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Den pædagogiske læreplan udgør rammen og den fælles retning for 

vores pædagogiske arbejde med børnenes trivsel, læring, udvikling og 

dannelse. Læreplanen er et levende dokument, som kort beskriver 

vores pædagogiske overvejelser og refleksioner med eksempler, der 

er retningsgivende for det daglige pædagogiske arbejde. 
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Om skabelonen 

 

Denne skabelon henvender sig til jer, som er ledere 

og pædagogisk personale i dagtilbud. Formålet 

med skabelonen er at inspirere og understøtte ud-

arbejdelsen af jeres lokale pædagogiske læreplan.  

Den grundlæggende ramme for udarbejdelsen af 

den pædagogiske læreplan er dagtilbudsloven med 

tilhørende bekendtgørelse, der er omsat i Børne- og 

Socialministeriets publikation Den styrkede pædago-

giske læreplan, Rammer og indhold, 2018. Det er 

hensigten, at I skal bruge publikationen, når I arbej-

der med skabelonen. 

Skabelonen indeholder alle de lovmæssige krav til 

at udarbejde den pædagogiske læreplan. Samtidig 

understøtter skabelonen jeres overvejelser ved-

rørende den løbende dokumentation og evaluering 

af arbejdet med den pædagogiske læreplan.  

Den pædagogiske læreplan udgør rammen og den 

fælles retning for det pædagogiske arbejde med 

børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse, hvor 

legen er grundlæggende, og børneperspektivet er 

tydeligt. Jeres konkrete læreplan giver jer en ramme 

til at arbejde systematisk med at planlægge, følge 

op på og videreudvikle kvaliteten i det pædagogiske 

læringsmiljø i jeres dagtilbud i forhold til jeres 

børnegruppe.  

Inden for de krav, der følger af dagtilbudsloven, er 

det op til jer at beslutte, hvordan I konkret vil arbejde 

med den pædagogiske læreplan. Jeres læreplan 

skal være et dynamisk og meningsfuldt dokument, 

som peger fremad, og som I kan bruge aktivt i den 

løbende udvikling af den pædagogiske kvalitet og 

jeres pædagogiske praksis.  

 

 

Den styrkede pædagogiske læreplan, 

Rammer og indhold  

 

Brug af skabelonen 

Når I udfylder skabelonen, skal I klikke på skrivefel-

tet. I kan fremhæve tekster og indsætte billeder.  

I kan slette denne side ved at markere teksten og 

billedet og trykke delete. I kan også slette den sidste 

side, hvis I ønsker det. 

 

  

https://emu.dk/dagtilbud/en-paedagogisk-laereplan/den-styrkede-paedagogiske-laereplan-rammer-og-indhold
https://emu.dk/dagtilbud/en-paedagogisk-laereplan/den-styrkede-paedagogiske-laereplan-rammer-og-indhold
https://emu.dk/dagtilbud/en-paedagogisk-laereplan/den-styrkede-paedagogiske-laereplan-rammer-og-indhold
https://emu.dk/dagtilbud/en-paedagogisk-laereplan/den-styrkede-paedagogiske-laereplan-rammer-og-indhold
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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://emu.dk/dagtilbud/en-paedagogisk-laereplan/den-styrkede-paedagogiske-laereplan-rammer-og-indhold
https://emu.dk/dagtilbud/en-paedagogisk-laereplan/den-styrkede-paedagogiske-laereplan-rammer-og-indhold
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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 Mælkebøtten er et mindre børnehus med to vuggestuegrupper og to børneha-

vegrupper. Vi er placeret i et boligområde i Æblehaven i Roskilde midtvest. Mælkebøtten 

ligger omgivet af både grønne arealer og skov. 

 

Vi har gode fysiske rammer og plads både inde og ude. Vores rum er ny-istandsatte og 

farverige med læringsmiljøer, der tager afsæt i børneperspektivet ift. børnenes interesser 

og muligheder for deltagelse i inspirerende og alsidige legemiljøer.  
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Vi har foruden børnenes stuer forskellige aktivitetsrum, der tilbyder børnene muligheder for 

både fordybelse i vores sanserum, bevægelse og motorisk udfoldelse i vores rytmikrum. 

Samt udforskning i kreative udtryk i vores værksted.  

 

Vi har desuden et stort og indbydende fællesrum, der forbinder vuggestuen og børneha-

ven. 
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Vores legeplads i både vuggestuen og børnehaven er ny-etablerede. Legepladsen er ind-

rettet i zoner med kvalitetslegeredskaber i et naturtro udtryk, der ligesom indenfor har fo-

kus på at tilbyde børnene differencerede legemiljøer. 

 

På legepladsen har vi både skabt rum for børnenes frie leg og fordybelse. Samt rum til 

pædagogiske aktiviteter, som fx pasning af vores køkkenhaver, blomsterkrukker, insektho-

teller og bålsted. På vores legeplads klargøres forskellige legestationer hver dag, således 

de ser indbydende ud og børnene bliver inspirerede og udfordrede i forskellige lege og ak-

tivitetsformer. 
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Det pædagogiske personale er til rådighed for børnene, deltagende i de lege, hvor der er 

behov for understøttelse af børnene samt aktive med f.eks. bålet, ordne køkkenhave, i 

gang i cykelværkstedet m.m.  

Vi mener det pædagogiske personales engagement på legepladsen, skaber et naturligt 

udviklende miljø, hvor børn og voksne i fællesskab er i gang med lege og gøremål, der 

kan inspirere og skabe gode efterligningsværdige deltagelsesmuligheder for alle børn. 
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I Mælkebøtten står vi på en solid pædagogfaglighed med primært uddannet pædagogisk 

personale. Dertil har vi fastansat en specialpædagog, en sansemotorisk vejleder, en 

sprogpædagog der foruden at indgå i praksis på lige fod med de øvrige pædagoger, alle 

tilføjer værdifulde kompetencer og fagligheder i vores sparringer med hinanden.  

 

Mælkebøtten er en profilinstitution og alle personaler er uddannede i ICDP. ICDP står for 

International Child Development Program og bygger på 8 samspilstemaer og principper. 

Hvert samspilstema indeholder teori og metode for, hvordan den professionelle voksne 

indgår og understøtter barnets positive udvikling.  

 

Nyansatte bliver ligeledes uddannede i ICDP ligesom nuværende medarbejdere løbende 

bliver opdateret. 
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ICDP anvender refleksion over korte videosekvenser af hverdagssituationer mellem børn 

og voksne som metode til refleksion og evaluering af pædagogisk praksis.  

 

I ICDP er vi altid optagede af den voksnes handlinger, kompetencer og potentialer i relatio-

nen og samspillet med barnet. Det vil med andre ord sige, at ICDP bygger på teorien om 

at barnet bliver til og agerer i den kontekst, det er en del af. Derfor vil det altid være den 

professionelle voksne, der er ansvarlig for at kunne forandre sin praksis og skabe udvikling 

og deltagelsesmuligheder for barnet. 

  



 

10 

 

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 f.eks. 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 Mælkebøtten kommer det pædagogiske grundlag til udtryk gennem vores menneskesyn 

hvor omsorg, tiltro, anerkendelse og positive forventninger og det at føle sig set og for-

stået, er en vigtig komponent i at børnene i Mælkebøtten kan føle succes med at være 

medskaber af egen læring.  

