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Pædagogisk læreplan for  

Børnehuset Solsikken 2020  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den pædagogiske læreplan udgør rammen og den fælles retning for   

vores pædagogiske arbejde med børnenes trivsel, læring, udvikling og   

dannelse. Læreplanen er et levende dokument, som kort beskriver   

vores pædagogiske overvejelser og refleksioner med eksempler, der   

er retningsgivende for det daglige pædagogiske arbejde. 
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Den pædagogiske læreplan udarbejdes med udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag samt 

de seks læreplanstemaer og de tilhørende pædagogiske mål for sammenhængen mellem det 

pædagogiske læringsmiljø og børns læring.   

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

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

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

formidler alle relevante krav til arbejdet med den pædagogiske læreplan og er dermed en 

forudsætning for at udarbejde den pædagogiske læreplan. Derfor henvises der gennem skabelonen 

løbende til publikationen. På sidste side i skabelonen er der yderligere information om relevante 

inspirationsmaterialer.  
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Hvem er vi?   

Vi er et børnehus der består af en vuggestueafdeling og en børnehaveafdeling. 

Vuggestueafdelingen er beliggende på adressen Ringparken 3 og børnehaveafdelingen er 

beliggende på adressen Astersvej 25. Vi er et mangfoldigt børnehus med en flerkulturel 

børn-, forældre- og personalegruppe. Et børnehus hvor personalet tager udgangspunkt i 

børnenes ressourcer og altid har børnenes trivsel, udvikling og læring i fokus. For os er det 

essentielt at børnene oplever at de er i trygge rammer, i et hus fyldt med liv, leg og læring. 

Et børnehus, hvor det gode børneliv er i fokus.  

Vi arbejder med alle temaer, i den pædagogiske læreplan.  

Vi arbejder særligt med De Grønne spirer, Marte Meo, samt udvikling af børnenes sprog 

som en del af arbejdet med læreplanstemaerne. 

De Grønne Spirer: er Friluftsrådets grønne mærkningsordning. Vi har igennem flere år 

arbejdet med de Grønne spirer, som har fokus på udeliv, natur og miljø, samt en grøn og 

sund hverdagskultur. Undersøgelser viser, at aktiviteter i naturen har positiv betydning for 

børns fysiske og mentale sundhed, for indlæringsevnen og for udvikling af barnets motorik.  

Børnehuset Solsikken har det Grønne flag og fået godkendt forskellige forløb. De Grønne 

Spirer handler bl.a. om, at vi arbejder på forskellige måder med naturen igennem forskellige 

projekter. Eks. Vi dyrker blandt andet selv frugter og bær. Når frugterne er modnet bruger vi 

dem til at lave saft, most og marmelade. Vi går på jagt efter forskellige insekter året rundt 

og viser børnene diversiteten i både årstiderne og dyrelivet som medfølger. Vi går også ture 

i nærområdet hvor vi samler affald, for at lære børnene at passe på naturen.   

Marte Meo: betyder ved egen kraft. Når vi aktivt bruger Marte Meo i hverdagen, er det 

fordi vi ved det virker. Metoden bygger på at følge barnets initiativ, positiv bekræftelse af 

barnets initiativ, at vi sætter ord på egne og barnets initiativ, bevidstheden om turtagning og 

til sidst at den voksne/omsorgspersonen leder interaktionen positivt. Vi har tre pædagoger, 

der i øjeblikket uddanner sig til Marte Meo terapeuter. To af medarbejderne forventes at 

blive færdig med deres Marte Meo terapeut uddannelse i januar 2022. 

Sprog: Vi arbejder desuden med udvikling af børnene sproglige kompetencer. Vi arbejder i 

vuggestuen med sprogtrappen, samt sprogscreening og i børnehaveafdelingen sprogscreener 

vi børnene. På denne måde sikrer vi, at barnet udvikler sig optimalt og at evt. 

problemstillinger tages op med det samme. En af pædagogerne i institutionen er desuden 
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sprogvejleder, idet medarbejderen har taget en diplomuddannelse i børns tilegnelse af sprog.  

 

Vi benytter følgende understøttende sprogstrategier i institutionen: 1) Følger barnets 

interesse/r, 2) bruger åbne spørgsmål, 3) venter på barnets svar, 4) fortolker og udvider hvad 

barnet siger, 5) hjælper barnet med at sætte ord på, 6) forklarer ord som barnet ikke kender i 

forvejen, 7) relaterer til noget barnet kender, 8) udnytter de sproglige kompetencer barnet har 

i forvejen, 9) retter ikke barnets fejl direkte, 10) leger med sproget når det er muligt.  

 

 

Pædagogisk grundlag  

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

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

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

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

De centrale elementer er:   

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

▪ Dannelse og børneperspektiv. Børn på eksempelvis 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.  
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▪ Læring. Læring skal forstås bredt og læring sker fx. gennem leg, relationer, planlagte aktiviteter, 

udforskning af naturen og ved at blive udfordret.  

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

personale sætter rammerne for. 

▪ Pædagogisk læringsmiljø. Et trygt og stimulerende pædagogisk læringsmiljø, er udgangspunktet for 

arbejdet med børns læring.  

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

barnets læring.  

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

▪ Sammenhæng til børnehaveklassen. Sammenhæng handler blandt andet om at understøtte børns 

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

 

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

udgangspunkt for arbejdet med den pædagogiske læreplan og dermed det pædagogiske 

arbejde med børns læring i dagtilbud.”  

”Nogle elementer i form af f.eks. børnesynet skal altid være til stede i det pædagogiske 

læringsmiljø, mens andre elementer som f.eks. arbejdet med at skabe en god overgang til 

børnehaveklassen kan være mere tilstede i nogle sammenhænge end andre.”  

