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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.

Ramme for udarbejdelse af den pædagogiske
læreplan

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 bekendt-

gørelse. 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?

Lindehuset har siden 1. januar 2015 været en privat børnehave. Vi har plads op til 60 børnehavebørn, fordelt på 3 stuer med blandede aldersgrupper 3-6 år, men vil gerne ligge på
omkring 45 børn i gennemsnit set over et helt år. Vi arbejder som udgangspunkt stueopdelt med en pædagog og pædagogmedhjælper på hver stue. Men i en lille børnehave som
vores, arbejder vi også på tværs af stuerne, og børnene færdes frit på alle stuer, medmindre der er aktiviteter på den enkelte stue.
Vi har en ugentlig udedag, hvor vi målretter aktiviteterne på de grønne områder, omkring
vores bålplads eller i 'Emils værksted'. Vi er ude alle dage, men denne ugentlige dag indtager vi som udgangspunkt også frokosten og frugten udendørs.
Vi har 2 faste ugentlige aldersopdelte gruppedage, hvor der laves udviklingsaktiviteter svarende til børnenes alder.
Derudover har vi en ugentlig fast tur/stuedag og 2 fredage om måneden holder vi fællessamling for hele huset. Fredagene bruges også til pædagogiske aktiviteter, som sprogvurdering af alle børn, når de er 3 og 5 år, sprogstimuleringsgruppe og legeaktivitetsgruppe,
der er målrettet til at give nogle børn den ekstra støtte de har behov.
Vi vægter struktur i hverdagen og vores traditioner højt såsom:
• Gallafest
• Årlig tur til Ishøj teater
• Bedsteforældredag
• Sommerfest
• Sommerferieture
• Bondegårdstur
• Halloweenfes
• Julefest
• Restaurant/juletogstur
og derudover holder vi 2 årlige arbejdsdage, hvor forældre og børn hjælper os med at give
huset og legepladsen en opfriskning.
Vi arbejder ud fra de nye styrkede læreplaner og har indrettet huset med en masse små
læringsmiljøer. Vi vægter nærvær med det enkelte barn, samt udvikling deres sociale kompetencer højt. Igennem vores anerkendende pædagogik støtter og tilgodeser vi børnenes
forskellige behov.
Lindehuset har
• en stor og udfordrende legeplads
• egen kælkebakke
• store træer til at klatre i
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•
•
•
•
•

"junglen", hvor børnene kan gemme sig og bygge huler
bålplads som bruges jævnligt
græsarealer til forskellige lege
legehuse og legetårn
natur- og træværksted

Lindehuset ligger centralt i Jyllinge med sportsarealerne i baghaven, 5 min. gang til
svømmehallen, biblioteket og endelig er fjorden kun få hundrede meter fra børnehaven.
Skal vi på tur med offentlig transport, kører bussen også kun få minutters gang herfra. Vi
bruger vores nærmiljø meget og har et tæt samarbejde med de private dagplejere i byen
og de 2 skoler, som vi leverer børnene videre til.
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Pædagogisk grundlag

”Den pædagogiske læreplan skal udarbejdes med udgangspunkt i et fælles pædagogisk grundlag.”
”Det pædagogiske grundlag består af en række fælles centrale elementer, som skal være kendetegnende for den forståelse og tilgang, hvormed der skal arbejdes med børns trivsel, læring,
udvikling og dannelse i alle dagtilbud i Danmark.”

”De centrale elementer er:
▪

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

▪

Dannelse og børneperspektiv. Børn på fx 2 og 4 år skal høres og tages alvorligt som led i
starten på en dannelsesproces og demokratisk forståelse.

▪

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

▪

Læring. Læring skal forstås bredt, og læring sker fx gennem leg, relationer, planlagte aktiviteter og udforskning af naturen og ved at blive udfordret.

▪

Børnefællesskaber. Leg, dannelse og læring sker i børnefællesskaber, som det pædagogiske personale sætter rammerne for.

▪

Pædagogisk læringsmiljø. Et trygt og stimulerende pædagogisk læringsmiljø er udgangspunktet for arbejdet med børns læring.

▪

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

▪

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

▪

Sammenhæng til børnehaveklassen. Sammenhæng handler blandt andet om at understøtte børns sociale kompetencer, tro på egne evner, nysgerrighed mv.”