I legen ligger der stor læring samt et stort dannelsespotentiale, som det pædagogiske 

personale i Mælkebøtten er særlige opmærksomme på. Derfor lægger vi vægt på, at der 

skal være plads til børnenes spontane og selvorganiserede leg og at miljøerne som bør-

nene færdes i, afspejler børnenes interesser og hvor der er plads til at eksperimentere, 

både med forskellige materialer, lege, men også på det individuelle plan og det sociale 

plan. Derfor arbejdes der særligt på, at børnene er fælles om at skabe det sociale rum, og 

det pædagogiske personale er opmærksomme på at støtte det enkelte barn ind fælleska-

bet. Dette fællesskab skabes både på stuerne, men det skabes især også i de arenaer 

hvor børnene mødes på tværs af alder og køn. 

Det pædagogiske personale skaber trygge og forudsigelige rammer for alle børn uanset 

baggrund og udvikling med fokus på medbestemmelse og børnenes perspektiv.  
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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 Mælkebøtten er det pædagogiske personale opmærksomme på at skabe et pædagogisk 

læringsmiljø igennem hele dagen. I Mælkebøtten er vi særligt opmærksomme på legen 

og de planlagte aktiviteter både de planlagte vokseninitierede, men også de spontane 

børneinitierede lege. Læringsmiljøet sker i relationen mellem barnet og det pædagogiske 

personale.  

I Mælkebøtten er der et stort fokus på fællesskaber, kommunikation og sprogudvikling. 

Det pædagogiske personale italesætter børnenes initiativer, indgår i dialoger med flere 

turtagninger. Børnene oplever at være i forskellige gruppestørrelser igennem hele dagen, 

fx hele stuen til samling og i mindre grupper når der er fokus på at fordybe sig i fx forskel-

lige aktiviteter eller en til en, når der fx skal skiftes en ble mm.  

Grupperne er nogle gange bestemt ud fra børnesammensætning og kompetencer og an-

dre gange ud fra interesse og på tværs af stuerne. Børneperspektivet inddrages når bør-

nenes initiativer og ideer bliver udgangspunkt for forskellige aktiviteter både de voksne 

initierede og børnene initierede og skaber rum for at alle børn har mulighed for at bidrage 

og deltage. Læringsmiljøet skifter imellem at være trygt og kendt og udfordrende og nyt, 

som giver nye succesoplevelser og læringspotentialer.  

Ligeledes har det pædagogiske personale opmærksomhed på den fysiske indretning og 

hvordan det bidrager til børns deltagelsesmuligheder. Når vi ændrer noget eller skal 
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igangsætte noget nyt er børnene med i processen som aktive medskaber af rum og for-

tælling. Dette kan fx komme til udtryk gennem vokseninitierede aktiviteter, hvor en sam-

ling bliver rammen om et fælles valg gennem en demokratisk proces, såsom indretning af 

en legestation, hvor børnene oplever at have en stemme og være en betydningsfuld del 

af fælleskabet.  

Det pædagogiske personale er opmærksomme på at læringsmiljøet skal underbygge bør-

nenes sociale-, kropslige- og kognitiveudvikling, ligesom at børnene skal være aktive 

medspillere, så de læringsmiljøer de bevæger sig i giver mening og skaber motivation. 

 

 

 

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? 

I Mælkebøtten betragter vi et tæt og tillidsskabende samarbejde med forældrene, som en 

forudsætning for at vi kan skabe tryghed, tilknytning og trivsel for barnet. Vi gør meget ud 

af at se det hele barn ud fra de forskelige livsverdener barnet indgår i, såvel hjemme som 

i daginstitutionen.  

Det betyder at vi i vores hverdag med børn og forældre er optagede af at være fælles-

skabs-skabende. Vi hilser på forældrene med navn, vi er opsøgende og indlevende i fa-

miliernes virkeligheder og hverdagsliv. Dertil har vi stærke traditioner og årstidsarrange-

menter for børn og forældre gennem året med stor tilslutning. 

Vi samarbejder ligeledes med forældre gennem forældrekontaktudvalget (FKU). For os er 

det vigtigt at have en åben og løbende dialog med forældre om hvordan de oplever vores 
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pædagogik og hverdagspraksis i børnehuset? Vi drøfter sammen strategier, pædagogik, 

hensigter og behov for eventuelle justeringer.  

Hvis vi overvejer nye initiativer der omhandler rutiner, struktur eller organisering af børne-

grupper tilstræber vi altid en bred involvering af vores forældregruppe. 

I mødet med forældrene i hverdagen er vi imødekomne, opsøgende på de korte dialoger 

om barnets dag, nye erfaringer, trivsel og adfærd. Vi er opmærksomme på, om foræl-

drene eller vi kunne have behov for en samtale, og tilbyder det jævnligt til alle forældre. 

Alle forældre inviteres minimum til to samtaler årligt hvor vi med afsæt i Dialogredskabet 

drøfter og samarbejder om barnets trivsel og udvikling.  

Vores kommunikation og dokumentation til forældrene understøttes af billeder, videoer og 

beskrivelser på vores forældreintra Famly. Vi anser Famly som en værdifuldt kommunika-

tionsværktøj til at give forældrene et autentisk indblik i deres børns hverdagsliv i børnehu-

set. Dertil understøtter billeder og videoer forældrenes muligheder for at indgå i dialoger 

med børnene om deres oplevelser og læring. 

En del af vores forældre er nyankommne til Danmark og har alle vidt forskellige bag-

grunde, ressourcer og behov for introduktion og vejledning til det danske samfund. Samt 

de forventninger og krav der knytter sig til daginstitutionslivet. Vi ser det som en central 

og betydningsfuld pædagogisk opgave, at støtte og vejlede forældrene til gavn for barnet 

og familien som helhed. 

 

 

 

 

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

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

 

I Mælkebøtten arbejder vi med tidlig opsporing og tidlig indsats som en systematisk og 

integreret del af vores pædagogiske praksis.  

Børn kan befinde sig i udsatte positioner i større eller mindre grad. Ligesom det at befinde 

sig i en udsat position kan se forskelligt ud. 

Det kan eksempelvis dreje sig om børn, der i en periode har behov for en særlig indsats 

ift. at understøtte barnets sproglige udvikling. Det kan også være børn der har behov for 

støtte til at trives i børnefællesskabet og mestre samarbejde, konflikter og følelser. 

Vi ved at den rette indsats tidligt i et barns liv har afgørende betydning for barnets trivsel, 

udvikling samt livsduelighed på sigt. Derfor tilrettelægger vi målrettet vores pædagogiske 

læringsmiljøer, efter at skabe inkluderende deltagelsesmuligheder for alle børn. Dette 

sker fx gennem følgende: 

 Daglig organisering af børnene i mindre faste grupper med faste voksne 

 En forudsigelig og meningsfuld struktur gennem kendte rutiner  

 Piktogrammer og/eller sociale historier der kan skabe yderligere tryghed og stillad-

sering for barnet 

 Pædagogiske aktiviteter der tager højde for børnenes forskellige udtryk, ressour-

cer og behov 

 Et gennemgående fokus på sprog gennem alle dagens rutiner og øvrige aktiviteter 

 Mulighed for mindfulness og trykmassage i vores sanserum 

 Et udvidet og systematisk samarbejde og involvering af forældre samt eventuelle 
tværfaglige som fx en tale/høre konsulent 

I Mælkebøtten er vi gennem vores ICDP uddannelse særlige relations kompetente. Hvis 

vi oplever et barn i mistrivsel ser vi altid på, hvordan vi kan justere på de rammer barnet 
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indgår i. Dertil går vi i dialog med forældrene for at sikre, at vi sammen kan støtte barnet 

bedst muligt. 

