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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? 

 

Her beskriver vi kort vores stamoplysninger, pædagogiske profil og lokale forhold. Det kan for eksempel 

være børnegruppens sammensætning og forskellige forudsætninger, de fysiske rammer, geografisk 

placering og andre ting, der har betydning for vores pædagogiske arbejde. 

 

Børnehuset Spirrevippen er en integreret institution med to vuggestuegrupper a 12 børn og en børnehave-

gruppe på 24 børn. Vuggestuen og børnehaven ligger i hver deres hus på samme matrikel og forbindes af 

en af vores store legepladser. Vuggestuen og børnehaven har hver deres legeplads, som er indrettet alders-

svarende. Vi har i alt tre opdelte legepladser, som er med til at sikre, at vi kan dele os op i mindre grupper 

både ude og inde. De små kan trygt kravle rundt og udforske, mens de store kan give den fuld gas på f.eks. 

gynger og cykler. Vi gør meget ud af, at vi er ét hus og den tredje legeplads, hvor vi bl.a. har vores bålplads, 

forbinder de to andre legepladser og dér mødes vi ofte i ydertimerne. Vi åbner sammen i vuggestuen om 

morgenen og lukker sammen i vuggestuen om eftermiddagen.  

Vi er inspireret af pædagogikken Reggio Emilia samt Marte Meo og ser børnene som små forskere, der tileg-

ner sig viden om verden. Vi støtter og inspirerer børnene i hverdagen. Vi følger børnenes spor og gør meget 

ud af at inddrage dét som børnene er optaget af. Vi er et hus, der sætter pris på nærvær, eksperimenter, 

fantasi, humor og aha-oplevelser. Vi arbejder med temaer og arbejder ofte med et fælles tema for hele hu-

set, hvor vi kan inspirere hinanden og arbejde på kryds og tværs af stuer og afdelinger.  

Vi er optaget af at arbejde med børnenes forståelse af dem selv og hinanden som gruppe. Vi taler om følel-

ser og vi viser følelser vha. face:it, men vi leger især lege, som er med til at træne og regulere vores følelser. 

Børnenes leg er vigtig for os og vi giver plads, støtter op og deltager efter behov. Vi skaber rammer for og 

med børnene, som sikrer, at alle børn er en del af fællesskabet. Vi har en god blanding af børn med forskel-

lige kulturelle baggrunde.  

Vi er et hus, som sætter stor pris på vores forældres ideer og input. Vi gør meget ud af at inddrage vores for-

ældre i hverdagen og til møder og vi inviterer flere gange årligt til arrangementer i huset.   

Vi ligger centralt i Roskilde i gåafstand til stationen, hvilket giver os mulighed for at komme vidt omkring. Lo-

kalt ligger vi tæt på bl.a. Musicon og vi har et hav af spændende legepladser i vores nærområde, som vi yn-

der at tage til.  

 
Vi har vores eget køkken, som laver lækker mad til alle børn i huset. Kosten sammensættes med udgangs-

punkt i de seneste anbefalinger og kostråd fra fødevarestyrelsen. Vi laver maden fra bunden med en meget 

begrænset brug af halvfabrikata. Vi har måltidsmærket og sølvmærket i Økologi.  

 

I løbet af en dag laver vi mange spændende ting sammen med børnene, men det vi vægter allerhøjest er, at 

alle børn oplever, at her er trygt og rart at være og at alle børn har gode relationer til de voksne og til hinan-

den. Dét er vores fundament og herfra udvikler vi os sammen.  
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Pædagogisk grundlag 

 
 

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

lag.”  

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

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

udvikling og dannelse i alle dagtilbud i Danmark.”  

”De centrale elementer er:  

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

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

starten på en dannelsesproces og demokratisk forståelse. 

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

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

ter og udforskning af naturen og ved at blive udfordret. 

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

ske personale sætter rammerne for. 

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

punktet for arbejdet med børns læring. 

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

trivsel og barnets læring. 

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

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

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

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

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

læring i dagtilbud.” 

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

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

være mere til stede i nogle sammenhænge end andre.” 

Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 14 
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Børnesyn, Dannelse og børneperspektiv, 
Leg, Læring og Børnefællesskaber 

Først forholder I jer til de fem elementer:  

 Børnesyn 

 Dannelse og børneperspektiv 

 Leg 

 Læring  

 Børnefællesskaber.  

I kan beskrive elementerne samlet eller hver for sig.  

 

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

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

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

 

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 børnehuset Spirrevippen er vi inspireret af Reggio Emilia pædagogikken samt Marte Meo. Derfor er barne-

synet meget essentielt for os i vores arbejde. Vi ser børnene som små forskere, som er i gang med at til-

egne sig viden om verden. Børnene bliver drevet af deres naturlige nysgerrighed og det er vores opgave at 

støtte dem og give dem de bedste rammer for at kunne trives og lære nyt.  

For at kunne støtte det enkelte barn og hele gruppen har vi fokus på at se vores hverdag fra børnenes per-

spektiv. Hos de helt små betyder det, at vi er opmærksomme på at læse børnenes signaler. Er børnene op-

taget af det vi laver? Griner de, deltager de eller er de kede af det eller passive? Vi arbejder ud fra, at børn 

giver udtryk for deres oplevelse af deres omgivelser, derfor skal vi være opmærksomme og udforske, hvor-

dan det kan opleves for børnene.  

Vi hjælper børnene til at forstå sig selv ved at sætte ord på deres følelser. Vi forsøger ikke altid at fikse, for 

nogen gange er man bare vred eller ked af det – men børnene oplever altid, at den voksne er nærværende, 

tilgængelig og forstående. Vi opfordrer altid børnene til at sætte ord på og de større børn er selv med til at 

finde måder at håndtere situationen på med støtte og guidning fra de voksne. Det er vigtigt for os, at bør-

nene oplever, at alle følelser er ok og kan rummes af de voksne.  

I børnehaven har vi lavet en tavle med tre felter. I den ene er en glad grøn smiley, i det næste en gul mel-

lemfornøjet smiley og i det sidste en rød vred/ked af det smiley. Børnene kan flytte en brik med deres bil-

lede hen på felterne i løbet ad dagen. Det giver børnene en stemme i hverdagen og vi kan tale med bør-

nene om, hvorfor de har sat deres billede det ene eller andet sted. Vi oplever, at denne tilgang kan være 

med til at nuancere børnenes billede af hverdagen, konflikter, deres syn på sig selv og andre – på fælles-

skabet.  

De større børn oplever også at være en del af et demokratisk samfund ved bl.a. at være med til at stemme 

om, hvilke aktiviteter de skal lave. Vi arbejder med dette på forskellige måder, men fælles er, at vi altid un-

derstøtter afstemningen visuelt, så børnene får en opmærksomhed på, hvorfor resultatet blev som det blev. 

Det kan f.eks. være ved hjælp af bolde, som børnene skal putte i rør, når de afgiver deres stemme. Det kan 
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være ved en simpel håndsoprækning, hvor stemmerne tælles og skrives op på tavlen. Der ligger meget vig-

tig læring og dannelse i disse processer, hvor børnene lærer, at der er flere perspektiver på verden. De læ-

rer, at vi kan være uenige, men via demokratiske processer finder vi alligevel en vej og at vi er solidariske 

ift. fællesskabet. Nogen gange er det en selv, der får sit ønske opfyldt og andre gange er det nogen andre i 

gruppen, men processen er retfærdig og forudsigelig. Børnene lærer at udsætte og tilsidesætte behov. De 

voksne støtter børnene i at respektere hinandens forskelligheder.  

Arbejdet med følelser fylder meget i vores daglige arbejde. Personalet har været på kompetenceudvikling 

inden for dette og det kendetegner og sætter rammen for vores måde at være sammen med hinanden på. 

Når børnene leger ser vi, at de førnævnte demokratiske kompetencer kommer i spil. De voksne er også i 

legen opmærksomme på at støtte børnene i at respektere og inddrage hinanden. Børnene forhandler, ud-

deler roller, udsætter behov, prøver nye identiteter af i legene osv. De voksne har forskellige roller i legene. 

Nogen gange går de voksne foran og sætter lege i gang – det kan være med et helt specifikt formål – f.eks. 

at hjælpe alle børn ind i fællesskabet, øve børnene i at regulere deres følelser osv. Men vi leger også for at 

lege. I legene lærer vi voksne også en masse af børnene og vi oplever, når vi lytter og observerer, at bør-

nene fortæller os en masse om deres opfattelse af verden gennem deres lege.  

For nogen børn er det let at lege og nemt at blive en del af et legefællesskab. For andre børn kan det være 

svært at starte en leg eller svært at give sig hen til fantasien. For andre igen kan det være svært at give 

plads til andre og ikke styre for meget. Her er det, at de voksne hjælper børnene ved at deltage og sætte 

ord på børnenes initiativer. På den måde oplever vi, at børnene får en forståelse af hinanden, som er med 

til at samle dem som gruppe. Det er vores opgave, at denne proces blot bliver en naturlig og tryg del af le-

gen. Den voksne skal derfor hele tiden være opmærksom på sin rolle - hvornår går vi foran, hvornår er vi 

det gode eksempel, hvornår trækker vi os lidt igen osv.  

Børnene lærer gennem hele dagen. De lærer både det tilsigtede og det utilsigtede. Vi tilsigter at skabe et 

miljø for børnene, hvor deres nysgerrighed på verden bliver grebet og deres horisont og interesse bliver 

udvidet. Det kan være på legepladsen, hvor vi støder på regnorme, når vi graver i jorden. Hvordan er det nu 

med regnorme, hvad er de for nogen, hvad lever de af? Er det rigtigt, at de kan leve videre, hvis de bliver 

hugget over? Det undersøger vi sammen på Ipaden med det samme. Måske bliver vi så optaget af det, at vi 

deler det til en samling og flere spørgsmål kommer til og vores nye tema er hermed fundet. Måske var det 

bare nok at undersøge det på legepladsen.  

Vi arbejder med at dele os op i mindre grupper i løbet ad hele dagen. På den måde sikrer vi, at alle børn 

har mulighed for at blive set og hørt. Hver lille gruppe kan blive optaget af noget forskelligt og det er ok – 

selvom vi som oftest har et overordnet tema i en periode, så er der plads til at følge børnenes spor/op-

mærksomhed. Det er vigtigt for os, at børnene oplever at være i flow, at de har medbestemmelse og finder 

det meningsfuldt at deltage i hverdagen.  