”Loven fastsætter, at alle elementer i det fælles pædagogiske grundlag skal være udgangspunkt
for arbejdet med den pædagogiske læreplan og dermed det pædagogiske arbejde med børns
læring i dagtilbud.”
”Nogle elementer i form af fx børnesynet skal altid være til stede i det pædagogiske læringsmiljø,
mens andre elementer som fx arbejdet med at skabe en god overgang til børnehaveklassen kan
være mere til stede i nogle sammenhænge end andre.”
Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 14
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Børnesyn, Dannelse og børneperspektiv,
Leg, Læring og Børnefællesskaber
Først forholder I jer til de fem elementer:
▪

Børnesyn

▪

Dannelse og børneperspektiv

▪

Leg

▪

Læring

▪

Børnefællesskaber.

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?

Børnesyn:
Vi gør meget ud af, at børn skal have lov til at være børn hos os. Barnet skal fra første
dag det starter i børnehaven, kunne føle sig tryg.
”Kerneværdi Lindehuset” anno 2020: TOT=Tryghed, Omsorg, Tillid.
Denne tryghed set med et barnesyn lykkes vi rigtig godt med, ved at vi gør følgende:
Der er altid en primær voksen fra stuen, der modtager det nye barn og dennes familie.
Den primær voksne følger barnet, men i samarbejde med det øvrige personale på stuen.
I tråd med det vægter vi kommunikation højt i vores hus, koblet sammen med vores kerneværdi ”TOT”, er vi bevidste om at det fundament barnet kommer med, når det starter
hos os, det bygger vi videre på. Det gør vi ved, at vi møder alle børn som de enkelte individer de er, at der er plads til forskellighed og vi har fokus på at børn udvikler sig i forskelligt tempo. Vi følger barnets spor, støtter det i at kunne indgå i legerelationer og samtidig
sikre vi at der er plads til børns egen leg og fantasi.
Når vi yder denne omsorg i huset for vores børn, er vi med til at understøtte deres trivsel,
læring, udvikling og dannelse.
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Dannelse og børneperspektiv:
I og med at vi som børnehave skal fremme børns dannelse, vægter vi i Lindehuset, at barnet bliver gjort til en aktiv deltager i form af barnets egen viden og værdier i egen personlighed.
Eksempler på dannelse:
1. At støtte barnet i at få tillært, at sige ”godmorgen” når det kommer i børnehave og
”farvel” når det bliver hentet og går hjem fra børnehave.
2. Respekt for forskellighed (høj/lav, tyk/tynd, lys/mørk – hud- og hårfarve osv.)
3. Når børnene har spist eftermiddagsfrugt på stuerne, kommer demokratiet ind, her
bliver alle børn bedt om at ytre hvilken aktivitet de kunne tænke sig at lave efterfølgende. Hvert barn bliver som oftest mødt i deres ønske af de voksne. Med dette er
vores pædagogiske personale i huset med til at invitere det enkelte barn til at være
aktiv til selv, at skabe vejen for egen læring og deltagelse i en demokratisk sammenhæng, som alle personaler i de sidste ende er ansvarlige for at skabe.
4. Empati for hinanden, ved at invitere andre børn ind i legen, som ikke har nogle af
lege med.
Leg:
Leg er en værdi i sig selv og er en gennemgående del af vores hus. Legen fremmer bl.a.
fantasi, sprog, nysgerrighed, sociale kompetencer, selvværd og identitet. I Lindehuset har
det pædagogiske personale har ansvaret for at have opmærksomhed på lege-relationerne
og hvordan disse udvikler sig hos børnene. Personalet vurderer løbende, om det er nødvendigt at rammesætte en leg, så alle børn trives i legen, bl.a. at de får nye roller og har
en positiv oplevelse af at være med. Disse pædagogiske aktiviteter åbner oftest mulighed
for at, inddrage de børn, som nogle gange ikke selv formår at inviterer sig selv ind i legen
og står udenfor.
Vi voksne er deltagende i børnenes lege på børnenes præmisser, da nogle børn har brug
for den voksnes tætte støtte og guidning i at deltage på lige fod med de andre børn i legen.
Læring:
Børn lærer ved at udforske med deres krop og sanser, samt ved at undre sig og stille
spørgsmål.
Vores dagligdag er en vekslen mellem fri leg og planlagte aktiviteter på stuerne og i grupper på tværs af huset. I alt hvad vi foretager os, vækker vi børnenes undren hvor de bliver
nysgerrige. Fx havde vi sidste år et sommerfugleprojekt (hvordan bliver en larve til en
sommerfugl)
Vi er meget optaget af at bruge børnenes legeindhold som pejlemærke, for hvad der optager dem og hvad der kan være udfordrende for deres læring. Ved at vi ikke er bange for at
følge barnets spor, oplever vi, det fremmer nogen eksperimenterende kompetencer hos
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børnene og dermed får vi nogle børn, der har mere appetit på at opleve mere, samt turde
at begå fejl og slippe fantasien løs også efter dagtilbudstiden.
Vi gør meget for at dele børnene op i mindre grupper, både ved aktiviteter, i fri leg og på
ture, så der er mulighed for nærvær og mere ro til fordybelse.
Vores dagligdag indeholder mange rutiner, fx tøj på/af, når vi skal ud/ind fra legepladsen.
Disse rutiner er der rigtig meget læring i.
Børnefællesskaber:
Vi har fokus på at sammensætte grupper i forhold til aktiviteter, både set ud fra børnenes
legerelationer og hvem der kunne have glæde af hinanden.
Vi gør meget ud af at alle børn føler sig set, lyttet til og respekteres som enkelt individ.
Samtidig at sikre at børnenes etablering af venskaber på tværs af alder, køn og kultur
styrkes. Fx ved fællessamlinger kan de spejle sig i hinanden, de små kan lære af de store
og vi har øje for at nogle børn har brug for at observere og dermed ikke er deltagende.
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Pædagogisk læringsmiljø
”Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan det enkelte
dagtilbud hele dagen etablerer et pædagogisk læringsmiljø, der med leg,
planlagte vokseninitierede aktiviteter, spontane aktiviteter, børneinitierede aktiviteter samt daglige rutiner giver børnene mulighed for at trives,
lære, udvikle sig og dannes.
Det pædagogiske læringsmiljø skal tilrettelægges, så det inddrager hensynet til børnenes perspektiv og deltagelse, børnefællesskabet, børnegruppens sammensætning og børnenes forskellige forudsætninger.”
Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 22-23