Vi forholder os ugentligt til børnegruppen og reflekterer over det enkelte barns ressourcer 

og behov samt børnefællesskabet som helhed. For de børn vi ser der kan befinde sig i 

vanskeligheder observerer vi målrettet på dets trivsel, strategier og adfærd og sparrer 

med hinanden. Vi inddrager forældrene tidligt i dialog om vores observationer samt even-

tuelle bekymring.  

Dertil har vi månedligt sparring med en tale-hørekonsulent, specialpædagog, psykolog, 

fysioterapeut, socialrådgiver som er tilknyttet vores børnehus. 

Hvis vi ønsker at sparre om et barn med vores tværfaglige samarbejdspartnere er vi altid i 

dialog med forældrene først. 

 

 

 

Sammenhæng til børnehaveklassen 

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

sidste år i dagtilbuddet tilrettelægges et pædagogisk læringsmiljø, der 

skaber sammenhæng til børnehaveklassen.” 

Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 27 
 

 

 

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

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

børn i den relevante aldersgruppe.) 

I Mælkebøtten er alle børn i overgangsgrupper to hele dage ugentligt. Denne organise-

ring af børnefællesskaber oplever vi skaber gode og naturlige overgange for børnene fra 

vuggestue til børnehave og fra børnehave til SFO og skole. 

For de 5 årige børn som er de kommende SFO og skolebørn har vi fokus på at arbejde 

med deres sproglige, sociale og eksekutive kompetencer. Disse kompetencer er særligt 

væsentlige for børnene at erfare og mestre når de skal overgå til skole. 



 

17 

Vi fordyber os sammen med børnene i nogle længerevarende emner, som vi gennem 

børnenes nysgerrighed folder ud i den retning deres interesser går. 

Eksempelvis et tema som ”Vores By Roskilde” læser vi både om Roskilde, besøger for-

skellige kulturelle steder, tegner vores oplevelser eller bearbejder med andre kreative ud-

tryk. Undersøger forskellige boformer, mennesker, arbejdspladser m.m. Dette ansporer til 

udforskning om, hvor ligger Roskilde på Danmarkskortet, hvor stor er byen ift. hovedsta-

den? Således udvikler et næste tema som ”Vores hovedstad København” som vi også 

må undersøge, besøge og få viden om. 

På denne måde arbejder vi dels med børnenes nysgerrighed og engagement samtidig 

med de opnår konkrete erfaringer og viden. De øver det at være aktivt deltagende og for-

dybet i en fælles opmærksomhed med en større børnegruppe. Vigtige erfaringer, oplevel-

ser og viden at have med i rygsækken til skole. 

I Mælkebøtten har vi et tæt samarbejde med vores distriktsskole Tjørnegårdsskolen. Det 

sker gennem løbende gensidig dialog og overgangsbeskrivelser på de børn vi sender vi-

dere. Dertil besøger vi skolen med børnene inden opstart. Både i 0. klasse og i SFO. Der 

kommer også personale fra SFO og besøger de kommende børn mens de fortsat går i 

børnehaven.  

De første dage børnene går i SFO deltager deres kendte pædagog fra børnehaven sam-

men med dem i SFO, således vi sammen skaber en god og tryg overgang for børnene. 

Foruden samarbejdet med distriktsskolen tilstræber vi hvert år at besøge alle skoler vi 

sender børn til. Vi anser det som en væsentlig og tryghedsskabende brobygning for bør-

nene.  
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Øvrige krav til indholdet i den pædagogiske 

læreplan 

 

Inddragelse af lokalsamfundet 

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

arbejdet med etablering af pædagogiske læringsmiljøer for børn.” 

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

 

 

Hvordan inddrager vi lokalsamfundet i arbejdet med at skabe pædagogiske læringsmiljøer 

for børn? 

I Mælkebøtten er vi optagede af at være en levende og aktiv medspiller i såvel vores lo-

kalområde i Æblehaven som i Roskilde by. Sammen med børnene tager vi hele året ud 

og oplever byen, havnen og Boserup skov. Vi engagerer os i det lokale fællesskab i Æb-

lehaven og samarbejder særligt med Idrætsbiblioteket om arrangementer for børn og fa-

milier. Dertil besøger vi plejehjemmet over for børnehuset, flere gange årligt og fejrer fa-

ste traditioner som fastelavn og luciafest sammen med de ældre. 

Som et nyt spændende initiativ vil vi over en 2 årige periode samarbejde med Den Musi-

ske Skole i Roskilde om kompetenceudvikling inden for sang og musik af vores perso-

nale. Samt samarbejde ugentligt om at lave pædagogiske aktiviteter med børnene, hvor 

Musiskskolen deltager med os i praksis. 

I Roskilde by besøger vi gennem året de lokale kulturinstitutioner og går ture i byen og 

parker. Det er vigtigt for os at alle børn får et godt kendskab til den by vi bor i og de 

mange muligheder, historier og oplevelser den gemmer på. 
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På vores eldrevne ladcykler kommer vi nemt omkring og børnene er begejstrede for det 

nærvær cykelturen giver både barn til barn men også den voksnes mulighed for nærvæ-

rende dialoger om alt det vi ser og hører på turen. 

Vores favoritsteder er følgende: 

 Den Musiske Skole i Roskilde 

 Kreativt hus for børn i Algade 

 Roskilde Vikingemuseum 

 Havnen 

 Domkirken 

 Boserup skov 

 Boserupgård og naturvejlederne 

 Byparken 

 Musicon 

Vi samarbejder ligeledes med lokale aktører i vores børnehus. Det kan fx være Muserum-
met (Børnemuseum) og deres samarbejde med personalet om læringsmiljøer. 

Vi inviterer også forældre til at komme og lave mad sammen med os eller fortælle om de-
res arbejde, rejser eller hjemland.  

 

 

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? 
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I Mælkebøtten arbejder vi systematisk med at skabe og udvikle vores fysiske læringsmil-

jøer. Vores inspiration og teori bag måden vi indretter vores rum på udspringer fra Char-

lotte Ringsmoses forskning om læringsmiljøernes betydning for børns trivsel, udvikling og 

deltagelsesmuligheder i børnefællesskabet. 

Når vi indretter vores rum og læringsmiljøer tager vi udgangspunkt i følgende: 

 Børnenes nysgerrighed – hvad viser de os de er optagede af? 

 Involvering af børnene i at indrette læringsmiljøerne i fællesskab 

 At skabe rum i rummet således at vi mindsker støj og forstyrrelser i børnenes lege 

 Forskellige legezoner der tilbyder og inspirerer børnene til forskellige lege og ud-

forskning. Det kan fx være en zone til konstruktion. 

 En opmærksomhed på om vores legezoner er tilstrækkeligt alsidige og både rum-

mer plads til fysisk udfoldelse og stillezoner til fordybelse. Dertil om der er tilstræk-

kelige legezoner ift. børnegruppens størrelse.  

 Klargjorte legestationer hvor materialer og legesager er stillet indbydende frem så-

ledes legemiljøerne inspirerer børnene til udforskning og leg. 

 Generel opmærksomhed på at vores rum fremstår æstetiske, rydelige og indby-

dende. 

Derudover samarbejder vi løbende med lokale aktører som Muserummet i Roskilde 

midtby (museum for børn). Det har inspireret os til at inddrage farver og sansemæssige 

materialer og udtryk i vores indretning af læringsmiljøer. 

I Mælkebøtten er det psykiske læringsmiljø et betydningsfuldt element i det psykiske bør-

nemiljø. Vi arbejder med udgangspunkt i ICDP, hvor vi sensitiviser os selv og responderer 

relevant på børnenes initiativer. Vi er særligt opmærksomme på netop pædagog/barnet re-

lationen, da det er udslagsgivende for børns udsathed og deltagelsesmulighed generelt. 