Det at deltage i hverdagen har mange facetter. Det kan også være at have en rolle i forbindelse med vores 

faste rutiner. F.eks. hjælper børnene med at dække bord, rydde af, feje osv. Alle har en plads i fællesskabet 

og vi er afhængige af hinanden for at skabe et rart sted at være. Når vi forlader et rum, hjælper vi hinanden 

med at rydde op og gøre det rart og indbydende til de næste der kommer ind. Det er ikke altid, at alle børn 

finder det lige meningsfuldt at rydde op. Så finder de voksne på fantasifulde måder at lege rutinerne, hvor 

børnene bliver optaget af at være en del af fællesskabet. Vi har den holdning, at alle udvikler sig på hver 

deres måde i hver deres tempo. Vi bliver motiverede af forskellige ting og det der giver mening for den ene, 

giver ikke nødvendigvis mening for den anden. Ved at arbejde med evnen til at mentalisere og sætte sig i 

hinandens sted, opbygger vi et rart og trygt fællesskab, hvor den enkelte samt gruppen udvikler sig, trives, 

dannes og lærer gennem hele dagen.  
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Pædagogisk læringsmiljø 

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

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

planlagte vokseninitierede aktiviteter, spontane aktiviteter, børneinitie-

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

lære, udvikle sig og dannes.  

Det pædagogiske læringsmiljø skal tilrettelægges, så det inddrager hen-

synet til børnenes perspektiv og deltagelse, børnefællesskabet, børne-

gruppens sammensætning og børnenes forskellige forudsætninger.” 

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

 

 

 

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

at trives, lære, udvikle sig og dannes? 

I afsnittet omkring de fem centrale elementer i det pædagogiske grundlag har vi beskrevet flere elementer 

af vores arbejde med det pædagogiske læringsmiljø. Måden vi tilrettelægger vores pædagogiske lærings-

miljø på, bygger netop på det pædagogiske grundlag. Vi lægger især vægt på: 

Vi arbejder aldersopdelt i vuggestuen, hvor vi har en stue for de mindste børn og en stue for de større børn. 

I børnehaven arbejder vi i mindre grupper. Storgruppen er en gruppe for sig en del af dagen.  

Mindre grupper gennem hele dagen, da det skaber nærvær og tryghed. Vi har i de små grupper bedre mu-

lighed for at målrette aktiviteter og lege. Vi er opmærksomme på det enkelte barn som individ og som en 

del af en gruppe.  

Lydhøre og tilgængelige voksne, som er nede i børnehøjde og skaber ro og nærvær ved at være opmærk-

somme på deres eget nervesystem og kropssprog. De voksne sætter ord på børnenes initiativer. Udviser 

begejstring og oprigtig interesse for børnene og dét som børnene er optaget af  

Sang, musik og fantasi fylder meget gennem hele dagen. Vi synger, danser og fortæller historier af mange 

grunde. Det er hyggeligt og skaber en god stemning samt en følelse af sammenhold. Det er med til at regu-

lere vores følelser og krop, når vi hører afslappende musik eller synger glade sange sammen. Når vi hører 

historier kobler vi os alle sammen på og vores tanker associerer til lignende tilfælde fra vores eget liv. Vi får 

nogen rigtig gode snakke om, hvordan man er en god ven eller det modsatte, hvad man er glad for, hvor-

dan ting hænger sammen osv. Derudover udvikler vi vores færdigheder ift. at huske sange, rim og remser, 

udtale ord, synkronisere os og arbejde sammen. Vi taler også om, at vi nogen gange kan lide noget forskel-

ligt og at det er ok. Vi bruger også sang og musik til at gøre rutiner til en leg. F.eks. synger vi sange, når vi 

vasker hænder, når vi rydder op, når vi venter på maden osv.  

I vores børnehus er vi opmærksomme på de daglige rutiner og overgange. Vi understøtter disse ved hjælp 

af bl.a. piktogrammer samt små samlinger i forbindelse med overgange. Vi forbereder børnene, når vi er 

ved at skulle afslutte en aktivitet og når en ny starter. Der er meget læring i rutinerne, hvilket vi arbejder be-

vidst med. F.eks. taler vi sammen om maden eller om andre ting, når vi spiser. Også her øver vi at vente på 

tur, lytte til hinanden, dele med hinanden, hjælpe hinanden osv. Vores køkkenansvarlige har lavet små in-

spirationskort, som kommer med ud på vognen sammen med maden. På kortene står der forskellige fakta 

omkring maden, som kan inspirere til nysgerrighed, læring og gode snakke.  

Vores fokus på gode læringsmiljøer starter i det øjeblik vi åbner om morgenen. Det skal føles rart at komme 

her. Både forældre og børn skal føle sig set og mødt. En god modtagelse er alfa omega. Det er vigtigt, at 
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alle oplever en god start på dagen og derfor starter vi roligt dagen op i vuggestuen, hvor også børnehave-

børnene afleveres.  

Dagen slutter vi af i vuggestuen, hvor både børnehavebørn og vuggestuebørn igen samles. Det er vigtigt 

for os, at de voksne er nærværende og på gulvet sammen med børnene hele dagen igennem. Oprydningen 

må derfor vente til børnene er hentet. Ligesom vi vinker farvel om morgenen er afhentningssituationen også 

vigtig for os. Børnene vil ofte gerne vise deres forældre, hvad de har været optaget af i løbet ad dagen og 

det skal der være plads til. De voksne og børnene vinker farvel og siger tak for i dag og på gensyn i mor-

gen.    

 

 

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? 

Det er vigtigt for os at have et godt og tillidsfuldt samarbejde med forældrene. Vi starter allerede vores sam-

arbejde, når forældrene siger ja til en plads hos os, hvor vi tilbyder, at de kan komme i åben indkøring hver 

fredag fra 12-13. Åben indkøring fungerer som en slags legestue, hvor barnet og forældrene kan lære de 

andre børn og de voksne i vuggestuen at kende. Forældrene og vi kan stille spørgsmål inden opstarten.  

Når barnet starter, er forældrene med de første dage. Vi arbejder tæt sammen med forældrene i indkørin-

gen, så både børn og forældre oplever, at det er trygt. Når barnet er startet, er afleveringerne og afhentnin-

gerne vigtige ift. at dele relevant viden og stille spørgsmål til hinanden. I løbet ad dagen kommunikerer vi 

også med forældrene via Famly, hvor vi lægger små film, billeder eller tekster op, som viser, hvad vi har 

lavet.  

Vi holder minimum en forældresamtale årligt, hvor vi anvender dialogredskabet fra Rambøll. Her svarer per-

sonalet og forældrene på de samme spørgsmål, hvilket danner rammen for samtalen. Der er ofte forskel 

på, hvordan barnet opleves i hjemmet og i daginstitutionen og her er vi nysgerrige på at lære af hinanden, 

så vi sammen sikrer, at barnet får den bedst mulige hverdag.  

Hvis barnet har brug for ekstra støtte i en periode, holder vi hyppigere møder med forældrene. På møderne 

deler vi igen vores erfaringer og laver sammen en videre plan for, hvordan vi bedst muligt arbejder sammen 

om at give barnet den bedst mulige støtte. Det er meget forskelligt, hvordan vi arbejder sammen, men ty-

pisk vil vi fra børnehuset dele materialer og inspiration med forældrene. Det kan f.eks. være materialer, der 

kan understøtte den sproglige udvikling.   

Vi har også en del arrangementer i løbet ad året, hvor forældrene inviteres til at deltage i vores hverdag. Vi 

har bl.a. lysfesten, hvor vi sammen laver lygter og derefter finder lygtemanden. På vores forældremøde gør 

vi meget ud af at inddrage vores forældre, da vi kan lære meget af forældrenes oplevelse af vores hverdag. 

Måske er der noget, der giver mening for os, men som ikke umiddelbart giver mening, når man kommer i 

huset som forældre. Vi arbejder oftest med faglige oplæg og dialogkort på møderne, så alle forældre har 

mulighed for at få talt sammen i mindre grupper og i plenum.  
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Vores forældrekontaktudvalg (FKU) mødes 4 gange årligt, hvor vi taler om stort og småt. FKU har et fast 

punkt på dagsordenen, der hedder ”Hvad rører sig i forældregruppen”. FKU arrangerer legepladsdage 2 

gange om året i weekenden, hvor forældre og børn kan mødes og lege på legepladsen. Derudover er FKU 

med til at planlægge og evaluere på husets øvrige arrangementer.  

Det er vigtigt for os, at vores arbejde er transparent og baseret på tillid.  

 

 

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? 

Det er vigtigt for os, at vi har et godt kendskab til børnene. Derfor er et godt og tæt 

forældresamarbejde helt essentielt. Vi spørger allerede ind til børnene, når de starter i 

institutionen. Vi holder opstartssamtaler, hvor sundhedsplejersken deltager efter behov.  

Der kan være mange grunde til, at et barn eller en familie befinder sig i en udsat position. Det er 

vores opgave at møde det enkelte barn og den enkelte familie med forståelse og den rette støtte 

og guidning. Vi arbejder, som nævnt, systematisk med at opdele børnene i mindre grupper. Vi har 

et fokus på at sammensætte grupperne, så de kan være med til at understøtte det enkelte barns 

trivsel, udvikling og læring. Relationerne mellem børn og voksne er ekstra vigtige i arbejdet med 

udsatte børn.  

Vi arbejder på, at alle i personalegruppen arbejder ud fra de aftaler som er indgået ift. at støtte op 

om et barn og eller en børnegruppe. Vi arbejder ud fra tesen ”Det er ikke barnet, der er 

problemet, men problemet, der er problemet.” Derfor har vi altid fokus på vores læringsmiljø 

omkring barnet eller børnegruppen.  

De voksne arbejder mentaliserende og kigger bag om barnets adfærd. Børneperspektivet spiller 

her en vigtig rolle. De voksne er bevidste om, at de er en stor del af et godt og trygt læringsmiljø 

og derfor arbejder vi meget med en bevidsthed omkring de voksnes nervesystem og hvilken 

stemning de voksne er med til at skabe. De voksne er opmærksomme på at være kærlige, 

forudsigelige og tydelige i deres kommunikation.  

Vi benytter os af piktogrammer i hverdagen og forberedelse af overgange er en vigtig del af et 

trygt læringsmiljø. Vi er bevidste om, at nogle børn i udsatte positioner kan have svært ved at 

regulere deres følelser, hvilket vi arbejder bevidst med via reguleringslege, børneyoga, forskellige 

muligheder for deltagelse i aktiviteter etc.    

Nogen gange er det ikke nok med de indsatser, som vi sætter i gang i dagtilbuddet. I de tilfælde 
arbejder vi tværfagligt med bl.a. PPR (pædagogisk, psykologisk rådgivning). Vi afholder fokus-
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teammøder med PPR ca. en gang om måneden. På fokusteammødet deltager fra PPR: en psy-
kolog, en specialpædagogisk vejleder og en talehørekonsulent. På fokusteammødet deltager 
også en forebyggende rådgiver fra børn og unge. Ved behov kan en fysioterapeut ligeledes del-
tage.   