Hvordan skaber vi hele dagen et pædagogisk læringsmiljø, der giver alle børn mulighed for
at trives, lære, udvikle sig og dannes?

Vi gør meget ud af at lave små læringsmiljøer, både inde og ude, så der er forskellige aktiviteter der tilgodeser alle køn og alder. Der laves voksenstyrende aktiviteter, som børnene har mulighed for at deltage i og vi følger børnenes spor i legen/aktiviteten.
Vi sikre fx at der er en voksen og nogle få børn ude i garderoben eller på toilettet ad gangen, det gør at der ikke opstår konflikter og at børnene kan få ro til at øve deres selvhjulpenhed og vi som voksne er støttende i denne proces, så børnene får en succes oplevelse i at kunne selv.

Samarbejde med forældre om børns læring
”Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan dagtilbuddet
samarbejder med forældrene om børns læring.”
Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 24-25

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

Vi gør meget for at have et tæt samarbejde med forældrene. Vi holder 2 obligatoriske forældresamtaler, ved 3-6 måneder efter opstart og inden skolestart, derudover holder vi løbende trivselssamtaler, hvis vi eller forældrene har et behov for det. Samtidig vægter vi
meget at have den daglige dialog, hvor vi får informationer om barnet fra forældrene og at
vi giver dem besked om barnets dag.

9

Vi holder forældremøde og storgruppemøde 1 gang om året. Samtidig har vi en del forældrearrangementer, så som sommerfest, arbejdsdage og julefest.
Vi opfordrer forældrene til at lave legeaftaler derhjemme med dem, deres barn taler om
derhjemme. Jo flere jo bedre. Dette er med til at styrke barnets legerelationer i børnehaven.

Børn i udsatte positioner
”Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan det
pædagogiske læringsmiljø tager højde for børn i udsatte positioner, så
børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse fremmes.”
Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 26

Hvordan skaber vi et pædagogisk læringsmiljø, der tager højde for og involverer børn i
udsatte positioner, så børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse fremmes?

Det gør vi ved at, opdele børnene i mindre grupper og at vi som voksne guider og understøtter barnet til at indgå i legerelationer og aktiviteter.
Vi har en opmærksom på børnenes individuelle adfærd og trivsel. Her vurderer vi, hvad
barnets behov er om fx det har brug for en pause eller skal ind og hvile.
Vi har en tæt dialog med deres forældre, både i hverdagen og igennem møder.