 

Børnesyn, Dannelse og børneperspektiv, Leg, Læring og                                     

Børnefællesskaber  

Først forholder I jer til de fem elementer:   

▪ Børnesyn  

▪ Dannelse og børneperspektiv  

▪ Leg  

▪ Læring   

▪ Børnefællesskaber.  
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Hvordan de fem centrale elementer kommer til udtryk hos os, ud fra det fælles 

pædagogiske grundlag og bliver omsat i vores hverdag sammen med børnene  

Børnesyn 

Børn er kompetente væsener med gode intentioner. Vi ser børnene som formidler af et udtryk, vi som 

pædagogisk personale har et ansvar for at forsøge at forstå. F.eks. hvis et barn græder, er det vores 

overbevisning at barnet udtrykker en følelse, som skal rummes af den voksne. Derved får børnene en 

oplevelse af, at blive forstået og at følelserne bliver anerkendt. Børn agerer ud fra de kompetencer de  

besidder og har derfor brug for, en guidende voksen som kan anvise hvordan man gør. F.eks. hvis  

man får taget sin skovl og spand af et andet barn, så er det okay at blive ked af det og vred, men det  

er ikke hensigtsmæssigt at slå. Derimod anviser den voksne en bedre løsning, ved at kommunikere  

verbalt. Vi tilrettelægger dagen ud fra en legende tilgang, sådan at flest mulige børn er optaget af den 

igangværende aktivitet, eller om ikke andet bliver motiveret til følge aktiviteten. Vi tager 

udgangspunkt i Vygotsks nærmeste udviklingszone, så forventningerne er afstemt med hvor det 

enkelte barn er i sin udvikling. Vi laver derfor børnegrupper ud fra hvor børnene er i deres udvikling, 

da børn udvikler sig i forskellige tempi.   

 

Personalet er rummelige i forhold til den mangfoldige børnegruppe, som Børnehuset 

Solsikken består af. Vi behandler børn forskelligt for herved i højere grad, at kunne 

behandle børnene lige.  

 

Dannelse 

Dannelse sker i samspillet med andre mennesker og derfor inddeler vi børnene i mindre 

grupper. Gennem gentagelser og afprøvning af forskellige adfærdsmønstre, spejler 

børnene sig i andre børn og voksne. Det er derfor vigtigt, at vi møder barnet med et 

positivt børnesyn, sådan at barnet får et positivt selvbillede. I fællesskabet anviser vi og 

guider børnene, så de til en anden gang har redskaber til at kunne håndtere lignende 

situationer. Dette kan f.eks. være i den måde, vi forhandler og går på kompromis i en leg.   

Det er gennem den gode relation vi som pædagogisk personale har mulighed for, at guide 

børnene og hjælpe dem til at danne sig selv.  

 

Vi har som institution mulighed for, at præsentere mangfoldigheden og de mange 

forskellige styrker, mangfoldigheden giver. Vores forskellighed får værdi, når vi 
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tillægger den værdi.  F.eks. når et barn bliver ked af, ikke er være lige så hurtig som et 

andet barn, så italesætter vi barnets andre kompetencer, som også er værdifulde. Vi 

fremhæver børnenes kvaliteter i de situationer hvor de opstår. F.eks. du er en god ven, du 

hjælper Peter med at få skoene af.   

 

Børneperspektiv 

Vi følger børnenes spor og er de nysgerrige voksne, som tuner os ind på børnenes 

interesser. Vi giver børnene medbestemmelse gennem dagligdagen, i det omfang det 

er muligt. Når børnene kommer med ønsker til aktiviteter, imødekommer vi det ved 

f.eks. at vi ændre/tilpasse aktiviteten. Når vi tager på tur og målet er at skulle ned og se 

toget på stationen, men børnene på vejen finder nogle mariehøns og er optaget af dette, 

så bliver vi ved mariehønsene og gør det til ”målet” for den gode tur. Børnene har 

medindflydelse og kan være med, til at udvikle aktiviteten ved at byde ind undervejs, 

med det som de er optaget af.   

I vuggestuen, hvor børnene ikke har sproget til at fortælle hvad de ønsker, bærer 

hverdagen præg af børnestyrede lege. Vi følger børnene, samt det de viser interesse for. 

Vi udvikler legene hvis det giver mening. Ved at følge børnenes spor sikrer vi os, at deres 

ønsker for leg bliver hørt.  Personalet kan bruge de børnestyrede lege til at inddrage andre 

børn og udvikle legene.  

I børnehaven har børnene væsentligt mere sprog og derfor kan de selv invitere de voksne, 

til de frie lege. Dog følger de voksne stadig børnenes spor og er aktive nysgerrige 

voksne, som bidrager til aktiviteter og læring. I børnehaven spørger personalet til 

børnenes ønsker til lege og i aktiviteterne bruger de voksne børnenes input, til at udvikle 

legen og inddrage børnenes idéer.   

I konfliktsituationer mellem børnene eller barn-voksen bruger vi børnenes perspektiv, så 

de bliver set og hørt. Børnenes stemme er vigtig i konflikthåndtering, idet de skal føle sig 

hørt, set og ikke mindst forstået. F.eks. hvis et barn ikke vil ud, bliver man nødt til at 

finde ud af hvad der ligger til grund for dette. Det kan være hvis bukserne driller eller er 

for stramme, så finder vi en hensigtsmæssig løsning, sådan at barnet kan komme med ud 

på en tryg og god måde. Herved føler barnet sig forhåbentlig forstået og imødekommet i 

konflikten.  

Når børnene oplever konflikter imellem hinanden, så guides børnene til at prøve at forstå 
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hvad der ligger til grund for konflikten hos det andet barn. Vi hjælper og guider børnene 

til at lytte til hinanden, bl.a. ved at spørge børnene om hvad der skete og hvorfor de 

gjorde som de gjorde. På den måde får børnene mulighed for, at høre hinandens 

synspunkter og bevæggrunde og kan derigennem opnå en større forståelse for hinanden.   

Leg  

Vi prioritere legen højt. Fordi det er igennem legen, at børnene mødes og bearbejder 

deres oplevelser. Igennem legen får barnet indblik i hvordan verden hænger sammen. 

Legen kan være et frirum til at afprøve ting som barnet har set, hørt om eller oplevet 

tidligere. Vi ønsker, at børnene igennem legen bruger deres fantasi, sprog, virkelyst, 

nysgerrighed, sociale kompetencer, samt at de herved opbygger deres selvværd og 

identitet. Igennem legen er der gode muligheder for, at børnene lærer at forhandle. F.eks. 

”Jeg var babyen i går, så nu vil jeg gerne være moderen i dag”.   

 

0-3 årige børns lege adskiller sig fra de større børns lege. Her ses, at børnene ofte leger 

konkrete lege, hvor de bearbejder det de oplever i deres hverdag. F.eks. leger børnene at 

de dækker bord og spiser mad ligesom de oplever, at det foregår ved afvikling af det 

rigtige frokostmåltid.  

Legene er ofte præget af gentagelser.   

Leg for de 3-6 årige børn er mere karakteriseret ved brug af fantasi, afprøvning af 

regler og for handlinger. F.eks. kan de lege, at de flyver til månen selvom de sidder på 

en gynge.   