Fokusteammødet afholdes ikke pga. af specifikke børn, men er et supervisionsmøde, hvor de 
pædagogiske medarbejdere i Spirrevippen kan få sparring i forhold til, hvilke indsatser der kunne 
være gode at sætte i gang omkring et barn/børnegruppe.  

Vi inddrager altid forældrene først og forældrene adviseres om, at vi søger sparring på FT-mødet.  
Hvis vi på fokusteammødet når frem til, at det er relevant at få fagperson ud i vores pædagogiske 
praksis, vil vi indkalde forældrene til et dialogmøde. På dialogmødet vil forældrene møde den fag-
person fra fokusteamet, som er specialiseret i den/de udfordringer, som barnet/børnegruppen op-
lever. 

På dialogmødet vil fagpersonen spørge ind til barnet og omstændighederne omkring barnet. På 
baggrund af samtalen indstilles barnet til PPR, hvilket i praksis betyder, at den specialpædagogi-
ske vejleder, psykolog, eller talehørekonsulent nu må komme ud i Spirrevippen og observere bar-
net/børnegruppen og vejlede personalet i praksis. Fagpersonen fra PPR kan også lægge timer i 
praksis, hvor han/hun er sammen med barnet/børnegruppen. Vi afholder derefter netværksmøder 
med forældrene og følger op på den/de indsatser, som vi har iværksat.  

Nogen gange befinder et barn sig i en så udsat position, at deres trivsel og udvikling er truet i en 
sådan grad, at det ikke længere er nok at igangsætte indsatser via fokusteamet. I disse tilfælde 
har vi som daginstitution pligt til at underrette kommunen om barnets mistrivsel. Vi gennemgår un-
derretningen med forældrene inden vi sender den til forvaltningen.  

Handler underretningen om mistanke om vold eller seksuelle overgreb sendes den dog uden at 
informere forældrene først. Det er retningslinjer, som vi skal følge for at sikre, at barnet ikke bliver 
udsat for yderligere vold/overgreb.  

Når institutionen har sendt en underretning, vil forældre samt personale fra institutionen blive ind-
kaldt til et underretningsmøde på rådhuset. Her vil sagsbehandleren spørge ind til underretningen 
for at afdække, hvad det videre forløb kalder på.  

I Roskilde kommune arbejder vi ud fra Roskilde modellen, hvor vi bl.a. har et værktøj, der hedder 
Børnelinealen. Sagsbehandler vil spørge til, hvor på linealen både forældre og personale vil pla-
cere barnet. Linealen går fra grøn til rød, hvor grøn er fin trivsel og rød er truet trivsel.  

Personalet i Spirrevippen anvender også børnelinealen, når de skal vurdere, hvilke indsatser de 
skal sætte i gang omkring barnet og hvornår de har pligt til at underrette. Når dagtilbuddet har un-
derrettet børn og unge er det børn og unge, der derefter beslutter, hvilke indsatser der skal iværk-
sættes omkring barnet/familien.  

Så længe barnet/børnene går i Spirrevippen vil vi støtte op omkring både børn og familie via et 
gennemsigtigt forældresamarbejde baseret på tillid og respekt – og altid med fokus på barnets 
trivsel. 
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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.) 

Vi arbejder som tidligere nævnt i mindre grupper. Vi sammensætter børnene i forskellige grupper 

med henblik på at skabe de rammer, relationer og udfordringer, som er med til at få det enkelte 

barn til at trives, lære og udvikle sig. Overordnet har vi dog én gruppe, som vi laver særskilte 

aktiviteter med hele året. Den gruppe kalder vi for storgruppen og den består af de kommende 

skolebørn.  

Vi starter arbejdet med storgruppen allerede i maj, når den forrige storgruppe netop er stoppet 

hos os og er startet i SFO. I starten handler det meget om at støtte børnene i at finde deres nye 

identitet, som de største børn i børnehaven. Der er opgaver for de store børn, som de kan hjælpe 

med til at udføre f.eks. kan de store børn hjælpe de små børn og holde dem i hånden, når vi er på 

ture ud af huset.  

De store børn spiser sammen ovenpå og de tager på ture ud af huset sammen. De aktiviteter 

som storgruppen laver er mere rettet mod arbejdet med tal og bogstaver. Som oftest fordi 

børnene selv efterspørger den slags opgaver.  

Vi går meget op i, at vi fortsat leger og er nysgerrige på verden sammen. Børnene kan bedre give 

udtryk for, hvad de ønsker at arbejde med og de kommer med ideer til, hvad vi kan undersøge 

sammen. Vi arbejder hele året igennem med aktiviteter som støtter børnene i at koncentrere sig, 

at vente på tur, række hånden op samt opøve en forståelse for demokratiets spilleregler. Vi 

arbejder fortsat med reguleringslege, hvor børnene øver sig i at være højt oppe i arousal og i at 

være helt i ro. Det er vigtigt for os at hjælpe børnene til at kende deres følelser, kunne regulere 

deres følelser, genkende følelserne hos andre samt støtte og hjælpe hinanden.  

Vi bruger lokalområdet aktivt og deltager i kulturelle arrangementer og tager i det hele taget på 

flere ture, hvor børnene selv har en taske med på ryggen med deres egen drikkedunk i.  

I efteråret er vi særligt opmærksomme på vores kommende skolebørn. Skoleindskrivningen er i 

november måned og inden da, har vi afholdt et møde for forældrene. Børnene hos os har typisk 

søgt forskellige skoler, hvorfor vi ofte har små hold fordelt på 2-3 skoler. Vi besøger alle skoler og 

personalet fra SFO’erne kommer også og besøger os.  

Vi synger Roskilde kommunes overgangssang og arbejder med denne igennem længere tid f.eks. 

ved at lave vores egen musikvideo og dans til.  

Vi runder børnehavetiden af med at arbejde med børnenes identitet som skolebørn, hvor børnene 

tegner dem selv og deres familie og så runder vi børnehavetiden af med en fest, som kun er for 

de kommende skolebørn, hvor børn og voksne får sagt ordentligt farvel til hinanden.     
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Øvrige krav til indholdet i den pædagogiske 

læreplan 
______________________________________________________________________________________ 

 

Inddragelse af lokalsamfundet 

 

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

arbejdet med etablering af pædagogiske læringsmiljøer for børn.” 

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

 

 

Hvordan inddrager vi lokalsamfundet i arbejdet med at skabe pædagogiske læringsmiljøer 

for børn? 

 

Vi er ofte på tur i vores børnehus. Børnehaven har en fast tur-dag, hvor alle børn er på tur, mens 

vuggestuen er på tur med en gruppe hver dag. Vores ture er ofte i lokalområdet, hvor vi udforsker 

de nærliggende legepladser, skoven, Musicon, biblioteket og udstillingerne på ROS-torv. Vi ynder 

også at tage en tur ned til stationen, hvor vi ser på tog og prøver at køre op og ned i elevatoren – 

det er ofte de små oplevelser, som gør størst indtryk på de helt små. På vores ture gør vi meget 

ud af at sætte ord på det vi ser og begejstres sammen med børnene.  

En dag gik børnehavebørnene forbi kirken, hvor der var en begravelse i gang. Dette affødte 
mange snakke om liv og død. Børn og voksne arbejdede med deres indtryk ved at tegne og male 
på et fælles lærred og de talte om de forskellige følelser man kan have, når man mister nogen, 
som man holder af.  

Når vi arbejder med temaer, tager vi ud og besøger relevante steder, som kan understøtte det, 
som vi arbejder med. F.eks. tager vi på besøg på en bondegård, når vi arbejder med dyr. Vi tager 
ned til havnen, når vi arbejder med at lave både og vi tager hjem forbi børnenes huse, når vi ar-
bejder med temaet ”hvem er jeg”.  

Vi forsøger at tage imod alle de åbninger, der er for et samarbejde med de lokale foreninger, kir-
ken og biblioteket. Vi deltager f.eks. i et rytmikforløb i den lokale kirke, hvor en musikpædagog 
har stået for forskellige lege og sange.  

Vi samarbejder med Roskilde bibliotek, hvor de kommer ud til os med sprogposer, som vi kan 
låne og undersøge sammen med børnene. Vi låner selvfølgelig også bøger og ser de forskellige 
udstillinger på biblioteket.  

Sommerunderholdningen i Folkeparken er også altid et yndet udflugtsmål.  

Vi går med tanker om at blive endnu bedre til at arbejde sammen med vores lokalmiljø. F.eks. har 
vi et ønske om at få et samarbejde med et nærliggende plejehjem.  
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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 har i de forudgående afsnit været inde på især vores psykiske børnemiljø. Det er vigtigt for os, 
at vores børn er trygge og føler sig mødt – også når noget er svært at håndtere. De voksne er be-
vidste om, at de med deres nervesystem, kan være med til at skabe ro for børnene. De voksne 
tager ansvaret for relationen og hjælper børnene til at kunne rumme deres følelser, som til tider 
kan være meget stærke. De voksne benytter eksternalisering i situationer, hvor børnene reagerer 
ved at gå i forsvar. Det kan f.eks. være ved hjælp af Bo fra Face:it eller ved at bruge to små bam-
ser, som f.eks. har haft en konflikt. Børnene får mulighed for at tale om konflikten uden, at det 
handler om dem.  

Vi arbejder med vores miljø på stuen. Samspil mellem børnene indbyrdes og mellem de voksne 
og børnene, finder ofte sted via leg. Derfor er stuen nødt til at indbyde til leg og inspiration, når 
børnene møder ind, og når de vågner efter middagslur. Derfor gør vi meget ud af at rydde op og 
gøre vores læringsmiljøer indbydende og fordrende for leg og sociale samspil. Vi er opmærk-
somme på at dele os op i mindre grupper og sikre, at der kun er det antal børn ved de forskellige 
læringsmiljøer, som læringsmiljøet kan bære for at det bliver en god oplevelse for alle børn.  
 
Vi inddrager børnene i vores praktiske gøremål, som typisk er i forbindelse med rutiner. Det kan 
f.eks. være at hjælpe med at vaske stole af efter mad, og lægge vasketøj sammen, når det er ble-
vet vasket. Der er mange muligheder for at differentiere opgaverne ud fra alder. De forskellige far-
ver klude skal lægges i hver deres kurv. Børnene synes, at det er sjovt at deltage og der bliver 
grinet og arbejdet sammen. Børnene har en opmærksomhed på hinanden og hjælper f.eks., hvis 
en har lagt en klud forkert, hvilket også viser deres indbyrdes samspil. 
 