Sammenhæng til børnehaveklassen
”Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan der i børnenes
sidste år i dagtilbuddet tilrettelægges et pædagogisk læringsmiljø, der
skaber sammenhæng til børnehaveklassen.”
Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 27

Hvordan tilrettelægger vi vores pædagogiske læringsmiljø for de ældste børn, så det
skaber sammenhæng til børnehaveklassen? (Dette spørgsmål gælder kun dagtilbud med
børn i den relevante aldersgruppe.)

Vi har fast 2 gange om ugen aldersopdelte grupper, i storbørnsgruppen, arbejdes der
målrettet med at gøre børnene skoleparate, fx ved at øve børnenes selvhjulpenhed igennem toiletbesøg, tøj på/af, øve i at skrive sit eget navn, vente på tur, modtage en kollektiv
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besked, have fokus på at være en god ven og hjælpe hinanden. Fx arbejder vi med Hoppeline projektet, som er et motorisk forløb.
Vi besøger Nordskolens afdelinger af 2 omgange inden skolestart, hvor vi får set både
inde- og udefaciliteterne.
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Øvrige krav til indholdet i den pædagogiske
læreplan

Inddragelse af lokalsamfundet
”Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan dagtilbuddet inddrager lokalsamfundet i
arbejdet med etablering af pædagogiske læringsmiljøer for børn.”
Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 29

Hvordan inddrager vi lokalsamfundet i arbejdet med at skabe pædagogiske læringsmiljøer
for børn?

Vi benytter os af biblioteket, både hvor vi låner bøger og til filmdag en gang om måneden.
Vi har adgang til en af klubbernes sal, hvor vi tager en gruppe med til at lave fysiske aktiviteter. Vi går også til centret, hvor fx børnene er med til at købe ind eller putte flasker i
pantautomaten. Vi pynter juletræ hos den lokale ejendomsmægler. Vi tager til Roskilde
på restaurant og kører med juletog 1 gang om året stuevis. Vi går til arrangementer i kirken. Vi bruger meget nærmiljøet til ture, som går til fjorden, fårene, grønne områder, fodboldbanerne m.m.
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Arbejdet med det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø
”Arbejdet med det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø i dagtilbuddet skal integreres i det
pædagogiske arbejde med etablering af pædagogiske læringsmiljøer.
Børnemiljøet skal vurderes i et børneperspektiv, og børns oplevelser af børnemiljøet skal 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 børnemiljø i børnehaven er indrettet med små læringsmiljøer, så der er plads
til fordybelse og at der er mulighed for både stille aktiviteter og fysiske udfoldelser. Vi fordeler børnene på stuerne, så støjniveauet ikke bliver for højt. Vi har forskellige lyskilder
på stuerne, så det sikre en god belysningen efter hvad der laves. I garderoberne har vi
ikke for mange børn ude ad gangen, så der er tid og ro til det enkelte barn til på- og afklædning.
Det psykiske børnemiljø i børnehaven har vi et stort fokus på hvordan børnene taler indbyrdes og at de respekterer hinandens forskelligheder. Vi er opmærksomme på hvilket
sprog de bruger og hvordan de behandler hinanden indbyrdes. Vi voksnes måde at tale til
børnene på er meget i børnehøjde, som er en meget lyttende og erkendende tilgang.
Det æstetiske børnemiljø gør vi meget udad ved at udsmykke stuerne med de kreative
ting børnene har lavet. Både så forældrene, men også så dem der går forbi vores hus
kan se hvad vi laver. Vi har rundt i børnehaven sat billeder op, så børnene kan se hvad
de enkelte læringsmiljøer skal bruges til.
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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 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.”
Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 36-37

Pædagogiske mål for læreplanstemaet:
1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udfolder, udforsker og erfarer sig selv
og hinanden på både kendte og nye måder og får tillid til egne potentialer. Dette skal ske på tværs af
blandt andet alder, køn samt social og kulturel baggrund.
2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte samspil og tilknytning mellem børn og det pædagogiske personale og børn imellem. Det skal være præget af omsorg, tryghed og nysgerrighed, så alle
børn udvikler engagement, livsduelighed, gåpåmod og kompetencer til deltagelse i fællesskaber.
Dette gælder også i situationer, der kræver fordybelse, vedholdenhed og prioritering.

