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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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Den pædagogiske læreplan udarbejdes med udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag samt de seks 

læreplanstemaer og de tilhørende pædagogiske mål for sammenhængen mellem det pædagogiske 

læringsmiljø og børns læring.  

Rammen for at udarbejde den pædagogiske læreplan er dagtilbudsloven og dens overordnede 

formålsbestemmelse samt den tilhørende bekendtgørelse. Loven og bekendtgørelsen er udfoldet i 

publikationen Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold. Publikationen samler og formidler 

alle relevante krav til arbejdet med den pædagogiske læreplan og er dermed en forudsætning for at 

udarbejde den pædagogiske læreplan. Derfor henvises der gennem skabelonen løbende til publikationen. 

På sidste side i skabelonen er der yderligere information om relevante inspirationsmaterialer.  

 

 

 

Indledning.  

 

Denne pædagogiske læreplan er lavet over en længere tidsperiode, som i flere tilfælde også omfatter tiden 

før at vi blev ramt af Covid-19. Derfor vil flere punkter beskrive vores praksis før pandemien og ikke på alle 

punkter afspejle den praksis, vi lige nu er nødt til at føre. Vi har et stort håb om at kunne genoptage vores 

beskrevne praksis, når vi kommer ud på en anden side af Covid-19. 

Dog har vi også lært meget af de nye vilkår og vi vil f.eks. helt sikkert bringe en skærpet fokus på hygiejne, 

med ind i en fremtidig praksis. 

https://emu.dk/dagtilbud/en-paedagogisk-laereplan/den-styrkede-paedagogiske-laereplan-rammer-og-indhold
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Hvem er vi? 

 

Børnehuset Arken er et hus med plads til forskellighed. 

Vi ligger på følgende adresse Skovbrynet nr. 6, 4040 Jyllinge 

Kontaktoplysninger. 

Hovednummer: 4631 8310 

Ledelse:            4631 8311 

Mail:                 arken@roskilde.dk 

Arken er en del af område Nord, som består af 5 institutioner i Jyllinge.  

Vi er en kommunal daginstitution under Roskilde kommune. Den daglige drift i Arken varetages af vores  

pædagogiske leder og det pædagogiske personale. Den overordnet drift varetages af områdelederen ud fra 

de mål og rammer, der er fastsat af byrådet. 

Vi er en integreret institution med plads til 94 børn, fordelt på 3 børnehavegrupper og 2 vuggestue-          

grupper. Huset blev bygget i 2004 og åbnede 3/1-2005. Vi har god plads både indenfor og udenfor, der er 2      

legepladser tilknyttede primært til børnehaven og en legeplads til vuggestuen. Derudover er der en grund 

lige ved siden af, som vi kalder Eventyrgrunden, den kan bruges af alle institutionerne i område nord.     

Forinden hed vi Børnehuset Kirkebakken og lå i Jyllinge centrum i 27 år.  

Kerneopgaver og daglige fokus er børnenes trivsel, udvikling og læring, hvor legen er meget væsentlig.    

Vores planlægning, beslutninger og tiltag, er altid med fokus på disse kerneopgaver. Ud over de planlagte 

pædagogiske aktiviteter, er dagen fyldt med samvær, fælleskab, spontane lege og aktiviteter, som vi            

ligeledes betragter som vigtigt pædagogisk indhold for børns trivsel og udvikling.  

I Arken udfører vi sprogvurderinger på alle børn, når de fylder 3 år og 5 år. Testen giver os en status på   

barnets sproglige udvikling og hjælper os med at finde den helt rette indsats, for at sikre en god udvikling af 

sproget. Til udviklings- og trivselssamtaler, benytter vi os af dialogprofilen, som redskab og udgangspunkt for 

samtalen. For at få en så fyldestgørende dialogprofil, som muligt, vil den blive udfyldt af os, og efterfølgende 

af forældrene.  
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Pædagogisk grundlag 

 
 

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

grundlag.”  

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

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

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

”De centrale elementer er:  

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

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

starten på en dannelsesproces og demokratisk forståelse. 

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

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

aktiviteter og udforskning af naturen og ved at blive udfordret. 

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

pædagogiske personale sætter rammerne for. 

 Pædagogisk læringsmiljø. Et trygt og stimulerende pædagogisk læringsmiljø er 

udgangspunktet for arbejdet med børns læring. 

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

trivsel og barnets læring. 

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

 Sammenhæng til børnehaveklassen. Sammenhæng handler blandt andet om at 

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

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

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

læring i dagtilbud.” 

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

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

være mere til stede i nogle sammenhænge end andre.” 

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

 

 

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

 

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 Arken har vi følgende børnesyn, det at være barn har en værdi i sig selv og hvert enkelt barn har ret til at 

være forskellig og udvikle sig i forskellig tempo. Vi opfatter børn som kompetente og selvstændige, og med 

egne meninger og værdier, følelser, og fantasi, de er lystbetonet, unikke og hvert barn er en del af 

fællesskabet. Vi anerkender, at børn har brug for omsorg og udfordringer og har derfor særligt fokus på en 

tryg tilknytning og at udfordre børnene til deres nærmeste udviklingszone. 

I vores pædagogiske praksis tager vi afsæt i børnenes trivsel, interesser og potentialer. Vi ser børnene som 

aktive medskabere af egen læring og udvikling i de læringsmiljøer og organisatoriske rammer, som vi    

skaber og som muliggør, at børnene oplever nærhed, omsorg og trivsel, læring, udvikling og anerkendende 

relationer. 

Med fokus på og anerkendelse af børnenes ressourcer og bestræbelser på at lære, støtter vi alle børn i at 

blive inkluderet i det sociale fællesskab. 

I Arken vil vi gerne understøtte det gode børneliv, som vi forstår som et liv, hvor der er plads, tid og ro til at 

være barn og med mulighed for at udvikle og udfolde sig i leg og læring. At alle børn oplever at have en ven 

og at de bliver mødt og forstået som den man er. 

Vores pædagogiske arbejde med børnene har den anerkendende, legende og nysgerrige tilgang, og både i 

de planlagte og mere spontane aktiviteter og i leg og rutinesituationer vægter vi børnenes bidrag højt, dette 

for at sikre, at børneperspektivet bliver inddraget. 

I vores fysiske læringsmiljø er der tænkt over, at det skal fremstå, så det er tilgængeligt og inspirerende så 

børnene kan udfolde sig.  

I vores mentale læringsmiljø fx. ved konfliktløsning lytter vi til begge partner og guider og støtter, vi taler 

med hinanden med respekt for hinanden, det gælder både for voksne og børn. Vi bruger ’Fri for mobberi’ 

igennem hele barnets dagtilbudsliv.  

 

Vi voksne indgår i dialog med børnene og giver dem medindflydelse, så børnene med respekt for 

fællesskabet kan forfølge egne interesser og projekter, så det enkelte barn føler sig set og har oplevelsen 

af en demokratisk stemme. 

Vi prioriterer de nære relationer og understøtter børnenes samspil, således at børnenes selvværd styrkes 

og de får en tro på, at de mestre de udfordringer, som de møder. 

Ved overgange fra vuggestue til børnehave og fra børnehave til SFO og skole, sørger vi for grundig 

overlevering, så vi kan sikre, at barnet bliver modtaget og respekteret som den unikke person det er. 
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Dannelse og børneperspektiv 

Vi har på fællesmøde og personalemøde arbejdet med begrebet dannelse og børneperspektiv. Vi havde 

mange forskelige bud på, hvad dannelse er. I Arken vægter vi højt, at børnene lærer at sætte ord på deres 

følelser, vi lytter til, hvad børnene siger og ønsker og vi forsøger at læse dem, som ikke har et verbalt sprog 

endnu. Vi understøtter med tegn til tale/babytegn og gør brug af piktogrammer i hverdagen. 

Vi sætter rammer for børnene og er tydelige voksne. Vi lærer børnene at sige stop og mærke sig selv. Vi 

lærer børnene at vente på tur og udsætte deres behov så de kan fungere i et fællesskab, hvor der tages 

hensyn til hinanden. Vi opfordre børnene til at hjælpe hinanden og taler med dem om, hvordan de synes 

reglerne skal være, for at det skal være rart for alle at være i dagtilbuddet.  