Herunder forstås hvordan vi giver os tid til at sætte os ind i børns forskellige behov og for-

udsætninger. Alle børn skal have lige adgang til omsorg og nærvær. I barn/barn relationen 
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er vi opmærksomme på at læringsmiljøet er socialiserende og vores og børnenes indbyr-

des måder at italesætte og forstå hinanden har betydning for inklusion- og eksklusionspro-

cesser, herunder forstået at vi respektere hinandens forskelligheder.  

Det pædagogiske personale er rollemodeller i forhold til hvordan vi taler med hinanden og 

viser respekt for forskellighed. Vi bestræber os altid på at være rummelige og guidende i 

det nære samspil frem for at være irettesættende over for børnene. I Mælkebøtten anser vi 

gode relationer som den vigtigste medspiller i at udvikle selvværd, skabe mening og skabe 

det hele menneske. 
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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. 

I Mælkebøtten bestræber vi os på at sikre, at alle børn befinder sig i et læringsmiljø, 

hvor der er plads til at udforske og gøre sig erfaringer om egne ressourcer og bruge 



 

23 

dem i samspillet med kammerater. Børnene er aktive medskabere af de fysiske og 

æstetiske læringsmiljøer, hvor de indgår i demokratiske processer, hvor medbestem-

melse og børneperspektiv er det som driver processerne i at skabe noget sammen. 

Når vi skaber noget sammen, er børnene med i hele processen. Vi holder os for øje at 

vi som pædagoger ikke har alle svarene. Derfor er det vigtigt for os at læringsmiljøerne 

bliver skabt i samspillet med børnene og derved giver mest muligt mening for den en-

kelte i fællesskabet. Vi oplever hvor individuelt børn afkoder rummets potentialer og 

forventninger, derfor har vi ekstra fokus på at skabe læringsmiljøer og legestationer 

som altid er i bevægelse og som afspejler det børnesyn vi arbejder med gennem vores 

daglige refleksioner.  

I de daglige rutiner og aktiviteter planlægges der emner som taler til en mangfoldig 

sammensætning af børn og pædagogisk personale. Dette kommer både til udtryk i den 

fysiske indretning og i det menneskesyn som understøtter vores pædagogiske til-

gange, som afspejler at man har ret til at være den man er, og at alle har en betyd-

ningsfuld plads i fællesskabet. Vi har i forhold til børns alsidige personlige udvikling fo-

kus på den måde, vi møder børnene på med positive forventninger og engagement om 

at vores børn er kompetente medskaber, at alle børn har noget at bidrage med og at vi 

som omsorgspersoner har fokus på børns positive selvfortællinger. De daglige rutiner 

indeholder et stort potentiale for læring og mestring. Fx har alle børn et medansvar i på 

skift at stå for at styre en morgensamling eller hente mad, tælle, deler service ud og 

fortælle hvad der er på menuen. Barnet mestrer en opgave, som styrker dets selvværd 

og får barnet til at føle sig værdifuld og som en del af fællesskabet. Netop gennem 

planlagte aktiviteter, rutiner og leg i børnefællesskaberne styrker børnene deres alsi-

dige personlige og sociale udvikling og derved også deres kommunikative og sproglige 

egenskaber.   

  

I praksis handler det om at have fokus på både nye og kendte aktiviteter, sådan at 

børn både kan lære og erfare nyt og samtidig opleve det kendte flere gange, som de 

kan fordybe sig i. I både vuggestue og børnehave har vi rammesat vores samlinger 

med sange og remser som går igen fra vuggestue til børnehave og som indeholder en 

fortælling om det at være en del af fællesskabet i Mælkebøtten. I samlingssituationer 
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kommer fokus på børns egen livsduelighed i spil, da hver især kan bidrage til fælles-

skabet og sætte sig selv i spil i trygge rammer. Når man udforsker det ukendte bliver 

børnene ligeledes udfordret på deres nysgerrighed. Vi lærer nye ting, vi samarbejder, 

øver os på at være i fokus, vente på tur, give plads til de andre og være nysgerrige på 

hinanden. Sammen kan man undersøge nyt terræn og bruge det vi kan i forvejen og 

samle op på det vi har oplevet.  

 

Nogle børn skal se og være i en sammenhæng og aktivitet mange gange før de har 

mod på at deltage. Dette skaber vi plads til gennem tæt kontakt sådan at barnet kan 

guides mere tæt og usikkerheden afhjælpes, så alle kan deltage når de har mod og 

lyst.   

Emner som ”mig selv” og ”her er jeg” i et dannelsesperspektiv kan være en måde at 

arbejde med at skabe større forståelse og opmærksomhed for, hvem er jeg? Hvem er 

de andre? Og hvem er jeg i forhold til mine venner på stuen. Dette emne bygger impli-

cit i at forebygge mobning og at vi alle er lige uanset udseende, sprog og religion. Vi 

udsmykker stuen med billeder af børnene og deres familier. Dette giver utrolig meget 

anledning til gode og sjove dialoger. Vi oplever at børnene får mulighed for at øve sig i 

at kommunikere og sætte ord på det de bringer med sig hjemmefra. Det giver både 

tryghed og stolthed over at være repræsenteret og synlig i et stort stuefællesskab. 

Derved bygger det også bro til kultur, æstetik og fællesskab da vi lærer og opdager nyt 

om hinanden. I storegruppen er et emne som ”mig selv” i høj grad et led i skoleparat-

heden. 

        

Ved at skabe et trygt læringsmiljø, dvs. hele tiden justere det fysiske, følelsesmæssige 

og æstetiske læringsmiljø efter børnegruppens sammensætning, er det muligt at ar-

bejde med børns personlige og sociale udvikling. I den fysiske indretning af legestatio-

ner, har børnene mulighed for at udfolde sig i et læringsmiljø, som kan relatere til de-

res egen virkelighed ved at give plads til forskellige rollelege som ”far, mor og børn”, 

”skoleleg”, ”butik” m.m. Igennem rollelege lærer børnene at indgå i dialogen med an-

dre børn, gå på kompromis med egne ideer eller øve sig i at sige egne ideer højt.  

 

Børn udforsker roller i forhold til hinanden og hvordan egne handlinger har betydning 

for legens udvikling. Undervejs er det vigtig at holde sig for øje og vide hvornår vi som 
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pædagoger skal være enten deltagende, ved siden af eller bag ved børnene. Dette be-

tyder også at vi som pædagogisk personale har fokus på børns selvforvaltende leg, da 

vi oplever at vores børn gerne selv vil forvalte og styre legen. Det pædagogiske perso-

nale er opmærksomme på at være til rådighed, da nogle børn har brug for mere støtte 

end andre. Gennem rolleleg styrker vi også det kulturelle og æstetiske aspekt. Bør-

nene er inddelt i grupper på tværs af køn, alder og ressourcer, hvorfor også børnenes 

måde at indgå i samspil kan variere meget. Vi har mange faste rutiner i læringsmiljø-

erne gennem dagen, det bringer tryghed at børnene ved, hvad der skal ske.  

 

Det relationelle arbejde med alsidig personlig udvikling handler i høj grad om at møde 

børnene og vise positive følelser for den anden. Vi møder børn som aktive kompetente 

medspillere og at det er det pædagogiske personales rolle at gribe børnenes initiativer 

og invitationer til leg. Især i forhold til børn i udsatte positioner er det særligt vigtigt at 

de møder pædagogisk personale som kan justere sig følelsesmæssigt efter den an-

dens initiativ. Vi skal have fokus på hensigten, hvad er det barnet inviterer til og hvilke 

initiativer tager barnet? Vi bruger i høj grad principperne fra ICDP, hvor ovenstående 

har en betydningsfuld rolle at spille i udviklingen af alsidig personlig- og social udvik-

ling. At give den andens oplevelse af omverden mening ved at italesætte den med fø-

lelsesmæssigt engagement og derved hjælpe den anden med at regulere sig selv.   
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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. 

