger. De voksne aner-

kender og forstår børnene, og den pædagogiske praksis tager afsæt i børnenes trivsel, interesser 

og potentialer. Børns udvikling forstås som en helhed, hvor de intellektuelle, følelsesmæssige,  

sociale og kropslige sider af barnets udvikling opfattes som tæt forbundne. Dagtilbuddets medar-

bejdere giver omsorg og mulighed for leg og aktiviteter, som engagerer, udfordrer og giver me-

ning for børnene. De voksne prioriterer de nære  

relationer og understøtter børnenes samspil, så børnenes selvværd styrkes, og de får en tro på, 

at de kan mestre udfordringerne, som de møder i deres hverdag. Børnene tillægges en aktiv rolle 

i deres egen udvikling og læring. De voksne går i  

dialog med børnene og giver dem medindflydelse, så børnene med respekt for fællesskabet kan 

forfølge egne interesser og projekter. Med fokus på og  

anerkendelse af børnenes ressourcer og bestræbelser på at lære, støtter de voksne  

alle børn i at blive inkluderet i det sociale fællesskab.” 

 

 

I Børnehuset Skovmosen forsøger vi at understøtte det gode børneliv, hvor der er plads, tid og ro 

til at være barn, og hvor nære og tillidsskabende voksne giver barnet nærvær, omsorg og tryghed 

til at kunne lære og udvikle sig. Derudover værner vi også om børns ret til at udvikle sig i forskel-

ligt tempo, og er optaget af det enkelte barns ressourcer og muligheder inden for barnets nærme-

ste udviklingszone. Vi er bevidste om, at den voksne har en væsentlig rolle i at understøtte dette i 

vores daglige praksis. 

 

Dette syn kommer til udtryk på forskellige måder.  

 

I vuggestuen kan det ses ved:  

Når barnet skal starte i Skovmosen efter at have tilbragt det meste af det første år hjemme hos 

mor og far, arbejder vi målrettet med at skabe en tryg tilknytning. Dette gør vi ved først og frem-

mest ved at opfordre forældrene til en indkøringsperiode på ca. 14-dage, så barnet har god tid til 
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at lære det nye sted at kende, samt de voksne. Barnet har en primær voksen, som er sammen 

med barnet det første stykke tid, og dermed forsøger at skabe den første trygge relation/tilknyt-

ning.  

Derudover arbejder vi for, at børnene har en tryg base, ved at være til stede og nærværende for 

børnene, og være klar til at give et kram, et skød at sidde ved eller blot øjenkontakt og tilkendegi-

vende nik. Når den trygge tilknytning er etableret, giver det barnet overskud og ro til at være nys-

gerrig på omverdenen og klar til at udforske alt det nye. For nogle børn tager det dog længere tid 

end hos andre, men fælles for alle er, at vi langt hen ad vejen tager udgangspunkt i barnets be-

hov for, hvornår det er klar til at udforske sine omgivelser. 

 

 

 

 

 

I børnehaven kan det ses ved:  

 

Vi ser børnene som enkelte individer med hver deres behov og ressourcer. Alle børn er forskel-

lige og udvikler sig forskelligt, og skal mødes hvor de er hver især.  

Et eksempel kan være, at et barn på legepladsen, kommer til at slå og drille dem han går forbi. 

Han har et stykke træ i hånden, som han har stukket en fjer i. Jeg fortæller ham, hvor der ligger 

flere fjer, og vi sætter os sammen og sætter flere fjer i hans træfigur. Han vil gerne have en sten 

til at sidde fast i træet, så vi henter en fil, og han går i gang med at finde flere stykker træ at file i. 

De andre børn begynder at vise interesse for barnets projekt, og det bliver stille og roligt omdrej-

ningspunkt for flere børn, der også vil prøve. Barnet skifter status fra at være den der driller og 

slår, til at være den der har en spændende leg, som andre gerne vil være en del af, og med den 

voksnes hjælp øges barnets muligheder for at deltage positivt i fællesskab med andre.  

Et andet eksempel:  Et barn som for nyligt er rykket fra vuggestue til børnehaven, trækker sig ofte 

når stuen skal have samling. Pædagogen prøver at få ham med, men det lykkes ikke, og hun be-

slutter at lade ham sidde i nærheden og observere, mens vi holder samling. Det gør han nogle 

gange, hvorefter han begynder at vise interesse og gerne vil være med og sidde hos pædagogen. 

Måske skulle han lige se, hvad det gik ud på, eller se de andre børn eller voksne an, før han ville 

deltage, og det synes vi der skal være plads til. Vi justerer løbende vores samlinger, da nogle 

børn kan have behov for at deltage i en samling der er mindre, hvor de bedre kan føle tryghed til 

at deltage aktivt. 
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Læring 
I Skovmosen tager vi udgangspunkt i Roskilde kommunes læringssyn: 

 

”I Roskilde Kommunes dagtilbud anvendes begrebet læring i en bred forståelse. Evnen til at lære 

er en del af menneskets medfødte beredskab. Læring er i sit udgangspunkt lystbetonet. Læring 

finder sted hele tiden. Det sker gennem spontane oplevelser og leg og ved, at den voksne skaber 

situationer, der giver barnet mulighed for at opleve, at eksperimentere og at fordybe sig. Børn skal 

kunne evne at indgå i nære relationer og trives i sociale fællesskaber som fx leg, aktiviteter og 

samvær. Det sker ved, at den voksne fokuserer på barnets kompetencer og potentialer. 

Læring er erfaringsdannelse og en helhed med delelementer som barnets identitetsdannelse, det 

at være i samspil med andre, det at øve sig i at kunne og det at bestræbe sig på at forstå” 

 

I Skovmosen er vi særligt optaget af, at børns læring sker ved at udforske med krop og sanser, 

ved at eksperimentere, ved at undres, og blive mødt af dialog og udfordringer. Herigennem udvik-

ler børnene deres forståelse af verden, hvordan den hænger sammen, og det er disse erfaringer, 

der styrker deres læring.  

