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Den pædagogiske læreplan udgør rammen og den fælles retning for 

vores pædagogiske arbejde med børnenes trivsel, læring, udvikling og 

dannelse. Læreplanen er et levende dokument, som kort beskriver 

vores pædagogiske overvejelser og refleksioner med eksempler, der 

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

læreplan 

 
 

Den pædagogiske læreplan udarbejdes med ud-

gangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag samt 

de seks læreplanstemaer og de tilhørende pæda-

gogiske mål for sammenhængen mellem det pæda-

gogiske læringsmiljø og børns læring.  

Rammen for at udarbejde den pædagogiske 

læreplan er dagtilbudsloven og dens overordnede 

formålsbestemmelse samt den tilhørende bekendt-

gørelse. Loven og bekendtgørelsen er udfoldet i 

publikationen Den styrkede pædagogiske læreplan, 

Rammer og indhold. Publikationen samler og formid-

ler alle relevante krav til arbejdet med den pædago-

giske læreplan og er dermed en forudsætning for at 

udarbejde den pædagogiske læreplan. Derfor hen-

vises der gennem skabelonen løbende til publikatio-

nen. På sidste side i skabelonen er der yderligere 

information om relevante inspirationsmaterialer.  

 

https://www.emu.dk/sites/default/files/7044%20EVA%20SPL%20Publikation_web.pdf
https://www.emu.dk/sites/default/files/7044%20EVA%20SPL%20Publikation_web.pdf
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Hvem er vi? 
 

Børnehaven Bredgade                                             
Bredgade 17B 
4000 Roskilde  
Tlf 46314949 
E-mail bredgade17@roskilde.dk 
 

En sangbørnehave med liv, leg og læring. 

 

 

 

 

 

I hjertet af Roskilde ligger vores sangbørnehave og vi er byens ældste daginstitution. 

Omgivet af parker og kulturinstitutioner, og med buslinje foran døren direkte til Boserup Skov, har 

vi nem adgang til inspirerende alsidige miljøer omkring os. Selve børnehaven er fyldt med char-

merende rum, som kan noget forskelligt til gavn for børnene. 

Børnehaven Bredgade har plads til 65 børn, vi holder til på to etager hvor vi har rigtig meget plads 

og vi har desuden et godt stort udeareal med fodboldbane, rum til leg og til at klatre i træer og me-

get andet. 

Vi har organiseret os med tre børnegrupper som holder samling sammen, spiser frokost og fordy-

ber sig med deres faste personale. De ældste børn, kommende skolebørn, er i en gruppe for sig 

det sidste år som vi kalder Sommerfuglene. Vores erfaring er, at de får rigtig mange venner og de 

lære meget af hinanden samt de leger mere på tværs af piger og drenge. De yngste børn er fordelt 

i to grupper som hedder De labre Larver og De Sprøde Larver. Deres arbejde handler meget om 

tryghed, begå sig i et fælleskab og selvhjulpenhed.  

Fælles for alle tre børnegrupper er, at legen er i centrum og det vigtigste er at børnene har det 

godt. Når de er trygge kan vi udfordre dem med alle elementerne fra læreplanen og folde alle de-

res kompetencer ud og vi ser deres selvværd og selvtillid vokse. Vi har nemt ved at arbejde i min-

dre grupper, da vi har så meget plads og det benytter vi os ofte af da det giver ro og nærvær for 

børnene. 

Vi er en pædagogisk leder, 4-5 pædagoger, og tre medhjælpere. Vi har Madordning, og en ansat i 

køkkenet, der tilbereder maden for os. Ofte har vi pædagogstuderende fra seminariet.  

Vi er en del af område Midtvest, der består af 7 børnehuse og børnehaven med en fælles område-

leder. 

Vi siger, at det er ”børnenes børnehave”, og de skal have plads til at lege både inde og ude hele 

dagen. Vi arbejder efter ”de gode toner” som betyder, at vi synger hver dag, taler pænt til hinan-

den og ikke skælder ud. Vi er en sangbørnehave og det betyder vi har en bevidsthed med os når 

vi synger med børnene så vi hele tiden prøver at udvikle os så det er lærerigt og sjovt for børnene 

at synge. 

Vi ønsker, at forældre deler hvad de oplever omkring deres børn, så vi sammen kan møde børne-

ne på den bedste måde til gavn for deres trivsel, læring, udvikling og dannelse. Vi har tre børne-

grupper som varetages af fast personale som er anerkendende, nærværende og ansvarsfulde. 
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Sommerfest hvor vi fejre vores fællesskab med sang, leg og god mad. 

 

Uddrag af principper for område Midtvest: 

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

lem hjem og dagtilbud for at sikre barnet størst mulig trivsel, 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 styr-

ke 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:  
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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.  

 

 

Læreplanen er blevet til i et bredt samarbejde hvor både ledere, medarbejdere og forældre har 

formet og inspireret i perioden 2019-20. Områdebestyrelsen har drøftet arbejdet med læreplanerne 

undervejs og konkret i Bredgade har vores forældrekontakt udvalg være med til at beskrive hvad 

der kendetegner denne børnehave og hvad vi står for. Medarbejderne har siddet i små workshops 

og arbejdet med læreplanstemaerne og elementerne fra det pædagogiske grundlag og så er deres 

arbejde blevet samlet på personalemøderne. 

Forældre og børn spiller fodbold til et arrangement. 