Ved vores samlinger er børnene aktive deltagere og bliver lyttet på, her lærere vi dem om 

medbestemmelse og stiller spørgsmål som opfordre til refleksion hos børnene. 

Vi arbejder med iPad sammen med børnene i forskellige læringsforløb, og bruger dette medie sammen 

med børnene, til at undersøge og blive klogere på den digitaliseret og global verden vi alle lever i.  

 

Leg 

Legen vægtes højt i Arken og det er med den legende tilgang, at vores pædagogiske arbejde tager 

udgangspunkt. Vi ved, at det er gennem legen, at børn lærer og udvikler sig, også socialt. Den er med til at 

udvikle fantasi, sprog og virkelyst samt nysgerrighed, identitet og selvværd. 

Legen er en aktivitet som er kendetegnet ved altid at være frivilligt, den skal give mening for de deltagene 

og drives ikke af et mål eller formål, men af den proces, der sker undervejs i legens opbygning. Som       

personale er det vores opgave at vurdere, hvornår legen skal støttes, guides og rammesættes, så alle børn 

har mulighed for at være med. 

Når vi sætter lege i gang er det ud fra forskellige pædagogiske mål, hvor vi skal overveje, hvor er børnene i 

deres lege-, sociale- og kognitive-, sproglige- og motoriske udvikling, samt hvordan kan denne leg være 

med til at udvikle børnenes kompetencer. 

For at understøtte legens mange facetter, herunder både de børneinitierede og de vokseninitierede har vi 

tilrettelagt læringsrum på stuerne, med rum i rum, personalet er bevidst om, hvor i rummet de placerer sig, 

så de kan støtte børnenes leg og hjælpe, hvis der er behov. Vi har aldersvarende legetøj, og vi går foran og 

viser, hvordan legetøjet kan bruges. Vi ændrer jævnligt stuerne efter børnenes behov og udvikling, og vi 

griber børnenes ideer til leg. Vi arbejder med forskellige temaer, f.eks. cirkus, lege kaniner osv., som er    

tilpasset vores overordnede læreplanstemaer for dagtilbuddet, såsom krop, sanser og bevægelse. Disse 

temaer skifter vi ca. hver tredje måned. 

Vi bruger legen til at inddrage børn, der står uden for legen og tildeler dem nye roller. For eksempel i en 

voksenstyret brydekamp, hvor børnene har været med til at sætte reglerne. Derefter reflekteres der      

sammen med børnene over, hvordan legen kan udformes og udvikles. 

 

Læring 

Vi er bevidste om, at læring skal forstås bredt og at læring sker b.la. gennem leg og relationer, planlagte 

aktiviteter, når vi udforsker naturen og ved, at børnene udfordres. Vores pædagogiske læringsmiljø handler 

om at fremme børnenes kropslige, følelsesmæssige, sociale og kognitive udvikling og forståelse.   

Læring i Arken sker i en vekslen mellem rutiner og voksen planlagte aktiviteter, samt børne- og voksen-   

initieret lege og læringen sker gennem hele dagen. Da forudsætningen for, at børn kan lære er, at de er 

trygge, vægter vi en genkendelig hverdag, således, at børnene ved, hvad der skal ske. Derfor sørger vi for 

faste rutiner og at hverdagen bliver gjort så ens som muligt. Vi tydeliggøre rutiner og regler. Vi opfordre   

børnene til at øve sig i at gøre tingene selv indtil de kan. Vi sætter ord på (du øver dig), vi motiverer og    

opmuntrer og giver high five når de mestrer.  

Vi arbejder efter ugeplaner så der er forskellig læring og input hver dag. Vi taler med forældrene om, hvad 

børnene kan, så forældrene kan støtte op. Vi giver børnene tid til at gøre tingene selv og tager 

udgangspunkt i, hvor børnene er i deres udvikling. 

Vores nærmiljø bliver brugt hyppigt, og vi går tur ca. en gang om ugen. Vi arbejder med temaer og er      

bevidste om at tænke i hele den styrkede pædagogiske læreplan, når vi laver vores temaer. 
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Børnefælleskaber 

I Arken har vi fokus på at have en mobbefri kultur, derfor bruger vi ”Fri for mobberi” konceptet både i 

vuggestuen og børnehaven. Vi bruger det i samlinger og gennem hele dagen ved at give børnene 

redskaber til at løse konflikter og sige fra, skabe nye venskaber b.la, gennem leg og massage, ud fra 

devisen, at dem man røre ved slår man ikke. Vi opfordre børnene til at hjælpe hinanden og trøste hinanden 

og hjælper dem med at invitere andre børn med i deres leg. 

Vi støtter børnene i at finde og skabe gode relationer, det gør vi igennem planlagte aktiviteter, hvor vi      

opdeler børnene i mindre grupper. Børnene får små opgaver det kan være som borddækkere, der henter 

madvognen og nogle gange bestemmer de, hvem der først må gå til bords efter samling.  

I forbindelse med ture ud af huset, gør vi os både overvejelser om, hvem der skal være gåmakkere og    

placeringen i gårækken, for at styrke børnenes selvtillid, samt eventuelt at højne deres position i fælles-  

skabet. 

Ved samling øver børnene sig på at lytte på hinanden og vendte på deres tur, vi taler med dem om, hvad 

en god ven er og børnene byder ind med deres bud, for eksempel én der trøster, én der gider lege. Vi taler 

også om at invitere hinanden med til leg. 

Vi giver plads til fri leg, initiativer og plads til at lege kun med bedste vennen, når det ønskes, men også at 

hjælpe de børn, der ikke har nogen at lege med. 

Vi har fælles dage, hvor der leges på tværs af stuerne, for at styrke legerelationer på tværs og om fredagen 

er de store fra vuggestuen sammen med børnehaven på legepladsen. 

For at skabe gode børnefællesskaber er vi ligeledes meget bevidste om, hvordan vi taler med hinanden og 

til børnene, for at være gode rollemodeller for børnene, som de kan spejle. I den forbindelse opfordrer vi 

forældrene til at imødekomme børnenes ønske om at invitere legekammerater med hjem, så også de kan 

hjælpe med at bakke op om både ny og gamle venskaber. 

Før covid-19 krammede vi både børn og voksne, hvilket havde en positiv effekt på børnene, som selv tog 

initiativ til at kramme hinanden. Vi giver selvfølgelig stadigvæk kram til børnene. 

Vi holder fødselsdage samt afslutninger, og her får børnene billeder med navn på af deres venner og deres 

voksne. Tilbagemeldingen fra forældrene er, at deres børn udviser stor glæde ved disse gaver og det giver 

mulighed for mange samtaler, og forældrene får sat ansigt og navn på børnenes venner.  
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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, 

børneinitierede aktiviteter samt daglige rutiner giver børnene mulighed 

for at trives, lære, udvikle sig og dannes.  

Det pædagogiske læringsmiljø skal tilrettelægges, så det inddrager 

hensynet til børnenes perspektiv og deltagelse, børnefællesskabet, 

børnegruppens 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 

Noget af Arkens personale har været på kursus i indretning af det fysiske læringsrum og delt deres viden 

med resten af personalet på et personale møde. Vi ved at indretningen af rummet og de fysiske materialer 

påvirker børnenes hverdag og måde at være sammen på, og at rummet fungere som en slags ekstra     

voksen, der begrænser eller åbner for bestemte lege og fællesskaber. Denne vidensdelingen resulterede i 

at samtlige rum i Arken blev lavet om, der blev tænkt over rum i rummene, børneperspektiv og grupper, 

funktioner og vigtigheden af personalets placering i rummet. Vi arbejder hele tiden med læringsrum og      

justere efter behov. 

Der er beskrevet en del af vores læringsmiljø i det ovenstående afsnit om barnesyn, dannelse og børne-

perspektiv, leg og børnefællesskaber. 