I Børnehuset Skovmosen tager vi udgangspunkt i børnenes nysgerrighed, engagement og inte-

resser, så deres læreprocesser altid opleves som meningsfulde og sjove af børnene. Vi forsøger 

at give alle børn en masse rige og mangfoldige erfarings- og mestringsoplevelser, og ved at se på 

barnets nærmeste udviklingszone sikrer vi, at alle børn udvikler sig på en måde, der passer til det 

enkelte barns behov og muligheder. Vi støtter børnenes nysgerrighed og tiltro til egne evner, og vi 

rammesætter hverdagen med aktiviteter og rutiner, der giver læringsprocesser, der bygger på at 

børn undersøger, opdager og medskabende på deres hverdag. 

 

 
 

I vuggestuen er vi optaget af, at tilbyde børnene gentagelser af f.eks. sange, bøger og aktiviteter 

som vi se, at børnene begynder at lære at kende, ved at de uopfordret selv begynder at synge 

sange, og laver fagter på andre tidspunkter.  
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I Skovmosen er vi også bevidste om, at læring sker i de daglige rutiner og i relationer mellem 

børn og mellem børn og voksne, med en positiv og anerkendende tilgang.  

Et eksempel fra børnehaven kan være i vores daglige samling, hvor børnene tæller hinanden, vi 

snakker om dagens gang med piktogrammer som redskab for at forberede børnene på dagen og 

give dem overskuelighed, genkendelighed samt gennemsigtighed. Ved samlingen snakkes der 

også om begreber som dage, måneder, årstider, vejr mm. Der er en lille aktivitet hver dag til sam-

ling, hvor vi fx. synger, laver sanglege, en social leg eller et lille skuespil, samarbejdsøvelse eller 

andre øvelser. Til samling øver børnene også i at række hånden op og vente på tur, at stå frem 

foran andre, give plads og lytte til andre, at koncentrere sig mm. 

Et andet eksempel kan være til spisning, hvor man snakker med børnene om, hvad det er vi spi-

ser, hvor maden kommer fra, om de har smagt det før osv. Vi er optaget af selvhjulpenhed, for at 

give børnene kompetencer og støtte deres oplevelse af mestring og gå-på-mod. Det gør vi f.eks. 

ved at børnene øver sig i at hælde op, spise med bestik, sende maden videre, dele med andre, 

holde bordskik samt rydde op efter sig selv. 

Læring sker også i planlagte aktiviteter som bagning, fri for mobberi, legegrupper mm. samt pro-

jekter. Der foregår læring i voksenstyrede aktiviteter, og i aktiviteter der er på børnenes egne initi-

ativer, hvor de i høj grad øver sig i egen formåen i forhold til sociale relationer, sproglig og fysisk 

formåen. 
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Leg 

Børns leg har en central plads i Skovmosen, og her anerkender vi legens egenværdi. Dette gør vi 

ved at skabe gode vilkår for leg, venskab og børnenes initiativer. Børnenes sociale og sproglige 

udvikling og læring sker også i legen, og derfor giver vi plads og inspiration til forskellige typer af 

lege ude som inde. Alle børn skal opleve glæde, spænding og engagement gennem leg, og det 

betyder at vi voksne skal være nærværende, og skiftevis deltagende, observerende og støttende. 

Det er også gennem legen, at børnenes fantasi, virkelyst, nysgerrighed, selvværd og identitet 

styrkes. 

 

Vi skelner mellem den frie leg og den voksenstyrede leg. 

I den frie leg bestemmer børnene selv, hvad de vil lege 

med, hvem de vil lege med, og hvilke regler der skal 

være for legen, og det er her børnene virkelig udforsker 

deres verden. Den frie leg er også der, hvor vi har mulig-

hed for at observere børnene på en anden måde og 

bl.a. se, om de mestrer de færdigheder, der passer til 

deres alder/nærmeste udviklingszone. Den voksensty-

rede leg er kendetegnet ved, at den voksne deltager ak-

tivt i legen, skaber rammerne og indholdet for legen og 

sætter ord på børnenes og egne handlinger og følelser. 

Den voksenstyrede leg kan skifte til fri leg og tilbage 

igen afhængig af børnene og formålet med legen. 

 

 

 

               

 

 

I vuggestuen kan det ses ved: 

 

Vi har indrettet små læringsmiljøer, som indbyder til leg. bl.a. har vi et skib på den ene stue og en 

bil på den anden stue, som skaber rigtig mange gode rollelege på kryds og tværs. Der er plads til 

flere børn af gangen, så selv de allermindste vuggestuebørn er sammen med andre og oplever 

derved at være en del af et fællesskab.  

Vi har et lille bord, som passer godt i højden til de små vuggestuebørn, hvor vi har limet Lego-pla-

der og en lille kasse til Legoklodserne fast. Bordet står ud fra væggen, så børnene kan stå overfor 

hinanden og derved se/spejle sig i hinanden 

Ud over de tydelige læringsmiljøer på stuen, tilbyder vi også andre lege for børnene, som de kan 

vælge til eller fra. Dette er fx at lege med modellervoks, tegne med tusser/farveblyanter, lægge 

puslespil mm. 

Vores legeplads indbyder ligeledes til leg, og den er designet til at stimulere børnenes motoriske 

udvikling, og skabe rum for leg i fællesskaber. 
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I børnehaven kan det ses ved: 

 

Vi er særligt opmærksom på hvordan, hvornår og hvorfor vi som voksne rollemodeller interagerer 

i legen. Et eksempel kan være, at man observerer en leg, for at se og høre hvad børnene leger, 

om det er en god leg for alle, at alle bliver ligeværdigt behandlet osv. Det kan også være for at se 

børnenes relationer indbyrdes, hvordan leger de og hvordan man evt. kan udvikle nye relationer 

ud fra deres interesser og lege. Hvis legen forløber fint, holder vi os udenfor. Sommetider kan 

man også få en ide til et kommende projekt, ved at se hvad der optager børnene for tiden.  

Det kalder vi at følge børnenes spor.  

Et andet eksempel kan være, hvordan pædagogen kan agere, hvis hun oplever mange konflikter, 

eller at nogle børn er uden for fællesskaberne. Så kan man sætte en fælles leg i gang og få flere 

børn om at blive fælles om denne, det kunne fx. være "alle mine kyllinger kom hjem", stikbold, 

ståtrold, gemmeleg osv. Indendørs kunne det være et brætspil eller "lille hund, der er nogen der 

har taget dit kødben". I dette tilfælde skaber den fælles aktivitet børnene en oplevelse af at være 

en del af et fællesskab, hvor de ofte skal samarbejde for at løse en fælles udfordring.  