”En god dag bliver bedre når 

forældrene er med!” 

 

Det gælder både udarbejdelsen 

af læreplanen, arrangementer, 

møder og dialog i hverdagen. 
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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 understøt-

te 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 

Først forholder I jer til de fem elementer:  

 Børnesyn 

 Dannelse og børneperspektiv 

 Leg 

 Læring  

 Børnefællesskaber.  

I kan beskrive elementerne samlet eller hver for sig.  

 

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

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

 

 

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

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

I Bredgade børnehave ser vi børnene som medskabere af hverdagen. Vores rum er foranderli-

ge, så vi ofte kan flytte møbler og danne nye legezoner, således at børnenes perspektiver i lege 

såvel som voksenstrukturerede aktiviteter er alsidige. Hermed er der rig rum for børnenes initiati-

ver, fantasi og virkelyst. Vi tilstræber at børnene hele tiden har mulighed på eget initiativ at udfor-

dre, afprøve og skabe nye ting.   

Vores aktiviteter i hverdagen har altid blik for børnenes forudsætninger for deltagelse; alle 

børn er selvstændige individer, der udvikles i forskellig tempo. Der er altid voksne i nærheden til 

Børnesyn for os handler meget 

om respekt og nysgerrighed over 

for børnene, samt samle dem i 

meningsfulde fællesskaber, hvor 

de oplever sig betydningsfulde. 

Fx når man bager sammen. 



 

8 

at drage omsorg for barnet. Voksne, der ser barnets interesser, giver dem et kærligt skub når en 

udfordring skal overvindes og som er med til at fejre succesen, når det sker. Vi tilskynder børnene 

til selv at prøve og er altid behjælpelige når der er brug for det. 

I børnehaven har vi stor respekt for børnenes venskaber, og bruger meget tid på også at danne 

nye. De voksne danner lege- og aktivitetsgrupper for at børnene får et tilpas ”rum” til at lære hin-

anden at kende og være sammen uforstyrret. Vi ønsker, at alle børn oplever at de er en del af 

et fællesskab, en del af Bredgade. Vi fremhæver børnenes kompetencer og færdigheder, så de 

får øjnene op for hinanden og bliver hinandens rollemodeller. 

Hvis nogle børn leger meget alene, er vi nysgerrige på årsagen. Nogle børn har brug for at træk-

ke sig, men andre kan have svært ved at afkode de sociale spilleregler, og har brug for de voksne 

til at guide sig og skabe tryghed. De voksne respekterer børnenes udtryk og behov, men prø-

ver også at finde en vej sammen med barnet, hvor der kan være udvikling.  

Vi arbejder med medbestemmelse på flere måder. De ældste børn har fx demokratisk valg; 

afstemning, i børnehaven. Således oplever alle at de er medbestemmende inden for givne ram-

mer. Det kan være man stemmer med bolde man putter ned i nogle store rør, så børnene tydeligt 

kan se hvor mange der ønsker det ene eller andet. I grupperne med de yngre børn er der også 

fokus på børnenes initiativer og interesser, som bliver bærende elementer i indretning af rum og i 

voksenstyrede aktiviteter. Når børnene viser stor optagethed for et emne, fordyber vi os i det; 

forstørrer og udvider børnenes initiativer. 

I Bredgade inddrages børnene i de daglige rutiner i stort omfang. Blandt andet dækker børne-

ne bord inden frokost, hjælper med rengøring, rydder op efter sig selv og tilskyndes til at hjælpe 

hinanden. De voksne er med og deltager og guider.  

De voksne prioriterer tid til fordybelse i børnenes aktiviteter, med respekt for, at børnene også 

har brug for at lege uden vores indblanding. Vi tilstræber at være lydhøre og åbne over for børne-

nes handlinger, så børnene oplever anerkendende voksne der stiller åbne og undrende spørgs-

mål. 

I Bredgade betyder ”vær mod andre, som du ønsker de skal være mod dig selv” en hel del. 

Vi ønsker at alle børn oplever at deres dag i børnehaven har været dejlig og betydningsfuld, fyldt 

med empati, sjov og ballade, fællesskab, ny læring/nye kompetencer og at børnene er blevet lyt-

tet til og forstået.  
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Det skal være; sjovt, trygt, udfordrende, rart og lærerigt at være i børnehave for alle børn. 

 

 

 

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, børneinitiere-

de 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.” 

 

 

 

 

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

at trives, lære, udvikle sig og dannes? 

Det er vigtigt med en legende tilgang gennem hele dagen. Gennem legen får barnet kontakt til og 

udtrykker følelser og tanker. Børnene forholder sig søgende, udfordrende og skabende til deres 

omgivelser. De udvikler fantasi, rollefordeler, forhandler og konflikthåndterer, øver deltagelsesmu-

ligheder og kommunikerer både verbalt og nonverbalt. I børnehaven finder legen sted i tre forskel-

lige former. 
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- Voksenstyret leg/aktivitet, hvor den voksne sætter rammerne for legen. Legen har et for-

mål og er ofte struktureret. 

- Selvorganiseret leg eller fri leg, hvor legen er formålet i sig selv og sker på børnenes 

præmisser. Børnene leger for at være i en proces/situation. 

- Leg i rutinesituationer. Det kan være når barnet f.eks. pjasker med vandet, når det skal 

vaske hænder eller begynder at synge og danse mens de er i gang med en rutine. 