Vi er bevidste om, at læring foregår igennem hele dagen og er bevidste om, at der ligger rigtig meget læring 

i rutiner, eksempelvis i garderoben, her øver børnene selvhjulpenhed, opfordres til at hjælpe hinanden, og 

der øves i at vente på tur. Vi holder også samling, hvor børnene bliver spurgt ind til vejret og hvad tøj de 

skal have på. Vi taler med børnene om, hvad vi skal og spørger ind til, hvad de har lyst til, om vi skal på tur 

eller lege på legepladsen. 

For at børnene skal udvikle deres kommunikative og sproglige kompetencer, indgår vi i længere dialoger 

med børnene, vi stiller åbne spørgsmål og sætter ord på, hvad der foregår i hverdagen. Dette kan bl.a. ske 

under bleskift eller ved måltiderne. Vi gør meget ud af at skabe en lærende kultur omkring måltidet, hvor 

børnene er med til at hente madvogn, dække borde og rydde op efter maden. Børnene har faste pladser 

med faste voksne for at styrke relationerne og give tryghed. Vi taler med børnene om maden, hvor kommer 

den fra, hvordan smager den, farver og konsistens. Desuden har vi fokus på, at det skal være rart at spise 

sammen, så vi taler med rolig stemmeføring og børnene skal øve sig i at vente på, at alle er færdige med at 

spise, før de rejser sig.  

Vi vægter de sociale kompetencer meget højt og samarbejder med børnene om at skabe et miljø, hvor vi 

støtter børnene i at sige til og fra på en god måde og indgå i både kendte, men også i nye sammenhænge 

med andre børn. Dette kan eksempelvis ske når vi på skift holder motionsdag i område Nord. 
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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 læring? 

Vi bruger Famly i Arken som medie til at informere forældrene om, hvad der sker i deres barns hverdag i 

dagtilbuddet. Det er også her vi skriver besked om deres barn og forældrene kan ligeledes stille spørgsmål 

eller komme med information til os. 

Ved aflevering og afhentning gives korte beskeder eller fortælles om gode opleverser med barnet. Nogen 

gange spørger vi ind til forældrene for at styrke relationen og samarbejdet. 

Vi benytter dialogredskabet Hjernen og Hjertet fra Rambøll til de årlige forældresamtaler. Dette redskab    

giver en mere kvalificeret forældresamtale da både vi og forældrene har udfyldt et skema, der tager afsæt i 

barnets udvikling og trivsel. 

Ved opstart i institutionen bliver der afsat god tid til indkøring og samtaler med de nye forælder, dette for at 

både barn og forældre skal blive trygge, her informeres om vores kultur og der afstemmes forventninger til 

hinanden. 

Ved overgange fra vuggestue til børnehaven benyttes dialogredskabet. På denne måde bliver vigtig          

information om barnet videregivet, så barnet kan få den bedst mulige opstart. Ved dette møde informerer 

det pædagogiske personale om, hvad der sker i børnehaven og om forventninger til indkøringen. 

Forældrene har også mulighed for at stille spørgsmål og måske har de særlige behov og ønsker der skal 

tages hensyn til.  

Vi bruger data fra vores sprogvurdering, til målrettet at lave indsats på de børn, der har brug for det. Disse 

børn, også kaldet sproggruppen, bliver aldersopdelt og der arbejdes i små grupper en til to gange om ugen, 

i to måneders forløb. Nogen gange får børnene hjemmeopgaver som de i samarbejde med forældrene skal 

lave. Dette kan f.eks. være læse bøger eller lave billedlotteri, og der afholdes løbende møder med 

forældrene om, hvordan det går og der gives råd til sprogfremmende aktiviteter.    

Ved forældremøder afholder vi faglige oplæg om f.eks., hvad der er på spil hos de 2 til 3 årige. Viser film fra 

dagen med fokus på børnenes selvhjulpenhed. Forældrene har prøvet massage fra ’Fri for mobberi’, vi har 

efterfølgende stillet spørgsmål som blev drøftet i grupper, på disse møder har forældrene også mulighed for 

at stille spørgsmål. Feedback fra forældrene har været meget positive. 

Ved fødselsdag og afslutninger har vi tradition for, at forældrene medbringer noget at spise og drikke, vi 

sørger for en gave og fin borddækning evt. sange, Dette gøres for at fejre vigtige begivenheder for barnet 

sammen med deres forældre og barnets venner, her opstår der ofte gode samtaler i en dejlig og hyggelig 

atmosfære, som også er med til at styrke samarbejdet. 

 

Vi har mange traditioner i Arken, hvor forældrene er involveret både i planlægning og deltagelse f.eks.    

halloween og jul. Ved juletid afholdes et luciaoptog, hvor sangen er øvet derhjemme sammen med barnet, 

der er julehygge og forældrekaffe, hvor julemanden nogle gange har været spillet af én af forældrene. Ved 

disse begivenheder er der mulighed for en uformel snak om børnenes trivsel. 
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Der afholdes forældrekontaktudvalg (FKU) møder ca. fire gange om året, her sidder lederen, en 

repræsentant fra personalet samt forældrerepræsentanter. I dette forrum bliver der givet information om, 

hvad der foregår, om kommende aktiviteter i Arken og hvis der er nogle informationer på kommunalt plan.  

I dette    forum tager forældrene eventulle problematikker op og kommer med input til emner eller 

pædagogiske     tiltag, de gerne vi have vi arbejder med f.eks. madpolitik. 

 

 

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? 

Vi har et tæt samarbejde med fokusteamet om børn i udsatte positioner, på disse møder får vi vejledning og 

råd til at skabe et pædagogisk læringsmiljø, der tager højde for og involverer disse børn. Der bliver løbende 

fulgt op også med møder med forældrene. 

Vi er beviste om at skabe et støttende læringsmiljø, så udsatte børn kan deltage, udfordres og opleve    

succes i forbindelse med blandt andet børne- og vokseninitierede lege og aktiviteter. Vi opdeler børnene, 

så sammensætningen af grupper kan være med til at understøtte det enkelte barns trivsel, udvikling og   

læring. Vi arbejder systematisk med små grupper og er bevidste om, at vores læringsmiljø skal tilpasse sig 

alle børn og deres behov.  

Vi sørger for, at vigtige informationer deles og vi drøfter udfra de behov som børn i udsatte positioner måtte 

have. Dette kan f.eks. være omkring brugen af tegn til tale, piktogrammer, støjdæmpende metoder, indlagte 

pauser, barnets egen kasse med legetøj og aktiviteter, eller eventuel brug af hjælpemidler såsom kørestol, 

høreapparat m.m. 
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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.” 

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.) 

Det sidste år, hvor børnene går i Arken kommer de i en fokuseret storbørnsgruppe, hvor der arbejdes 

målrettet på at forberede dem på deres opstart i børnehaveklasse. Læringsmiljøet er indrettet med mange 

små borde, hvor børnene kan fordybe sig i læringsspil og lave små opgaver og øve sig på at lytte og sidde 

stille imens. På stuens vægge er alfabetet sat op både med bogstaver, men også med billeder samt tal, så 

de børn, der viser interesse herfor kan øve sig. 

For at styrke børnenes sproglige kompetencer, øves der rim, remser, overbegreber og forholdsord på en 

legende tilgang. En øvelse på overbegreber kan f.eks. være at børnene får til opgave at finde møbler, hvor 

der efterfølgende skal findes underbegreber, såsom bord, sofa eller lignende. Dette gøres ligeledes med 

andre over- og deres underbegreber, såsom blomster. For at børnene kan øve sig i forholdsord bruges der 

ofte genstande eller barnet selv, som skal placeres i forhold til noget andet.  

De sociale kompetencer bliver bl.a. styrket med konceptet trin for trin, hvor børnene, i små grupper, øver 

sig i konflikthåndtering ved hjælp af rollespil og med vejledning fra deres faste pædagogiske personale. 