 

Et eksempel mere: Vi finder en død fugl på legepladsen, og snakker om hvordan den mon er død. 

Børnene kommer med forslag til, at den fx er blevet taget af en kat eller en ræv. En dreng synes 

at det er synd for fuglen og at vi skal lave en fælde, så vi kan fange katten. Det synes de andre 
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også er en god ide, og jeg hjælper dem med at finde et sted at grave en fælde. Jeg bliver lidt i le-

gen og hjælper med at grave, og da jeg kan se det kører fint, trækker jeg mig og lader dem fort-

sætte alene. De fortsætter legen længe, og jeg går til og fra, for at se hvordan de samarbejder og 

hjælper hinanden med det fælles projekt for øje. 

 

        

Til samling om morgenen leger vi også mange fælleslege, heriblandt sanglege, og dem ser vi bør-

nene lege selv i grupper i løbet af dagen. De el-

sker gentagelser, men de er også meget interes-

serede, når man introducerer en ny leg for dem. 

 

Børnefællesskaber 

I Skovmosen indgår børnene i et fællesskab med 

andre børn og voksne, og det er i disse sociale 

rum de enkelte børn lærer og udvikler sig igen-

nem, og som har betydning for, hvilke erfaringer 

de gør sig. 

Leg, dannelse og læring sker i børnefællesskaber, og venskaber og relationer er afgørende, hvis 

barnet skal opleve at være en del af fællesskabet og blive respekteret og lyttet til. 

I Børnehuset Skovmosen skaber vi plads til, at barnet både kan vise initiativ og være aktivt delta-

gende, samtidig med at fællesskabet skaber rum for alle børn, nye relationer og muligheden for at 

prøve forskellige positioner. Vi giver mulighed for at børnene kan etablere venskaber på tværs af 

alder, køn og kultur, og at mobning forebygges.  

 

 
 

Leg, læring og dannelse sker i socialt samspil med andre, og derfor er børnefællesskaber en me-

get vigtig opgave i vores pædagogiske praksis. Trivsel og fællesskaber hænger unægteligt sam-

men, og derfor skal alle børn have muligheden for at føle sig som en del af fællesskabet. I børne-

haven arbejder vi blandt andet med "Fri for mobberi", som styrker børnefællesskabet og forebyg-

ger mobning.  Her bliver der blandt andet arbejdet med værdier som tolerance, respekt, omsorg 

og mod. Her får børnene den grundlæggende viden om følelser, at sætte ord på egne følelser, 

samt at aflæse andres. I materialet er der også et massageprogram og her er mottoet " Den man 

rører ved, mobber man ikke." I storegruppen bliver børnene sat sammen 2 og 2 i en måned ad 
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gangen, og det er ikke med den oplagte bedsteven. De bliver sat sammen med en de måske ikke 

leger så meget med, og her kan der opstå nye relationer, eller om ikke andet forståelse og re-

spekt for hinanden. De skiftes til at massere hinanden til en historie, som den voksne læser op, 

mens der er roligt musik i baggrunden. Børnene sidder på tæpper og gardinerne er trukket for, for 

at få et så roligt og afslappende miljø, som muligt. Hos de mindre børn i børnehaven, arbejder vi 

med legegrupper, som består af 5-6 børn, hvor nogle kan være i en udsat position. Børnene går 

fra med 1 voksen en gang om ugen for at styrke relationer, sprog og fællesskabet. 

 

 

 

 

Dannelse og Børneperspektiver 

Dannelse er identitetsskabende hos barnet, og handler om at forankre værdier og viden i barnets 

personlighed, som de automatisk bruger når de skal begå sig i verdenen. I Børnehuset Skovmo-

sen støtter vi børns dannelse, ved at støtte børnene i at forholde sig prøvende og nysgerrigt til 

omverdenen, og ved at give børn erfaringer med at være en del af et velfungerende og mangfol-

digt fællesskab. Vi inviterer børnene til at være aktive deltagere, så de selv er med til at skabe de-

res læring, og forsøger ud fra et børneperspektiv at forstå barnets eget perspektiv. Det betyder 

bl.a. at vi lytter til børnene, tager dem alvorligt og giver dem medbestemmelse, så de har indfly-

delse på dagligdagen uanset deres baggrund, køn, alder og kultur. 

Vi inddrager dem i praktiske gøremål, hvor de kan få succesoplevelser og derigennem opleve at 

have betydning for deres omgivelser.  

 

I vuggestuen kan det ses ved: 

 

- Vi skaber øjenkontakt og hilser på alle børn ved at sige ”godmorgen Albert”, når de kommer om 

morgenen. Dette er med til at belyse ”hvem er jeg”, og vise dem, at de har en betydning.  

- Til samling synger vi en sang, hvor vi nævner hvert barns navn samtidig med at vi kigger på 

dem. 
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Vi er nysgerrige på børnenes kulturelle og følelsesmæssige udtryk, og det giver os mulighed for 

at tilbyde børnene mangfoldige former for fællesskaber og udtryksformer, f.eks. når én begynder 

at male med vand på muren og den voksne følger dette spor og opfordrer andre børn i at være 

med i legen. 

 

 
 

 

I børnehaven kan det ses ved:  

 

I vores faste rutiner i løbet af dagen, sker der en masse læ-

ring i form af dannelse. Det kan fx. være at vente på tur til 

samling, stå i kø til toilet eller håndvask, hjælpe hinanden i 

garderoben (store hjælper små), lytte til andres fortællinger 

til samling eller ved spisning, øse passende mad op, så der 

er til alle, forstå at samtale består af både at lytte og tale, 

hjælpe med de daglige opgaver (fx dukse), Fri for mobberi 

(hvordan er man en god ven, løse konflikter og evt, afvise 

på en ordentlig måde, empati, følelser). 

Dannelse foregår også i børnenes rollelege, hvor de fx 

spejler sig i familierollerne, som far, mor og børn. 