Vi inddrager også børnene i at skabe læringsmiljøerne. Børnene får et ejerskab og læringsmiljø-
erne bliver relevante og aktuelle for netop dén gruppe børn, som er hos os lige nu. Det betyder 
også, at vores læringsmiljøer ofte ændres.  
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De seks læreplanstemaer 

 
 

 

”Den pædagogiske læreplan skal udarbejdes med udgangspunkt i seks læreplanstemaer samt 

mål for sammenhængen mellem læringsmiljøet og børns læring. 

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

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

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

 

 

Alsidig personlig udvikling 

”Alsidig personlig udvikling drejer sig om den stadige udvidelse af 

barnets erfaringsverden og deltagelsesmuligheder. Det forudsætter 

engagement, livsduelighed, gåpåmod og kompetencer til deltagelse.” 

Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 36-37 
 

 

Pædagogiske mål for læreplanstemaet: 

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

og hinanden på både kendte og nye måder og får tillid til egne potentialer. Dette skal ske på tværs af 

blandt andet alder, køn samt social og kulturel baggrund.  

2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte samspil og tilknytning mellem børn og det pædago-

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

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

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

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø børnenes alsidige personlige 

udvikling? 

Herunder, hvordan vores pædagogiske læringsmiljø: 

 Understøtter de to pædagogiske mål for temaet Alsidig personlig udvikling  

 Tager udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag  

 Ses i samspil med de øvrige læreplanstemaer. 
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Eks.: Vi arbejder med et redskab fra Face:it kaldet Bo. Bo er et magnetisk ansigt, som man kan 
give forskellige ansigtsudtryk, der udtrykker følelser. Vi bruger Bo til at forklare forskellige følelses-
mæssige situationer, som der kan opstå i løbet ad dagligdagen. Bo er god, fordi han er med til eks-
ternalisere følelserne, så vi kan tale om det, der kan være svært, uden at det handler om os selv. 
F.eks.: Vi skal til at gå ind fra legepladsen og Bo siger, at han ikke vil rydde op. Den voksne spør-
ger: ”Hvorfor vil du ikke det?” Bo siger, at det er kedeligt. Den voksne spørger, om der er andre 
børn, der ikke vil rydde op? Nogen af børnene siger ja. De synes også, at det er kedeligt. Så siger 
Bo: ”Måske er det sjovt at rydde op sammen med en anden, så man er to?” Dét synes den voksne 
lyder som en god ide! Bo spørger hvert enkelt barn med navns nævnelse, om ikke det kunne være 
sjovt. Børnene svarer Bo: ”Jooo.” Børnene begynder at rydde op, mens de holder i hånden. Bo 
sætter i det her tilfælde ord på, at det kan være kedeligt at rydde op. Børnene genkender følelsen 
og føler sig mødt. Samtidig har Bo en ide til, hvordan man alligevel kan rydde op og have det sjovt 
og det bliver til en leg.  Bo er med flere gange i løbet ad dagen.  
Vi bruger også ansigtet Bo fra Face:it til at tale om de forskellige følelser, når de dukker op. Vi fin-
der Bo frem og børnene får selv mulighed for at sætte øjne, mund mm på hans ansigt, så det pas-
ser med de følelser, som vi snakker om. Vi snakker om, hvordan man kan blive glad igen, efter at 
man har været vred eller ked at det. Børnene lærer de forskellige følelser at kende og bliver bedre 
til at kende dem og handle på dem eller bede om hjælp. 
 
Eks.: Vi deler børnene op i mindre grupper bl.a. når vi skal spise. Det er med til at skabe tryghed. 
Alle børn og voksne har faste pladser, når vi skal spise, hvor vi holder en lille opsamling på dagen. 
Vi får talt sammen ved bordet både barn/barn og barn/voksen. Nogen børn siger rigtig meget i det 
lille fællesskab, hvor de føler sig trygge og tør svare på det, de bliver spurgt om. Følelsen af at 
blive set og mødt i de små fællesskaber er med til at give børnene mod på at deltage aktivt i de 
større fællesskaber.  
 
Eks.: Vi ønsker at hjælpe børnene til at være selvhjulpne i vores børnehave. De skal f.eks. selv 
tage overtøj på inden vi skal på legepladsen. Selvfølgelig med nærværende voksne der guider, 
støtter og hjælper. Men i dag er der et barn, som har haft en dum dag, han har savnet sin mor og 
været ked af det. Så lige i dag tager den voksne ham på skødet og han får et kram og mens de 
snakker stille, giver den voksne ham tøjet på.  Her får han en masse kropslig kontakt og nærvær. 
Der er ingen store krav i dag. Den voksne har set ham og forstået, at i dag er en speciel dag. Han 
får ro i sin krop og kommer på legepladsen med ro og lyst til at være ude. 
 
Eks.: Vi er på tur i skoven med en gruppe børn. Wauuu – der ligger et stort væltet træ. Lige noget 
for os! Vi vil klatre i det, kravle op og hoppe ned. De fleste børn kan og tør godt. Men en af pigerne 
ser lidt betuttet ud … Hun synes, at det ser farligt ud. Det er her vi støtter op og hjælper. En voksen 
går hen og snakker med pigen og guider og hjælper hende til at prøve. Hun skal have hjælp 
mange gange. Men den voksne kan mærke, at pigen bliver mere og mere sikker. Den voksne sæt-
ter ord på: ”Jeg kan se, at du bliver mere og mere sikker.” Pigen mærker det. Nu tør hun selv – den 
voksne skal bare være ved siden af. Det går rigtig fint og lidt efter kan og tør hun selv. Hun stråler 
og råber: ”Se mig!”  
 
 
Eks.: Vi støtter som personale børnene i de svære følelser og i at lære at mestre konflikter. Der vil 
uvægerligt opstå konflikter børnene imellem og der ligger megen lærdom gemt her. Derfor støtter 
vi børnene i at lære at håndtere, når de har tabt i et spil, når der ikke var flere cykler tilbage på le-
gepladsen, når der ikke var plads på gyngen. Vi anerkender børnenes følelser og hjælper dem 
med at sætte ord på. Vi støtter og guider barnet i at finde på andre muligheder. Derudover sikrer vi, 
at det går retfærdigt til, så alle børn oplever, at de alle har adgang til de samme lege og redskaber. 
Vi laver aftaler med børnene om, hvornår og med hvem man f.eks. skal bytte. Børnene lærer at ud-
sætte deres behov, regulere deres følelser og være en del af et fællesskab.  
  
Eks.: Vi har et stort fokus på selvhjulpenhed, hvor vi lader barnet gøre mest muligt selv. Vi guider 

barnet på en legende måde i daglige gøremål.  Vi gør dette, fordi vi ved, at det at kunne selv giver 
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selvværd. Når børnene oplever at kunne selv, bliver de stolte og får mere overskud til at hjælpe an-

dre. Vi gør det bl.a. ved at: 

 Alle børn går selv, når vi er på tur. De store holder nogen gange de små i hånden.  

 Børnene tager selv deres tøj af og på. Hvis der er noget, som er svært, prøver de selv og 

en voksen hjælper/guider med det sidste. 

 Børnene hælder selv vand og mad op ved måltiderne. 

 De ældste børnehavebarn øver sig i at tørre sig selv ved toiletbesøg. 

 Og meget mere … 

 

Eks.: Det er vigtigt for os at møde barnet og forstå barnets intention. Vi forsøger at sætte os i bar-

nets sted og prøver at leve os ind i, hvordan barnet oplevede situationen. Vi sætter ord og følelser 

på oplevelsen, så barnet får en større forståelse for hvad det føler og hvorfor. Vi gør meget ud af at 

være tilgængelige og nærværende og at spejle barnet ved hjælp af kropssprog og mimik.  

 
Eks.: Da børnene ikke er lige gamle og i øvrigt udvikler sig forskelligt, tager vi udgangspunkt i det 

enkelte barns udviklingstrin. Det er forskelligt, hvilke udfordringer det enkelte barn har brug for og 

det er en vigtig del af vores arbejde at give børnene tilpasse udfordringer.  

 

Eks.: Vi holder samling for at give barnet mulighed for samspil, fordybelse og engagement. Bør-
nene prøver deres grænser af og udvikler sig blandt andet ved at prøve at tælle de andre børn, 
sige hvad de har lavet i weekenden osv., det er med til at give børnene en følelse af selvtillid og 
selvværd. Her er vi som personale opmærksomme på zonen for nærmeste udvikling og vi støtter 
og guider de børn som har behov for dette. Det er vigtigt for os, at alle børn oplever at være værdi-
fulde i vores samlinger og oplever at blive set, hørt og mødt, derfor har vi bl.a. lavet en pose med 
alle børnenes navne i, så vi som personale sikrer, at alle børn har lige muligheder for at deltage 
aktivt i samlingen.  

Eks.: Børnene lærer og udvikler sig langt fra kun, når de voksne sætter noget i gang. Børnene læ-
rer meget af at prøve sig frem og eksperimentere. Legepladsen er et af de rum, hvor børnene læ-
rer om relationer, om håndtering af følelser, deltagelseskompetencer og meget mere. Her arbejder 
vi med at se det enkelte barn, og at igangsætte aktiviteter sammen med børnene, for at støtte de 
børn som har svært ved at danne positive interaktioner med andre, eller har svært ved at komme 
ind i en leg. Vi arbejder med at lytte til barnets initiativer, så børnene får en følelse af medbestem-
melse og vi anerkender deres initiativ og nysgerrighed.  

Eks.: Det er vigtigt for os at skabe en tryg tilknytning mellem børn og voksne, da det giver børnene 
mod på at udforske deres omgivelser. De ved, at de altid kan søge den voksne og få hjælp til at 
bearbejde dét, som de har oplevet. Vi skaber tryghed ved at være tydelige, rolige, omsorgsfulde, 
lyttende og nærværende.  

Eks.: Vi giver børnene mulighed for at prøve selv og støtter undervejs, så de oplever selv at kunne. 
Det kan f.eks. være i spisesituationen, når børnene hælder vand op, smører deres mad eller sæt-
ter deres kop tilbage på madvognen. Rutinesituationer er oplagte muligheder for at bidrage, øve 
sig og gradvist blive bedre.  

Eks.: Vi leger med børnene. Vi går i deres fodspor og bliver begejstrede over de ting de finder og 
ser. Ved selv at deltage har vi mulighed for at skabe et trygt rum, hvor børnene kan støttes i at få 
øje på hinanden samt udforske verden og være nysgerrige. Vi har indrettet vores hus med forskel-
lige legestationer, hvor børnene kan blive inspireret og/eller tilbudt forskellige lege. Det giver bør-
nene mulighed for at udforske forskellige verdener og identiteter gennem rollespil, hvor de udfolder 
deres fantasi. 
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Eks.: Sanser og motorik er en vigtig del af hverdagen. Vi laver baner med mulighed for at kravle 
op/ hoppe ned, materialer i forskellig struktur man kan gå på og røre ved. Vi har sansekasser med 
f.eks. bløde og hårde børster, som vi i fællesskab tager frem og leger med. Her får børnene mulig-
hed for at sanse og afprøve deres kompetencer. De voksne støtter og hjælper, hvor der er behov 
og spejler barnets glæde, når børnene klarer udfordringer. 
 