Legene kan smitte af på hinanden og flette sig ind i hinanden i løbet af dagen. En voksenstyret 

leg kan fx være afsæt til en leg på legepladsen, når fantasien slippes løs. 

Vi ser det som vores opgave at lære børnene at mestre legestrategier. Børnene skal kunne 

observere en leg de gerne vil deltage i, finde ud af hvilken rolle de kunne tænke sig og hvordan 

de kan de kan byde sig selv ind i legen. Her kan vi hjælpe med at give ideer og selv agere en 

karakter, hvorved gruppen får interesse for, hvad barnet og den voksne laver. Desuden byder vi 

ind med rekvisitter og ideer, når en leg har brug for at udvikle sig; vi udvider legeuniverset. Som 

metode bruger inspiration fra teori om legemanuskripter. 

I rutinepædagogikken er der gode muligheder for læring, idet rutiner er præget af gentagelser. 

Børnene lærer at mestre dagligdags aktiviteter, som de senere i livet kan drage stor nytte af. Ru-

tiner er også hvordan vi inddrager, skaber fællesskab, medansvar, dannelse og omsorg for hin-

anden. 

 

 

 

Samarbejde med forældre om børns læring 

”Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan dagtilbuddet 

samarbejder med forældrene om børns læring.” 

 

 

 

 

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

Vi tager udgangspunkt i, at forældrene er de bedste eksperter på børnene, og vi vil derfor altid 

søge dialog med forældrene om, hvordan man arbejder bedst med deres børn. Vi ønsker, at have 

en ærlig og direkte kommunikation, så ingen skal gætte sig til hvad vi mener og tænker, og vi hå-

ber på den måde at få skabt et trygt og tillidsfuldt samarbejde. 

Vi arbejder for at få et fælles fodslag med forældrene, så alle os voksne der omgiver børnene ved 

hvor vi har hinanden, og hvad vi kan forvente af hinanden. Vi vil gerne skabe gensidig forståelse 

for, hvordan vi møder barnets behov præcist og hvilke færdigheder vi øver hos barnet.  
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Et eksempel kan være når vi er i garderoben: Her er det nødvendigt at personale og forældre 

samarbejder om at gøre barnet selvhjulpen; så børnene lære selv at håndtere af og påklæd-

ning. Når de voksne stiller samme krav til barnet og guider ud fra hvor barnet er i en positiv tone, 

oplever barnet en genkendelighed og en tryghed i at de nok skal lære det. 

I Bredgade har vi samtaler med forældrene efter tre måneder i institutionen, og omkring barnets 

fødselsdag dvs. mindst en gang om året, hvor vi bruger et Dialogredskab, som fælles redskab 

mellem forældre og personale til, at få en fælles forståelse af barnets udvikling. og når der er ud-

viklingspunkter vi skal arbejde yderligere med. Der ud over er det vigtigt for os med en åben og 

ærlig dialog i dagligdagen, så vi har tillid til hinanden. Det skulle gerne resultere i et godt samar-

bejde som børnene kan mærke i sidste ende, og dermed styrke deres trivsel og tryghed. 

Vi lægger stor vægt på at alle siger ”godmorgen” og ”farvel” på en god måde. At vi får set hin-

anden i øjnene og får givet beskeder mellem hjemmet og institutionen. For os er det vigtigt at alle 

bliver mødt af imødekommende, venlige og respektfulde personaler når de træder ind i børneha-

ven. I vores køkken på 1 sal er der altid en voksen om morgenen til at vinke med barnet og give 

et kram hvis der er brug for det. 

Vi arbejder med inddragelse af forældrene i vores dagligdag i børnehaven. Vi har møder i FKU 

(forældre kontakt udvalg) og ønsker at inddrage forældrene i hverdagen hvor det giver mening. 

Hvis forældre fx har en viden fra deres liv, job eller hobby de gerne vil dele med børnegruppen, 

må de meget gerne det.  

 

                    Bedsteforældre er en stor del af livet i børnehaven og de er fx med til vores plantedag. 
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Børn i udsatte positioner 

”Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan det 

pædagogiske læringsmiljø tager højde for børn i udsatte positioner, så 

børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse fremmes.” 

 
 

 

 

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

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

For os har alle mennesker de samme behov for at føle sig elsket, føle sig tryg, værdifuld, en del 

af et fællesskab og kunne udfolde sig. Nogle børn har i perioder brug for at blive mødt meget 

præcist i deres behov i bestemte situationer og det er vi meget nysgerrige på, hvordan vi gør 

bedst.  

Vi samarbejder først og fremmest med forældrene igennem en tæt dialog, og hvis der er be-

hov for det kan vi udbrede samarbejdet med PPR (pædagogisk psykologisk rådgivning), som er 

et kommunalt team bestående af andre fagligheder, som ønsker det bedste for barnet og kan give 

sparring til forældre og personale. 

Vi arbejder desuden med et værktøj der hedder Roskilde Modellen, som vi bruger til at afklare 

barnets udvikling og evt. udfordringer. Værktøjet kan medvirke til at pege på, hvilket behov for 

understøttelse vi skal sætte i værk. 

Hele Roskilde Kommune arbejder med metoden Sprogtrappen som er et værktøj til at afdække 

præcist hvor det er meningsfuldt at sætte ind ift. barnets sprogudvikling. Det gør man primært i 

vuggestuerne men vi er klar på at fortsætte deres arbejde i børnehaven. Vi laver selv sprogvurde-

ringer af børn hvis vi tænker der skal afklares om der er brug for en særlig indsats. Det arbejde 

sker altid i dialog med forældrene og vi laver også de konkrete handleplaner sammen. 