 

 

 

 

 

I storegruppen arbejder vi med dannelse i form af demokrati. vi stemmer fx om, hvilket navn grup-

pen skal have, hvilken leg vi skal lege til samling, vi lytter til børnenes ønsker fx omkring spise-

pladser, aktiviteter mm. Derudover laver vi teater, hvor børnene selv har valgt en figur hver, som 

skal være med i stykket og hvad figurerne skal hedde og sige/gøre. Herefter har de stemt om, 
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hvilken rolle de ville have. Her kommer børnefællesskaber også ind, som et vigtigt element, da 

det er noget de har kreeret sammen i gruppen, øver det flere gange om ugen, laver kulisser sam-

men osv. Her demonstrerer det også, at alle i gruppen er vigtige, vi kan ikke undvære nogen, for 

så er stykket svært at udføre. ligegyldigt om man har en stor eller lille rolle, så er man en vigtig del 

for at det hele kan hænge sammen. Her kan man ikke undgå at nævne læreplanstemaet almen 

personlig udvikling, da børnene får styrket deres selvværd og selvtillid ved at stå frem på den 

måde foran andre. Vi ser blandt andet børn, som normalt er lidt stille og tilbageholdende, leve sig 

helt ind i rollerne og sige replikkerne højt og tydeligt. Børnene glæder sig til at vise teaterstykket 

for venner og familie, og det er også noget de er fælles om og snakker om. 

Duksene dækker madvogn 1-3 gange om dagen, hvor de 

bl.a. tæller tallerkener, bestik mm. dækker borde på stuen. I 

storegruppen vasker de også borde og fejer efter spisning 

og kører madvogn tilbage til køkkenet. Duksene råber også 

de andre børn op til samling på ipad’en, samt tæller bør-

nene. Det har en høj status at være duks i Skovmosen, og 

børnene går meget højt op i deres opgaver. 

I Skovmosen arbejder vi også med børns dannelse og bør-

neperspektiver ved f.eks. at inddrage børnene i processer 

vedrørende læringsmiljøer, f.eks. da dinosaurus-rummet på 

Myretuen blev skabt, og da stenene på børnehavens lege-

plads i sommeren 2020 blev dekoreret af børn og voksne i 

fællesskab. 

 

 

 

 

Vi arbejder med børneperspektiver når vi sammensætter grupper af børn, for både at tage hensyn 

til gode relationer set fra et børneperspektiv og potentielle gode relationer. Vi har også et dannel-

sesperspektiv når vi i børnehaven har dukse, som laver vogne, dækker borde, og en holdning til, 

at alle rydder op efter sig selv. 

 

I vuggestuen ser vi at store og små spejler sig i hinanden, og er gode til at hjælpe hinanden. De 

store hælder selv mad op og bruger kniv og gaffel.  
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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? 

Vi skelner mellem psykiske og fysiske læringsmiljøer. Vi er optaget af, hvordan vi styrke det psyki-

ske læringsmiljø ved at regulere os selv, for dermed at hjælpe børnene til at regulere sig i lege, 

således at de både kan være i stand til 

at falde til ro og komme roligt ud af en 

konflikt, og vise begejstring og glæde 

ved dét der gør dem glade. Vi er bevid-

ste om, at børnene ”låner” og afstem-

mer sig vores nervesystem og stem-

ningsniveau, hvorfor det er vigtigt at vi 

er bevidste om vores eget stemningsni-

veau. En del af det psykiske lærings-

miljø er, at børnene skal møde aner-

kende, positive og nysgerrige voksne.  

 

Vi har ligeledes et stort fokus på fysiske læringsmiljøer i Skovmosen, og her indretter vi bl.a. stu-

erne løbende med de miljøer og det legetøj, som vi ser børnene er optaget af, og lytter til børne-

nes ønsker, samt tager dem med på råd. Vi har i børnehaven et dino-miljø, som både er lærings-

miljø for leg med dinosaurer, andre dyr, samt konstruktion, idet der er materialer til rådighed, som 

børnene kan bygge miljøer for dyrene i. Vi har inddraget børneperspektivet i udvikling af dette 

miljø, som har taget udgangspunkt i en gruppe børns store interesse i dinosaurer, og udforskning 

af forskellige måder at lege med dem på, som vi gerne vil understøtte ved at stimulere deres fan-

tasi og deltagelsesmuligheder i disse lege.  Vi er ligeledes optaget af at udvikle vores udendørs 

læringsmiljøer, således at de inspirerer til fantasi, kan give motoriske, sansemæssige oplevelser 

og danne grundlag for leg og udvikling i fællesskaber med andre. 
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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 læ-

ring? 

Områdebestyrelsen i område Midtvest, som Skovmosen er en del af, har besluttet følgende tre 

værdier som omdrejningspunkt for samarbejdet mellem dagtilbud og forældrene: 

 

Kommunikation 

Tillidsfuldt forhold 

Imødekommenhed  

 

Vi ved, at det første møde med daginstitutionen for børn og forældre, skal være tryg og tillids-

fuld, og derfor holder vi samtale med forældrene inden, eller indenfor den første uge af barnets 

start, hvor vi gensidigt lærer hinanden lidt at kende, og kan afstemme forventninger som ud-

gangspunkt for et godt forældresamarbejde.  

I Børnehuset Skovmosen lægger vi stor vægt på samarbejdet med forældrene, som vi anser 

som eksperter på deres eget barn og derfor en vigtig samarbejdspartner. De tre værdier kan op-

leves i vores daglige samarbejde, og bl.a. ses ved den velkomstsamtale vi har ved barnets start 
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i institutionen. Ved denne samtale lærer vi forældre og barn lidt at kende, og vi kan gensidigt 

dele forventninger til hinanden og til den første indkøring.  

Kommunikation og dialog er vores vigtigste redskab til et godt samarbejde, og vi forventer at for-

ældrene er indstillet på et dialogbaseret samarbejde der bygger på tillid. 

Det vil sige, at vi kommunikerer med forældrene om børnenes dag, oplevelser, trivsel, udfordrin-

ger og vi forventer at forældrene også kommunikerer med os om f.eks.:  

 Barnets behov, vaner m.m. 