Børn udvikler deres sociale kompetencer, når de knytter sig til andre mennesker, samar-

bejder, og sætter sig i andres sted. Dette er vi især opmærksomme på i arbejdet med børn 

i udsatte positioner. Vi er bevidste om, at alle børn skal have mulighed for at bidrage på 

det niveau de er i stand til og stadig have følelsen af at mestre. Derfor indrettes de pæda-

gogiske læringsmiljøer efter børnenes niveau, hvor der tages hensyn til de forskellige 

børns forudsætninger og med mulighed for at udvikle sit personlige udtryk igennem kom-

munikative og sproglige udtryk fx gennem forhandlinger og medbestemmelse. Vi er op-

mærksomme på at give anerkendelse og ros, så børnene oplever indlevelse og empati 

som giver dem mulighed for at kunne spejle sig i deres sociale udvikling. Det giver tryghed 

til barnet til selv at øve sig i at kunne give udtryk for egne følelser. 
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Vi oplever at det pædagogiske læringsmiljø understøtter børnenes trivsel og mulighed for 

at indgå i sociale fællesskaber, herunder udviklingen af empati og relationer i bl.a. sam-

lings- og spisesituationer. Her har børnene mulighed for at være opmærksomme på hinan-

den, vente på tur og spejle sig i hinanden. Børnene lærer at udvise empati i de sociale 

sammenhænge og i relationen voksen-barn og barn-barn. I legen ses det især i rollelege, 

hvor der bliver leget ”far, mor, børn”/ køkkenleg. Alle børn har mulighed for at byde ind 

med noget i legen på hvert deres niveau, da de alle har erfaringer, de kan drage af hjem-

mefra. 

Både i vuggestuen og børnehaven arbejder vi med, at alle er vigtige og har samme ret-

tigheder. Det pædagogiske personale hjælper og guider børnene til en anden adfærd hvis 

de fx driller andre. Vi taler om og viser hvordan man ser ud, når man er ked af det og når 

man er glad og understøttes bl.a. ved højtlæsning. Dette er med til at styrke, at børnene 

kan aflæse hinanden, udvise empati og mærke, hvordan den anden har det. Det pædago-

giske personale går foran og møder børnene med både empati og positive forventninger. I 

hele huset arbejder vi med at inddrage alle børnene i de sociale fællesskaber ved fx dag-

ligt at holde en samling. Ved samling har vi fokus på, at børnene er opmærksomme på 

hinanden. Samtidig øges børnenes koncentrationsevne og de lærer at vente på tur. 

 

I Mælkebøtten arbejder det pædagogiske personale på, at alle kan udtrykke egne følelser 

og udvikle kompetencen til aflæse andres. Det har vi gjort ved bl.a. at spille vendespil med 

fotos af forskellige følelsesudtryk. Derudover har vi også bøger stående fremme, hvor der 

er forskellige følelsesbilleder eller fortællinger, som dagligt bliver brugt i det pædagogiske 

læringsmiljø. Det pædagogiske personale oplever at jo mere børnene bliver benævnt, jo 

nemmere bliver det for dem at tage de forskellige udtryk til sig og benytte dem i relatio-

nerne. For at skabe et understøttende fællesskab med plads til forskelligheder har vi valgt 

at opdele børnene i mindre grupper i løbet af dagen. Børnene er blandet i alder, køn og 

udvikling, hvilket betyder at børnene har mulighed for at skabe relationer på tværs. Dette 

pædagogiske fokus bidrager til at børnene har større forståelse for hinandens forskellighe-

der og samtidig kommer børnenes ressourcer til udtryk. 

 

I mindre børnegrupper bliver der plads til det enkelte barn og mere plads til at skabe gode 

relationer og gode lege. Det pædagogiske personale har opmærksomhed på, hvordan le-

gefællesskaberne udvikler sig og reflekterer sammen med børnene over, hvordan legen 
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kan udformes. En leg med togbane er et dagligt eksempel på, hvor det pædagogiske per-

sonale hjælper med at bygge og sætte legen i gang for herefter at trække sig og indtage 

en mere observerende rolle. Det er i legen at børnene lærer at gå på kompromis. Det pæ-

dagogiske personale kan træde til hvis der opstår en konflikt som børnene i fællesskab 

ikke selv kan løse med fokus på børnenes individuelle ressourcer.  

Ved at inddrage børnene i de daglige rutiner, gives børnene en mulighed for at føle sig 

værdifulde og bidrage til fællesskabet.  

Når børnene leger efter interesse, skaber det et frirum for den selvorganiserende leg, som 

det pædagogiske personale værner om og giver en tydelig plads i hverdagen.  

 

Det pædagogiske læringsmiljø understøtter fællesskaber og bidrager til demokratisk dan-

nelse ved fx at børnene har været med til at bestemme navnet på stuen. Når der bliver 

indrettet nye læringsmiljøer er børnene med til at rykke rundt og inspirere til nye miljøer. 

De lærer at tage ejerskab af situationen og bliver ekstremt stolte efterfølgende. I vugge-

stuen opfordres børnene til at hjælpe hinanden fx med at tage hagesmækken af. Børnene 

bliver gjort opmærksomme på hinanden og lærer ved at imitere hinanden.  
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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. 

 
Kommunikation og sprog er med i alt hvad vi foretager os sammen med børnene både i 

vuggestue og i børnehaven. I dagligdagen skaber vi gennem læringsmiljøerne mulig-

hed for leg, kommunikation og sprog, hvor det pædagogiske personale har fokus på at 

følge barnets initiativer og invitationer til samtale og nonverbal kommunikation. Der er 

kommunikation og sprog igennem hele dagen i legen, aktiviteterne og i rutinerne og fx 

ved måltiderne er der plads til meget dialog. Børnene øver sig i samtalens rytme, hvor 

der bliver lyttet til hvad den anden fortæller og øver sig i at tale når der er plads i samta-

len. Det pædagogiske personale er optagede af, at der skal være flere turtagninger 

sammen med børnene og vi er med til at fortolke, gentage og udvide børnenes ordfor-

råd. Nogle børn har brug for at blive guidet i forhold til hvordan vi fx taler til hinanden og 

hvordan vi respekterer hinandens forskellige grænser.  
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I fællesskabet er der plads til alles ytringer og fortællinger med guidning og hjælp fra 

det pædagogiske personale, det kan være meget stort at skulle fortælle noget, hvor 

mange andre lytter. 

Børnene lærer at kommunikere og styrker derved deres sprog igennem legen, i relatio-

nen med andre børn og i planlagte aktiviteter. Det pædagogiske personale skaber mu-

lighed for at børnene gennem rammesatte lege, hvor både dannelse og læring indgår, 

udvikler deres kommunikation og sprog gennem et roligt og nærværende læringsmiljø, 

hvor børnene opfordres og stimuleres til at deltage aktivt både verbalt og non-verbalt. 