 

Læring  

Der er læring hele dagen i et dagtilbud. Læring sker som oftest ubevidst og ofte læres 

der igennem leg og aktiviteter. De daglige rutiner i dagtilbud er vigtige i forhold til 

børns læring og her prioritere vi, at børnene opnår læring. Dette gør vi f.eks. ved, at 

personalet bruger den tid som det tager i forbindelse med, at børnene skal tage tøj på. 

For os er det helt essentielt, at børnene øver sig i f.eks. at tage tøj på selv, at spise, gå 

på toilettet og mange andre rutineopgaver. Dette fordi, at det er her børnene lære – og 

bliver bekræftet i deres kunnen. Selvhjulpenhed skaber selvstændighed, hvilket vi 

bakker kraftigt op omkring. F.eks. når barnet selv kan tage tøj på, så kan barnet også 

hurtigere komme på legepladsen, og i gang med de lege barnet gerne vil lege. I nogle 

tilfælde ser vi, at børnene gerne vil hjælpe andre børn med at få tøjet på. Børn oplever 
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her, at de ikke kun mestrer at tage tøj på selv, men også mestrer det af at hjælpe andre – 

det giver forøget selvtillid og selvværd, samt gode relationer.  

 

Planlagte pædagogiske aktiviteter: Når vi eksempelvis leger med kartoffelmel og vand 

oplever børnene, hvad der sker når der tilføjes mere vand til melet. Her lærer børnene 

f.eks. om hvad forskellige konsistens ér er. Det samme gælder når vi laver fløde om til 

smør, eller presser æblerne til most.   

 

Børnefællesskaber  

Leg, dannelse og læring sker i børnefællesskaber, som det pædagogiske personale sætter 

rammerne for. Relationer og venskaber er afgørende, hvis barnet skal opleve at være en 

del af fællesskabet og blive respekteret, samt lyttet til. Vi er optagede af, at alle børn har 

mulighed for at etablere venskaber på tværs af alder, køn og kultur, og at mobning 

forebygges.  Børnefællesskaber opstår i vores dagligdag. Dette ser vi ved lege, 

måltiderne i løbet af dagen, ved samlinger, samt på ture ud af huset. Vi ser i 

børnefællesskaberne, at der ofte opstår en fælles interesse, at der deles børnene imellem 

og at børnene herved øger deres samhørighed og fællesskabet får værdi.  

 

Børnefællesskabet 

Børnefællesskabet bruges som en inkluderende metode. Er der f.eks. et barn med sociale 

vanskeligheder, kan et voksen styret børnefællesskab være med til, at inkludere barnet i 

et socialt fællesskab. Vi arbejder altid målrettet på, at barnet får succesoplevelser, hvilket 

er medvirkende til, at styrke barnets selvtillid og selvværd. Børnene deltager i forskellige 

børnefællesskaber i løbet af en dag. Her dannes der nye relationer. De forskellige 

relationer og grupper skaber nye rammer for børnenes sociale udvikling.   

Børnefællesskaber er ikke kun noget de voksne arrangere, men også noget som opstår 

når børnene selv vælger deres legekammerater. I disse tilfælde er pædagogens rolle, at 

observere og reflektere og evt. hjælpe hvis der måtte opstå behov for dette. 
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Pædagogisk læringsmiljø  

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

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

vokseninitierede aktiviteter, spontane aktiviteter, børneinitierede aktiviteter 

samt daglige rutiner giver børnene mulighed for at trives, lære, udvikle sig og 

dannes. Det pædagogiske læringsmiljø skal tilrettelægges, så det inddrager 

hensynet til børnenes perspektiv og deltagelse, børnefællesskabet, børnegruppens sammensætning og 

børnenes forskellige forudsætninger.”  

 

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

trives, lære, udvikle sig og dannes?  

 

Hvor godt det pædagogiske læringsmiljø er afhænger af en række faktorer:  

Personalets uddannelse og kompetencer, normering, børnegruppens størrelse og de fysiske rammer.  

Personalets uddannelse og kompetencer 

I Børnehuset Solsikken arbejder vi med De Grønne Spirer, udvikling af børnenes sprog, samt Marte 

Meo metoden (dette er tidligere beskrevet). Tre i personalegruppen er i gang med at uddanne sig, til 

Marte Meo terapeuter. Vi har hvert år personale som deltager i kursusdage omhandlende De Grønne 

Spirer og en medarbejdere har en diplomuddannelse i børns sprog. Herudover deltager personalet 

løbende i grundkurser i pædagogik, første hjælp, kurser i arbejdet med børn i udsatte positioner, samt 

kurser i udvikling af børns sprog. Uddannelse og deling af viden både fra kurser og fra hverdagen 

skaber en høj faglig kvalitet, samt motiverede medarbejdere. Motiverede og engagerede medarbejdere 

med en høj trivsel medfører ofte lavere sygefravær. Dette medfører at der er mere tid til faglige 

refleksioner, det gode arbejdsmiljø og tiden til børnene bevares.  

Normering 

Normeringen er ens i alle institutioner i Roskilde kommune. Vi har dog flere børn i udsatte positioner, 

end normalt. Derfor har vi fået bevilget ekstra midler, sådan at vi har ca. 1½ stilling ekstra i vores 

vuggestueafdeling. Vi er optagede af, at både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø er optimale. For at 

bevare dette, er vi alle i en løbende dialog med hinanden. Vi taler om hvad vi kan gøre for fortsat, at 

sikre både det gode fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Dette er også medvirkende til, at både børn og 
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voksne har en god hverdag.  

 

Børnegruppernes størrelse  

Vi inddeler ofte børnene i mindre grupper fordi dette giver mere plads til fordybelse, 

nærvær og plads til det enkelte barns særlige behov. Vi er bevidste om hvordan vi 

sammensætter grupperne, hvilke børn der er i dem. Dette fordi, at det skaber grobund for at 

børnene udvikler sig optimalt.  

 

De fysiske rammer 

Vi er opmærksomme på, at skabe gode fysiske rammer. Vi har fået støjdæmpet både 

vuggestueafdelingen og børnehaveafdelingen. Dette betyder at afdelingerne er støjdæmpet 

på samme niveau som nyopførte institutioner. Vi er har desuden etableret læringsmiljøer i 

alle rum – man kunne kalde det for ”rum i rummene”. Afgrænsede læringsmiljøer giver 

plads til fordybelse for børnene, sådan at legen i højere grad kan foregå uforstyrret i 

længere tid. Vi er også bevidste om at børn søger lyset – forstået på den måde at lys over 

legemiljøer gør, at børn oftere søger dem. Vi har i begge afdelinger store og hyggelige 

legepladser som vi benytter hele året rundt. 