 Hvis der er noget de undrer sig over, er utrygge ved m.m. 

Ved dialog og åbenhed, viser forældrene samtidig deres børn, at børnehuset er et rart sted at 

være, og at der er gensidig tillid.   

Vi afholder én årlig samtale med alle forældre, om deres barns trivsel, og hertil bruger vi Dialog-

redskabet, som er et digitalt skema, hvor både forældre og personale svarer på spørgsmål om 

barnets trivsel og udvikling. Heraf dannes en graf som kan vise enigheder og forskelle, og dette 

danner udgangspunkt for en dialog om hvordan vi hver især oplever, og hvordan vi sammen kan 

møde barnet i dets nærmeste udviklingszone.  

FKU (forældrekontaktudvalg) er børnehusets høringsorgan, som holder 4 årlige møder, hvor hu-

sets pædagogik, struktur m.m. drøftes og forældrene involveres og høres væsentlige dele af hu-

sets pædagogiske udvikling. 

 

 

 

 

 

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? 

I Skovmosen arbejder vi målrettet med at skabe læringsmiljøer der involverer børn i udsatte posi-

tioner, skaber deltagelsesmuligheder og fællesskaber for dem sammen med andre. Vi er op-

mærksomme på, at tidlig indsats kan gøre en forskel for børns udvikling på en livslang bane, 
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hvorfor vi prioriterer et tæt samarbejde med forældre til alle børn, fra de starter i vuggestuen. Tid-

lig indsats betyder for os også, at vi involverer tværfaglige instanser, i form af PPR tidligt, hvis vi 

har en undring eller bekymring for et barn.  

I udvikling af læringsmiljøer er vi optaget af, at dele børnene op i mindre grupper, som særligt 

børn i udsatte positioner har stor gavn af, i fht. at være en del af et fællesskab, sprogligt, relatio-

nelt m.m.  

Vi bruger legegrupper, som er inspireret af Theraplay, hvor børnene i små gruppe, og i strukture-

rede rammer, bliver anerkendt som individ, sprogligt, og socialt stimuleret af en fast nærværende 

voksen.  

De voksne er vigtige i udviklingen af læringsmiljøer for børn i udsatte positioner, da disse i særlig 

grad kan have brug for nærværende, empatiske voksne, der sætter tydelige rammer for børnenes 

dag  

Vi arbejder i en tydelig struktur både i vuggestue og børnehave, som vi oplever at alle børn trives 

godt i. 

I børnehaven arbejder vi med Fri for mobberi, som bl.a. kan bidrage til at give børn der har det 

svært, en anden status over for de andre børn. 

Vi er bevidste om at møde børn i deres nærmeste udviklingszone, og er i vores kommunikation 

med andre børn, forældre og hinanden opmærksomme på, at skabe nye fortællinger om børn, der 

kan bidrage til at de ses i lyset af deres ressourcer.  

Vi arbejder med at gøre indsatser til en del af hverdagspædagogikken, således at det bliver natur-

ligt for både børn og voksne, at børnene har brug for at blive mødt forskelligt og har forskellige 

behov.   

I Roskilde kommune arbejder vi desuden med et værktøj, der hedder Roskilde Modellen. Vi kan 

bruge denne, hvis/når vi har behov for at afdække et barns trivsel, og inddrage dette i dialogen og 

samarbejdet med forældrene.  

 

 

 

 

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 

 

 

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 Skovmosen arbejder vi for gode overgange for børnene fra hjem til dagtilbud, over-

gang i vuggestuen, fra vuggestue til børnehave og fra børnehave til SFO. 
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Det er vigtigt for barnets relationer og oplevelse af sammenhæng og mening i dets hverdag, at 

overgangene bliver glidende, meningsfulde og som udgangspunkt på barnets præmisser.  

I overgangene tager vi individuelle hensyn, og et barn rykker måske ikke stue eller afdeling, når 

det aldersmæssigt er parat, men når vi i samarbejde med forældrene vurderer at det er klar.  

Overgange internt i huset sker i tæt sam-

arbejde mellem stuer og afdelinger, og 

med systematiske besøg i henholdsvis 

den store stue i vuggestuen, samt i bør-

nehaven, sammen med en voksen, så 

længe 

Ved overgangen til SFO har vi i samar-

bejde med den tilknyttede distriktsskole, 

aktiviteter på skole/SFO og i samarbejde 

med de øvrige institutioner i området, så 

børnene får mulighed for at møde nogle 

af dem, de skal gå i skole med.   

Vi arbejder i denne gruppe med en opmærksomhed på sociale fællesskaber, og at kunne deltage 

i de aktiviteter heri. Gruppen har i sidste periode, haft teater som projekt, og været medskabende 

på at skrive teaterstykket, finde karaktererne og udforme kulier og kostumer. De har deres egen 

opgavemappe, som de får opgaver der passer til deres niveau, og når gruppen skal i SFO får de 

overrakt diplom ved en mindre ceremoni, hvor de med et par ord med på vejen, bliver sendt vi-

dere i deres færden i livet.  
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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? 

Skovmosen er i udvikling med at inddrage lo-

kalsamfundet i arbejdet med at skabe pæda-

gogiske læringsmiljøer for børn.  

Vi har en bevidsthed om, at vores fysiske beliggenhed 

er placeret mellem natur, alment boligbyggeri og villa-

kvarterer, hvilket på mange måder giver Skovmosen 

en mangfoldighed i muligheder, udtryk og oplevelser. 

Vi benytter os af de omkringliggende legepladser ved 

Rørmosen, hvor vi har oplevelsen af, at være i en gen-

sidig god relation med beboere. I et større perspektiv, 

er vi en del af Roskilde og knytter os dermed til det kul-

turhistoriske islæt, som både sagnene om vikingerne, 

besøgene i domkirken og samarbejdet med Roskilde 

festival kan ses som eksempler på.  
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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 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? 