Vi tager udgangspunkt i det vi ønsker for barnet og dets behov, og vi opstiller sammen med 

forældrene konkrete ”øvebaner” for barnet, hvor vi træner de færdigheder som giver mening, for 

at skabe den positive udvikling. Det er altid de voksnes ansvar, at det er et realistisk forløb hvor vi 

tror på, at barnet kommer til at opleve succes og mestring. 

 

Hvis man er et barn i en udsat position har 

man brug for at alle voksne omkring en 

samarbejder om at passe på en, og bliver 

det sikkerhedsnet man har brug for. 
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Sammenhæng til børnehaveklassen 

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

sidste år i dagtilbuddet tilrettelægges et pædagogisk læringsmiljø, der 

skaber sammenhæng til børnehaveklassen.” 

 
 

 

 

Hvordan tilrettelægger vi vores pædagogiske læringsmiljø for de ældste børn, så det 

skaber sammenhæng til børnehaveklassen? (Dette spørgsmål gælder kun dagtilbud med 

børn i den relevante aldersgruppe.) 

Vi har et samarbejde med alle de skoler vores børn skal begynde på, men kommer mest på 

Absalons Skole da det er vores distriktsskole og ligger meget tæt på - og vi er altid velkomne til at 

bruge deres spændende og udfordrende legeplads. 

Vi har haft gensidige besøg af personale fra børnehaveklassen og har et samarbejdsmøde med 

skolens ledelse hvert år. Skolen ønsker, at vi hjælper børnene med at indgå i sociale fællesska-

ber, og det er jo også lige det vi arbejder rigtig meget med hver dag i børnehaven. 

I vores område Midtvest samler vi de ældste børn flere gange om året for at give dem gode ople-

velser og give dem mulighed for at lære nogen af deres kommende skolekammerater bedre at 

kende. Det kan være temadage i de forskellige afdelinger, skovdage på Boserup Gård og en fæl-

les fest med underholdning inden SFO start. 
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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.” 

 

 

 

Hvordan inddrager vi lokalsamfundet i arbejdet med at skabe pædagogiske læringsmiljøer 

for børn? 

Vi er heldige at have nem adgang til både kultur og natur pga. vores centrale beliggenhed. Vi 

besøger det lokale plejehjem og får besøg af dem, når vi har arrangementer med sang. Vi samar-

bejder med en fodboldklub, så vi har børn som kommer til motoriktræning en gang om ugen. Vi 

handler ind på torvet når børnene skal lære om lokale grøntsager og varer, og vi kigger ind i de 

lokale butikker, når der er noget som optager børnene.  

Biblioteket, som også er i gåafstand, inviterer til musik og teater og der er mange parker, hvor 

man kan slå kolbøtter ned af bakker og finde haletudser i søerne. 

 

Domkirken er en spændende kulturinstitution for alle børn, når man fx arbejder med tid, historie eller temaer 

som liv og død. Der er flere museer vi besøger, og de målretter jævnligt deres tilbud til vores aldersgruppe. 
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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.” 

 

 

 

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

læringsmiljø? 

Vores børnemiljø skulle gerne gøre børnene trygge, inspirere dem kreativt og give optimale 

muligheder for udvikling og læring. Vi har rigtig meget plads i vores gamle bygning fra 1880 og vi 

fordeler os på 2 etager, hvor vi indretter rummene med forskellige funktioner til gavn for børnene.  

Alle tre børnegrupper har deres eget grupperum eller base, hvor de kan holde samling kl.9 og 

spise frokost kl.11 med deres faste voksne. De tre grupper deler sig i endnu mindre grupper, når 

de spiser sammen, for at skabe ro og nærvær, og børnene får lov til selv at tage mad, hælde op 

og spise med bestik. 

Vi har givet alle rum navne som er med til at inspirere hvad deres funktion er. Her er et par ek-

sempler: ”Tumleren”, ryddet for møbler men med er stort spejl man kan danse foran, to skabe 

med store gymnastik-madrasser og lydabsorberende plader på væggene for god akustik. ”Lege-

rummet”, med en dobbelt hems op til loftet og flere forskellige legezoner som kan noget forskel-

ligt. ”Krea”, hvor der kommer massere af lys ind af de sydvendte vinduer og hvor man tegne, ma-

le og konstruere ting. Vi tror på, at børns handlinger giver mest mulig mening for dem når de gør 

det de gør, også selv om vi voksne kan undre os. Derfor møder vi ikke børnene med skæld ud, 

men med en tro på at de følger deres behov og prøver at klare sig bedst muligt i alle situationer. 

Der er ting man ikke må i børnehaven og det siger vi ”stop” til, men vi anviser altid et alternativ, 

når det er muligt. Fx her kan i; lege højlydt, hoppe rundt, løbe hurtigt, klartre, grave og male. 

  

 

Vores børnemiljø hjælper med at man 
bliver tryg og kan lege uforstyrret, så 
børnene kan fordybe sig.  
 
Vi er kommet rigtig langt når et barn 
bliver mødt med; ”skal vi lege?” fordi 
venskaber på sigt giver selvværd og 
selvtillid som barnet vil tage med sig 
resten af livet. 
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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.” 