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?  

Samarbejdet med forældrene om barnets og børnegruppens trivsel og læring, sker gennem 

forskellige fora. Først og fremmest er der den daglige kontakt, hvor forældrene får 

informationer om barnets dag. Dette sker både som garderobesnak ved 

aflevering/afhentning, samt via kommunikationsplatformen Aula. Her ligges der billeder 

og tekster op om dagens indhold/aktiviteter, samt de temaer der arbejdes med.   

To gange årligt afholdes der forældremøder, hvor der holdes forskellige oplæg om 

børnehusets årshjul, informationer om hvad der arbejdes med i børnegrupperne, samt 
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hvordan vi arbejder med læring i rutinerne. Der arbejdes f.eks. med fokus på 

selvhjulpenhed i forhold til at kunne tage tøj af og på, når man skal ind og ud til 

legepladsen, samt selvhjulpenhed i forhold til spisning. Her øves der i at spise med bestik, 

samt selv at kunne smøre sin mad.   

I løbet af året afholdes der også sommerfester med fokus på fællesskaber, samt 

bedsteforældredage hvor bedsteforældre og børn, er sammen om at plante blomster på 

legepladserne. Derudover afholdes der julearrangementer med Luciaoptog samt en 

Halloween dag.Her børnene kommer udklædte og forældrene er inviteret til suppe på 

legepladsen om eftermiddagen.  

En gang årligt – eller oftere ved behov - afholdes der forældresamtaler. Her arbejder vi 

med Hjernen og Hjertets dialogredskab, hvor forældrene udfylder en del og personalet 

udfylder en del. Tilsammen giver dette et godt udgangspunkt for samtalen om, hvor 

barnet ligger i forhold til trivsel og udvikling. I vuggestuen arbejdes der herudover med 

sprogtrappen og i børnehaven med sprog screening. Disse redskaber inddrages også i 

forældresamtalerne. 

 

Børn i udsatte positioner  

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

læringsmiljø tager højde for børn i udsatte positioner, så børnenes trivsel, 

læring, udvikling og dannelse fremmes.”  

 

 

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

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

Børn i udsatte positioner er en sammensat gruppe. Det kan være børn fra familier med en 

svag socioøkonomisk baggrund, børn med fysisk/psykisk funktionsnedsættelse eller børn, 

der i bestemte situationer befinder sig uden for fællesskabet. Vi arbejder med at alle børn 

inddrages, uanset om det handler om udvikling af barnets sprog, eller udvikling af barnets 

sociale kompetencer.  

Dette sikrer vi ved, at arbejde i mindre grupper. Vi er opmærksomme på betydningen af at 
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sammensætte børnene i grupper, der udviklingsmæssigt er på niveau med hinanden. F.eks. 

hvis et barn ikke er sprogligt aldersvarende, så sammensætter vi den gruppe som barnet 

kommer i med børn på samme niveau. Herved får barnet de optimale forudsætninger, for at 

udvikle sit sprog. Et andet eksempel er, hvis et barn har svært ved at etablere legerelationer 

med de andre børn, så hjælper personalet barnet ved at igangsætte en leg, hvor barnet får en 

central og positiv rolle.   

Samtidig er det vigtigt, at pædagogen der har udviklingsarbejdet med gruppen/barnet, er 

godt klædt på til opgaven. Dette sker igennem faglig sparring fra medarbejdere i PPR, ved 

efteruddannelse, samt ved at dele refleksioner med kollegaer.   

I forhold til børn i udsatte positioner, har vi løbende et tæt samarbejde med barnets 

forældre. Vi afholder møder hvor vi udarbejder handleplaner for, hvordan der arbejdes i 

institutionen og hvordan forældrene kan støtte op om barnets udvikling i hjemmet. Vi 

evaluerer løbende vores arbejde med børn i udsatte positioner i personalegruppen – dette 

gør vi til stuemøder, personalemøder, møder med medarbejdere fra PPR, samt møder 

med forældrene.   

 

Sammenhæng til børnehaveklassen  

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

sidste år i dagtilbuddet tilrettelægges et pædagogisk læringsmiljø, der   

skaber sammenhæng til børnehaveklassen.”  

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

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

sammenhæng til børnehaveklassen?  

Vores Sommerfuglegruppe består af vores kommende skolebørn. I sommerfuglegruppen 

har vi særligt fokus på, at få de sociale kompetencer finpudset inden skolestart. Vi mener 

det er vigtigt, at børnene har positivt øje på hinanden og at de kan udsætte egne behov, samt 

udvise empati for andre. Det kan f.eks. være, at de øver sig i at vente på tur ved at de 

rækker fingeren op, når de gerne vil fortælle noget og ikke bare bruser ud med det de har på 

hjertet, imens en anden taler. De øver sig også i, at kunne hjælpe andre med ting som de 

godt selv kan. F.eks. så er Sommerfuglebørnene meget stolte, når de kan nå et spil på 
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hylden, som de små ikke selv kan tage ned. Eller når Sommerfuglebørnene på en tur, går 

med en af de mindre børn i hånden. Dette er fordi vi tildeler dem et ansvar, hvor de kan vise 

de mindre børn hvordan man agerer, når man går på række. Her er det nemlig vigtigt, at alle 

følger med og at der ikke kommer ”huller” i rækken.   

Sommerfuglebørnene får også et større ansvar i børnehaven. De har legetøj som kun er til 

Sommerfuglene og som de passer ekstra godt på fordi det er noget særligt, at kun de må 

lege med det. Vi introducerer børnene for bogstaver, tal og former, de øver sig i at skrive 

og genkende deres eget navn m.m. Derudover stilles der større krav til selvhjulpenhed. 

F.eks. øver børnene sig inden SFO/skolestart på, at de selv skal kunne tørre sig når de går 

på toilettet. De skal også selv kunne tage tøj af og på, selv lyne jakken m.m.  

Det sidste år i børnehaven bruges også på, at gøre børnene parate til at kunne modtage 

kollektive beskeder og lytte til historier som læses over længere tid  

I børnehaven samarbejder vi med Østervangsskolen og Hedegårdsskolen. Østervangsskolen 

er vores primære samarbejdspartner, da vi sender flest børn til denne skole.  

I samarbejdet med Østervangsskolen indgås hvert år en fælles skriftlig aftale om antal 

besøgsdage, overleveringsmøder m.m. Vi besøger skolen og SFOen flere gange i løbet af 

året, f.eks. til teaterforestillinger. Derudover besøger SFO’ens personale børnene i 

børnehaven, for at hilse på dem inden de starter. Vi besøger også SFOen med børnene, for 

at de kan se stedet inden de starter d. 1. maj. 