Som tidligere beskrevet skelner vi mellem det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø, om end 

disse er tæt forbundne. Vi er meget bevidste om, at de voksnes relation og samspil med børnene, 

er den vigtigste faktor for børnenes udvikling, og vi ser altid konstruktivt hele vejen rundt i kontek-

sten for barnet, når vi undres, er nysgerrige eller understøtter en udvikling. Denne kontekst indbe-

fatter alle tre aspekter, hvorfor vi også ser på, om der er noget i de fysiske og æstetiske lærings-

miljøer, som kan bidrage til nye perspektiver på barnets trivsel. Det kan f.eks. være udvikling af et 

særligt dino-miljø, for en gruppe i børnehaven, som øger børnenes fællesskab og deltagelsesmu-

ligheder, og i vuggestuen den strukturændring vi gennemførte i 2019, hvor vi udover aldersopde-

lingen, har indrettet de to stuer, på en måde der både stimulerer høj og lav arousal, og mindre 

rum for ro, fysisk udfoldelse og fællesskaber for de to grupper.   
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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 under-

støtter 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 pædago-

giske personale og børn imellem. Det skal være præget af omsorg, tryghed og nysgerrighed, så alle 

børn udvikler engagement, livsduelighed, gåpåmod og kompetencer til deltagelse i fællesskaber. 

Dette gælder også i situationer, der kræver fordybelse, vedholdenhed og prioritering. 

 

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. 
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I Skovmosen mener vi, at én af vores vigtigste opgaver, er at bidrage til at børnene udvikler et 

sundt selvværd, da det er med til at danne dem som personer, med et vigtigt fundament for et liv i 

mental balance. 

Det gør vi ved, at tage udgangspunkt i barnets ressourcer, og understøtte at barnet kan udforske 

og erfare sig selv i fællesskaber og i fordybelse alene. Vi vil gerne understøtte en pædagogisk 

praksis, der udfordrer barnets personlige udvikling i fht:  

 Hvem er jeg?  

 Hvem er jeg i forhold til andre?  

 Hvad kan jeg?  

 Hvad er jeg god til?  

Det gør vi ved at møde barnet i dets nærmeste 

udviklingszone, så dets intentioner og behov 

bliver set og anerkendt. Børn har brug for suc-

cesoplevelser, for at udvikle et sundt selvværd 

og en god selvtillid. De har også brug for at 

møde tydelige og troværdige voksne, de kan 

spejle sig i, og danne tillid til verden igennem. Vi 

søger at øge børnenes deltagelsesmuligheder 

og evne til at sige til og fra, bl.a.i leg, ved at 

hjælpe dem ind i leg, eller til at sige fra i leg. Vi 

stiller dem aldersmæssi ge krav og udfordrin-

ger, som både udvikler deres gå-på-mod og til-

lid til egen formåen. Det gør vi f.eks. ved at øve selvhjulpenhed, ved f.eks. i vuggestuen at de 

lærer at tage eget tøj af og på, og i børnehaven er børnene på skift duks, som har opgaver og 

ansvar i fht, at gøre klar til frokost.  

I Skovmosen har alle medarbejdere været på kursus i at støtte børns selvregulering, bl.a. ud 

fra en tese om, at børnene ”låner” vores nervesystem og afstemmer sig heri. Vi tror på, vi på 

den måde styrker børnene i at håndtere konflikter, forandring og egne samt andres følelser, 

og dermed styrker deres alsidige personlige udvikling.Vi bruger termen ”arousal” om det stem-

ningsniveau, der styrer om barnet er roligt eller i høj aktivitet. 

Det gør vi f.eks. i vuggestuen ved: 

 At anerkende og sætte ord på børnenes følelser 

 Spejle og dele deres begejstring, og tilbyde et roligt miljø, hvis et barn har svært ved at 

komme i lavt arousal  
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 Aktiviteter med skiftevis høj og lav arou-

sal (stemningsniveau) 

 

      Udover ovenstående gør vi det f.eks. i børneha-

ven ved: 

 Forskellige mindfulness teknikker, til rolig 

vejrtrækning 

 Legegrupper i små grupper, hvor barnet kan 

øve sig i at ”være på” og fortælle foran de 

andre 

 Voksenstyrede lege, med rolleskift mellem ”rolige” roller og ”vilde” roller 
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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 fællesskaber, 

og at alle børn udvikler empati og relationer.  

2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte fællesskaber, hvor forskellighed ses som en res-

source, og som bidrager til demokratisk dannelse. 

 

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.  
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I Skovmosen er vi meget optaget af børns fællesskaber. Vi har både store og små fællesskaber i 

form af stuer og aktiviteter i mindre grupper, som vi har en oplevelse af, styrker børnene i at del-

tage i de større fællesskaber.  

I begge afdelinger  er vi optaget af:  

 Aktiviteter i små grupper 

 Fri for mobberi, som redskab til at styrke fællesskaber, venskaber og børnenes udvikling 

af empati. Herunder aktiviteter med massage og i børnehaven samtaler om følelser og 

venskaber 

 Samling – enten i små eller store grupper. Her øver 

børnene at vente på tur. I vuggestuen vente på, at 

være dén der vælger sang, og i børnehaven vente 

på, at være den næste til at fortælle hvordan deres 

weekend har været. Vi tror at børnene på denne 

måde lærer at udsætte egne behov, og styrkes i at 

være en del af et fællesskab, hvor alle giver plads til 

hinanden, lytter og spejler sig i hinanden 

 Fælles oplevelser – bl.a. ture ud af huset, og projek-

ter. At være sammen om noget, styrker børnenes 

fællesskabsfølelse, venskaber og giver dem noget at 

tale om, deles om, og føle sig værdifuld for  

 Voksne er rollemodeller ved ikke at være dømmende overfor andre, tale positivt om andre, 

være lyttende og deltagende i aktiviteter med børnene, og dele begejstring over den fæl-

les aktivitet 

 Demokratisk dannelse i aktiviteter, er bl.a. 

ved i vuggestuen at børnene er med til at 

vælge sange, og de voksne justerer sig og 

følger børnenes spor. 

I børnehaven er børnene med til at sætte 

deres præg på hverdagen, ved at blive 

spurgt til aktiviteter og temaer, udflugtsmål 

m.m. I storegruppen er der hvert år afstem-

ning om, hvad gruppen skal hedde 

 

 En del af dannelse og social udvikling er plads til forskellighed, som vi taler med børnene 

om. Børn i udsatte positioner skal være en del af de små og store fællesskaber, og deres 

ressourcer fremhæves og værdsættes i leg og aktiviteter med hjælp fra guidende voksne 
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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. 