Der bliver hvert år lavet en teaterforestilling, her laves rekvisitter og kostumer, der øves dialoger og der 

afholdes prøver, hvor generalprøven øves foran de store fra vuggestuen og resten af børnehaven. Det hele 

afsluttes med en forestilling, hvor forældrene er inviteret og aftenen sluttes af med fælles spisning.          

Læringsmålet i denne proces er bland andet at fremme børnenes selvværd og selvtillid, ved at tildele     

børnene roller, som de lærer at mestre igennem processen.  

Trafiksikkerhed er også et af fokuspunkterne der lægges vægt på. Her benyttes på ture ud af huset til at 

øve trafiksikkerhed og der tales om trafikreglerne. 

Samarbejdet med skolerne foregår ved, at der er to besøgsdage på hver af de to skoler som ligger i        

Jyllinge, Baunehøjskolen og Jyllinge skole. Her får børnene mulighed for at møde deres kommende lærer 

og pædagoger, og se de nye omgivelser. Dette gøres for at gøre overgangen mellem børnehave og skole 

mere tryg. I forbindelse med overgangen til skolen holdes overleveringsamtaler med personalet fra skolerne 

for at sikre, at børnene får den bedst mulige start og personalet får et bedre kendskab til børnene.  

Når børnene skal stoppe i Arken markeres dette ved en afslutningsreception for de store i børnehaven med 

deres forældre. Dette er en rigtig stor dag fyldt med leg, hygge, traditioner og glæde, og det giver en        

mulighed for at få sagt farvel og tak. Dette prioriteres højt som en god måde at afslutte samarbejdet på. 
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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? 

I Arken har vi tradition for at besøge det lokale bibliotek, hvor vi låner bøger til bl.a. at udforske forskellige 

emner og temaer. Dette kan f.eks. være udviklingen fra haletusse til frø, hvor vi i den forbindelse 

kombinerer viden fra bøger og film på iPad, med observationer fra lokalsamfundet. Ud over det lokale 

bibliotek     besøger vi den lokale sø, hvor børnene fra børnehaven og de store fra vuggestuen indfanger 

haletusser. Haletusserne puttes i et akvarie og børnene følger dagligt med i udviklingen. Når de er blevet til 

små frøer, besøges søen igen og frøerne sættes fri. 

Kirken besøges også til emner om Jesus fødsel og døden, hvor vuggestuebørnene deltager i fremvisningen 

af det årlige krybbespil i december. Op til øver vi sange, som ’Et barn er født i Betlehem’. Børnehaven har 

besøgt kirkegården, hvilket har ført til samtaler om døden. 

For at gøre børnene bevidste om, hvordan man passer på naturen og nærmiljøet har børnehaven samlet 

skrald, bl.a. for den lokale Rema1000, hvor børnene som belønning fik en slikkepinde af butikken. Vi har 

også besøgt Roskilde kraftvarmeværk Argo. 

Ved siden af Arken ligger bostedet koglerne, som er for voksne med varige og betydelige fysiske handicap. 

Her har de store fra børnehaven været på besøg op til jul, for at gå Lucia optog.  

Den lokale brandstation har også været besøgt, børnene synes det var meget spændende at sidde i en 

brandbil. 

Kulturskolen har lavet forskellig forløb til os med børnene omkring musik og bevægelse. 
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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? 

Vi arbejder hele tiden med børnemiljøet og finjusterer det efter børnegruppen. I år har vi særligt haft fokus 

på det fysiske børnemiljø med fokus på, hvordan vi kan mindske støj, her er børnene også aktivt blevet 

inddraget, ved at spørge dem, hvordan vi kan mindske støjniveauet. Deres forslag er at tale lavt og ikke 

råbe. Vi har sat filt dutter på stole og borde og monteret stof i bunden af legetøjskasserne, så det ikke 

lammer så meget, når der puttes legetøj i kassen. Derudover har vi tæpper på gulvene. 

Vi har haft fokus på indretningen af læringsrum i hele Arken med særligt fokus på børnegruppen og deres 

interesser, samt hvilke behov for indretning af stuerne det kræves med rum i rummene. Dette kan bl.a. 

være dukkekrog, spisepladser, fordybelses-, samlings- og bevægelsesområder m.m. Indretningen er en 

løbende proces i huset, da vi gør os observationer om, hvorvidt den passer til den pågældende 

børnegruppe. 

Hygiejne er ligeledes et af vores fokus punkter, særligt i kampen mod forkølelse og nu også mod covid-19. 

Vi har medvirket i Roskildes kampagne ” vask hænder ”, hvor der er både blevet hængt beholdere til         

afspritning og plakater op, med info til forældre. Vi har sunget vaskehænder sangen med børnene og vist 

dem, hvordan man vasker hænder ordentligt. Legetøj og stuerne er blevet ekstra rengjorte, og vi har talt 

med børnene om vigtigheden af god hygiejne. 

Børnehavens legeplads er blevet repareret, og vi har fået pilehytter på både børnehavens og vuggestuens 

legeplads, så børnene også har mulighed for ro på legepladsen.  

Det psykiske børnemiljø 

Da vi er et børnehus med plads til forskelligheder og vi vægter en mobberfri kultur, arbejdes der dagligt 

med en mobbefri kultur, bl.a. igennem ’Fri for mobberi’ konceptet. Her er børnene aktive medspillere og de 

voksne er rollemodeler, dette indebærer, at vi taler med gensidigt respekt og tolerance til hinanden. 

Det æstetiske børnemiljø 

Som allerede beskrevet i afsnittet om læringsmiljø har vi arbejdet meget med at indrette stuerne og andre 

rum i Arken således, at de virker stimulerende og inspirerende for børnene. Vi prioriterer at udstille         

børnenes produkter med proces beskrivelse, som en del af udsmykning. Dette er for at ære børnenes   

værker så vi sammen kan få glæde af dem. Desuden udsmykker vi f.eks. gangarealet med klistermærker, 

der opfordre til bevægelse. Et eksempel på dette kan være en orm, der snor sig på gulvet. I vuggestuen er 

der sansevæg på gangarealet og spejle, der ændre kroppens form i spejlbilledet. Vi har en klatrevæg i     

vores multirum i børnehaven og på en af stuerne i vuggestuen er der en lille ribbe på væggen. Ribben, som 

bliver brugt flittigt, blev monteret, da vi observerede, at børnene havde et behov for at klatre. 
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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 

pædagogiske personale og børn imellem. Det skal være præget af omsorg, tryghed og 

nysgerrighed, så alle børn udvikler engagement, livsduelighed, gåpåmod og kompetencer til 

deltagelse i fællesskaber. Dette gælder også i situationer, der kræver fordybelse, 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 Arken arbejder vi hele tiden med læreplanstemaet ”Alsidig personlig udvikling” gennem hele dagen og 

med afsæt i vores pædagogiske grundværdi, også selvom der arbejdes i temaer med fokus på nogle af de 

andre læreplanstemaer. 

Vi ved, at en tryg tilknytning og samspillet med os som personale er afgørende for, at børnene kan udvikle 

sig følelsesmæssigt, desuden har gode relationer til børnenes jævnaldrende også en stor betydning for   

deres udvikling, trivsel og læring. Derfor vægter vi at bruge god tid på opstart af nye børn. Vi har fast       

personale knyttet til bestemte børnegrupper. Vi arbejder i små grupper således, at barnet kan lære deres 

primære voksne og få børn at kende. Derefter bliver barnet langsomt introduceret til resten af børnene på 

deres stue, dette gælder både i vuggestuen og børnehaven. 

For at børnene kan udvikle livsduelighed er det nødvendigt at arbejde målrettet med deres følelses-         

regulering og empati, hjælpe dem med at oparbejde selvtillid og selvværd, samt at give dem mulighed for at 

øve sig i at fordybe sig og bevare opmærksomheden. 

Fra børnene er helt små i vuggestuen arbejder vi med følelsesmæssig afstemning i samspillet med        

børnene både verbalt og nonverbalt, så børnene føler sig anerkendt. Vi støtter dem i at forstå og håndtere    

deres egne følelsesmæssige oplevelser, samt i at se og tolke andres følelsesudtryk.  