 

 

 

Alsidig personlig udvikling 

”Alsidig personlig udvikling drejer sig om den stadige udvidelse af 

barnets erfaringsverden og deltagelsesmuligheder. Det forudsætter 

engagement, livsduelighed, gåpåmod og kompetencer til deltagelse.” 

 
 

 

Pædagogiske mål for læreplanstemaet: 

1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udfolder, udforsker og erfarer sig selv 

og hinanden på både kendte og nye måder og får tillid til egne 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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Læreplanstema: Alsidig personlig udvikling. 

Definition af læreplanstema:   

At udvikle sig til et menneske med egne meninger, med gåpåmod og en evne til at sætte egne 

grænser. Vi skal understøtte barnet og sikre dets deltagelsesmuligheder. At være tryg nok til at 

træde ind i nye ting, og udtrykke sine behov. Vi skal sikre mulighed for fordybelse som blandt an-

det understøtter børns koncentrationsevne, som hjælper dem til at navigere og sortere i de man-

ge muligheder og tilbud de har.  

 

Eksempel fra hverdagen i Børnehaven Bredgade:  

Vi voksne støtter og hjælper børn med træde ind i nye ting ved at gøre dem trygge. Vi insisterer 

på de ting vi ved børnene kan, og har nærmeste udviklingszone for øje når vi sætter krav til dem. 

For os er det en måde at vise engagement i børnenes udviklingspotentiale. Det arbejde kommer 

f.eks. til udtryk under frokosten hvor børnene skal mærke efter hvad de kan lide og hvor meget de 

skal tage på tallerkenen. De skal beslutte sig og forholde sig til hvad de vil have at spise. Vi op-

fordrer børnene til at tage selv, hælde op og smøre selv og vi oplever at det er med til at gøre 

børnene stolte og glade. ”Madmodig” er noget vi er optaget af. Vi taler positivt om maden og prø-

ver at skabe gode oplevelser ved bordet imens vi smager og nyder maden. 

Vi prøver at give plads til, at børnene hjælper hinanden når det er muligt, for at den enkelte kom-

mer til at føle sig betydningsfuld og samtidig styrke børnefællesskabet. F.eks. ved den fælles bør-

nejulefrokost har de ældste ansvar for at dække op, hente deres yngre bordmakker og hjælpe 

dem med at få mad under middagen. Vi giver jævnligt børnene konkrete opgaver hvor de skal 

hjælpe til eller hjælpe hinanden. Det fungerer når vi er tydelige og konkrete, og det kan være for-

skelligt hvor tæt på vi voksne skal være for at det bliver en succes. 

 

Læreplanstema som knytter sig til det: Social udvikling. Deres kompetencer kommer i spil i det 

fællesskab de er i. 

 

Temaer fra det pædagogiske grundlag som knytter sig til det: Forældresamarbejde. I fælles-

skab skal vi støtte børnene i at blive selvhjulpne og formidle de gode ting børnene får med sig. 
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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.” 

 

 

 

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. 

Læreplanstema: Social udvikling. 

Definition af læreplanstema.  

Her i børnehaven er vi alle børnehavevenner. Man må gerne have en bedste ven, men vi går op i 

at vi snakker pænt til hinanden. De gode toner handler både om musik og sang og måden vi 

snakker til hinanden. Her skælder vi ikke ud, men respekterer hinanden og vores forskelligheder. 

Børns lege skal understøttes af nærværende voksne som hjælper dem til gode legefærdigheder, 

at kunne forhandle, sige til og fra og vise andre omsorg og høflighed.  

 

Eksempel fra hverdagen i Børnehaven Bredgade: Vi har fælleslege og aktiviteter som under-

støtter børnenes sociale udvikling. Det kan være gamle lege med tovtrækning hvor man lærer 

både at vinde og tabe på en god måde og hvor alle har det sjovt. Der er fokus på at det skal være 

tilpas udfordrende, og man deltager så godt som man kan. Nogen deltager ved at sidde at kigge 

først eller holde en voksen i hånden til de er trygge nok. Vi har forsøgt os med at begynde udeti-

den med fælleslege som gemmeleg, fangeleg og kongens efterfølger eller mere regelstyrede lege 

som hockey og fodbold. 

På legepladsen er der mange legemiljøer, hvor vi voksne understøtter og guider børnene i deres 

lege. Formålet er at gøre børnene mere trygge i at træne deres sociale færdigheder og fx blive 

bedre til konfliktløsning og tage fælles beslutninger, hvor det virker rart for alle. Det er ok for os at, 

nogen til tider bestemmer mere end andre, men alle børn skal opleve at de er værdsatte og be-
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tydningsfulde. 

Læreplanstema som knytter sig til det: Alsidig personlig udvikling. I samspillet med andre lærer 

man om sig selv. 

Temaer fra det pædagogiske grundlag som knytter sig til det: Dannelse og leg. 

At skabe muligheder for aktiv deltagelse i legen, og for at have indflydelse og være medvirken-

de på og til de aktiviteter vi laver. At danne sig på baggrund af en forståelse for og en oplevelse 

af demokrati og ligestilling. 

 

                           Gammelt billede fra Bredgade hvor personalet bar uniform. 

 

Nyere billede hvor børn kommer mere ud og danner fælleskaber i et alsidigt miljø. 
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Kommunikation og sprog 

”Børns kommunikation og sprog tilegnes og udvikles i nære relationer 

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

det pædagogiske personale.  