I Skovmosen ved vi, at børnenes sproglige udvikling støtter dem i fællesskaber og i deres alsidige 

personlige udvikling, fordi de får sprog til at sætte ord på intentioner, initiativer og følelser. Mens 

de lærer sproget, og lærer nuancerne i sproget, har de voksne en opgave i at være med til at 

”give” dem sprog, ord, sætninger og miljøer, hvor de kan øve sig heri. Vi er bl.a. inspireret af prin-

cipper fra Marte Meo ifht at sætte ord på børnenes handlinger, følelser og intentioner, samt sprog-

lig guidning gennem dagen. Marte Meo er en videobaseret tilgang, der fokuserer på børns res-

sourcer, og på at se og italesætte deres positive intentioner og handlinger. Der skal være plads til 

at fejle, for børnene er i alle aspekter i læreprocesser, og de voksne giver børnene taletid og lytter 

til deres fortællinger, både i samling og i øvrige aktiviter. 

I vuggestuen: 

 Sætte ord på børnenes og egne handlinger. Eks.:  

 

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 kommunikere 

og sprogliggøre tanker, behov og ideer, som børnene kan anvende i sociale fællesskaber. 
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”Du leger med magneterne”  

”Jeg kan se, du gerne vil have den bil, Emma har. Se her er der en anden bil du kan få, så 

kan i begge lege med biler” 

”Jeg hjælper dig med dine sko. Først den ene fod, og nu den anden fod”    

 I vuggestuen synger og læser de voksne flere gange om dagen. Bøger, sange, rim og 

remser 

 Vuggestuen bruger et materiale der hedder Babblarna, som er et sprogstimuleringsmateri-

ale, med figurer med nemme navne og fine, finurlige udtryk, som børnene hurtigt lærer at 

kende, og giver dem noget at tale med hinanden og voksne om 

 Vi bruger ”tegn” til de yngste, som bidrager til den tidlige sprogudvikling, og giver dem mu-

lighed for tidlig kommunikation med voksne  

 Gentagelser, gentagelser, gentagelser. Vuggestuebørn elsker gentagelser, og lærer me-

get af, at vi synger og læser de samme sange og bøger i en periode 

 Dialogisk læsning, hvor børnene har en aktiv del i historiefortællingen 

 Cykelture hvor grupper kan komme langt, og tale om de ting de ser og oplever på turen 

 

  

I børnehaven: 

 Samtaler med børnene i grupper, samling, lege, aktiviteter, at understøtte børnenes kom-

munikative strategier 

 Læringsmiljøer der understøtter sproglige udvikling, f.eks.  
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- billeder af børnene på væggene, som de kan tale om og som giver fælles fortællinger 

og oplevelser 

- små grupper, hvor der er plads til at alle kan komme til orde, og øve sig i at samtale 

med andre 

- inspirerende fysiske læringsmiljøer, som stimulerer børnenes fantasi, nysgerrighed i 

leg, giver nye ord, og nye oplevelser at kommunikere om 

- ture ud af huset, projekter m.m. 

 Aktiviteter i mindre grupper, legegrupper  

 Spil og lege, der udfordrer sproget, og giver børn med forsinket sprogudvikling nye ord, og 

muligheder for at øve sig  

 

 

For begge afdelinger: 

 I kommunikation med forældre på Famly og i den daglige samtale om dagens gang, giver vi 

forældrene historier om barnets dag, som forældrene kan tale med dem om, og billeder på 

Famly, som både forældre og de voksne kan tale med børnene om 
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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 

Pædagogiske mål for læreplanstemaet: 

1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udforsker og eksperimenterer med 

mange forskellige måder at bruge kroppen på.  

2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn oplever krops- og bevægelsesglæde 

både i ro og i aktivitet, så børnene bliver fortrolige med deres krop, herunder kropslige fornem-

melser, kroppens funktioner, sanser og forskellige former for bevægelse. 

 

Vi er optaget af, at børnene i Skovmosen får oplevelser med sanser og bevægelse, da det er med 

til at støtte deres generelle indlæring, og bidrager til god selvfølelse, fornemmelse af egen for-

måen og evnen til selvregulering. Kroppen husker og sanse- og bevægelseslege styrker børne-

nes opmærksomhed. 

 

Alle skal kunne være med, og vi laver både vilde og rolige 

bevægelseslege. Børn skal kunne prøve egne grænser af, 

og få erfaringer med egen krops formåen, bl.a. gennem vok-

senstyrede ”bryde-lege”.  

Vores legeplads er stor, og i begge afdelinger indbyder den 

til motoriske udfordringer, dufte- og smagsoplevelser, da vi 

har en lille urtehave med både blomster og urter, der kan 

smages, duftes og spises.  

 

I begge afdelinger kan vi lave: 

 Sanse/følekasser 

 Mindfulness aktiviteter: sanse-redskaber, massage, yoga og afslapning 

 Sang, musik 
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 Udforskning af legeplads, natur og lokalområde 

Vuggestue: 

 Undersøge maden, sanseoplevelser under måltidet 

 Sanglege og andre aktiviteter 

 

 

 

Børnehave: 

 Madlavning ved den ugentlige båldag, hvor børnene er med til at snitte, skære og mærke 

råvarerne 

 Zumba, løbelege, regellege 

 Konstruktionsleg, modellérvoks 
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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. 

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

fænomener i deres omverden, så børnene får erfaringer med at genkende og udtrykke sig om årsag, 

virkning og sammenhænge, herunder en begyndende matematisk opmærksomhed. 
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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. 

I Skovmosen er vi meget ude, både på vores skønne legeplads og i naturen omkring os. Naturen 

giver mulighed for at styrke den spontane opmærksomhed, i modsætning til den fokuserede op-

mærksomhed, hvor der i en tilrettelagt aktivitet, er en særlig opmærksomhed på ”noget”. Naturen i 

sin rene form, giver mulighed for at man sanser, og fornemmer dét, der umiddelbart sker og kan 

ses. Naturen forventer ikke noget og giver mulighed for den rene sansning af farver, dufte, lyde 

og stemninger. Vi ser natur og udeliv som en naturlig del af et barns udvikling, en mulighed for 

uendelige sanseoplevelser som vi gerne vil give børnene. 