 
 

Inddragelse af lokalsamfundet  

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

lokalsamfundet i arbejdet med etablering af pædagogiske læringsmiljøer for børn.”  

 

Hvordan inddrager vi lokalsamfundet, i arbejdet med at skabe pædagogiske 

læringsmiljøer for børn? 

Vi er optagede af at kigge udad og se mulighederne for, at skabe et dynamisk læringsmiljø, 

idet vi ser dagtilbuddet som en del af en større samfundsmæssig sammenhæng. Vi tager 

løbende stilling til, om læringsmiljøerne til stadighed er interessante for børnene. Vi får 

f.eks. inspiration til nye læringsmiljøer eller en opdatering af eksisterende læringsmiljøer, 

når vi tager på ture til Naturcentret i Boserup skov, til Julegudstjeneste med oplæsning af 

historier fra biblen, ser forestillinger i ”Åben dans” mv.   
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Eks.: I forbindelse med vores besøg i Jakobskirken ved juletid sender kordegnen altid 

nogle sange, som de i Kirken gerne vil have vi øver med børnene, inden de kommer til 

julegudstjenesten. Vi øver os sammen med børnene på sangene og pynter også institutionen 

op – herved bliver læringsrummet til dels forandret i julemåneden.   

Eks.: vi har besøgt Zoologisk have i København flere gange. Vi er to medarbejdere der har 

”kort” til at komme i BIO3, som er et værksted hvor vi lærer børnene om forskellige dyr. 

Dyrene tages ud af burene og børnene får lov til at holde dem hvis de har lyst (dyrene er et 

marsvin, skildpadder, rosenbiller, vandrende pinde, en russisk rottesno, en tudse, mus, 

larver, forskellige dyreskind samt forskellige dyrekranier). Både inden og efter besøget 

taler vi med børnene om dyr, deres levevaner, ser billeder f.eks. på IPads eller i bøger. Vi 

låner evt. også bøger på biblioteket om særlige dyr.   

Inspiration til læringsmiljøer kan komme fra mange forskellige steder – det handler for os 

om, at følge børnene spor og evt. tilrette eller ombygge et læringsmiljø, enten ud fra hvad 

vi ser eller ud fra hvad børnene konkret ønsker sig.   

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 

inddrages 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? 

Det fysiske læringsmiljø  

Vi har i begge afdelinger fået støjdæmpet vores lokaler så de svarer til de krav, der stilles til 

nybyggede institutioner. Disse tiltag har medført et lavere støjniveau, til stor gavn for både 

børn og personale. Dette ses bl.a. i børnenes lege som nu er mere rolige, vi ser desuden at 

børnene fordyber sige mere i legene.  

I børnehaven  

I børnehaven har vi indrettet os med funktionsopdelte rum. Vi har et rum kaldet 

byggepladsen som indeholder klodser, biler, togbaner og lign. Her kan der bygges hus, tårne, 
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togbaner, bilbaner m.m. Der skiftes jævnligt ud i legetøjet alt efter hvad børnene i perioder er 

optaget af. Det kan f.eks. være at bilerne skiftes ud med Duplo eller Duplo skiftes ud med 

kuglebaner. Vi har også et Danserum, som tidligere var et rum hvor vi havde udklædningstøj 

og en dukkekrog. Da vi oplevede, at børnene ikke brugte rummet, blev det i stedet lavet om 

til danserum med scene, discolys, stort spejl og musik. Dette fordi børnene gav udtryk for, at 

de gerne ville flere fysiske aktiviteter med musik og bevægelse. Vi har derudover et 

læringsrum (i rummet) til Plus-plusser og magneter, et læringsrum til dinosauruslege, et 

krearum hvor vi tegner, maler og klipper, samt to læse/hyggekroge til de mere stille 

aktiviteter. Børnene vælger selv, i hvilke rum de vil lege, når der ikke er voksenbestemte 

aktiviteter på stuerne eller legepladsen. Vi har også en stor legeplads med to sandkasser, to 

trampoliner, en redegynge, en vippe, et legehus, et klatretårn, bålhytte og en fodboldbane.  

  

I vuggestuen 

Vuggestuen har indrettet de tre stuer ud fra princippet om, at der skal være flere forskellige 

læringsmiljøer. Alle stuer indeholder et læringsmiljø der stimulerer børnenes grovmotorik 

- dette kan f.eks. være tumleklodser, rutsjebane eller lign. Alle stuer indeholder på samme 

måde læringsmiljøer, som appellere til ro og fordybelse. Dette kan være en krog til bøger, 

et sted hvor man kan sidde og tegne, lave puslespil, m.m. Der er også andre læringsmiljøer, 

eksempelvis til konstruktionsleg som f.eks. duplo klodser, stableklodser eller lign. og et 

læringsmiljø til rolleleg, som f.eks. køkken, udklædningstøj, dukkekrog eller lign. 

Derudover er der et ekstra rum til rytmik, motorisk udfoldelse, samt andre voksenstyrede 

aktiviteter. Vi bruger også legepladsen meget og flytter gerne aktiviteterne derud.   

Det psykiske læringsmiljø 

Vi har i begge afdelinger en respektfuld tone blandt børn og voksne. Vi er bevidste om, at 

vi taler ordenligt til hinanden. I konflikter høres begge parter for bl.a. at få en større 

forståelse for, hvorfor den anden reagerer/siger som denne gør. For os er det vigtigt, at alle 

føler sig set og hørt. Når medarbejdere møder ind, siger de siger godmorgen og når 

medarbejderne går hjem siger de farvel til alle i huset. Vi forventer at børn og forældre 

også siger hej ved ankomst og farvel når man går. Vi har årligt samtaler med forældrene og 

vi prioriterer højt, at kunne tage en ekstra samtale hvis forældrene (eller vi) har behov for 

dette.   
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Æstetik  

Vi har indrettet vores to afdelinger, så de virker inspirerende og stimulerende for børnene.  

Dette opleves bl.a. gennem sanselegetøj på væggene i vuggestuen, lys og farver. I 

børnehaven har vi på væggene sange, bogstaver med billeder af børnene, tegninger og 

malerier som børnene har lavet i forbindelse med projekter m.m. Dette stimulerer bl.a. lyst 

til samtale om de ting børnene har kreeret, de sange de har sunget m.m. Vi har indrettet 

legemiljøerne med gulvtæpper og lys, for at skabe ro og hygge i de forskellige miljøer.  