Eks.: Vi opfordrer børnene til at hjælpe hinanden. F.eks.: "Kan du hente bogen til X?" eller " Kom 
X, vi skal hjælpe Y med lynlåsen." De voksne opfordrer, deltager og anerkender. 

Eks.: Der afsættes god tid til modtagelse af nye børn. Bl.a er der mulighed for at forældre og barn 
kan komme på besøg i institutionen. inden opstart og være en time og lege og danne tilknytning til 
de voksne og stedet. I selve indkøringsfasen er der en primær voksen tilknyttet det nyopstartede 
barn. Dette for at give barnet mest mulig tryghed i en, måske svær, periode af dets liv. Efterhån-
den bliver de andre voksne en større del af barnets hverdag.  
 
Eks.: Flere gange om dagen holder vi små samlinger. Dette gør vi for, at børnene kontinuerligt 
oplever at være en del af et fællesskab. Igennem sange, rim og fortællinger fastholder vi børne-
nes fokus, og øver deres koncentration og deltagelse. Vi forstår, at der er forskellige måder at del-
tage på og hjælper hvert enkelt barn i deres egen personlige udvikling og møder dem hvor de er 
på vej hen. Når vi holder samling med de helt små. Er det vigtigt for os, at det enkelte barn føler 
sig som en værdifuld deltager i fællesskabet. Barnet kan f.eks. spille på tromme eller lave musik 
med rasleæg. Det er tydeligt at se børnenes udvikling og begejstring, når de begynder at gen-
kende sangene og de laver fagter eller synger med. Vi sikrer, at børnene selv kan være med til at 
vælge sange ved at have billeder eller figurer tilgængelige, som symboliserer sangene. Vi aner-
kender børnenes valg ved at sætte ord på for barnet: ”Du vil gerne synge Lille Peter Edderkop.” 
Vi synger sangen sammen og ser et stigende gåpåmod hos barnet. En lyst til at deltage og give 
sin mening til kende.   
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Social udvikling 

”Social udvikling er udvikling af sociale handlemuligheder og deltagel-

sesformer og foregår i sociale fællesskaber, hvor børnene kan opleve at 

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

og med at værdsætte forskellighed.  

Gennem relationer til andre udvikler børn empati og sociale relationer, 

og læringsmiljøet skal derfor understøtte børns opbygning af relationer til 

andre børn, til det pædagogiske personale, til lokal- og nærmiljøet, til 

aktiviteter, ting, legetøj m.m.” 

Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 38-39 

 

 

Pædagogiske mål for læreplanstemaet: 

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

og at alle børn udvikler empati og relationer.  

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

source, og som bidrager til demokratisk dannelse. 

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø børnenes sociale udvikling? 

Herunder, hvordan vores pædagogiske læringsmiljø: 

 Understøtter de to pædagogiske mål for temaet Social udvikling  

 Tager udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag  

 Ses i samspil med de øvrige læreplanstemaer. 

Eks.: En dreng har lidt svært ved at komme ind i en leg med de andre børn. Han vil gerne, men 

ved ikke hvad han skal gøre. Den voksne hjælper ham. De sætter sig sammen på gulvet og begyn-

der at lege med Lego. Den voksne sætter ord på deres leg, på ham og på den voksnes handlinger. 

En pige spørger, om hun må være med. Den voksne gentager pigens spørgsmål til drengen. Der-

ved hjælper den voksne børnene med at se hinanden og drengen svarer: ”ja”. De to børn begynder 

at lege sammen. Den voksne sætter ord på deres leg. Den voksne kan se, at pigen gerne vil lege 

med drengen og at de snakker sammen. Den voksne trækker sig lidt til siden, observerer og sætter 

lidt ord på. Det går fint og den voksne kan forlade deres leg. Dog passer den voksne lidt på den og 

lader børnene lege - bare de to. Begge børn er glade for deres nye kontakt og senere på legeplad-

sen finder de sammen igen. 

 

Eks.: Vi leger lege sammen, som fordrer samarbejde. F.eks. faldskærmslege. Her er der brug for 

mange kompetencer. Vi øver bl.a. at: Turde være med. Kunne acceptere, at de andre er tæt på en. 

Vente på tur. Tage hensyn og følge legens regler. I legen har vi pædagogiske bagdøre for de børn, 

der har brug for at deltage ved først at observere legen. De voksne støtter børnene i at deltage ud 

fra det enkelte barns behov. For nogen børn er det nok, at de kan observere lidt først, for andre 

børn skal den voksne være tæt på og sætte ord på eller holde i hånden, mens det for andre børn 

kan hjælpe at have en ven i hånden. Vi går op i, at børnene oplever, at der er brug for dem, hvis 

legen skal blive værdifuld og sjov for alle. Vi har alle en rolle i både det lille og i det store fælles-

skab. 
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Nogle lege kan efterfølgende leges uden de voksne, hvor børnene øver sig på deres nye kompe-

tencer og bliver mere sikre på deres roller og hvordan de kan byde ind i fællesskabet.  

 

Eks.: Når vi holder samlinger og leger lege, hvor der er flere børn inkluderet, ser vi, hvordan bør-

nene lærer af de voksne og af hinanden. Vi gør derfor meget ud af at sætte ord på og spejle bør-

nene. En god relation ml. de voksne og børnene og børnene imellem er med til, at børnene sam-

men kan udvikle deres sociale kompetencer og vi kan se, hvordan deres forskellige styrker er med 

til at bidrage positivt til fællesskabet. De voksne er opmærksomme på at være gode rollemodeller 

for børnene. De voksne er tydelige og guider og støtter børnene i, hvordan vi omgås hinanden.  

 
Eks.: To børn laver mad i dukkehuset og snakker højt om, at dukkerne skal have mad. Et tredje 
barn går også ind i dukkehuset for at klæde sig ud. De to børn siger: ”Det er min kjole!” De er afvi-
sende over for det tredje barn. Barnet bliver ked af det og en voksen, som har observeret situatio-
nen, går over til børnene: ”Jeg kan se, at I to laver mad. X ville gerne lege med en kjole og hun 
blev helt ked af det. X kan jo godt lege med kjolen, når I leger i køkkenet.”  Det ene af de to børn 
aer X på hovedet og giver X en dukke. Den voksne hjælper i situationen børnene med at dele lege-
tøjet og se og forstå hinandens intentioner.  
 
Eks.: Vi sidder alle til samling og vi skal til at synge sangen om, hvem der er kommet i vuggestue. 
Vi når at synge om alle børnene bortset fra et barn, som har fri. En voksen spørger: ”Hov kan I se, 
hvem vi mangler? ” Flere af børnene kigger under stole og ud mod gangen. Et barn hvisker et 
navn. Den voksne hører det og siger til de andre børn i gruppen: ”Prøv at hør hvad X siger? X hvi-
sker igen navnet på det barn, som har fri. Den voksne siger: ”Det er rigtigt! Y har fri i dag.” Den 
voksne spørger børnene, om ikke de skal synge sangen om X også. Det vil børnene gerne. I ek-
semplet arbejder de voksne med at styrke børnenes opmærksomhed på hinanden.   
 
Eks.: Vi tager ofte på ture ud af huset. Vi går f.eks. på biblioteket, på museum, på legepladser, ned 

i byen, med offentlig transport osv. På turene er børnene opmærksomme på hinanden. De har en 

”gåmakker”, som de holder i hånden både på vej ud og hjem. Når vi er ude af huset lærer børnene 

at begå sig i samfundet. Børnene lærer at opbygge relationer med andre mennesker, at menne-

sker er forskellige og at der er forskellige situationer, hvor man opfører sig på forskellige måder. 

Når vi er på tur, har vi altid vores lilla bluser på, hvor der står ”Spirrevippen” på. Når vi møder an-

dre børneinstitutioner, udviser børnene en stærk fællesskabsfølelse. De er en del af et fællesskab 

og har et tilhørsforhold til Spirrevippen, hvor mange af deres venner også går.   

 

Eks.: Vi har i vores grupper fokus på, at der er plads og tid til det enkelte barn. Vi støtter det en-
kelte barn i at give udtryk for dets behov, følelser og meninger. Vi støtter ligeledes barnet i at lære 
at håndtere andres meninger og behov, dette gør vi eksempelvis ved at benævne og sætte ord på 
følelser og handlinger. Vi har altid en pædagogisk bagdør, hvor barnet har mulighed for at trække 
sig fra en aktivitet. Bagdøren bruges f.eks., hvis et barn har fået mange stimuli og har brug for en 
pause. Ofte vil en voksen gå lidt væk sammen med barnet og hjælpe barnet ned i arousal. Nogen 
børn har aftaler med de voksne, om at de kan lave bestemte aktiviteter, når de har brug for et pu-
sterum.  
 

Eks.: Vi arbejder på at skabe en god kobling mellem institution og hjem, ved blandt andet at 

hænge børnenes huse op med billeder af dem selv samt børnenes nærmeste familiemedlemmer. 

Vi vil gerne opnå, at børnene føler sig mere hjemme i institutionen. Billederne er med til skabe en 

masse samtaler mellem børnene, men også mellem børnene og de voksne. Det giver børnene en 

forståelse af, at de er en del af flere forskellige fællesskaber.   

 



 

20 

Eks.: Hos de helt små vuggestuebørn sidder vi på et rundt gulvtæppe, så børnene kan se hinan-
den, når vi holder samling. Vi starter med en navnesang, så børnene får øje på hinanden og vi ta-
ler om de børn, der ikke er her eller sover. Børnene ser på hinanden og efterligner hinanden og de 
voksne og vi er optaget af et fælles tredje: at synge, danse og spille sammen. 
De voksne er rollemodeller i samspillet med børnene, hvor de opfordrer og hjælper børnene til at 
mestre færdigheder, som at hoppe, kravle osv. De deltager på lige fod med børnene. Børnenes 
alder og udvikling er forskellig og med det afsæt, tages der hensyn til hver enkelt og alle deltager 
på eget niveau. Vi synger f.eks. sangen " hoved, skulder, knæ og tå", hvor de 2- årige peger på 
næsten alle kropsdele, de 1- årige peger på "fod" og de helt små sidder med hænderne på hove-
det. Det er tydeligt at børnene kigger på hinanden og lærer af hinanden. De voksne er opmærk-
somme på at spejle børnenes reaktioner og sætte ord på børnenes handlinger både ift. det enkelte 
barn, men også i forhold til opmærksomheden på de andre i gruppen.  
 