 
Det pædagogiske personale er rollemodel for børnene igennem hele dagen og vi arbej-

der med at være nysgerrige voksne der engagerer sig i det børnene finder interessant, 

fx gennem fortællinger og invitationer til samtale via bordteater, læsning af bøger og 

ture ud i nærmiljøet. I børnehaven især oplever vi, at børnene er blevet mere kompe-

tente i at kunne sætte ord på sig selv. Er barnet i en situation, hvor det ikke har over-

skud til at kommunikere, er det de voksne som agerer talerør og benævner børnene, 

hvilket er med til at styrke deres selvregistrering og ordforråd. Vi oplever at børnene får 

lyst til at tage flere verbale og non-verbale initiativer, når de bliver benævnt og langsomt 

ses en udvikling i deres sprog.  

 

Hverdagens rutiner indeholder mange forskellige sproglige afsæt. Fx afholdes der sam-

linger hver formiddag, som indeholder aktiviteter ud fra et fælles tema. Vi anvender ar-

tefakter, der er med til at visualisere og give liv til nogle af ordene og i fx sange og hi-

storier. Afslutningsvis bruges samlingen også til at gennemgå dagens gang som er ty-

deliggjort via piktogrammer, dermed styrkes børnenes ordforråd og giver en bedre for-

ståelse for de mange små overgange i forhold til rutinesituationer. På en af stuerne i 

børnehaven har de fx klistret aftegninger af børnenes fødder på gulvet ud til badevæ-

relset. Det hjælper børnene til at have en opmærksomhed på at stå i kø og når de står i 

kø, bliver ventetiden brugt på at synge sange. 

 

Det fysiske sprogmiljø er en vigtig medspiller i sprogudvikling. På stuerne er der bille-

der, der inviterer til samtaler. Billederne kan relaterer til et emne, der arbejdes med på 

stuen eller måske billeder der henvender sig til forskellige aktiviteter. Fx er der billeder 



 

34 

af kroppen ude på badeværelset, små rim og remser der kan bruges ved puslesituatio-

nerne. At der ved bordene er billeder af forskelligt mad så der kan være samtale om 

hvad vi får at spise. I Mælkebøtten er der indrettet flere læsehjørner, både ude og inde, 

hvor der er ro til at fordybe sig i bøgerne. Børnene kan læse/kigge i bøgerne på eget 

initiativ eller sammen med det pædagogiske personale. Det kan både være almindeligt 

højtlæsning eller dialogisk læsning, hvor vi læser den samme bog gentagende gange, 

snakker om handlingen, relaterer den til børnenes egen virkelighed.  

 

I vuggestuen arbejder vi med lyddukkerne ”Babblarna”. Babblarnas navne bruges til at 

øve fx sproglyde og sprogmelodier, da der ikke er fokus på ordene men lydene. Duk-

kerne understøttes af billedbøger, børnene bliver hurtigt glade for dukkerne og lydene 

kommer i spil hver dag. 

 

Rundt om på stuerne hænger alfabetet, som alle kan se og røre, for at være med til at 

skabe en opmærksomhed på skriftsproget, ligesom der, primært i børnehaven, er papir, 

blyanter, tuscher tilgængeligt, så børnene bl.a. kan skrivetegne. 

 
For at inddrage forældrene i børnenes hverdag benytter vi dagligt Famly, hvor foræl-

drene opfordres til at følge med og dermed blive inspireret til at tale med børnene om 

deres hverdag. Da flere af vores børn er tosprogede og befinder sig i udsatte positio-

ner, er det vigtigt at vi som personale er med til at styrke og udvikle deres kommunika-

tion og sprog, så børnene dermed opnår følelsen af at mestre i lege og aktiviteter. Når 

forældrene inddrages oplever vi at børnene også bliver styrket i deres modersmål, hvil-

ket i sidste ende også vil være med til at styrke børnenes lyst og evne til at begå sig i 

den daglige kommunikation i institutionen. Ligeledes inddrages forældrene aktivt i vores 

projekter fx ved at give dem et vendespil eller billedlotteri med hjem, med forskellige bil-

leder fra forskellige temaer, som også kan indbyde til en samtale derhjemme. 

I Mælkebøtten har vi et lille udsnit af bøger fra Roskilde Bibliotekerne. Vi opfordrer for-

ældre og børn til at låne bøger med hjem. Enkelte bøger er også på forskellige sprog, 

så forældre kan læse højt på deres modersmål. 
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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 relations dannelse udgår fra kroppen”. 

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

 

 

Pædagogiske mål for læreplanstemaet: 

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

mange forskellige måder at bruge kroppen på.  

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

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

melser, kroppens funktioner, sanser og forskellige former for bevægelse. 
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Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø udviklingen af børnenes krop, 

sanser og bevægelse? 

Herunder, hvordan vores pædagogiske læringsmiljø: 

 Understøtter de to pædagogiske mål for temaet Krop, sanser og bevægelse  

 Tager udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag  

 Ses i samspil med de øvrige læreplanstemaer. 

 

I Mælkebøtten har vi fokus på børns fysiske udfoldelse hvor alle børn i trygge rammer 

udfordrer og stimulerer den kropslige nysgerrighed. Læringsmiljøerne afspejler den 

glæde vi ved børn har, til at bruge deres kroppe. Derfor er der bevidst skabt plads til at 

alle får mulighed for udfolde sig både sanseligt og motorisk. herunder både den vilde 

leg, som er fuld af eufori og har stort potentiale til at øve sig i at mærke sig selv og an-

dre, prøve sine egne grænser af og samtidig fornemme hvordan det er at være i tæt 

kontakt. Ligeledes er der flere steder hvor man på egen hånd eller sammen med ven-

nerne kan tage sig en pause, læse en bog eller bare ligge og slappe af og mærke efter 

i sig selv hvornår man er klar til at indtage en ny leg eller aktivitet. 

 

I læringsmiljøet har børnene mulighed for at blive udfordret i deres finmotorik og taktile 

sans, ved at have sakse, modellervoks, perleplader, m.m. til rådighed. Generelt bliver 

der gjort meget ud af at materialer og remedier er en del af vores dagligdag med fokus 

på både den vokseninitierede aktivitet og børnenes egne ønsker og ideer. Forældrene 

opfordres til at støtte op om arbejdet med børnenes fin- og grov motorik således at 

børnene også udfordres og eksperimenterer derhjemme med selvhjulpen hed og krea-

tivitet.  

 

I Mælkebøtten har det pædagogiske personale meget fokus på børnenes aerosol i 

overgangene. I børnehaven bruges der jævnligt morgengymnastik når der holdes sam-

ling, hvor børnene får gang i kroppen og mærker sig selv. Efter en sjov tur på lege-

pladsen eller i motorikrummet tilbydes der børneyoga og massage til at få børnene til 

at finde ro i egen krop. Det pædagogiske personale er meget optagede af, hvad bør-

nene med deres kroppe ønsker at fortælle os, så de mødes i deres kropslige og følel-

sesmæssige behov. Derudover benytter vi os af mindfulness og historiefortælling, hvor 
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børnene hver især kan finde ro og lytte til musik eller historie for at komme ned i arou-

sal. Der findes forskellige remedier som børnene kan bruge, massagepinde, sanse-

bolde, børster. Børnene nyder at have tæt kontakt, blive trygmasseret og holdt om. Det 

er også en rigtig god måde at skabe fællesopmærksomhed. Gennem denne tætte fysi-

ske kontakt hjælpes børnene med at regulere sig selv ved hele tiden at blive mødt fø-

lelsesmæssigt og justere sig til den andens initiativ. Det pædagogiske personale skal 

ikke kun gå ved siden af, men også gå med ind i legen, tumle og vise variationer med 

egen krop, lege med på børnenes præmisser og derved give legen en ekstra dimen-

sion.  