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø børnenes alsidige personlige
udvikling?
Herunder, hvordan vores pædagogiske læringsmiljø:
▪ Understøtter de to pædagogiske mål for temaet Alsidig personlig udvikling
▪ Tager udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag
▪ Ses i samspil med de øvrige læreplanstemaer.

Vi understøtter barnets mange potentialer og sikre at det udvikles og ses som en helhed.
Vi gør meget for at guide og opmuntre det enkelte barn til at prøve selv i løber af hele dagen. Nogle gange kan barnet allerede første gang og andre gange skal det øves flere
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gange før barnet mestre det fx at tage sit tøj på når vi skal på legepladsen. Det er i samspil med omgivelserne barnet udvikler sin personlighed. Fx ved at udtrykke sin mening
under leg og i større eller mindre forsamlinger. Børn spejler sig i andre børn og voksne og
trives bedst i en omverden der er anerkendende og medlevende.
Vi som voksne er anerkendende i vores tilgang til børnene og vi tilgodeser deres individuelle behov.
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Social udvikling
”Social udvikling er udvikling af sociale handlemuligheder og deltagelsesformer og foregår i sociale fællesskaber, hvor børnene kan opleve at
høre til, og hvor de kan gøre sig erfaringer med selv at øve indflydelse
og med at værdsætte forskellighed.
Gennem relationer til andre udvikler børn empati og sociale relationer,
og læringsmiljøet skal derfor understøtte børns opbygning af relationer til
andre børn, til det pædagogiske personale, til lokal- og nærmiljøet, til
aktiviteter, ting, legetøj m.m.”
Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 38-39

Pædagogiske mål for læreplanstemaet:
1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn trives og indgår i sociale fællesskaber,
og at alle børn udvikler empati og relationer.
2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte fællesskaber, hvor forskellighed ses som en ressource, og som bidrager til demokratisk dannelse.

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø børnenes sociale udvikling?
Herunder, hvordan vores pædagogiske læringsmiljø:
▪ Understøtter de to pædagogiske mål for temaet Social udvikling
▪ Tager udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag
▪ Ses i samspil med de øvrige læreplanstemaer.

Vi er meget opmærksomme på at sikre at alle børn indgår i sociale fællesskaber og at
disse relationer er jævnbyrdige, så alle føler et tilhørsforhold og på lige fod med de andre
børn.
Vi er med til at hjælpe børnene til at mærke efter deres egne følelser og være lyttende,
men også at kunne se på de andre børn hvordan de har det og føler i de forskellige situationer der opstår.
Det er vigtigt at det enkelte barn kan indgå i legerelationerne, da det er med til at fremme
den sociale læring fx at kunne afkode legens spilleregler.
Vi sørger for at have små læringsmiljø med mulighed for forskellige aktiviteter, da det giver plads til fordybelse og det er med til at mindske konflikter blandt børnene.
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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.

Gennem vores måde at tilgå børnene på ved at være anerkendende og lyttende lærer de
at sætte ord på tanker, følelser, oplevelser og handlinger. Fx til at løse sine konflikt med
voksenhjælp.
Børnene får igennem deres børnehavetid vækket deres interesse for tegn, tal, symboler
og bogstaver fx igennem spil, lege og kreative aktiviteter. Før skolestart er det vigtigt at
børnene kan skrive sit eget navn.
Børnene bruger sit eget og aflæse andres kropssprog, da det nonverbale sprog tit siger
mere end det talte.
Vi har fokus på børnenes sprog fx laver sprogvurderinger på alle børn, når de er 3 og 5
år. Vi skaber rammer og rum for at børnene har mulighed for at udtrykke sig sprogligt og
viser tegn på sproglig læring fx samling, sproggrupper, spisesituationer, gruppetid
Vi vægter er en god omgangstone blandt børn og voksne højt
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Krop, sanser og bevægelse
”Børn er i verden gennem kroppen, og når de støttes i at bruge, udfordre, eksperimentere, mærke og passe på kroppen – gennem ro og
bevægelse – lægges grundlaget for fysisk og psykisk trivsel.
Kroppen er et stort og sammensat sansesystem, som udgør fundamentet for erfaring, viden, følelsesmæssige og sociale processer, ligesom al
kommunikation og relationsdannelse udgår fra kroppen”.
Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 42-43

Pædagogiske mål for læreplanstemaet:
1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udforsker og eksperimenterer med
mange forskellige måder at bruge kroppen på.
2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn oplever krops - og bevægelsesglæde
både i ro og i aktivitet, så børnene bliver fortrolige med deres krop, herunder kropslige fornemmelser, kroppens funktioner, sanser og forskellige former for bevægelse.