Ved konflikter mellem børnene kan det ofte være svært for dem at forstå egne og andres følelser og          

reaktioner. Her hjælpes de med at sætte ord på deres følelser f.eks. ”der blev du gal, ked af det, sur,      

rassende” men også med at forstå modparten. Dette gøres bl.a. ved at sige: ”han ville også lege med    

dukken, vi finder en til ham, så kan I lege sammen”. 

I takt med, at børnene udvikler deres sproglige kompetencer benytter vi illustrationer af børneansigter, som 

viser forskellige følelser, fra konceptet ’Fri for mobberi’. Her spørges børnene om de kan se, hvilke følelser 

det pågældende barn udviser på billedet. Derefter taler vi om følelsen, og hvordan det føles at være f.eks. 

glad eller forskrækket. Når børnene er i børnehave er tegningerne mere komplekse og der er dialog 

spørgsmål til hver tegning. Her øver børnene sig i at aflæse (empati), sætte ord på og komme med mulige 

løsninger sammen med deres nære voksen. De ældste bruger trin for trin og har rollespil, hvor de kan øve 

sig i konflikthåndtering og empati. 

Vores tilgang til børnene er empatisk, omsorgsfuld, anerkendende og inkluderende, vi bestræber os på at 

være så nærværende som muligt gennem hele dagen. Vi viser børnene, at vi ønsker at være sammen med 

dem, opmuntrer og støtter både ved progression og ved nederlag. På den måde arbejder vi med deres 

selvværd og selvtillid. For at øve børnene i at koncentrere sig og bevare opmærksomheden bruger vi vores 

egen nysgerrighed og engagement ved at pege, fortælle eller vise dem noget. Vi er bevidste om at give 

børnene tid og ro til fordybelse gennem flow. 

Bl.a. i et forløb med kulturskolen, med fokus på musik og bevægelse, har vi observeret, hvordan børns    

engagement og deltagelseskompetencer kan ændre sig. Børn, som normalt er passive og blot iagttager de 

forskellige aktiviteter, kan pludselig blive aktivt deltagende, selv i andre sammenhænge. Denne ændring 

kan blot blive aktiveret gennem genkendelighed. 

I forbindelse med et tema, i vuggestuen, om cirkus observerede vi, hvordan engagerede voksne kan rykke 

børns grænser gennem den tætte relation. Nogle børn havde brug for at male på den voksne, inden de selv 

turde blive malet på, for at se, at dette ikke var farligt. Her blev barnet anerkendt og dets følelser bl.a.       

italesat gennem ordene ”der var du modig, du kunne godt”, hvilket støtter op om en udvikling mod et øget 

selvværd og selvtillid. 
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I arbejdet med temaet cirkus kom vi igennem alle læreplans temaerne og med afsæt i vores fælles         

pædagogiske grundlag. Vi talte om de dyr og mennesker, der kan optræde i cirkus, vi læste om dem, 

legede at vi var dyr og cirkusartister, samt sang sange. Disse lege gav mulighed for at hjælpe de børn, som 

var uden for fællesskabet, med at indtage nye roller i legen. I takt med, at børnene lærte de forskellige lege 

at kende, begyndte de selv at tage initiativ til at lege og udvikle disse.  

Før opstart på et tema udfylder vi et ’Skema til handling’ med de pædagogiske mål for forløbet, i vores     

forløb med cirkus var der særligt fokus på at styrke børnefællesskabet og deres legekompetencer.         

Derudover havde vi fokus på deres sproglige kompetencer, at styrke deres bevægelsesglæde og deres    

alsidig personlig udvikling. Vi evaluerer efter hvert temaforløb, for at reflektere over om vi nåede de        

pædagogiske mål, hvad der gik godt, samt hvad der kunne gøres bedre. 
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Social udvikling 

”Social udvikling er udvikling af sociale handlemuligheder og 

deltagelsesformer 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        

ressource, og som bidrager til demokratisk dannelse. 

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø børnenes sociale udvikling? 

Herunder, hvordan vores pædagogiske læringsmiljø: 

 Understøtter de to pædagogiske mål for temaet Social udvikling  

 Tager udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag  

 Ses i samspil med de øvrige læreplanstemaer. 

Vi har, i afsnittet om alsidig personlig udvikling, beskrevet at forudsætningen for at deltage i relationer og 

fælleskaber er tryghed, samt hvordan vi arbejder med det. 

Børnene i Arken deltager i mange forskellige sociale fællesskaber. Der er fællesskabet på stuen, sammen 

med det pædagogiske personale, når der arbejdes på tværs af stuerne og med bedste vennen eller        

vennerne. Derudover styrkes fællesskabet mellem vuggestuen og børnehaven, f.eks. ved juletraditioner, 

leg på legpladsen og fredagssang. 

I Arken arbejder vi bl.a. med aldersopdelte børnegrupper, dette har vi valgt for at skabe et læringsmiljø, 

hvor børnene er tættere på hinanden i deres udviklingen. 

 

Dette gør vi for bedst muligt at kunne imødekomme børnenes behov, så vi lettere kan nå dem i deres     

nærmeste udviklingszone. Hos de små i vuggestuen arbejder vi meget med nærvær og tryghed, vi er     

meget på gulvet og tager særligt hensyn til, hvad børnene kan rumme, f.eks. om de skal være ude eller 

inde, så de i starten har mulighed for at være på stuen uden for mange børn f.eks. om formiddagen. 

 

Når børnene kommer i storgruppen i vuggestuen, ændrer vi på de aktiviteter vi tilbyder og her har vi også et 

helt andet udvalg af legetøj. Det er f.eks. lettere at spille spil eller bygge høje tårne når de mindste ikke 

kommer og tager tingene. Vi arbejder fast med brobygning imellem vuggestue og børnehave, så 

overgangen bliver lettere for både børn og forældre.  

Vi bruger ’Fri for mobberi’, da det blandt andet er et godt værktøj til at styrke trivsel, læring, udvikling og 

dannelse hos børnene. Det bruges ligeledes til at styrke fællesskabet og til at lære børnene at vise hensyn, 

hjælpe hinanden, sige fra samt hvordan man er en god ven, så ingen bliver holdt ude af fællesskabet. 
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Vi arbejder med særligt fokus på at styrke børnenes legekompetencer, fællesskabsfølelse og udvikling af 

deres empati. Dette er med den legende tilgang for øje, i form af musik, sang og leg, desuden giver 

børnene hinanden massage enten ved pizzaleg, ved massagehistorier eller ved det vi kalder ’store 

badedag’. Her kan børnene få fodbad og give hinanden massage med forskellig redskaber til samme 

formål.         Massagen er med til at skabe et bånd mellem børnene, ud fra devisen om, at den man rører 

ved, slår man ikke. 

 

Vi arbejder gennemgående med børnenes sociale udvikling og med afsæt i vores pædagogiske grundlag, 

uanset, hvilket emne eller læreplanstema vi ellers har fokus på. 

 

I Arken vægter vi en inkluderende fællesskabskultur højt, så når vi ser, at der er børn der har svært ved at 

være en del af fællesskabet vurderer vi, hvad der skal til for, at børnene bliver inkluderet. Det kan være, at 

der skal arbejdes i mindre børnegrupper, øves på at sætte grænser eller øge selvværdet og selvtilliden. 

Dette gøres for at støtte og udvikle børnenes sociale handlemuligheder, så de bedre kan deltage i 

fællesskabet. Der kan derudover være behov for at give børnene strategier til at komme ind i en leg, f.eks. 

to børn der leger i dukkekrogen og to andre der gerne vil deltage i legen, måske de kan spille rollen som 

gæster der kommer på besøg. 

 

Vi ser på børnenes ressourcer og sætter dem i spil, i forhold til at bidrage til fællesskabet, såsom et barn 

der er god til at bygge, kan hjælpe et andet barn, der har behov for øvelse og hjælp. 

 

Da vi ved at medindflydelse bevirker, at børnene bliver mere engageret og deltagende i fællesskabet, både 

lege og aktiviteter, er det en del af vores pædagogiske metode i forhold til børnenes sociale udvikling.    

