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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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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? 

 

 

Vi som institution, forandrer vi os løbende. Dette i takt med den pædagogiske 
udvikling, ny viden og aktive processer. Der vil altid komme nye pædagogiske 
overvejelser og refleksioner i spil, hvilket giver en aldrig færdig, men udvik-
lende praksis. 
I vores børnehave er der lige nu 25 dejlige og forskellige børn. Vi er normeret 
til 36 børn.  
Fysisk ligger børnehaven på landet og er en del af en lille landsby nær Hobro. 
 

Vores hus er bygget i 1996 og i 2013 blev vi en del af Hvilsom friskole og der-
med fribørnehave. Vi bruger uderummet som pædagogisk rum og til pædago-
giske aktiviteter og prioriterer at alle børn kommer ud, hver dag. Vi har en god 
legeplads, hvor der er mange hjørner til gemmelege. Nederst på legepladsen 
har vi et “vildnis” der bliver flittigt brugt til hemmelige huler.  Vi bruger også 
skoleskoven og skolens legeplads/multibane.  
Vi er ligeledes fra Maj til Oktober på en ugentlig tur til en nærliggende skov. 
Her er vi hele dagen uanset vejr.  
 

Vi har et tæt forældresamarbejde. Dette stiller krav til forældrene, om at tage 
del i børnenes hverdag.  
 

Det er vigtigt at vores faglige udvikling er konstant, derfor vil vi løbende del-
tage i relevante kurser.   
Lederen deltager bl.a. i organisering og udvikling af læringsmiljøer og den 
nye styrkede læreplan. 
 

Vi dokumenterer løbende det pædagogiske arbejde i huset med bl.a. billeder, 
kreative projekter, nyhedsbreve samt på vores lukkede facebook gruppe, “ 
Børnehaven Sirius, for forældre”, på instagram : hvilsom_fri,  samt Hvilsom 
friskoles lukkede facebook gruppe.  Fordi dokumentationen er med til at 
skabe en sammenhæng mellem barnets børnehave og hjem, er den vigtig for 
både børn, forældre og personale. Der lægges derfor billeder på Facebook, 
som forældre kan se sammen med deres barn.  
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For børnene er dokumentationen vigtig. Den hjælper dem, gennem billeder 
og andet, til at fastholde/ huske oplevelser. For forældrene er dokumentatio-
nen et medie hvor de kan følge med i hvad der i øjeblikket sker og arbejdes 
med i børnehaven. For personalet er dokumentationen en metode, til at eva-
luere deres arbejde.  
 

Vores data til evaluering af vores arbejde er daglige refleksioner, samt skema 
til handling og skema til selvevaluering. Der laves spørgeskemaer til samta-
ler. Der vil blive evalueret på denne læreplan en gang om året, typisk på en 
personaleweekend.  
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Pædagogisk grundlag 

 
 

Som personalegruppe, er det vigtigt at have fælles forståelse for de valgte 
pædagogiske metoder og principper. Vi diskuterer og reflekterer over meto-
der og pædagogiske tiltag, ved et ens pædagogisk fundamentet hos persona-
let kan vi tilbyde et inspirerende og trygt børnemiljø, som fremmer børnenes 
trivsel, udvikling og ikke mindst læring. 
 

Vi tager udgangspunkt i de anerkendende relationer. Fordi vi mener, at gen-
nem anerkendelse bliver de voksne gode eksempler for børnene og viser 
dem respekt og accept i deres lærings- og udviklingsprocesser. Som foræl-
dre, har man en stor opgave i, at tage del i barnets dagligdag. Man skal sørge 
for at holde sig opdateret, ved at læse nyhedsbreve, opslag og anden info. 
 

I Sirius værdsætter vi forældresamarbejdet meget. Vi mener at barnets udvik-
ling, trivsel og læring, er en fælles opgave. Derfor er samarbejdet meget be-
tydningsfuldt, for at skabe de optimale rammer. Der vil være arrangementer 
både i og uden for åbningstiden. Dette skaber en god og tryg stemning, når 
man mødes mere uformelt, personale og familier imellem. Dette gør det også̊ 
nemmere, hvis samtalen en dag bliver svær. Ved at deltage i disse arrange-
menter, lærer familierne også̊ de andre familier bedre at kende. Det har stor 
betydning for inklusionen og af barnets sociale relationer, at man kender hin-
anden bedre, end ”et hej og godmorgen i døren”.  
 

Det gør det nemmere i forhold til legeaftaler og relationer på tværs.  
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Det pædagogiske arbejde 

 

Der arbejdes med de seks læreplanstemaer i løbet af året. Der tilrettelægges 
en pædagogisk hverdag, der tager udgangspunkt i børnene der går i Sirius 
på nuværende tidspunkt. 
 