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø udviklingen af børnenes krop,
sanser og bevægelse?
Herunder, hvordan vores pædagogiske læringsmiljø:
▪ Understøtter de to pædagogiske mål for temaet Krop, sanser og bevægelse
▪ Tager udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag
▪ Ses i samspil med de øvrige læreplanstemaer.

Vi sikre at styrke børnenes fin -og grovmotorik. Ved at tingene er i børnehøjde, så børnene har mulighed for at tegne, klippe, arbejde med perler og andre kreative ting. Vi skaber rum til børnene kan bruge deres fantasi, så de har mulighed for at bruge kroppen
både inde og ude. Vores tumlerum giver mulighed for at udfolde sig grovmotorisk fx klatre
i ribben, klatrevæg, hoppepuder, sanserør m.m. Vores legeplads giver mulighed for fordybelse og er indrettet med små legemiljøer som styrker leg og bevægelse, samt ture i nærmiljøet. Vi oplever børnenes glæde ved at være fysisk aktive, det fremmer deres motorik
og derved får de større selvværd, tør mere og udvikler sig nye færdigheder.
Vi voksne er igangsættende i forhold til fysiske udfoldelser og det smitter af på børnenes
egen aktivitet og udfoldelse fx alle mine kyllinger, fodboldspil m.m. Her ses ofte børnene
selv sætter bevægelseslege i gang.
At børnene får en selvforståelse af egen krop igennem de fysiske udfoldelser, får en
større viden omkring deres egen sundhed og at vi er forskellige. Vi bruger meget sang og
musik i dagligdagen som understøtter kroppens bevægelser fx til samling, gruppedage og
andre voksenstyrede aktiviteter
Vi opfordrer til selvhjulpenhed og at vi indbyrdes hjælper hinanden fx voksen-barn, barnbarn imellem. Vi roser når oplever børnene uopfordret hjælper hinanden.
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Natur, udeliv og science
”Naturoplevelser i barndommen har både en følelsesmæssig, en kropslig, en social og en kognitiv dimension.
Naturen er et rum, hvor børn kan eksperimentere og gøre sig de første
erfaringer med naturvidenskabelige tænke- og analysemåder. Men
naturen er også grundlag for arbejdet med bæredygtighed og samspillet
mellem menneske, samfund og natur.”
Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 44-45

Pædagogiske mål for læreplanstemaet:
1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn får konkrete erfaringer med naturen,
som udvikler deres nysgerrighed og lyst til at udforske naturen, som giver børnene mulighed for at
opleve menneskets forbundethed med naturen, og som giver børnene en begyndende forståelse for
betydningen af en bæredygtig udvikling.
2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn aktivt observerer og undersøger naturfænomener i deres omverden, så børnene får erfaringer med at genkende og udtrykke sig om årsag,
virkning og sammenhænge, herunder en begyndende matematisk opmærksomhed.

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø, at børnene gør sig erfaringer med
natur, udeliv og science?
Herunder, hvordan vores pædagogiske læringsmiljø:
▪ Understøtter de to pædagogiske mål for temaet Natur, udeliv og science
▪ Tager udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag
▪ Ses i samspil med de øvrige læreplanstemaer.

Vi lærer børnene at få en forståelse og respekt for naturen og at vi skal passe på vores
miljø. Fx ved at vi voksne er inspirerende og udforskende sammen med børnene omkring
naturen og gør dem fortrolige med insekter og planter. Her indhenter vi oplysninger sammen med børnene om naturen via bøger og internettet. Vi oplever at børnene giver deres
viden videre til de andre børn og at de hjælper hinanden med at værne om naturen fx dyr,
planter, træer m.m.
Vi giver børnene en indsigt i hvad det gør ved naturen, når vi smider ting der ikke kan
forgå fx ved affaldsindsamling.
Vi sikre at børnene får kendskab til hvor maden kommer fra fx ved at de er med at forspire afgrøder, sætte frø/planter i jorden og at høste afgrøderne.
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Børnene får mulighed for at bruge deres sanser og får glæde ved at være ude i naturen.
Vi ser børnene bruge naturens materialer fx pinde, grankogler, blade, sand m.m. i legen
og udforsker deres fantasi.
Vi giver børnene et kendskab til årstiderne og naturfænomener fx regn, blæst, sne, sol.
Ved at børnene er ude i alt slags vejr og får lært at sætte ord på de forskellige vejrforhold.
Børnene oplever og viser glæde ved at være i 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 hverdagslivet.
Gennem læringsmiljøer med fokus på kultur kan børn møde nye sider af
sig selv, få mulighed for at udtrykke sig på mange forskellige måder og
forstå deres omverden.”
Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 46-47