Desuden er medindflydelse en del af børnenes demokratiske dannelse, hvilket gør, at vi arbejder med dette 

ved at give børnene medindflydelse igennem hele dagen. 

 

Vi forsøger at give børnene tid og plads til at klare, så meget som muligt selv og er bevidste om at holde os 

i baggrunden og guide, så børnene kan mærke, hvor meget de kan selv. 

 

Vi bruger som sagt den legende tilgang som metode for at hjælpe børnene med at udvikle sig, da der er 

social læring i netop leg. Legen giver mulighed for at øve sig i at kommunikere verbalt og nonverbalt, at    

afkode sociale situationer og tilpasse handlinger derefter samt udvikle en social forståelse.  

Legen er ligeledes et godt sted at øve sig i at håndtere uenigheder og konflikter. Denne kan være med til at 

skabe og opretholde relationer og venskaber, og den kan lærer børn om værdier, strukturer og hvad der 

sker når de bryder dem.     

Vi laver forskellige tilbud, såsom spil, musik, leg, kreative aktiviteter, læsning og motoriske lege, så vi så 

vidt muligt når alle børn og tilbyder dem flere deltagelsesmuligheder 

 

Vi følger børenes spor og lytter på deres ønsker i forhold til aktiviteter. Ved vores samlinger lytter vi til     

børnene og giver dem mulighed for at påvirke, hvad der skal ske ved samlingen. Vi arbejder med          

sangkasser, her kan hver barn vælge deres ynglings sang/leg. Vi synger navnesange, taler om vejret, hvem 

er til stede, vi taler med børnene om, hvad der skal ske og hvad de har lyst til.  

 
Vi prioritere nærvær ved, at vi har en voksen der er på børnene, så vi ikke alle er optaget af praktiske 
gøremål på samme tid. Vi har indrettet os med små legezoner og ændrer jævnligt på dem, så de passer til 
den aktuelle børnegruppe. Vi er som voksne meget bevidste om, hvad vi tilbyder af aktiviteter og hvor i 
rummet vi opholder os. Vi holder stuerne åbne så længe vi kan, så vi ikke skal afbryde børnenes leg mere 
end højst nødvendigt. Hos de helt små i vuggestuen sørger vi for, at døren kun åbnes når det er 
nødvendigt, så de kan få så meget nærvær og ro som muligt. 
          
I vores afsnit om læringsrum har vi beskrevet, hvordan vi har arbejdet med at indrette vores fysiske rum, så 
de passer til vores aktuelle børnegruppe, og hvordan rummet fungerer som ekstra pædagog og dermed er 
med til at påvirke, hvordan fællesskaber og samspil former sig i løbet af dagen. 
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I arbejdet med den sociale udvikling bliver børnene trænet i at indgå i forskellige fællesskaber, for derved at 
opleve en sammenholdsfølelse. Dette gør vi bl.a. ved at lære børnene at udvise empati, f.eks. ved at give 
børnene redskaber til at trøste, hvis nogen græder, samt minde dem om, at fortælle hvis de forlader legen. 
Derudover opfordrer vi børnene til at danne nye relationer. Dette gøres bl.a. gennem legegrupper, som er 
sammensat af det pædagogiske personale. I disse grupper øver børnene sig i regler, såsom at vente på tur 
når der spilles spil eller kommunikative regler om, hvordan man har en dialog med hinanden f.eks. at lytte. 
Når legegrupperne skabes er det med den enkeltes deltagelses muligheder for øje. De voksnes rolle er at 
støtte og guide børn i udsatte positioner, så de inddrages i legen. Dette kan bl.a. ske ved, at den voksne 
taler barnet op i forhold til de andre, altså fremhæver deres kompetencer, som kan være brugbare i legen, 
eller ved at hjælpe børnene til at tilpasse legen, så der er flere deltagelses muligheder. 
 
For at imødekomme det enkelte barns behov for støtte, laver det pædagogiske personale en handleplan ud 
fra observationer fra praksis, herefter laves der ændringer, såsom særaftaler. 
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Kommunikation og sprog 

”Børns kommunikation og sprog tilegnes og udvikles i nære relationer 

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

det pædagogiske personale.  

Det centrale for børns sprogtilegnelse er, at læringsmiljøet understøtter 

børns kommunikative og sproglige interaktioner med det pædagogiske 

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

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

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

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

 

 

Pædagogiske mål for læreplanstemaet: 

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

børnene kan forstå sig selv, hinanden og deres omverden.  

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

I vores pædagogiske læringsmiljø arbejdes der hele tiden med afsæt i at understøtte, at alle børn udvikler 

deres sproglige kompetencer så de bedre kan forstå deres omverden og dem selv og hinanden. Dette     

bliver gjort ud fra vores pædagogiske grundværdi.  

Vi benytter piktogrammer, for at visuelt tydeliggøre hvad der skal ske, der hænger piktogrammer i 

garderoben og på badeværelset samt på stuen. Vi bruger tegn til tale, til de børn der har brug for det. 

Uanset hvilket læreplanstema der arbejdes med, ligger den sproglige udvikling altid indover. Vi kan godt 

lide at arbejde med temaer fx et tema om insekter, som jo har afsæt i natur, udeliv og science. Som altid for 

at arbejde målrettet udfyldes et skema til handling med vores pædagogiske mål før vi går i gang. Her er det 

primære mål at give børnene kendskab til hvilke insekter der er på legepladsen.  

Som opstart skal børnene i en samling præsenteres for ideen med at undersøge legepladsen for insekter, 

her sørger vi får at alle børnene får mulighed for at stille spørgsmål, de bliver lyttede på og taget alvorligt, 

her hjælper vi dem med at øve sig på at indgå i dialoger, hvor de skal skiftes til at tale eller lytte, dermed 

opnår børnene erfaringer med at formuler sig og sprogliggøre deres tanker, ideer og behov. 

For at opnå alle børnenes opmærksomhed, er vi bevidst om at få øjenkontakt og være nærværende og  

indlevende og nysgerrige, Vi spørg børnene hvilke insekter de kender og under forløbet går vi på             

opdagelse i børnehøjde og er nysgerrige sammen med dem. De dyr som børnene finder og ikke kender, 

undersøges nærmere og mere viden søges på nettet eller i bøger. Vi er børnenes sproglige rollemodeller 

og indgår i dialoger med børnene om fx edderkopper ”Hvilken farver har den? Hvad tror du den spiser? 
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Hvor bor den? osv. Vi lytter på hinanden og der leges med sproget i fx sangen om lille Peter edderkop eller 

i rim og remse. 

Vi prioriteter vores samling højt og prøver på at holde den på samme tid hver dag. Vi lukker døren så vi ikke 

bliver forstyrret. Vi bruger samlingen til at styrke børnenes udvikling, trivsel og læring inden for alle 

læreplanstemaerne og med afsæt i vores pædagogiske grundlag. Til disse samlinger taler vi bl.a. om vejret,   

årstiderne, dagene og månederne, for at øve børnene i begreber samt årsag og virkning, såsom ”Hvordan 

kan du se at det blæser?”. Derudover giver samlingerne børnene mulighed for at fortælle om oplevelser og 

lignende, hvilket øver dem i at tale foran andre. 

 

Med hensyn til den sproglige kompetence tilbyder vi adgang til bøger, som børnene selv kan komme til, vi 

læser i bøgerne sammen med børnene og taler om, hvad der sker i bogen. Derudover tegner vi meget og 

har gode samtaler imens. Der spilles bl.a. billedlotteri, hvor det pædagogiske personale er opråber, men 

også, hvor børnene med støtte opråber, vi taler om billederne. For at give forældrene mulighed for at tale 

med deres børn om hvad de har lavet i dagtilbuddet ligger vi opslag på Famly om, hvad vi har lavet.   

I børnehaven er væggene pyntede med bogstaver og tal, så de børn der viser interesse kan øve sig på fx 

at skrive og tælle.  