Eks.: De voksne indretter læringsmiljøer, der opfordrer til fællesskab. Vi har bl.a. en læsekrog (et 
lille hus) med madras, puder og bøger på en reol, så børnene selv kan vælge. Ofte er der en vok-
sen og flere børn og man kan her få nærhed og opmærksomhed på hinanden. Når vi læser bøger, 
lærer børnene bl.a. at have en fælles opmærksomhed, at vente på tur og at kommunikere med an-
dre. 
 

Eks.: Vi arbejder i huset altid med vores nervesystem. Temaet følelser er et gennemgående tema, 

som vi inddrager i alle de temaer, som vi ellers bliver optaget af. Det er vigtigt for os, at børnene 

lærer deres egne og andres følelser at kende og at de ved, hvordan de kan regulere deres følelser, 

når de er i en konfliktsituation eller hvis de næsten ikke kan vente af bare spænding. Vi sætter ord 

på følelser, vi bruger BO fra Face:it, vi bruger vores mimik og kropssprog og viser, hvordan man 

ser f.eks. sur og glad ud. Efterhånden som børnene bliver større kan vi tilføje flere og flere nuan-

cer, så barnet begynder at forstå sig selv og sin omverden.  

  
Eks.: X på 5 år er rigtig gode venner med Y på 5 år. De leger sammen hver dag og oftest kun dem. 
Det er eftermiddag og vi er alle sammen udenfor. Y er ikke i børnehave i dag. X sidder alene i 
sandkassen og kigger på de andre børn lege. Hun henvender sig til en voksen, hvor hun fortæller, 
at hun savner sin mor.  
Den voksne ønsker at hjælpe X med at danne flere relationer, så hun ikke sidder alene og føler sig 
udenfor. Den voksne spørger X, om de skal lave en historie i sandet, hvilket X gerne vil. Den 
voksne begynder at fortælle en historie og tegner samtidig i sandet. Den voksne giver plads til, at X 
er med til at fortælle historien. X navngiver bl.a. personerne og X kommer med ideer til, hvad plot-
tet i historien skal være. Der kommer flere børn til, som også gerne vil være med. En dreng spør-
ger X, hvem den næste person i historien skal være. X kigger først på den voksne. Den voksne 
smiler og nikker opmuntrende til X. X svarer drengen, at det skal være en prinsesse. Drengen 
spørger derefter, om prinsessen kan hedde Frida. X siger: ”Jo, så kan prinsessen finde en is til 
dragen”.  De begynder sammen stille og roligt at finde på mere til historien og de andre børn griner 
og lytter. Da historien er færdig, begynder de at lege sammen i sandkassen uden den voksnes til-
stedeværelse og de legede også dagen efter. Selvom X har en tæt veninde, er det for os vigtigt, at 
X også kan indgå i andre fællesskaber, da det giver hende mulighed for at udvikle sine sociale 
kompetencer og færdigheder. 
 
Eks.: Generelt er ord og kropssprog vigtigt, da det skaber opmærksomhed og en forståelse for den 
sociale sammenhæng. Små børn er meget visuelle og aflæser hurtigt kropssprog. Kropssproget 
står dog ikke alene, da vi sætter ord på hvad der sker. Det gør vi for at fremme børnenes sprog og 
evne til at kommunikere i sociale sammenhænge, men også for at børnene forstår, hvad der skal 
ske/sker. Vi har f.eks. valgt at inddrage bamse, der hjælper os med at sætte ord på følelser. Det 
har været med til at skabe undren og omsorg mellem børnene. Når vi f.eks. snakker om, at bamse 
er ked af det og han får sin sut, så ser vi, at børnene er opmærksomme på, hvor de andre børns 
sutter er og at de er hurtige til at finde dem frem, når deres venner bliver kede af det.   
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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. 

Eks.: Vuggestuepersonalet har deltaget i et kursus om Tegn til tale. Det bruger vi i hverdagen til at 
underbygge det talte sprog. Børnene lærer hurtigt enkelte tegn, som de kan kommunikere med og 
dermed kan de helt små børn hurtigere gøre sig forståelige og give deres mening til kende.   
 
De voksne benævner handlinger: " Jeg henter maden" 
De voksne benævner børns følelser:" Jeg kan se, at du er ked af det" 
De voksne synger og læser med børnene. 
De voksne har øjenkontakt under samtale med børnene og giver tid til at børnene kan reagere en-
ten med ord eller krop. 
 
I puslesituationen er der nær kontakt med det enkelte barn, hvor den voksne benævner og taler 
om de nære ting, der foregår: " Se, der er din strømpe. Må jeg be’ om strømpen." eller: " Nu skal 
du kravle op på puslebordet og få en ren ble" 
 
Eks.: Vi har en sangkuffert med ”se min kjole”. I kufferten er der dukker i de forskellige farver. Der 

er små ting eller billeder med ting i farverne, der passer til de forskellige kjoler. Børnene skiftes til 

at vælge, hvilken farve vi skal synge om. Barnet siger farven højt og finder de ting vi skal bruge til 

sangen. F.eks. farven grøn – barnet finder den grønne agurk og billedet af den grønne jæger. Vi 

snakker om billederne og om ordene. ”Hvad har jægeren med?” ”Åh ja – et gevær”. Vi synger san-

gen, mens tingene ligger på gulvet mellem os. 
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Eks.: Dialogisk læsning. Den voksne har bestemt, at vi skal arbejde med de 3 bukke bruse. Den 
voksne har fundet bogen og læser den højt. Den bliver læst flere gange. Den voksne finder ord i 
bogen. Vi snakker om, hvad ordene betyder. Kan børnene huske ordene til næste gang? Den 
voksne har en lille kuffert med eventyret i. Vi leger eventyret igen. Børnene skiftes til at være de 
forskellige figurer. De siger selv dét, der skal siges, den voksne hjælper og støtter, så alle tør 
være med. Vi tegner tegninger fra historien, det er meget forskelligt, hvad børnene kan, men den 
voksne kan se, at de lærer af hinanden, får ideer og finder ud af, hvordan det kan tegnes. Vi laver 
også nogle hårbøjler med geddebukkehorn, lille, mellem og stor. Og et par troldeøre. Nu kan vi 
selv spille teater for hinanden og for de andre børn. Det er sjovt og spændende. Nogen børn tør 
at være med og sige noget, mens andre skal have lidt voksenstøtte.  
Når det virkelig lykkes, ser vi, at børnene selv begynder at lege teaterstykket både på stuen, men 
også på legepladsen.  

Eks.: Vi har mange illustrationer af eks. vores legetøj hængende på stuen, her peger vi på bille-
derne og forklarer, hvad der er på dem. Det samme gør vi ved at læse bog med billeder. De lidt 
større børn bruger også billederne til at kommunikere med – f.eks. hvis de gerne vil synge en be-
stemt sang, høre en bestemt historie osv.   

Eks.: Kommunikation er vigtigt, så vi kan forstå hinandens følelser og behov. Vi forstærker kom-
munikationen ved at sætte ord på det vi gør, ser og oplever. Vi gør det ved gentagelser, så bør-
nene ved, at vi har hørt og forstået dem. F.eks.: Et barn peger ud ad vinduet og siger noget i nær-
heden af “fugl”. Vi forstår, hvad barnet mener og gentager “Ja, det er en fugl”. En situation, som 
denne, er med til at anerkende barnets kommunikation og giver dem mod på at bruge sproget of-
tere. Vi sætter fokus på sproget ved at synge sange og læse historier (gerne i små grupper). I de 
små grupper bliver alle børn set og hørt. Derudover har vi rundt omkring på stuen synlige bogsta-
ver og tal, så børnene hver dag kan blive øvet i det. 

Eks.: Vi leger sproglege både inden for og ude på legepladsen. F.eks. har vi hængt billeder op af 
forskellige ting – hus, spand, sne osv. Den voksne har nogen kort med ord der rimer på de før-
nævnte ord – mus, vand, ble f.eks. Børnene skal finde det ord på legepladsen, der rimer. Vi ser, at 
børnene er opmærksomme på at hjælpe hinanden og de får sagt ordene mange gange, mens de 
løber rundt for at finde det rigtige ord. Vi læser også rim og remser bøger. Vi går op i, at børnene 
bliver inddraget i at finde løsningerne. F.eks. læser vi meget rim og remser, hvor børnene skal 
gætte, hvilket dyr det er, der bliver beskrevet. Når børnene bliver optaget af et emne, taler vi med 
børnene om, hvad de allerede ved og hvad de gerne vil vide mere om. Så undersøger vi det sam-
men på ipaden eller i en bog. Vi vægter det højt, at børnene får tid til at svare samt undre sig.  
 
Eks.: Vi tager på ture til Roskilde bibliotek, hvor vi finder bøger om de emner, som vi er optaget af. 
Vi hører rim og remser, kigger i bøger, leger noget af det, som vi har hørt om i historien osv.   
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Krop, sanser og bevægelse 

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

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

bevægelse – lægges grundlaget for fysisk og psykisk trivsel.  

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

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

kommunikation og relationsdannelse udgår fra kroppen”. 

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

 

 

Pædagogiske mål for læreplanstemaet: 

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

mange forskellige måder at bruge kroppen på.  

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

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

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

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. 

Eks.: Vores stuer er indrettet, så der er plads til bevægelse og motorisk udfoldelse. Vi har forskel-
lige redskaber såsom bolde, balancebomme, ærteposer, lille trappe og tunnel til at kravle igennem. 
Nogen af tingene står fremme, så børnene selv kan tage dem frem og andre tager de voksne og 
sætter aktiviteter i gang med. Børnene deltager efter alder og udvikling og de voksne understøtter 
og hjælper i det omfang, der er behov for. 
På legepladsen er der i højere grad plads til grovmotorisk udfoldelse. Her kan børnene gynge, køre 
"motorcykel" og løbe langt. Derfor prioriteres det, at vi kommer ud min. en gang om dagen. 
 
Eks.: Vi laver stillesiddende aktiviteter, hvor der lægges vægt på det sanselige. F.eks. leger vi med 
trylledej, hvor børnene har stor mulighed for at eksperimentere med materialet, røre og smage. De 
voksne er rollemodeller, der inspirerer, støtter og videreudvikler, så børnene får nye ideer og udvi-
der deres grænser. 
 