Det centrale for børns sprogtilegnelse er, at læringsmiljøet understøtter 

børns kommunikative og sproglige interaktioner med det pædagogiske 

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

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

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

 

 

 

Pædagogiske mål for læreplanstemaet: 

1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udvikler sprog, der bidrager til, at 

børnene kan forstå sig selv, hinanden og deres omverden.  

2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn opnår erfaringer med at kommunikere 

og sprogliggøre tanker, behov og ideer, som børnene kan anvende i sociale fællesskaber. 

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø børnenes kommunikation og 

sprog? 

Herunder, hvordan vores pædagogiske læringsmiljø: 

 Understøtter de to pædagogiske mål for temaet Kommunikation og sprog  

 Tager udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag  

 Ses i samspil med de øvrige læreplanstemaer. 

Læreplanstema: Kommunikation og sprog. 

Definition af læreplanstema:  

Kommunikation og sprog er centralt for at danne relationer.  Børns kommunikation og sprog tileg-

nes og udvikles i nære relationer. Læringsmiljøet må tilbyde børn en bred vifte af sproglige læ-

ringsmuligheder og aktiviteter, der understøtter tilegnelsen af sprogforståelse, ordforråd, udtale og 

sætningsdannelse i sammenhænge, der er meningsfulde for børn. Det er i legen at barnet øver 

sin nonverbale og verbale kommunikation. 

 

Eksempel fra hverdagen i Børnehaven Bredgade:  

En lille gruppe børn er i køkkenet og hjælper med at lave eftermiddagsmad. Imens de skærer 

snakkes der om hvad madvarerne hedder, hvor de kommer fra, hvordan de ser ud, hvordan de 

smager, hvordan de tilberedes mm. Udover at lære ord og betegnelser, danner de samtidig relati-

oner, som de tager videre i andre læringsmiljøer og sammenhænge. 

Nogle børn skal på legepladsen og børn og voksne snakker om vejret udenfor og hvad tøj der 

passer til vejret. Tidligere på dagen, til samling snakkede gruppen om vandtæt tøj. Der er en 

dreng der spørger om ”han skal tage sine vandtætte støvler på” fordi han husker snakken fra tidli-

gere på dagen. Gennem hele gaderobe forløbet snakker børn og voksne om hvad for noget tøj 

der passer til årstiden og hvilket tøj barnet har på sin garderobeplads.  
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Når vi taler med børnene prøver vi at følge barnets opmærksomhed, for at vise interesse og ska-

be motivation hos barnet til folde sit sprog ud. Det skal give mening for barnet, og når vi kan, for-

søger vi at skabe en dialog med barnet, som samtalestarter og den voksne får en rolle som en 

der udvider sproget og skaber nye sammenhænge ved at stille åbne spørgsmål tilbage til barnet 

på en nærværende og respektfuld måde. 

Ved at øve, at nogle ord eller begreber passer sammen, lærer barnet at kategorisere og gruppere 

ting og det er vigtigt for dets kognitive udvikling. Det kan fx være man arbejder med mange for-

skellige følelser, farver eller legemsdele så børnene erfarer at noget passer sammen eller er ens. 

Den kompetence vil de få glæde af resten af livet. 

 

Læreplanstema som knytter sig til det: Alsidig personlig udvikling – det er i samspillet med 

andre at man udvikler sig, her er kommunikationen - både den verbale og nonverbale - essentiel. 

 

Temaer fra det pædagogiske grundlag som knytter sig til det: Læring, leg – for at lege skal vi 

kommunikere, verbalt eller nonverbalt og i legen ligger så meget læring for børn at leg, læring og 

kommunikation hænger tæt sammen. 

 

 

At kunne udtrykke sig med andre kan give rigtig meget glæde og selvtillid. 

Børnene øver sig i at sige noget højt i en gruppe, lytte til hinanden og gå forrest. 
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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”. 

 

 

 

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. 

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. 

Læreplanstema: Krop, sanser og bevægelse. 

Definition af læreplanstema:  

Det skal være legende at bruge kroppen, og glædesfyldt. Børnene skal inddrages og have med-

bestemmelse. Alle børn inkluderes i læringsmiljøet ved at opleve at de bidrager med noget betyd-

ningsfyldt til gruppen trods deres forskelligheder. Alle sanser kommer i spil på en naturlig måde. 

Styrker børnene i at regulere deres nervesystem og aktivitets niveau. 

 

Eksempel fra hverdagen i Børnehaven Bredgade:  

Tumleren er et rum hvor bevægelse er hovedfokus. Rummet er ryddet for møbler, og kan både 

bruges til rytmik og sanglege samt til motorik med alverdens madrasser og redskaber. Vi bruger 

det også ofte til yoga som giver ro og kropsfornemmelse.  

Til rytmik er børnene med til at bestemme hvad der skal ske. Der er forskellige aktiviteter som 

styrker deres balancesans og de bliver også udfordret socialt ved at skulle arbejde sammen. Der 

bliver lavet forhindringsbaner hvor børnene hinker, kravler, ruller, hopper, løber laver kolbøtter. 

Børnene samarbejder også når de bruger faldskærmen til at få bolden til at rulle rundt i en be-

stemt retning. Vi oplever rigtig meget glæde og begejstring når børnene er i gang og det er på 

tværs af alder og køn. 