Legen er et godt sted også at øve sprog på. På stuen for de 2 til 3 årige er en af ynglings legen, at lege  

fødselsdag, vi har trælege tøj som er kager, her inviteres mange børn og voksne ind i legen og sproget    

bliver brugt flittigt. ”Vil du ha kaffe? Jeg gør det. Må jeg være med? Skal vi synge fødselsdagssang?”. I     

legen får børnene mulighed for at øve sociale spilleregler i et kontrolleret miljø, hvor de efter behov kan 

blive hjulpet af en voksen. Her er det den voksnes opgave at vurdere, hvornår det er nødvendigt at skifte 

mellem de pædagogiske læringsrum (gå foran, bagved eller ved siden af), og derved hjælpe børnene med 

at sætte på bl.a. handlinger. I forbindelse med, at børnene øver sig i de sociale spilleregler, så bliver de     

ligeledes trænet i konflikthåndtering. 

Når børnene er blandet aldersmæssigt fx på legepladsen og leger sammen øver de sig i både verbalt og 

nonverbalt kommunikation. Fx de store piger vil meget gerne lege med de helt små i vuggestuen, nogen 

gange er der behov for hjælp til at aflæse kropssproget hos de små, for de store, prøv at se på hende, ser 

hun glad ud?  

Børnene i Arken bliver sprogtestet når de er henholdsvis 3 og 5 år, eller efter yderligere behov for at         

tilpasse vores pædagogiske arbejde. For de særlige udfordret er der sproggrupper som beskrevet i afsnittet 

om samarbejde med forældre om børns læring. Der ud over bruger vi sprogtrappen og er lige nu ved at 

indkøre denne som et nyt redskab i vores daglige praksis.  

Når vi benytter redskaberne fra ’Fri for mobberi’ øves der i at sætte ord på følelser og løse konflikter både 

verbalt og nonverbalt f.eks. ved brug af hånden som tegn på stop med det du gør.  

Vi vægter en god omgangstone det vil sige, at både børn og voksne, skal tale pænt til og om hinanden.   

Børnene bliver ligeledes trænet i deres kommunikative- og sproglige kompetencer i den upåagtede          

faglighed, herunder kan det bl.a. være i garderoben, ved bleskift eller under spisningen. I garderobe-        

situationer bliver børnene bl.a. øvet i over- og underbegreber, såsom overtøj, fodtøj, jakke, støvler og      

lignende, samt forholdsord, ”Støvlen ligger under…”. I spisesituationer bliver børnene bl.a. øvet i at bede 

om tingene, såsom mad eller kanden med vand, og i at sætte ord på madens oprindelse, smage og dufte. 

Vi benytter os derudover meget af mulighederne for sprogstimulering på vores ture i nærområdet. Her      

italesætter vi vores omgivelser, dyr og lignende ting, som vi støder på. Derudover vægter vi højt at tale om 

trafikken og hvilke forventninger vi har til børnene, når vi færdes i den.  
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Krop, sanser og bevægelse 

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

udfordre, eksperimentere, mærke og passe på kroppen – gennem ro og 

bevægelse – lægges grundlaget for fysisk og psykisk trivsel.  

Kroppen er et stort og sammensat sansesystem, som udgør 

fundamentet for erfaring, viden, følelsesmæssige og sociale processer, 

ligesom al 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. 

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. 

I Arken er der fokus på læreplanstemaet krop, sanser og bevægelse og vi sørger for, at alle børn hver dag 

har mulighed for at bevæge sig, vi vægter udelivet højt og er så vidt muligt ude hver dag. 

Det er med afsæt i vores pædagogiske grundlag, at vi arbejder med dette tema. 

Når vi arbejder med nogle af de andre læreplanstemaer vil krop, sanser og bevægelse næsten altid komme 

i spil, da børn erfarer verden igennem kroppen.  

Når et barn starter hos os, skaber vi tid og ro til, at barnet gennem kropslige erfaringer undersøger f.eks. 

hvem er jeg. Vi har store spejle, så børnene kan iagttage dem selv, under både børne- og vokseninitierede 

aktiviteter. Vi kigger i bøger med børnene, dels for at stimulere børnenes synssans, men også for at          

arbejde med de sproglige og sociale kompetencer, når der er flere der er med. 

På stuen for de helt små vuggestuebørn er der en skumtrappe med rutchebane, på den øver børnene sig i 

at kravle, hoppe og rutche, alene eller med vennerne fra stuen. Vi har en sansestang hængende på       

væggen, her kan der øves i øje-hånd koordination.  

Det legetøj, som børnene tilbydes, kræver også bevægelse, f.eks. gå vogne, når børnene skal øve          

balancen før de mestrer at gå selv. Vi har små dyr med hjul på, her øver børnene sig i at holde balancen i 

mens de skubber med deres ben for at komme frem. 
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Vores soverum kan laves om til et motorikrum, her tilbydes gymnastikbolde også til at øve balance på, vi 

har en stor gynge til at stimulere vestibulærsansen (labyrint- og ligevægtssansen).  

Vi har en lille trampolin så børnene kan få stimuleret deres proprioceptive sans (muskel-led sansen).           

I børnehaven er der også et motorikrum med klatrevæg, snurretop, rebstige, gynger, spejle og musik. På    

legepladsen er der også snurretoppe og gynger og vippe samt klatrestativer. Vi har scooter, trehjulet cykler, 

løbecykler samt go-cart, så børnene kan øve sig på at mestre at cykle og træne balance. Derudover er der 

bakker og klatretræer fordelt på legepladsen, som kan være med til at stimulere børnenes vestibulære- og 

proprioceptive sans. 

Vi har bolde og faldskærme, der kan leges mange lege med som ligeledes stimulerer de sociale- og de 

sproglige kompetencer.  

I Arken vægter vi en god hygiejne og ekstra meget i disse covid-19 tider, så alle børn og voksne skal vaske 

og spritte hænder inden de møder op på deres stuer og der bliver vasket hænder jævnligt igennem hele 

dagen. Vi taler med børnene om vigtigheden omkring en god hygiejne.  

En sund kost er også vigtigt, I Arken er vi heldige, at vi har en køkkendame, som sørger for, at alle børn får 

en sund og alsidig kost med vægt på, at børnene skal smage mange forskellige ting. Under måltiderne taler 

vi med børnene om, hvad det er vi spiser, hvordan smager det, surt, sødt, bittert, salt eller umami, som    

betyder velsmag på japansk. Vi taler om farver, konsistensen og duften af maden, og hvor kommer den fra. 

Vi har ikke en sukkerfri politik, men en holdning, hvor alt er med måde, så børnene får mulighed for at 

smage på mange forskellige smage. 

Børnenes høresans stimuleres ved musik, sang og motoriske lege, ved at øve på opmærksomhed f.eks. 

”prøv at hør, hvad er det?”, og ved at øve på at lytte til hinanden. Vi taler ligeledes om lyde i og fra naturen  

I Arken prioriterer vi at komme på tur en gang om ugen, det foregår i vores nærmiljø. De mindste fra       

vuggestuen sidder i klapvogn og de store gå ved siden af. Alle børn kommer ud og gå på noget af turen, vi 

er så heldige, at vi har en skøn natur, som vi bruger flittigt. Der er en lille bakke, som børnene kan løbe op 

og ned af, eller trille ned af, vi har en eng, hvor der også løbes på eller der undersøges planter og dyr. Vi 

besøger ofte de andre dagtilbud i område Nord, og udforsker deres legepladser. Børnehavebørnene bliver 

ligeledes ofte opfordret til at gå igennem det høje græs i stedet for at følge de nyslået stier. Her bliver deres 

høre-, føle- og synssans stimuleret. 

En gang om året har vi ” hej skal vi lege” med fokus på leg, bevægelsesglæde og fællesskaber, det forgår i 

et samarbejde på tværs af dagtilbuddene i område Nord. Her skiftes vi til at være værter.  

Vi tegner, klipper, klistre, maler og leger med modlervoks. Vi lægger puslespil og leger med ’put i kasser’ 

samt leger med Lego kloder og meget mere, alt dette for at stimulere bl.a. børnenes finmotorik. 