Vi har en undersøgende og nysgerrig tilgang til natur, science og udeliv, og bruger både lege-

plads, skov og vand i vores udforskning af naturen. 

 Vandleg/science projekter på legepladsen. Hvordan opfører forskellige materialer sig i 

vand? Hvordan opfører vand sig i forskellige former? 

 Spire projekter i både vuggestue og børnehave 

 Naturlig tilgang til dyr – vi finder, laver dyrefælder og undersøger dyr, og respekterer at 

de er levende liv, som vi sætter ud i naturen igen 

 I børnehaven har vi samarbejde med Boserupgård, om projektet Sprog i naturen, som 

indebærer besøg i Boserup Skov, med tilrettelagte aktiviteter i samarbejde med naturvej-

lederen  

 Vi følger årstiderne, og har aktiviteter der er tilpasset årstiden. Samler kastanjer, laver 

fuglekugler, så vi passer på fuglelivet henover vinteren. Taler om årstiden, og mærker 

kulde, varme 

 Ture ud af Sorte sti, som ligger tæt på Skovmosen og byder på mange naturoplevelser 

 Eksperimenterer med forskellige elementer, vand, luft, lys, bål/ild 

 Eksperimenterer med materialer der er indsamlet i naturen, kogler, blade, blomster, 

tomme sneglehuse m.m.  

 Eksperimenterer med at måle og veje ting vi finder, ting vi har eller producerer 

 Bruger vores sanser i naturen, og bruger legepladsen som vores natur-rum. Klatrer i 

træer. Træer der vejrer i vinden og har deres egne lyde, og græs og buske der giver hu-

ler, og gemmesteder og som kan føles forskellige 
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Kultur, æstetik og fællesskab 

”Kultur er en kunstnerisk, skabende kraft, der aktiverer børns sanser og 

følelser, ligesom det er kulturelle værdier, som børn tilegner sig i 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: 

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

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

værdier.  

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

velser, både som tilskuere og aktive deltagere, som stimulerer børnenes engagement, fantasi, 

kreativitet og nysgerrighed, og at børnene får erfaringer med at anvende forskellige materialer, 

redskaber og medier. 

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 Skovmosen har vi flere traditioner i løbet af året, som markeres på forskellig vis. Vi vil gerne give 

børnene erfaringer med at samles i fællesskaber om højtider og traditioner, samt have fællesska-

ber der indbyder til kreativ udfoldelse der kan stimulere et æstetisk perspektiv. 

I Skovmosen har vi sommerfest, lucia—dag, bedsteforældredag, og flere forældrekaffe-arrange-

menter som grundlag for fællesskaber for voksne og børn, og som er inviterende uanset kulturel 

baggrund. Vi markerer jul, påske, fastelavn og halloween, og ser det som en del af børnenes kul-

turelle dannelse. Børnene er i høj grad medskabende i processen for disse kulturelle traditioner. 

Vi arbejder med en kulturel bevidsthed om at bo i Roskilde og har vores egen Roskilde festival i 

uge 27, hvor vi har forskellige værksteder, musik og spiser ”festival-mad”. 

I børnenes dannelse er vi også optaget af at tilbyde æstetiske miljøer, som en del af vores læ-

ringsmiljøer. Vi synes det er ok at der roder, men vi er også glade for struktur og orden i tingene, 

så børnene ved hvor tingene ligger, og de fysiske læringsmiljøer er indbydende til leg. Det giver 
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børnene overskud til at bruge deres energi i lege, venskaber og fællesskaber, og ikke på at finde 

legetøjet.  

Vi har i børnehaven en ugentlig båldag i sommerhalvåret, som vi oplever som en aktivitet, hvor 

børnene er medskabende af mad, stemning og fællesskab. 

Vores fællesskaber og traditioner skal være med til at styrke børnenes demokratiske indflydelse, 

medbestemmelse og oplevelse af at være del af fællesskaber.   
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Evalueringskultur 

 
 

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

udvikle og kvalificere det pædagogiske læringsmiljø. 

Lederen er ansvarlig for, at arbejdet med den pædagogiske læreplan evalueres mindst hvert 

andet år med henblik på at udvikle arbejdet. Evalueringen skal tage udgangspunkt i de pædago-

giske mål og herunder en vurdering af sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø i 

dagtilbuddet og børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse.  

Evalueringen skal offentliggøres. 

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

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 pædagogi-

ske læreplan, men det kan være en fordel i udarbejdelsen af læreplanen at forholde sig til den løbende 

opfølgning og evaluering af indholdet i læreplanen. 

 

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 pæda-

gogiske 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. 

 

Skovmosen har siden sommer 2019 være undersøgende i vores tilgang til at etablere en evalue-

ringskultur. Vi har tidligt integreret materialer fra EMU, i udviklingen af en evalueringskultur. Vi har 

først og fremmest benyttet os af materialet Redskab til Selvevaluering, i undersøgelsen af det 
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pædagogiske grundlag, haft flere processer på personalemøder, fælles læringsgruppemøder og 

temadage i området. Dernæst har vi implementeret materialet Tegn på læring II, i den kontinuer-

lige evaluering af pædagogisk praksis. Vi benytter os ligeledes af materialet under fokuspunkter i 

Hjernen & hjertet.  

Den overordnede evaluering af læreplan og læringsgrundlaget drøfter vi på personalemøder, og 

den kontinuerlige evaluering i hverdagen drøftes på stuemøder og afdelingsmøder. 

 

 

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

hvert andet år? 

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

hverdagen. 

Vi påtænker at evalueringen af læreplanen, sker på personalemøde 1 gang hvert andet år, med 

de observationer, refleksioner og justeringer vi oplever relevante gennem den kontinuerlige evalu-

ering i hverdagen. I Tegn på læring II, er der mulighed for at opsamling af læring og refleksioner i 

en oversigt, som vi tænker kan være brugbar til evalueringen af læreplanen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

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/omraade/dagtilbud 
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