Til samling bliver Tumleren brugt til sangsamling hvor børnene er med til at vælge ”figurer” i san-

gene som man så udtrykker eller viser fx ved at være store dinosaurusser eller små mus. Børne-
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ne er opmærksomme på den voksne og hinandens kropssprog når de fx skal danse, bevæge sig 

på en bestemt måde eller følge en rytme. Vi er bevidste om vores engagement, udstråling og po-

sitive energi, da vi ved at det påvirker børnenes lyst til at deltage. Når de voksne er trygge i det 

som de skal, bliver børnene også trygge og modige. Når børnene gentagende gange oplever at 

de kan mere end de har regnet med, bliver de stolte og får styrket deres selvtillid og selvværd. 

 

Læreplanstema som knytter sig til det: Alsidig personlig udvikling - Børnene får styrket deres 

selvopfattelse og identitet. 

 

Temaer fra det pædagogiske grundlag som knytter sig til det: Leg og børnefællesskab. 

Når vi laver aktiviteter for børnene er legen det vigtige, når vi leger sammen føler vi større samhø-

righed, og danner både store og små fællesskaber. 

 

 

Da vi er en ren børnehave, uden vuggestue, er der mange udfordrende legemiljøer. 

Vi understøtter børnene i at turde springe ud i nye ting og gøre sig egne erfaringer. 

Vi viser, at vi tror på dem, og hvis det skulle gå galt, er vi selvfølgelig altid klar til at trøste. 
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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.” 

 

 

 

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. 

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. 

Læreplanstema: Natur, udeliv og science. 

Definition af læreplanstema: 

Vi er ude hver dag hele året og tager på tur når vi kan. Vi følger børnenes opmærksomhed og 

interesser og giver plads til at de kan være nysgerrige på naturen og det de sanser. Det betyder, 

at vi understøtter, at børnene får lov til at eksperimentere og selv gå på opdagelse og undersøge 

de ting i naturen som de finder betydningsfuldt. På den måde får børnene mulighed for at opdage 

og udvikle deres kreativitet. Konkrete temaer kan være bæredygtighed, årstider, dyr og planter og 

matematisk opmærksomhed samt fra jord-til-bord. 

 

Eksempel fra hverdagen i Børnehaven Bredgade: 

På legepladsen i november måned er børnene optagede af årstidens skift, insekter og hvilke nye 

lege de skal finde på, nu hvor det er blevet køligere. Ift. årstidens skift taler vi om hvorfor det er 

blevet koldere og hvordan det indvirker på planter og træer. Vi samler visne blade og undersøger 

deres farver og former. Flere børn finder biller, regnorme og store edderkopper som de holder af 

at undersøge. De voksne inviterer til dialog, med det formål at børnene får fordybet sig i deres 

undersøgelse af insekterne. Med dialogen prøver vi at skabe et rum for læring og ny viden. 

En børnegruppe har haft fokus på hvad der får planter til at gro. De brugte pralbønner, da de vok-
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ser relativt hurtigt. Bønnerne blev lagt i jord og blev udsat for fire forskellige eksperimenter: 1. 

Uden vand - uden Lys 2. Uden lys - med vand 3. Med lys – uden vand 4. Med lyd – med vand. 

I et skema noterede vi løbende hvilke planter der voksede og hvor meget. Børnene fik den læring 

at bønner vokser mest når der både er vand og sollys tilgængeligt for planten. Dog vokser de og-

så når de står i en mørk kælder og får tilføjet vand. Som en overraskelse, så voksede planterne i 

mørke og uden vand også. Vi talte om at det måske er fordi der er fugtigt i kælderen. Sideløbende 

med spireforsøget, målte vi børnene og fik hjemmefra forældrene til at udfylde en seddel med 

hvor høje børnene var ved fødsel og da de blev to år. Målene hang vi op med børnenes navne, 

så det var tydeligt for dem, hvor meget de hver især var vokset siden fødsel og til forsøgsdatoen. 

Samtaleemner undervejs blev bl.a. om mennesker vokser lige så hurtigt som pralbønner og om 

mennesker har brug for samme elementer som planter for at vokse. 

 

Læreplanstema som knytter sig til det: Kommunikation og sprog – når vi har en fælles op-

mærksomhed omkring en aktivitet og børnene oplever nærværende voksne så er der virkelig god 

grobund for sprogudvikling. 

 

Temaer fra det pædagogiske grundlag som knytter sig til det: Sammenhænge, dannelse og 

børneperspektiv – at have medindflydelse og demokratiske processer i forhold til vores aktiviteter 

er et led i dannelsen og børneperspektivet. De ældste børn mærker her en tilgang som de vil 

kunne genkende når de starter i skole, dermed skabes der sammenhæng og overgang fra børne-

haven til skolen. 

 
 

På Boserupgård i Boserupskoven kan børnene virkelig få lov til at prøve kræfter i et helt andet miljø. 
 

På billedet flækkes der brænde og ellers er tur til ler skrænten et hit eller fange frøer og se på bistader.  
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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.” 

 

 

 

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. 

Læreplanstema: Kultur, Æstetik og Fællesskaber.  

Definition af læreplanstema: 

Her skal børn være en del af at skabe kulturen. Vi skal lære hinanden og os selv at kende gen-

nem fælleskaber der rummer forskelligheder og mange slags kultur. Det handler om at skabe og 

vedholde traditioner og have en forståelse for æstetik og dens betydning for kulturen. Der klippes, 

klistres, der fortælles historier også om gamle dage. I Bredgade børnehave er vi sammen om 

sangen som er en bærende kultur og en vigtig brik i vores fællesskab.  