Eks.: Vi laver, sammen med børnene, stuen/legepladsen om til en fed forhindringsbane. Så skal 
der kravles op, hoppes ned, under og over. Der er mulighed for at balancere og koordinere. Moto-
rikbanen udarbejder vi således, at der er forskellige niveauer af sværhedsgrader, der giver mulig-
hed for, at børnene kan udfordre samt udforske sig selv, da det bl.a. er igennem kropslige erfarin-
ger, at barnet undersøger, hvem de er og hvad de kan samt hvad de skal øve sig på. Via de for-
skellige former for bevægelse på motorikbanen, bliver barnet mere fortrolig med dets krop. Aktivite-
ten er med til at udvikle grov- og finmotorikken samt børnenes vestibuler sans, den taktile sans og 
muskel-led sansen i samarbejde med de øvrige sanser. 
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Eks.: Vi bruger faldskærmen og gør det samme samtidig. Vi kaster og griber ærteposer. Vi place-
rer rasleæg forskellige steder på kroppen. Vi er ude på legepladsen, hvor vi sparker til bolde, klat-
rer i træer, cykler og meget mere. Vi er bevidste om at styrke de forskellige sanser i dagligdagen 
via de forskellige aktiviteter.  
 

Eks.: Vi har en leg, hvor vi skal kæmpe sammen med sværd lavet af rørisolering. Det er fedt at 

kæmpe, man kan nemlig slå meget hårdt uden at det gør ondt. Det er en leg med tydelige regler. 

”Av, stop, lad vær” betyder stop. Man må kun ramme numse og sværd. Man husker at sige und-

skyld, hvis man rammer forkert. Det er leg, hvor man får sved på panden. Man skal hele tiden flytte 

sig, ramme de andre og bestemt mærke efter, om det er rart og sjovt. Hvis det ikke er sjovt mere, 

er det vigtigt at kunne mærke det og sige fra. Nogen gange skal den voksne hjælpe ved at sætte 

ord på for børnene. Vi kæmper sammen og ikke mod hinanden. Der laves et område, hvor kampen 

sker. Der kan kæmpes en med en eller alle med alle. 

 

Eks.: Nogen børn er mere fysiske i deres udtryk end andre. Nogen gange kan disse børn, fremstå 

voldsomme og det kan være skræmmende for andre børn, som er mere tilbageholdende. Vi hjæl-

per børnene ved at lege ase-mase-lege, hvor de kan få lov til at mærke deres krop og mase op ad 

nogen andre i slowmotion. Vi ser, at børnene slapper af og mærker sig selv bedre, når de har leget 

ase-mase-lege. Ase-mase-legene er gode, hvis børnene har meget energi i kroppen eller fremstår 

urolige.  

Eks.: Børnene har allerede fra vuggestuen forskellige udtryk. Der er børn, som ofte søger de stille 
aktiviteter og børn, som ofte søger at tumle, løbe osv. Vi er opmærksomme på, at tilbyde børnene 
aktiviteter, som de måske ikke altid selv havde valgt, men sagtens kunne have gavn af. Det er så-
ledes vigtigt, at vi er opmærksomme på ikke at tænke i stereotyper såsom de stille piger og de 
vilde drenge. Nogen gange er det netop de børn, som godt kan lide at køre hurtigt på cyklerne 
udenfor, som er med til at lave perleplader inde på stuen. Vi deler os igen op i de mindre grupper, 
så vi bedre kan støtte børnene i at fordybe sig og lære at begå sig i uvante situationer.   

Eks.: I hverdagen og i alle vores rutiner, støtter vi børnene, fra de er helt små, i at være så selv-
hjulpne som muligt. Børnene får lov til at kravle op til deres egne krybber vha. en stige. De udfor-
dres vha. en taburet til selv at kravle op på puslebordet. De skal selv stå på egne ben eller på en 
taburet, når vi vasker hænder osv. Vi vægter, at børnene får tid til at prøve selv.   

 
Eks.: I vuggestuen har vi en motorikdag, hvor vi laver en form for “forhindringsbane” ud af lege-
redskaber og møbler, hvor barnet kan udfordre sig selv. Når de skal forbi de motoriske udfordrin-
ger, lærer de både at klatre, kravle igennem, kravle over og hoppe. De voksne sætter ord på for 
børnene og dermed lærer børnene også noget om f.eks. forholdsord: ”Nu er du oppe på stolen. 
Nu er du under stolen” osv. Vi gør også brug af sanselige oplevelser. Vi har f.eks. noget bølgepap 
og nogle grove gulvtæpper, som er sjovt for børnene at gå på med bare fødder.  

Eks.: Vi er optaget af, at børnene oplever at komme op i arousal og ligeledes oplever at komme ned i 
arousal. Derfor laver vi i Spirrevippen både yoga og mindfulnessøvelser med børnene. Børnene masse-
rer hinanden, lytter til afslappende musik og trækker vejret helt ned i maven. Når vi laver yoga er øvel-
serne relateret til noget som børnene kender til – vi leger f.eks. at vi er en edderkop, en slange eller lig-
nende. Når vi masserer hinanden, leger vi f.eks. at vi laver en pizza på hinandens ryg osv.  
 
Eks.: Mundmotorikken har vi også fokus på. Vi laver lege, hvor vi puster til fjer og bordtennisbolde, pu-
ster sæbebobler osv. Vi kan også mærke efter, hvordan vores ansigt ser ud/føles, når vi smiler og når 
vi ser sure ud. Vores muskler hjælper os hele tiden.  
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Eks.: Vi passer på vores kroppe og taler med børnene om, at det er vigtigt at vi giver kroppen noget at 
spise, så vi har energi til at lege. Vi mærker også efter, om maden smager surt, sødt eller salt. Kan vi 
lide maden eller kan vi ikke lide maden. Vi vasker hænderne før og efter mad, så vi ikke bliver syge. Vi 
synger vores vaske-hænder-sang, så vi sikrer at vi får vasket hænderne grundigt. Sangen er også med 
til at give børnene en bevidsthed om, hvad der hedder hvad – f.eks. negle, fingre, håndled osv.  
 
Eks.: Vi hænger små hulahopringe, frisbee’s og andet op i træerne. Børnene forsøger at få dem ned 
ved hjælp af lange pinde og plastikskovle. Det kræver koncentration og koordination at få tingene ned. 
På legepladsen har vi også hængt små bolde i snor ned fra træerne. Børnene øver sig i at slå til dem 
med ketchere. Selv de helt små vuggestuebørn kan på denne måde øve sig, mens de leger og griner 
sammen.   
 
Eks.: Vi har indkøbt nogle balancebrædder, hvor børnene via deres balance skal få en bold igennem en 
labyrint på balancebrættet. Børnene hjælper hinanden ved at holde i hånden og hente bolden, når den 
triller ud. Børnene opmuntrer og støtter hinanden i processen. Den voksne støtter op og sikrer, at alle 
børn har mulighed for at deltage. Hvis man synes, at det er for svært at stå på brættet i starten, så kan 
man få bolden igennem banen ved at bruge sine hænder til at vippe brættet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

26 

 

Natur, udeliv og science 

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

lig, en social og en kognitiv dimension.  

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

erfaringer med naturvidenskabelige tænke- og analysemåder. Men 

naturen er også grundlag for arbejdet med bæredygtighed og samspillet 

mellem menneske, samfund og natur.” 

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

 

 

Pædagogiske mål for læreplanstemaet: 

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

som udvikler deres nysgerrighed og lyst til at udforske naturen, som giver børnene mulighed for at 

opleve menneskets forbundethed med naturen, og som giver børnene en begyndende forståelse for 

betydningen af en bæredygtig udvikling. 

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

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

virkning og sammenhænge, herunder en begyndende matematisk opmærksomhed. 

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. 

Eks.: Vi giver børnene mulighed for at udforske og sanse naturen bl.a. ved at "tage naturen ind". Vi 
leger med blade. Kaster bladene op i luften, rører ved og lytter til bladenes knasen. Børnene har 
en fælles glæde ved denne aktivitet og sanser naturen på en anderledes intens måde. Sne er også 
et " materiale" som tages indenfor. Det giver børnene en forståelse for kold/varm og "fra sne til 
vand". 
 
Eks.: Vi støtter børnene i deres matematiske opmærksomhed. Dette gør vi bl.a. ved at observere 
deres leg og udvikling og ved at inspirere, sørge for at materialerne er til rådighed osv. Nogle 2- 
årige begynder f.eks. at "sætte biler på række" eller at tælle. De voksne støtter, roser og giver 
plads til disse aktiviteter. Der er synlige tal på væggen og der er legetøj i forskellige geometriske 
former såsom puttekasser og magnetlegetøj på radiatoren.  
 
Eks.: Vi udforsker årstiderne og tager på ture. F.eks. tager vi på en ”forårsjagt” tur, hvor vi finder 
det i naturen, som fortæller os, at det nu er forår. Vi laver en lille samling af vores fund, som vi ta-
ger med hjem til vuggestuen. Det kan både være blade, kogler, fjer osv., men det kan også være 
billeder, som vi har taget på turen. Derhjemme er vores ting og billeder med til at inspirere os til at 
fordybe os mere i emnet. Vi kan f.eks. undersøge, hvordan dyrene bor, hvad de spiser, hvordan 
planterne ser ud på forskellige stadier. Når vi er på ture i skoven, udforsker vi også skovbunden og 
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følger dyrenes spor. Vi har en ”naturrygsæk” som vi tager med på vores ture. Den er fyldt med for-
skellige remedier, som hjælper os med at undersøge det, vi finder. Vi har f.eks. forstørrelsesglas, 
naturbøger, små æsker, osv. med. 
 
Eks.: På vores legepladser har vi plantekasser, som børnene er med til at hjælpe med at passe. Vi 
har en blanding af blomster, æbletræer og krydderurter på legepladsen. Vi sår vores egne grøntsa-
ger hvert forår/sommer. Børnene får en forståelse af vejen fra 'jord til bord'. Nogen gange bliver vi 
mere optaget af alle de spændende små krible krable dyr, som lever i vores plantekasser.  
 
Eks.: Når vi er på ture, samler vi nogen gange skrald, som vi sørger for at smide i skraldespanden. 
Vi taler om, hvorfor skraldet ikke hører til i naturen. Hvordan noget kan genanvendes og noget kan 
spises af orme f.eks. i en kompost.  
 
Eks.: I vejrudsigten har de lovet frostvejr. Vi taler med børnene om vejret. Sammen med en gruppe 
børn snakker vi om, hvad der sker med vand i frostvejr. Det bliver til is siger børnene. Vi laver 
nogle forsøg. Vi hjælper hinanden med at finde forskellige ting frem der kan være vand i. Vi finder 
nogle ting vi kan komme i vandet. Sten, legetøjsdyr, en skovl, en grankogle, frugtfarve - vi finder 
mange ting. Vi får hentet vand i nogle kander. Nu fylder vi vand i og vi putter de forskellige ting og 
farver ned i vandet. Nu skal vi bare vente til i morgen. Men allerede da vi skal til at gå hjem, kan vi 
se, at der er begyndt at komme is på. Dagen efter går vi ud for at se til vores forsøg. Det hele er 
frosset. Tingene sidder fast i vandet. Vi får store isklumper af farvet vand. Wauu – det her er sjovt. 
Kan vi mon få tingene ud igen? Og hvordan? Vi kan hakke og hugge, vi kan tage det ind så isen 
smelter. Vi prøver det hele.  
Da det blev sommer, ville børnene gerne prøve det igen. Så fik vi en fin snak om årstider.  
 