 

De seks læreplanstemaer  

 

”Den pædagogiske læreplan skal udarbejdes med udgangspunkt i seks  

læreplanstemaer samt må for sammenhængen mellem læringsmiljøet  

og børns læring.  

Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan det pædagogiske  

læringsmiljø understøtter 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.”  

 

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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Barnets alsidige personlige udvikling 

Vi støtter barnets alsidige personlige udvikling, ved at  give børnene forskellige oplevelser 

og muligheder for, at udvide deres erfaringsverden og deltagelsesmuligheder.  

Vores vuggestue og børnehave er indrettet i forskellige læringszoner og læringsrum, som 

børnene kan bevæge sig imellem. Her kan de udforske deres idéer og teorier om hvordan 

ting fungerer i trygge rammer. Børnene får mulighed for at fra- og til-vælge forskellige 

aktiviteter og relationer til både børn og voksne, hvilket styrker deres mod til at gå egne 

veje. 

Det fysiske læringsmiljø er indrettet i små rum, fordi vi herved sikrer ro til fordybelse. Vi 

ønsker at børnene føler, at de har en værdi i sig selv og at børnene får en grundtro på sig 

selv som individer.  

Eks. fra vuggestuen: Et lille barn sidder på gulvet, den voksne kommer ind på stuen. Barnet 

rækker armene op efter den voksne. Den voksne aflæser barnet og tager barnet op, barnet 

får en krammer.  Herefter sætter den voksne og barnet sig ned på gulvet. Barnet går derefter 

ud og leger med de andre børn. Eksemplet viser, at barnet er blevet mødt med det behov det 

har og er blevet bekræftet i dette, samt at barnet bliver passet på og værdsat af nære 

tillidsgivende voksne. Herefter er barnet klar til nye udfordringer.   

Eks. Fra vuggestuen: børnene viser, at de gerne vil gå balancegang på kanten til gyngerne. 

Der er et barn som kigger på, men som ikke deltager. Den voksne italesætter de andre 

børns handlinger, og inviterer barnet til at prøve, imens barnet og den voksne holder i 

hånden. Dette gør at den voksne styrker barnet selvtillid ved at fortælle hvor godt barnet 

klarer det, og til sidst tør barnet gå selv. Barnet oplever sig selv på en ny måde, som en der 

nu kan gå balancegang. Barnet har også fået udviklet et handlemønster til at klare nye 

forhindringer. Dette betyder, at barnet får gåpåmod til at møde nye udfordringer, hvor det 

ser sig selv som kompetent.  

Eks. Fra børnehaven: I børnehaven dækker børnene på skift bord for hinanden. Barnet 

bliver set af de andre børn og mødt positivt – dette giver selvtillid fordi barnet kan mestre 

en opgave. Samtidig giver det selvværd fordi barnet har taget ansvar for en opgave og får 

en værdi i fællesskabet. Herved får barnet mod på, at give sig i kast med andre opgaver. Vi 

som personale forsøger altid at forstørre børnenes hverdagssejre, ved at være engageret og 
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ved tydeligt at give udtryk for succesen.  

De voksne er altid i nærheden, hvor de enten kan positionere sig som den der går foran, 

ved siden af, eller bagved - alt efter hvad barnet har brug for. Vi er ekstra opmærksomme 

over for de voksnes positionering i forhold til børn i udsatte positioner. Disse børn, kan 

have mere brug for guidning fra de voksne. Den ekstra guidning gør, at børnene får skabt 

nye handlemønstre både ved konflikter og til at klare andre udfordringer. 

Social udvikling  

”Social udvikling er udvikling af sociale handlemuligheder og 

deltagelsesformer og foregår i sociale fællesskaber, hvor børnene kan 

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

indflydelse og med at værdsætte forskellighed. Gennem relationer til andre 

udvikler børn empati og sociale relationer, og læringsmiljøet skal derfor 

understøtte børns opbygning af relationer til andre børn, til det 

pædagogiske personale, til lokal- og nærmiljøet, til aktiviteter, ting, legetøj m.m.” og som bidrager til 

demokratisk dannelse.  

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø børnenes sociale 

udvikling? Herunder, hvordan vores pædagogiske læringsmiljø:  

▪ Understøtter de to pædagogiske mål for temaet Social udvikling  

▪ Tager udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag   

▪ Ses i samspil med de øvrige læreplanstemaer  

Vi styrker de sociale egenskaber gennem voksenstyret leg og fri leg, både i faste alders- og 

udviklingssvarende grupper og mixede grupper. Vi oplever især i fri leg, at børn der er gode 

til en aktivitet f.eks. plusplusser, laver nogle gode lege som de andre børn bliver draget af, 

og gerne vil være en del af. I de frie lege som tager udgangspunkt i barnets egen lyst og 

interesse, styrkes lysten til at lege med de andre børn, da barnet har nogle ressourcer som 

kommer i spil og det giver succesoplevelser. Det kan være oplevelser som styrker relationen 

til andre børn, og de relationer kan barnet tage med og støtte sig op af i andre 

sammenhænge.   
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I børnegrupperne får børnene øvet empati. De store børn, drager ofte omsorg over for de 

små. Personalet sætter ord på følelser og hensigter, så børnene har mulighed for at skabe 

mening i sammenhæng. I den givende situation, hvor der evt. opstår et negativt eller positivt 

møde mellem to børn, sætter vi ord på det børnene udtrykker, nonverbalt og verbalt. ”Du 

smiler, du blev glad for at se Isabella” ”Se Thor, Bjørk bliver ked af det, når du slår”.  Vi 

hjælper børnene ind i fællesskaberne og legene. Hvis et barn har svært ved at komme ind i 

leg med andre børn, er det de voksnes ansvar at skabe rammer og lege, som inddrager dette 

barn. Det gør vi f.eks. ved, at den voksne starter en leg eller aktivitet med barnet, og 

inviterer andre børn med ind i legen. Det gælder om, at tilrettelægge aktiviteter/lege, som de 

enkelte børn kan være deltagende i og derved få succesoplevelser, på trods af ressourcer, 

behov og vanskeligheder. Vi bruger de voksenstyrede lege og aktiviteter til at ”lære børnene 

at lege”. Nogle børn har ikke lege erfaringer nok og de kan derfor have svært ved at vide, 

hvordan man leger og hvad man kan lege med. Derfor skal børnene have legeerfaringer, 

som de kan bruge og tage med sig videre, samt senere bygge videre på.  