 

Både i børnehaven og i vuggestuen er der fokus på at udvide børnenes kendskab til 

egen krop, ved at have fokus på at mærke efter hvornår man er sulten, tørstig, sveder, 

fryser, ked af det, glad, hvad smager godt, og hvad smager ikke godt. Der tales krops-

lige fornemmelser ved bleskift, ønsker barnet at gå på toilettet og hvad er hvad der i 

bleen, kan barnet mærke det? Det pædagogiske personale gør meget ud af at vise, at 

vi har tiltro til deres udsagn og give ros for den indsats børnene gør sig. Der er en dag-

lig opmærksomhed på barnets motoriske udvikling og udfordringer, så fokus holdes på 

bedre at møde børnene på deres udviklingstrin og udfordre dem individuelt.  

  

Børn i udsatte positioner har meget gavn af at blive mødt i deres kropslighed, få sat 

ord på og hjulpet igennem dagens mange forskellige måder at bruge sin krop på og 

kunne aflæse andres signaler. Legen og den kropslige stimulering vækker også bar-

nets alsidige personlige udvikling, da børnene øver deres gåpåmod og deltagelse. Alle 

børn er glade for løbelege, hvilket også er en leg som falder de fleste børn naturligt og 

som mange børn kan koble sig på uden de store sproglige forhandlinger og som lyn-

hurtigt skaber et fællesskab blandt børnene. Dette ser vi tit i Mælkebøtten. Samtidig 

øver børnene deres sociale kompetencer, da udviklingen af kroppen ofte sker i fælles-

skabet med andre børn. I fællesskabet mærker børnene deres egne grænser og hvor-

dan man kan sige fra på en god måde.  

 
Vores fælles motorikrum bliver flittigt brugt. Der klatres i ribber, gynges og laves moto-

rikbaner. Børnene nyder at lege balance- og fangelege, som at kravle med en ærte-
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pose på hovedet eller lege jorden er giftig. Her udforsker og udvider børnene selv le-

gene ved at fx at eksperimentere med mange forskellige måder, man kan balancere 

med ærteposen.  

 

Udenfor opfordres og guides børnene til at kravle i klatretræet, bruge balancebanen, 

hinke, løbe, cykle. Legepladsen danner rammer om fællesskaber på tværs af stuerne. 

Der er et stort socialt fællesskab omkring de lege der opstår i sandkassen, legehusene 

og køkkenhaven. Dette bygger på en fællesskabsfølelse og en social udvikling, også i 

de aktiviteter hvor det handler om egen præstation.   

 

Som supplement til legepladsen, bruger vi idrætsbiblioteket. Her bliver der udforsket 

alt fra boldspil, til at køre på løbehjul og kælke. Det pædagogiske personale har fulgt 

børnenes egne ønsker og selv kastet sig ud i det. Børnene har kunne spejle sig i, at 

det at øve sig også er noget de voksne skal, og at udfordringer også kan være sjovt, 

da vi hjælper hinanden og sammen finder gode løsninger.   
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Natur, udeliv og science 

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

lig, en social og en kognitiv dimension.  

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

erfaringer med naturvidenskabelige tænke- og analysemåder. Men 

naturen er også grundlag for arbejdet med bæredygtighed og samspillet 

mellem menneske, samfund og natur.” 

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

 

 

Pædagogiske mål for læreplanstemaet: 

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

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

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

betydningen af en bæredygtig udvikling. 

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

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

virkning og sammenhænge, herunder en begyndende matematisk opmærksomhed. 

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

natur, udeliv og science? 

Herunder, hvordan vores pædagogiske læringsmiljø: 

 Understøtter de to pædagogiske mål for temaet Natur, udeliv og science  

 Tager udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag  

 Ses i samspil med de øvrige læreplanstemaer. 

I Mælkebøtten er vi så heldige at have en kæmpestor legeplads, der indbyder til meget 

leg og udeliv. Vi går på legepladsen i både sol og regn og udforsker de forskellige lege-

miljøer som kan skabes ved forskelligt vejr. Vi har fokus på at være ude i alt slags vejr, så 

børnene får mulighed for at udforske og få kendskab til de forskellige vejrfænomener og 

årstider. Årstiderne og vejret bringes ind i læringsmiljøet sammen med børnene ved hjælp 

af piktogrammer, sange og i form af dialoger om hvilket overtøj man skal have på. Bør-

nene lærer at mærke på egen krop fx hvordan det føles når det regner, sner eller solen 

skinner. Børnene sanser i legen og bruger kroppen/bevægelsen til at hoppe, trampe og 

glide på isen der engang var en vandpyt. 
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Det pædagogiske personale oplever, at der for børnene er stor glæde forbundet med at 

være ude. De løber ud på legepladsen, fulde af begejstring og en forventning til at der 

skal ske noget spændende og hjælper med til at børnene udvikler en naturlig nysgerrig-

hed, som giver dem lyst til at undersøge naturen. Børnene er nysgerrige og udforsker sig 

selv i naturen ved at kravle op i træer, grave huller, lege med sand, vand, mudder. Et godt 

eksempel på nysgerrighed og science kan være en pige på legepladsen, der sætter sig 

ved en vandpyt og begynder at grave ved siden af. Her finder hun ud af, hvordan vand-

pytten udvider sig og fortsætter med at grave en rende som vandet kan løbe i. I vugge-

stuen bringer en utæt tagrende vand ind i legen på en anden måden. Nogle børn eksperi-

menterer med at gå under tagrenden, så de mærker hvordan vandet drypper på huen el-

ler i ansigtet. 

Der er fokus på begyndende matematiske opmærksomhed når vi fx går i skoven og sam-

ler grankogler, tæller hvor mange vi har samlet, sorterer dem i bunker af store og små, 

runde og aflange, tykke og tynde mm. I vuggestuen arbejdes der fx med science ved at 

tage sne ind på stuen, sanser det ved at mærke og smage, samt se hvad der sker når 

sneen smelter. 

Vi tager ofte på ture i nærmiljøet, hvor vi har skov, sø, dyr, fjord og strand, hvor børnene 

oplever at være mere koncentreret og fordybet. Naturen stiller ingen krav, og her er det 

børnenes fantasi som sætter grænserne. Børnene får nogle gode sanseoplevelser og 

bruger kroppen ved at gå i forskelligt terræn, mærke på blade, vand. Børnene bruger de 

materialer de finder udenfor på legepladsen og i naturen til deres leg. Fx har de bygget 

biler af materialer de har fundet udenfor, en balancebom bruges som vej til biler. 

Børnene er nysgerrige på insekter og andre dyr og vi taler om hvordan vi de skal be-

handle dem og respektere dyrene. Børnene lærer at passe på naturen, og færdes i den 

på en hensigtsmæssig måde, samtidig med at børnenes egen nysgerrighed kan indbyde 

til dialog. Der er blevet lavet insektfælder og insekthotel.  

 

Rundt om på legepladserne er der plantekasser hvor børnene er med til at bestemme 

hvad der skal være i og de er også med til at så forskellige frø. Børnene er meget opta-
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gede af hvad der kommer op af jorden og det kan bare være så svært at vente på at frug-

ten og grøntsagerne modnes. Børnene er også meget optagede af at samle forskellige 

kerner fra frugter, som de gerne vil plante. Hver gang vi får noget mad med kerne, gem-

mer vi dem for at plante dem her til foråret.  

Børnene har fået en begyndende opmærksomhed på at hvis de finder affald på legeplad-

sen, skal det i skraldespanden og ikke i naturen eller i vores nærmiljø. Vi arbejder med 

madspild og madsortering ved alle vores måltider. Det er især her, det pædagogiske per-

sonale skal være rollemodeller for at vi sorterer og samler skrald op. 