Eks.: Vi har om mariehøns og snegle i børnehaven. Vi finder mariehøns og snegle i naturen. Vi 
kigger på dem og sætter nogen i vores lille akvarie. Vi laver en legeplads til dem med små grene 
og sten. Vi bruger lidt jord og noget græs og nogle blade. Det bliver en fin legeplads og det er sjovt 
at se de små dyr kravle rundt. Vi snakker om, at man kan spise snegle – og måske kan vi lide dem, 
måske kan vi ikke. Kanelsnegle, siger en pige – ja vi må bage kanelsnegle en dag. Kan man lave 
mariehøns af sin mad? Vi kan lege, at en halv tomat er en mariehøne. Vi maler mariehøns på 
nogle sten – de kan ligge i vinduet og vi kan lege med dem. Børnene stiller mange spørgsmål og 
sammen med de voksne finder vi svarene. Vi har lånt en bog på biblioteket. Her lærer vi om, hvad 
mariehønen spiser og at det gule der kommer ud af dem, ikke er tis, men gult blod fra deres knæ, 
og at det er giftigt og smager grimt…. Så kan fuglene ikke lide dem … Det synes vi er smart. Både 
børn, voksne og forældre lærte noget. 

Eks.: Når vi er i naturen bruger vi alle vores sanser. Vi har et stentæppe, som man kan gå på og 
vi har en kasse med sand, som børnene kan stille sig op i og mærke sandet under fødderne. Vi 
leger med vand og eksperimenterer med forskellige grader vand – noget vand er koldt, noget er 
lunkent og noget er varmt. Vi maler ofte med vandet på bygningen udenfor, når det tørrer forsvin-
der det, som vi har malet. Det er lidt mærkeligt.  

Eks.: Regnvejr er et af de naturfænomener, som vi oplever mest i Danmark, derfor leger vi ofte 
med vand, hvor vi eksperimenterer og er nysgerrige på, hvad vand kan. 
For at undersøge fænomenet vand kan vi tage på ture, hvor vi oplever vandløb, søer og havet. 
Vi oplever også vand blot ved at gå ud på legepladsen, hvor der ofte er mange vandpytter, når det 
har regnet. Vi har også hængt små spande og andre beholdere op i træerne, så vi sammen med 

børnene kan undersøge, hvor meget det har regnet. De voksne undersøger sammen med bør-
nene. Vi undersøger f.eks. hvad der kan flyde på vandet og hvad der synker til bunds. Hvad 
sker der, når vi fryser vandet, hvad sker der, når vi blander vandet med sand, salt, mel, sæbe, 
farve eller jord? Uderummet er med til at give plads til at børns sansning, fantasi, nysgerrighed 
og kreativitet bliver udfoldet sammen med de andre børn. 
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Eks.: Nogen gange laver vi mad over bål på vores bålplads. Vi finder selv små pinde på legeplad-
sen eller vi tager en tur i skoven. Vi har en suppegryde, som vi også kan lave popcorn i. Vi taler 
om ild og om hvad man skal være opmærksom på i den forbindelse. Hvordan starter man et bål 
og hvordan gør man det sikkert. F.eks. skal man altid have en spand vand klar til at slukke, hvis 
ilden bliver for voldsom, man skal holde afstand og sikre, at der er god afstand til andet brænd-
bart.  

 
 

Kultur, æstetik og fællesskab 

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

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

dagslivet.  

Gennem læringsmiljøer med fokus på kultur kan børn møde nye sider af 

sig selv, få mulighed for at udtrykke sig på mange forskellige måder og 

forstå deres omverden.” 

Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 46-47 

 

 

Pædagogiske mål for læreplanstemaet: 

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

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

værdier.  

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

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

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

redskaber og medier. 

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

kultur, æstetik og fællesskab? 

Herunder, hvordan vores pædagogiske læringsmiljø: 

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

 Tager udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag  

 Ses i samspil med de øvrige læreplanstemaer. 

Eks.: Vi gør flittigt brug af nærområdets tilbud. Vi benytter os af rytmik i kirken. Vi bruger bibliote-

ket, hvor vi låner bøger, læser bøger, leger og oplever, hvad biblioteket kan tilbyde. Vi tager til 

sommerkoncerter i byparken. Vi besøger museer, havnen, skov og strand. Vi arbejder på at få kon-

takt til et plejehjem og synge sammen med de ældre. 

 

Eks.: En gruppe børn er i gang med et maleprojekt. Det er forår og vi har været ude at se på træer. 

Vi har taget billeder af dem og snakket om, hvordan de ser ud – farver, lys m.m. Hjemme finder vi 

materialerne frem. Børnene vælger det træ de gerne vil male. Første dag maler vi baggrunden – 

græs og himmel. Anden dag maler vi træstammen. 3. dag maler vi blade og blomster på. Vi er dybt 

koncentrerede i processen. Vi nyder vores billeder - de er super flotte. Vi hænger dem op – vi taler 

tit om vores tur og det vi så, når vi kigger på vores billeder.  
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Eks.: I børnehaven er der rig mulighed for, at børnene møder forskellige kulturer i børnefælleska-
bet. F.eks. kan børnene opleve forskellige kulturelle baggrunde, traditioner og værdier som er med 
til at børnene får mange kulturelle indtryk og oplevelser. De forskellige indtryk er bl.a. med til at sti-
mulere børnenes fantasi og kreativitet. Dette ses bl.a. når børnene tegner eller maler, når vi synger 
og læser/hører historier. Vi synger bl.a. sange på et andet sprog end dansk. Vi spiller musik fra for-
skellige kulturer, laver teaterforestillinger. Besøger hinandens hjem. Vi laver en frokost, hvor vi spi-
ser forskelligt mad og hører om, hvordan traditionerne bliver holdt.  
 
Eks.: Vi lærer børnene den danske kultur at kende og de traditioner der følger med, når vi marke-
rer traditioner, som f.eks. jul, fastelavn, påske og når vi fejrer det enkelte barns fødselsdag. Det er 
traditioner som disse, der omfavner fællesskabet og er en tilbagevendende glæde år for år. Herud-
over oplever børnene også kultur ved at tage på tur til folkeparken om sommeren. Her får de ind-
blik i kulturelle oplevelser, som teater, musik og koncerter. Oplevelser som igen er med til at 
sprede latter og glæde og styrker fællesskabet. I det pædagogiske læringsmiljø spiller vi musik og 
synger med børnene. Vi præsenterer børnene for kreativt udklædningstøj, som vi danser rundt i til 
musikken. Det er her vi arbejder med de æstetiske læreprocesser og skaber fokus på vores san-
ser, følelser og fornemmelser. 
 
Eks.: Vi tager i teateret og ser stykker, hvor vi har arbejdet med emnet før og arbejder videre med 
emnet, når vi kommer hjem. Vi laver vores egne små teaterstykker og historier og digter videre på 
det, som vi har arbejdet med. Alle kan byde ind og være med til at præge vores fortælling/teater-
stykke. Vi taler om, hvordan man ser sur/glad ud og vi bruger vores kroppe til at udtrykke dette i 
stykket.  
 
Eks.: Vi laver vores egne sange, som omhandler det emne, som vi er i gang med. Sangene er med 
til at binde os sammen som gruppe og vi kan udtrykke os på en anden måde i vores fællesskab. 
Nogen gange er det den voksne, som laver en sang. Andre gange er det børnene, som kommer 
med ideer og ord, som de synes skal være med i sangen.  
 
Eks.: Vi maler ikke altid med en pensel. Nogen gange maler vi med blade, med hænder eller fød-
der, kartofler og æbler. De helt små børn maler nogen gange på ting ved at putte maling i en fryse-
pose og lægge tingen derned. Børnene kan derefter massere maling på tingen uden at få maling 
ud over det hele.   
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Evalueringskultur 

 
 

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

udvikle og kvalificere det pædagogiske læringsmiljø. 

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

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

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

dagtilbuddet og børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse.  

Evalueringen skal offentliggøres. 

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

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

dannelse. Den pædagogiske dokumentation skal indgå i evalueringen.” 

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

 

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

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

opfølgning og evaluering af indholdet i læreplanen. 

 

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

læringsmiljø?  

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

herunder sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og de tolv pædagogiske 

mål? 

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

gogiske arbejde. I kan fx beskrive, hvordan I arbejder systematisk med evaluering, om I arbejder med 

særlige metoder, om I arbejder eksperimenterende eller undersøgende med et særligt fokus, samt hvordan, 

hvor ofte og i hvilke fora I drøfter og reflekterer over jeres pædagogiske praksis mv. 

 

Vi arbejder med en undersøgende og nysgerrig tilgang, hvor børnenes perspektiv er i fokus. Derfor er det 

også naturligt for os at inddrage børnene i vores evaluering. Vi har bl.a. lavet en tavle med smileyer, som 

de større børn kan bruge til at evaluere deres dag og som de voksne kan bruge til at være nysgerrige på 

børnenes perspektiv.  
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Overordnet arbejder vi med mål for de temaer, som vi arbejder med. Målene er bevidst udarbejdet således, 

at vi kommer omkring målene i læreplanen. Målene kan skraveres, så man visuelt kan se, hvilket område 

man har prioriteret mest/mindst. Dette taler vi om på stuemøderne 1 gang om måneden, så vi kan justere 

og få balance i vores vægtning af målene.  

På vores personalemøder sætter vi tid af til, at vi minimum en gang årligt bruger selvevalueringsredskabet 

fra EMU til at samle op på og evaluere på vores praksis.  

I hverdagen har vi i huset en aftale om, at vi er nysgerrige på hinanden og på hinandens praksis. Vores læ-

ringsmiljøer er altid i bevægelse og kan ændres sammen med børnene eller de voksne kan ændre på et 

læringsmiljø, hvis de kan se, at miljøet ikke fordrer til leg, læring og udvikling.  

 

 

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

hvert andet år? 

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

hverdagen. 

 

Vi arbejder, som nævnt ovenfor, med selvevalueringsredskabet en gang årligt. Hvert andet år bruger vi en 

personalelørdag på at evaluere vores læreplan. Gør vi det, vi tror vi gør? Er der eksempler der skal skrives 

ind og eksempler, der ikke længere er relevante for vores praksis.  
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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/omraade/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/omraade/dagtilbud 
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