Vi ser en styrke i, at benævne børnene og deres handlinger og hensigter. På den måde 

hjælper vi børnene til at få øjne på hinanden, se hvad de andre børn gør og hermed blive 

inspireret og lære af hinanden. Det giver også børnene en følelse af, at være en del af det 

sociale fællesskab, da de bliver set og hørt af den voksne og de andre børn, og desuden 

bliver inddraget i aktiviteten.   

Til de børn der kan have vanskeligheder, i forhold til at navigere i de sociale 

sammenhænge og forstå sig selv og andre, sætter vi konkrete indsatser i gang. Det kan 

være et forløb med Sunshine Cirkle, eller andre aktiviteter, som støtter barnet i at kunne 

navigere i de sociale sammenhænge. 

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  
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guides til at indgå i fællesskaber med andre børn.”  

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. 
 

 

Børns sprog er en vigtig faktor, i forhold til at kunne indgå i sociale fællesskaber, samt til 

at forstå sig selv og deres omverdenen.   

Børnene bruger sprog til at få adgang til legen. Sproget kan udvikle legen, og legen kan 

udvikle sproget. Hvis et barn ikke har et udviklet sprog - det kan være både nonverbalt og 

verbalt - kan det være rigtig svært at indgå i lege med de andre børn. Dette fordi de ikke har 

mulighed for at give udtryk for egne ønsker eller tanker, og dermed kan have svært med at 

bidrage til legen. Det er derfor vigtigt, at sætte ord på børnenes handlinger og støtte dem, så 

de har mulighed for at indgå i legen - evt. med den voksne som ”talsmand”.  

Hvis et barn ikke har sprog eller sprogforståelse, kan det være svært for barnet at forstå 

hvad foregår omkring det, f.eks. når barnet skal ud og have jakke på. Derfor understøtter vi 

sproget med vores kropsprog og ord, for at vise og guide børnene i hvad der sker. Hertil 

bruger vi også piktogrammer. Vi styrker børnenes sprog og kommunikation gennem 

sanglege, rytmik, rim og remser, historiefortælling og dialogisk læsning.   

Vi visualiserer sange, rim og remser ved at bruge fagter og konkreter, så børnene har noget 

at koble ordene op på. Vi gentager sange så de har mulighed for at lære og huske de 

eksisterende sange. Desuden tilføjer vi nye sange for at stimulere børnenes læring. I 

dagligdagen sætter vi ord på og gentager de ting vi ser, og oplever gennem dagen. Det er 

f.eks. ved måltiderne, hvor vi sætter ord på at børnene drikker VAND, når børnene 

HOPPER, når børnene GRINER og meget mere.   

I børnehaven arbejder vi i perioder med ”fri for mobberi”. Her sættes der ord på følelser og 

billeder af ansigtsudtryk. Børnene lærer hvordan man er sammen på en god og rar måde, og 

hvad det gør ved en, hvis en relation er svær. Der er meget fokus på hvordan børnene kan 

løse eventuelle konflikter, og i konfliktløsningen hjælper personalet børnene med at sætte 

ord på hinandens følelser og hensigter. Personalet har også fokus på at vi ikke overskrider 
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børnenes grænser, ved at bruge NUZO (nærmeste udviklingszone) så der altid er fokus på, 

at børnene lærer i trygge og sikre rammer. Dvs. at børnene kommer igennem lege og 

aktiviteter ved hjælp af de voksne, som støtter og vejleder dem. Så børnene går fra ikke at 

kunne, til at kunne med hjælp, for til sidst at kunne selv. 

 

Krop, sanser og bevægelse  

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

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

lægges grundlaget for fysisk og psykisk trivsel.   

Kroppen er et stort og sammensat sansesystem, som udgør fundamentet   

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

kommunikation og relationsdannelse udgår fra kroppen” 

 

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 

 

Når vi i Børnehuset Solsikken skal understøtte børnene inden for krop, sanser og bevægelse sker det i 

særdeleshed gennem de pædagogiske rutiner, som foregår hver dag og gentagende gange. Det gør sig 

f.eks. gældende i understøttelsen af selvhjulpenhed. Her tager vi os tiden til, at børnene i deres eget 

tempo får øvet sig i, at tage sko og tøj af og på, at sidde på toilettet for til sidst at blive blefri og selv 

mærke efter på egen krop, hvornår det er tid til at gå på toilettet. Måltiderne er også et stort læringsrum.  

Her lærer det lille barn om madens konsistens ved at mærke det med hænder og mund, mens de større 

børn får øvet sig i, at bruge bestik og øse mad op på sin egen tallerken. Vi støtter også børnene gennem 

planlagte aktiviteter som f.eks. fredags rytmik, hvor vi med fagter og bevægelse synger forskellige 

sange. Kreativiteten stimuleres også gennem at tegne, male, klippe og forme. Historiefange-leg, alle 

mine kyllinger kom hjem, jeg gik mig over sø og land, er også aktiviteter som er med til at styrke 

børnenes krop gennem bevægelse.   
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Selve indretningen af de fysiske læringsmiljøer, både inde og ude, tager også højde for 

understøttelse og stimulering af krop, sanser og bevægelse.   

Begge huse er indrettet i mindre zoner, der appellere til både de mere vilde lege og mere 

stille lege. Vores legepladser har bl.a. tårne man kan kravle op i, løbecykler, gynger og 

trampoliner, som kan appellere til vilde og grovmotoriske lege, mens sandkassen og 

legehuset appellere mere til stille og fordybende lege. ”Haven” i vuggestuen - som er 

højbedende med diverse blomster, krydderurter og bær - appellerer til børnenes sanser. Der 

kan duftes til blomster, mærke muldjorden, smage de forskellige ting m.m. Gennem både de 

pædagogiske rutiner og de planlagte aktiviteter, har vi voksne en vigtig rolle i at støtte 

børnene gennem guidning og anvisninger.  

 

Natur, udeliv og science     

”Naturoplevelser i barndommen har både en følelsesmæssig, 

en kropslig, en social og en kognitiv dimension. Naturen er et 

rum, hvor børn kan eksperimentere og gøre sig de første 

erfaringer med naturvidenskabelige tænke- og analysemåder. 

Men naturen er også grundlag for arbejdet med bæredygtighed og 

samspillet mellem menneske, samfund og natur.”  