For, at børnene skal lære at mærke deres krops signaler, såsom sult, træthed, kulde eller varme, og deres 

følelser f.eks. glæde, jalousi eller vrede osv., lægger vi vægt på at hjælpe børnene med at sætte ord på disse 

signaler gennem hele dagen. Dette bruges ligeledes til at aflæse og forstå andre børns og voksnes gestik, 

mimik og kropslige udtryk. Vi arbejder meget med dette i vores arbejde med ’Fri for mobberi’. Vi sørger også 

for, at de børn, der har brug for ro, kan få det. Det gør vi ved at dele børnene op i mindre grupper.  

Vi samarbejder og rådgiver forældrene, hvis deres børn har brug for ekstra stimuli eller bevægelse, det kan 

bl.a. være i samråd med fysioterapeuter. Dette kan omfatte bestemte øvelser, der skal laves, rådgivning af 

fodtøj eller anbefalinger om at melde barnet til gymnastik eller svømning. 
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Natur, udeliv og science 

”Naturoplevelser i barndommen har både en følelsesmæssig, en 

kropslig, en social og en kognitiv dimension.  

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

erfaringer med naturvidenskabelige tænke- og analysemåder. Men 

naturen er også grundlag for arbejdet med bæredygtighed og samspillet 

mellem menneske, samfund og natur.” 

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

 

 

Pædagogiske mål for læreplanstemaet: 

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

naturfænomener 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. 

Som skrevet i afsnittet om inddragelse af lokalsamfundet, så benytter vi os i Arken af vores nærmiljø. Dette 

sker både når vi undersøger udviklingen fra haletusse til frø ved den lokale sø, men også når vi tager på 

besøg i de lokale naturområder, såsom Gulddysseskoven. Dette skovområde har vi flere gange besøgt, 

både børnehaven alene, men også sammen med de største fra vuggestuen. På sådanne ture tager vi       

billeder af naturen, samt hvad der optager børnene mest den pågældende dag. Disse billeder bliver brugt til 

at forbinde naturen og hverdagen i institutionen, både gennem samtaler med børnene og til udvikling af   

plader til vores naturbanko. Vi anvender naturbanko til at skabe en øget nysgerrighed om naturen for      

børnene. Her får børnene udleveret et lamineret stykke papir med billeder af ting, såsom forskellige blade, 

blomster, insekter eller lignende, som de skal finde i det pågældende naturområde. Efterfølgende har vi en 

dialog med børnene om, hvad der kendetegner den enkelte ting, f.eks. et blads form, størrelse eller farve, 

der er forbundet med den pågældende årstid. 

I Arken har vi to ladcykler, som vuggestuen særligt gør brug af, til deres ture rundt i nærmiljøet. På denne 

måde oplever børnene natur, som ligger længere væk end deres normale gåradius. 

Fælles for både børnehave og vuggestue er, at vi til vores daglige samlinger, øver os i at have en dialog 

med børnene om, hvordan vejret er og hvordan det kan ses i naturen. I børnehaven udvælges et barn til 

samlingen, som må rejse sig for at kigge på vejret gennem vinduet. Når barnet har svaret på, hvilket vejr 

det er den pågældende dag, skal det ligeledes svare på, hvordan man kan se det.  
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Børnehaven har haft et projekt om ansvar for naturen med særligt fokus på nærområdet, hvor der blev talt 

om, hvilke ting, der hører til i naturen og hvilke, der ikke gør, såsom skrald. Efterfølgende hjalp børnene 

med at indsamle skrald ved det nærlæggende busstoppested og omkring den lokale Rema1000. Derudover 

har børnene gennemgået en æstetisk tankeproces, da de skulle dekorere deres insekthoteller, for at skabe 

bedre levevilkår for området insekter. 

Vi har flere gange anvendt materialer, såsom blomster, græsstrå, blade, hyldeblomster osv., til at bringe 

naturen med ind i institutionen. Disse materialer er efterfølgende blevet brugt i billeder som afspejler        

naturen, vi har besøgt, eller til at lave malingaftryk på papir. 

Vores legeplads besidder forskellige spiselige såvel som ikke spiselige planter, hvor børnene med guidning 

fra en voksen lærer, hvilke de må spise, og hvordan der kendes forskel på planterne. Børnene er ligeledes 

med til at plukke bær og frugter, når de er modne. I vores daglige gang på udearealerne vil der blive fundet 

og undersøgt diverse dyr og planter, ofte på børnenes eget initiativ. Her øves der i at se detaljer og 

videreformidlingen af disse til en beskrivelse, som gør, at den kan findes på enten en iPad eller i en af 

vores      bøger om naturen. 

Børnene bliver introduceret for udelivet, når vi ca. én gang om måneden holder fælles dag, hvor der bliver 

lavet bål i bålhuset på børnehavens legeplads. Her lærer børnene reglerne om, hvordan man færdes      

omkring åben ild. 
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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 

hverdagslivet.  

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 

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

værdier.  

2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn får mange forskellige kulturelle 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 Arken har vi stort fokus på at give børnene erfaringer med årstidernes kulturelle traditioner, såsom jul,   

påske, halloween osv. Her deltager børnene i oppyntningen af institutionens lokaler, både ved at lave eget 

pynt og gennem oplevelsen af medbestemmelse når der skal udvælges pynt. Derudover gør vi meget ud af 

begivenheder, såsom afsked med bl.a. skolebørnene eller fødselsdage, da disse har stor betydning i et 

barns liv. 

I børnehaven sætter vi tid af til at lade børnene være kreative gennem tegning, maling og andre æstetiske 

udtryk. Her er der mulighed for både børne- og vokseninitieret kreativitet, hvor rammerne for udførelsen, i 

højere eller lavere grad, er frie. Et eksempel på vokseninitieret aktiviteter, er når vi bringer naturen ind i     

institutionen ved hjælp af naturbilleder og insekthoteller, som er beskrevet i det ovenstående afsnit om    

natur, udeliv og science. 

Som tidligere nævnt, deltager de kommende skolebørn i udførelsen af et teaterstykke, som bliver fremvist 

for de største børn i vuggestuen og de resterende børnehavebørn. Derudover har vi et samarbejde med 

kulturskolen, hvor børnene bl.a. bliver introduceret for nye musikalske aktiviteter. Her har vi f.eks. haft     

besøg af Mark Johnsen fra kulturskolen, der medbragte forskellige sanglege og fagtesange. 
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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      

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

dannelse. Den pædagogiske dokumentation skal indgå i evalueringen.” 

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

 

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

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

løbende opfølgning og evaluering af indholdet i læreplanen. 

 

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

I vores dagligdag laver vi løbende praksisfortællinger og udfylder skema til handling. Disse samles sammen 

og ligges ind i vores fælles mappe på o: drevet, hvor vi kan læse hinandens skemaer samt have overblik 

over vores samlede dokumentation.  

Den styrkede læreplan har fået et fast punkt på vores dagsorden til personalemøderne, hvor vi bl.a. drøfter 

hvordan det går med arbejdet og hvor vi planlægger nye fælles tiltag og projekter.  

Hvert år afsættes et helt personalemøde til at evaluere vores styrkede læreplan og her efter skriver den 

pædagogiske leder og det faglige frytårn et sammendrag som ligges i den fælles mappe på o: drevet.  
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Her kan I finde yderligere inspiration til 

arbejdet med den pædagogiske læreplan 

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

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

– kan findes på www.emu.dk/dagtilbud 

 

   

Redskab til 

selvevaluering er en 

ramme til systematisk at 

analysere jeres praksis 

inden for centrale 

områder i den styrkede 

pædagogiske læreplan. 

Redskab til 

forankringsproces 

indeholder fem tilgange 

til, hvordan I kan 

arbejde med forandring 

og forankring af et 

stærkt pædagogisk 

læringsmiljø. 

Film introducerer indholdet i og illustrerer 

hovedpointer fra publikationen Den 

styrkede pædagogiske læreplan. 

   

 

 
 

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

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

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

 

Der offentliggøres løbende nye temaer.  

 

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