 

Det pædagogiske personale er en vigtig formidler af oplevelser, indtryk og muligheder for 

at færdes ud i naturen for børn i udsatte positioner, som ikke har samme mulighed for op-

levelser, læring i hjemmet. Naturen kan virke beroligende i sig selv og gennem fælles op-

mærksomhed skabes der interesse for naturen. 
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Kultur, æstetik og fællesskab 

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

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

dagslivet.  

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

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

forstå deres omverden.” 

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

 

 

Pædagogiske mål for læreplanstemaet: 

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

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

værdier.  

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

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

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

redskaber og medier. 

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

kultur, æstetik og fællesskab? 

Herunder, hvordan vores pædagogiske læringsmiljø: 

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

 Tager udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag  

 Ses i samspil med de øvrige læreplanstemaer. 

Mælkebøtten er et børnehus med en bred sammensætning af børn og forældre. Gennem 

fælles projekter og traditioner året igennem, søger det pædagogiske personale at ramme-

sætte forskellige kulturelle, æstetiske aktiviteter med fokus på fællesskabet. Vi holder fe-

ster, som knytter sig til traditioner i Mælkebøtten og fejrer højtider sammen. Fx julefest, 

hvor julemanden kommer på besøg, græskarfest, hvor vi skærer græskarlygter, klæder 

os ud og spiser suppe sammen, fastelavnsfest hvor vi slår katten af tønden og hvor bør-

nene kommer udklædte hvis de har lyst. Traditioner som ikke kun bygger på at være barn 

i Mælkebøtten men hvor forældresamarbejdet kommer til udtryk og hvor der bliver skabt 

sammenhold og respekt for hinanden. 

 

Vi bruger vores nærmiljø og by rigtig meget. Vi har et godt samarbejde med det nærlig-

gende ældrecenter, hvor vi ved højtider bliver inviteret over for at gå Santa Lucia eller slå 
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katten af tønden.  Det er i årenes løb blevet mange ture til Domkirken i Roskilde. Disse 

ture er blevet en hel særlig oplevelse for mange af vores børn, da Domkirken byder på 

masser af mystik, kultur og historie. Netop sådanne ture bygger på at skabe fælles op-

mærksomhed, både voksen og børn initierede. Det pædagogiske personale perspektive-

rer, uddyber og skaber sammenhænge der tager udgangspunkt i vores egen virkelighed.  

 

Læringsmiljøer er indrettet således at det indbyder til at børnene kan indgå i forskellige 

fællesskaber, hvor hver især kan bidrage med de ressourcer de har. Dette giver grobund 

for at alle børn, på tværs af kulturelle baggrunde og køn kan igangsætte lege og deltage i 

aktiviteter. Herunder ligger der enorm meget læring. I den æstetiske læreproces, vil målet 

være at bidrage til ny viden og læring, ved at børnene eksperimentere i deres leg, når le-

gen er båret af deres egen nysgerrighed, lyst og deltagelse. Der er et stort dannelsespo-

tentiale i at turde vise sig frem for andre og tage en rolle og give den personlighed ved 

egen kræft. 

 

Det pædagogiske personale betragter børnenes idéer som noget værdifuldt, der skal af-

prøves. Det gøres ved blandt andet at støtte op om, ved at deltage i og afprøve i samspil 

med børnene og derigennem være rollemodel.  

 

I Mælkebøtten er der fokus på æstetik via kreative processer, som at male, tegne, lave 

pynt til højtiderne og få erfaringer med forskellige materiale og udtryk. Heri ligger både 

den frie fantasi og barnets egne kreative udtryk samt mere bundne opgaver. Stuerne ud-

smykkes med kunstneriske indslag som afspejler børnefællesskaberne og de emner som 

er relevante 

 

Musik og sang fylder dagen igennem, både i rutinerne og i spontant opstået aktiviteter. Fx 

hører der tit en sang med til en gyngetur eller en remse til, når man står og venter på sin 

tur ved håndvasken. Der er stor glæde og læring forbundet med sang og musik og det 

drager helt automatisk børn til, når en sangleg eller andet sættes i gang og skaber fælles 

opmærksomhed. Fra efteråret 2020 skal vi være med i et samarbejde med Roskilde mu-

siske skole som vil styrke vore musiske udtryk fremadrettet.    
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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. 

I Mælkebøtten er vi godt på vej til at skabe en systematisk evalueringskultur, hvor 

forskellige metoder til evaluering samlet set sikrer en løbende evaluering af det 

pædagogiske læringsmiljø, målene samt børnenes trivsel, udvikling, læring og dannelse.  

Evalueringerne i vores daglige pædagogiske arbejde foregår på følgende måder: 
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 Vi arbejder bevidst med at bevæge os sammen som et professionelt 

læringsfællesskab, hvor refleksion over egen praksis og kollegialt feedforward og 

feedback er i centrum. 

 Månedlige udviklingsmøder med afsæt i læst fagliglitteratur og/eller med 

udgangspunkt i et specifikt tema som fx dannelse fra Det pædagogiske grundlag 

reflekterer og evaluerer vores pædagogik. 

 Ugentlige stuemøder med refleksion og planlægning for hver børnegruppe. 

 Pædagogikmøder på tværs af vuggestue og børnehave med evaluering af 

læreplanstemaerne og det pædagogiske grundlag. Til disse evalueringer benytter 

vi Redskab til selvevaluering og Tegn på læring 2. 

 Evaluering over det pædagogiske læringsmiljø samt børns læreprocesser ud fra 

video (ICDP). 

 Refleksion og evaluering på Fokusteammøder med vores tværfaglige 

samarbejdspartnere (PPR og Børn Og Unge). 

 Tværfaglig sparring, refleksion og evaluering om konkrete børn eller et konkret 

børnefællesskab med PPR. Til disse evalueringer benytter vi handleplaner ud fra 

SMITTE modellen.  

 

 

 

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

hvert andet år? 

 

Hvert andet år samles hele personalegruppen til en personalelørdag og udarbejder en 

Meta-evaluering af målene i læreplanen.  

 

Den pædagogiske leder og de faglige fyrtårne holder faglige oplæg gennem dagen der 

understøtter personalegruppen arbejde med evaluering. 

 

Vi anvender dokumentation fra de løbende evalueringer vi har udarbejdet gennem året. 

Blandt andet vores materiale fra Redskab til selvevaluering og tegn på læring 2. 
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Alle personaler medbringer praksisfortællinger samt billede og video materiale som doku-

mentation til evalueringen. 

 

Vi evaluerer Det pædagogiske grundlag samt målene fra læreplanstemaerne på tværs af 

vuggestuen og børnehaven. Således vi understøtter en god sammenhæng af vores pæ-

dagogiske praksis i huset. 
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Her kan I finde yderligere inspiration til 

arbejdet med den pædagogiske læreplan 

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

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

– kan findes på www.emu.dk/dagtilbud 

 

   

Redskab til 

selvevaluering er en 

ramme til systematisk at 

analysere jeres praksis 

inden for centrale 

områder i den styrkede 

pædagogiske læreplan. 

Redskab til 

forankringsproces 

indeholder fem tilgange 

til, hvordan I kan 

arbejde med forandring 

og forankring af et 

stærkt pædagogisk 

læringsmiljø. 

Film introducerer indholdet i og illustrerer 

hovedpointer fra publikationen Den 

styrkede pædagogiske læreplan. 

   

 

 
 

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

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

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

 

Der offentliggøres løbende nye temaer.  

 

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