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 børnehuset Solsikken har vi det grønne flag, hvilket betyder at vi har særligt fokus på 

naturen. Dette ses f.eks. i indretningen af legepladsen, hvor der er grønne områder med 

blomster, krydderurter, frugtbuske m.m. Men også vores aktiviteter afspejler vores fokus på 

natur og udeliv. Nogle eksempler på dette er f.eks. ture ud i det grønne. Her holder vi af at 
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gå til ”ringen”, hvor vi har været henne og høre om bier og honning, samt den lille skov tæt 

ved børnehaven. Nogle ture har til formål at samle skrald og tale om hvad der hører til i 

naturen og hvad der ikke gør. På den måde får vi også introduceret børnene til emner som 

miljø, klima og at vi skal passe på vores natur.  

 

Vi er en institution der går ud dagligt, uanset vejret - dette gør at børnene får en viden og 

erfaring med al slags vejr. Det at samle regnvand i en spand ved hjælp af en skovl, puste 

sæbebobler og senere sidde med en isterning, giver børnene en viden om vandets forskellige 

konsistenser og egenskaber. Vi går også på opdagelse sammen med børnene i dyrelivet, som 

findes på legepladsen og vi fortæller børnene om dyrene og insekterne i naturen. Her er der 

også forskel på hvilke dyr vi finder, afhængigt af årstid og vejr.   

I børnehaven er der en kanin, som børnene hjælper til med at passe. Dette giver børnene 

erfaring med hvordan man passer et dyr og alt hvad det indebærer – hvilket gerne skulle 

stimulere deres empati for levende væsner.  

 

Desuden har vi en masse spiseligt på vores legeplads, som vi nyder godt af. Der er både 

krydderurter i højbed, solbærbuske, hyldeblomster, jordbær, samt æble- blomme- og 

pæretræer, som vi vander og ser vokse, for til sidst at smage på frugterne fra disse.   

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.” 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 
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fællesskab  

▪ Tager udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag   

▪ Ses i samspil med de øvrige læreplanstemaer.  

 

Vi er en sammensat personalegruppe, hvor vi er blandet i både alder og kulturelle 

baggrunde. Vi er opmærksomme på, at vi har forskellige kompetencer. Dette gør, at 

anskuelserne er mangfoldige i personalegruppen. Børnene er ligeledes fra mange 

forskellige kulturer og vi anerkender denne forskellighed, samt oplever den som en stor 

inspiration for os.   

Vi introducere børnene til de gængse danske traditioner. F.eks. jul, kirkegang, julesalmer, 

juletræ, julepynt, fastelavn hvor vi klipper masker og klæder os ud, laver pynt til vinduerne 

og slår katten af tønden. Vi afholder også bedsteforældredag - her inviteres alle 

bedsteforældre til at have en plante med, som de kan plante på legepladsen sammen med 

deres børnebørn. Traditioner samler os og giver os et fællesskab og læring. Vi ønsker at 

børn mødes med en differentieret indsats, så alle børn - også børn i udsatte positioner har 

mulighed for, at få erfaringer med at udfolde sig og senere begå sig i samfundet. Udover 

ovennævnte, tager vi f.eks. også i folkeparken, teater, zoologisk have, afholder julefrokost 

med børnene samt afholder lysfest en gang årligt hvor børnene i børnehaven går Lucia 

optog. 

 

 

Når vi spiser med børnene lægger vi vægt på at være nærværende voksne, hvor 

børnene oplever tid, til at nyde maden og tale sammen både med hinanden og med den 

voksne.  

 

Vi har i forhold til indretningen lagt vægt på at rummene er støjdæmpet, indrettet i små 

legemiljøer (dette er også støjdæmpende). Vi er desuden meget bevidste om, hvordan vi 

anvender lyset i forhold til legemiljøerne. Vi afgrænser legemiljøerne med f.eks. 

lyddæmpende vægge, reoler, m.m. Vi anvender også gulvtæpper og vi sortere legetøjet, 

rydder løbende op i det og supplerer det. Vi hænger børnenes tegninger og andre kreationer 

op så alle kan se dem. Når det giver mening invitere vi også forældrene til at se børnenes 

kreationer. Vi er optagede af, at det er rart at komme ind i rummene og vi pynter op med 

det børnene laver, samt generel pynt. 

 



 

 26 

 

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 pædagogiske mål og herunder en vurdering af sammenhængen mellem det 

pædagogiske læringsmiljø i dagtilbuddet og børnenes trivsel, læring, udvikling og 

dannelse. Evalueringen skal offentliggøres. 

 

Lederen af dagtilbuddet er ansvarlig for at sikre en løbende pædagogisk 

dokumentation, af sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og børnenes 

trivsel, læring, udvikling og dannelse. Den pædagogiske dokumentation skal indgå i 

evalueringen.”de opfølgning og evaluering af indholdet i læreplanen.  

 

Hvordan skaber vi en evalueringskultur, som udvikler og kvalificerer vores 

pædagogiske læringsmiljø?   

Det vil sige; hvordan dokumenterer og evaluerer vi løbende vores pædagogiske 

arbejde, herunder sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og de tolv 

pædagogiske mål?  

Vi evaluerer løbende vores pædagogiske arbejde på stuemøder, personalemøder og til de 

pædagogiske dage. Stuemøder afholdes sædvanligvis hver 3 eller 4 uge. Her evalueres de 

aktiviteter, som der er blevet arbejdet med i den sidste periode. Der tales også om de 

problematikker der opstår i børnegruppen, om indretningen på den enkelte stue skal 

ændres/justeres m.m. Til stuemødet planlægges desuden den kommende periodes 

aktiviteter. Til personalemøderne planlægges typisk aktiviteter der involverer hele 

afdelingen (enten børnehave afd. eller vuggestue afd.).  

Til de pædagogiske dage (vi afholder 1 eller 2 pædagogiske dage om året) evalueres det 

sidste års pædagogiske aktiviteter og der planlægges aktiviteter på et overordnet niveau, for 

det kommende år. I forhold til børn i udsatte positioner anvender vi ofte Marte Meo 

metoden som redskab. Metoden er rigtig god til, at blive mere bevidst om, hvad der sker i 

relationen imellem barnet og den voksne. Desuden sikres der med brug af metoden, de 

bedst mulige betingelser for faglig refleksion i personalegruppen. 
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32  

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

mindst hvert andet år?  

Den evaluering som der er i forvejen i institutionen, gør evalueringen af læreplanen hvert 

andet år betydeligt nemmere. Dette fordi vi ved evalueringen af læreplanen med fordel kan 

tage emner op, som vi undervejs i den forløbne periode har arbejdet med og i hvert fald 

allerede delvist har evalueret. Vi er optaget af, at læreplanen lever i institutionen hele tiden 

og det gør den med den løbende evaluering.  