 

Eksempel fra hverdagen i Børnehaven Bredgade:  

Julen er et godt eksempel på at samle både kultur, æstetik og fælleskaber. 

I Bredgade giver det helt konkret udslag i, at vi allerede i november begynder at snakke om hvad 

jul er, snakke om de traditioner julen medfører og vi begynder at synge julesange som de fleste 

børn husker og genkender fra sidste år. Vi bruger vores sangsamlinger på både at synge og lege 

julesangene.  Vi snakker om at nogle mennesker holder jul, andre noget andet og nogen ingen-

ting. Som voksne ønsker vi at være rollemodeller og gå forrest, men også at give plads til børne-

nes egne forestillinger og ønsker. 

Vi udfolder os kreativt og laver pynt til børnehaven og til at tage med hjem. Vi forsøger at inspirere 
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til kreativitet for børnene, at give børnene mulighed for udfoldelse og for selv at være skabere. 

Dette hører sig ikke kun julen til, men hele året.  

Julen fordrer til fællesskab, den samler os om noget genkendeligt og den aktiverer vores sanser 

og følelser. Traditioner, om det er Bredgade Børnehaves egne eller om det er et større fælles, er 

med til at skabe samhørighed og hos børn vækker det glæde med gentagelser af noget de synes 

var sjovt eller rart.  

I Bredgade holder vi også fastelavn hvor både børn og voksne klæder sig ud, vi holder Bredgade-

løb hvor børnene løber rundt om børnehaven og får medaljer. Om sommeren tager vi på dagsko-

loni i Boserup Skov.  

Børnene glæder sig altid meget, og de som er med for første gang føler forventningen fra deres 

venner. At have traditioner er med til at skabe fælleskab, og vi vil at børn i Bredgade har de bed-

ste betingelser for at finde deres plads i fællesskabet. 

 

Læreplanstema som knytter sig til det: Alsidig personlig udvikling – at lære om egen kultur og 

andres, at være kulturskaber og finde egne evner, er en stor del af barnets personlige udvikling.  

 

Temaer fra det pædagogiske grundlag som knytter sig til det: Børnefællesskaber og læring. 

Kultur og traditioner er vigtige spillere i børnefællesskaber, alt det vi er fælles om som samler os. 

Læring er i alt, her fx om kultur og færdigheder. 

 

Det er altid sjovt at klæde sig ud, og når vi har fastelavn 

er man ikke ene om det. 

De ældste børn glæder sig meget til Lucia hvert år og 

øver sig op til dagen. 
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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.” 

 

 

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

giske læreplan, men det kan være en fordel i udarbejdelsen af læreplanen at forholde sig til den løben-

de 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. 

Vi bruger vores evalueringskultur til at se fremad og bevæge os i nye retninger til gavn for bør-

nene og til at udvikle vores pædagogiske praksis. Vi ved, at vi begår fejl og der opstår uforudsete 

ting som nogle gange umiddelbart kan drille os, men ved nærmere eftertanke kan såkaldte fejl og 

uventede situationer skabe rum for læring og nye erfaringer, hvis man formår at være bevidst om 

det. Det hjælper vores evalueringskultur med. Helt konkret er der værktøjet Redskab til Selveva-

luering som vi anvender til at analyse og sætte mål for vores praksis. 



 

29 

Vi har børnene med til at evaluere på forskellige måder, så deres stemme kommer til orde. Det 

kan være i form af demokratiske valg, børneinterview eller små samtalegrupper, hvor de voksne 

tager emner op som vi har behov for at evaluere på. For eksempel kan vi tage en lille gruppe ind i 

et legerum og sætte en bestemt leg i gang, for at undersøge hvilke fysiske ting; møbler og legetøj, 

vi kan have brug for, så børnenes leg understøttes. Et andet redskab vi bruger er Tegn på læring 

2, som hvor man bliver guidet til at sætte mål med børn, analysere på det data der kommer og 

evaluere og justere sammen.  

På den måde får vi revurderet og sat nye mål med børnene under vejs så det bliver ved med at 

være meningsfuldt og vedkommende det vi arbejder med. Vi arbejder systematisk på flere fronter: 

personalet er i tre teams hvor de evaluere deres arbejde hver og især, på vores fælles persona-

lemøder og i fokusteamet hvor andre fagligheder også deltager. Vi ser på hvordan vi lever op til 

vores pædagogiske grundlag og hvordan vi tilrettelægger en god hverdag for børnene. 

 

 

 

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. 

Når vi har tilsyn benytter vi materialet fra KIDS og de emner og spørgsmål man skal forholde sig 

til finde vi også anvendelig i vores hverdags praksis. Der er fx tre grundlæggende temaer som 

hedder; de fysiske rammer, relationer og leg og aktivitet. Man kan også vælge at fokusere på 6 

andre pædagogiske temaer. 

I Roskilde Kommune kan det både være den pædagogiske konsulent, områdelederen eller en 

anden pædagogisk leder som foretager KIDS-målingerne eksternt. Der vil også altid være en 

medarbejder fra eget hus og husets egen pædagogiske leder som gør det. 

Sammen laver man en vurdering og en handleplan for meningsfulde indsatser og fokusområder 

så man bliver ved med at være et dagtilbud i positiv udvikling til gavn for børnene. 

 