Pædagogiske mål for læreplanstemaet:
1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn indgår i ligeværdige og forskellige former for fællesskaber, hvor de oplever egne og andres kulturelle baggrunde, normer, traditioner og
værdier.
2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn får mange forskellige kulturelle oplevelser, 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.

Vi giver børnene et kendskab til den kultur vi lever i, samt andres kulturer og traditioner,
så børnene får en forståelse af at vi kan have forskellige holdninger og kulturer.
Vi sikrer at børnene får et kendskab til vores nærområde og kulturelle tilbud fx ve at vi giver børnene mulighed for at opleve forskellige kulturelle udtryksformer gennem traditioner, musik, bøger, ture ud af huset fx kirken, biblioteket, fjorden, teater m.m.
Vi skaber en kultur som opfordrer børnene til selvhjulpenhed fx skal børnene selv prøve
at tage tøj af og på, hælde morgenmad op, tørre sig selv, dække bord, finde sine ting i
køleskab eller ved deres garderobeplads. Vi giver tid og plads til at de ”prøver” selv fx ved
kun at have få børn i garderoben af gangen.
Børnene bliver præsenteret for og afprøver forskellige udtryksformer og materialer fx gennem musik og kreativitet. Derigennem tør og de har lyst til at udtrykke sig på forskellige
måder.
Børnene får en forståelse for at vi er forskellige og har forskellig kultur fx taler vi om hud,
hår og øjenfarve, da der er flere børn hvis forældre kommer fra andre lande. Vi taler også
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med børnene om, at der er nogle der taler andre sprog og spiser anderledes ting. Fx at
der ikke bliver sagt at de andres mad er ulækkert, fordi de ikke selv kan lide det.
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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 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.”
Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 50-51

Det er ikke et lovkrav at beskrive dagtilbuddets dokumentations - og evalueringspraksis i den pædagogiske læreplan, men det kan være en fordel i udarbejdelsen af læreplanen at forholde sig til den løbende
opfølgning og evaluering af indholdet i læreplanen.

Hvordan skaber vi en evalueringskultur, som udvikler og kvalificerer vores pædagogiske
læringsmiljø?
Det vil sige, hvordan dokumenterer og evaluerer vi løbende vores pædagogiske arbejde,
herunder sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og de tolv pædagogiske
mål?

Ved at vi løbende laver evalueringer over de forløb vi laver med børnene og af vores
daglige rutiner. Dermed bruger det aktivt til at justere vores praksis eller næste forløb. Så
vi bliver endnu skarpere på de ting, som vi har erfaret og bygger videre på denne erfaring
til næste gang.
Vi bruger evalueringsskemaer til at skrive vores evalueringer i, hvor vi ser på hvilke af de
tolv pædagogiske mål projektet/aktiviteten rækker ind i og dermed sikrer vi at vi når hele
vejen rundt i blomsten.
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Hvordan evaluerer vi arbejdet med den pædagogiske læreplan, som skal foretages mindst
hvert andet år?

Vi bruger evalueringsskemaerne som vi laver løbende hen over året til at kunne se på
hvilke projekter/aktiviteter vi har lavet og skal der justeres i hvad vi laver og når vi alle
aspekterne i børnenes udvikling. Vi er stadig på vej til at få det ordentligt ind under huden
og det er en længerevarende proces.
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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 f or centrale
områder i den styrkede
pædagogiske læreplan.

Redskab til
forankringsproces
indeholder f em tilgange
til, hvordan I kan
arbejde med f orandring
og f orankring af et
stærkt pædagogisk
læringsmiljø.

Film introducerer indholdet i og illustrerer
hovedpointer f ra 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 of f entliggøres løbende nye temaer.

Pædagogisk læreplan

Alle materialer kan f indes på www.emu.dk/dagtilbud
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