Vi mener, at barnets egen selvstændige leg, er vigtig for udviklingen af kreati-
vitet og fantasi, men at det også̊ er vigtigt, at barnet præsenteres for struktu-
rerede opgaver, hvor det skal arbejde målrettet. Vi forsøger at skabe en hver-
dag for børnene, der er præget af udfordringer og oplevelser, som svarer til 
deres alder og udvikling. 
 

Der er månedsplaner i børnehaven. Dette for at sikre det pædagogiske ar-
bejde på alle områder og for at skabe en genkendelig struktur for børn og 
voksne. Månedsplanerne tilpasses læreplanstemaerne.  
 

De centrale elementer er:  
 

• Børnesyn. Det at være barn har værdi i sig selv.   
• Dannelse og børneperspektiv. Børn på 3-5 år skal høres og tages al-

vorligt som led i starten på en dannelsesproces og demokratisk forstå-
else.  

• 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, relati-
oner, planlagte aktiviteter og udforskning af naturen og ved at blive ud-
fordret.  

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

• Pædagogisk læringsmiljø. Et trygt og stimulerende pædagogisk læ-
ringsmiljø 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.” 
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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? 

Eksempler:  
• Vi ser og lytter til det enkelte barn - vi justerer os ifht. deres udspil og initiativ. (vi arbejder 

ud fra ICDP, de 8 samspilstemaer.) 
• I garderoben inden vi går i gymnastiksalen, snakker vi om hvad og i hvilken rækkefølge, vi 

skal tage tøjet af. (forudsigelighed)inden vi går tilbage sidder vi i rundkreds, hvor alle der 
har lyst, bliver hørt ved håndsoprækning om hvad der var sjovest at lave. 

• Til spisning snakker vi om hvem der mangler (øje for hinanden - at alle huskes) årstiden 
og hvilket tøj vi skal ha på ud. Vi bruger time-timer, til gumletid, så der bliver skabt op-
mærksomhed på ro og på maden. 

• Vi vægter legen højt - børnene får en rum tid til at lege færdig, inden en evt. aktivitet. Vi 
lader legetøj stå til dagen efter, hvis de evt. har bygget en togbane. 
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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? 

Det pædagogiske læringsmiljø skal tilrettelægges, så det inddrager hensynet til børnenes per-
spektiv og deltagelse, børnefællesskabet, børnegruppens sammensætning og børnenes forskel-
lige forudsætninger.” 
 
Det er vigtigt for os i Sirius, at barnet får en god og tryg aflevering med nærværende voksne, hvor 
vi vinker med barnet, har tid til leg eller et kram hvis det er det der er barnets behov.  
Vi aflæser hele dagen børnenes behov, især i afleveringssituationen.  
 
I Sirius arbejder vi med læring hele dagen. Allerede fra morgenstunden skabes der små lærings-
miljøer, f.eks. Tegnebord eller lego bord.  
 
Huset er inddelt i flere rum. Her kan vi dele børnene op, alt efter hvad vi har valgt af fordybelses 
ting denne dag. Børnene kan være opdelt aldersmæssigt, kønsbestemt eller legegruppe. Ved at 
opdele gruppen i mindre grupper kan den/ de voksne gå foran eller ved siden af, alt efter grup-
pens behov.  
 
Formiddagene arbejder vi med organiserede læringsrum, der tager afsæt i de overordnede lære-
planstemaer.  
Vi vægter læringsprocessen højere end selve målet.  
Eks: Mellemgruppen skal spise deres madpakker i det lille gule træhus. Nogle af børnene finder 
pinde på vejen op til huset og snakken går om at lave bål.  
Pædagogen vælger at følge børnenes spor og det blev til at der selvfølgelig skulle spises mad-
pakker udenfor omkring ”bålet”. 
 
Det er dog også vigtigt for os at børnene får tid og mulighed for at bruge og styrke deres fantasi i 
det frie læringsrum. Som voksne er vi her observerende og deltager kun hvis vi bliver inviteret ind 
i legen.  
 
Eftermiddagene er oftest det frie læringsrum, hvor de voksne er til rådighed og følger børnenes 
spor.   
 
Vi tilbyder forskellige typer af lege- og læringsmiljøer som støtter børns forskellige behov.  
Børnene mødes i forskellige fællesskaber i løbet af en dag.  
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1. Organiserede læringsrum. 

 

Vi arbejder med de overordnede seks lærerplanstemaer og ser grundelementerne som 
vores faglige viden og positionering set ud fra børnegruppens behov. 

 

Vi arbejder med ugeplaner og små læringsgrupper, for bedre at kunne skabe kvalitet i til-
buddet, med opmærksomhed på det enkelte barns behov og muligheden for at støtte bør-
nene i deres læreprocesser.  

Når vi arbejder med lærerplanstemaerne, er vi optagede af børns læreprocesser og mål.  

Vi er optaget af hvad der skal til, for at støtte barnets læreproces, og for at de mål vi arbej-
der efter? Hvordan kommer vi derhen? Vi ser efter tegn på at barnet udvikler sig mod må-
let.  

Her er det de målrettede aktiviteter der er tilrettelagt og vi sætter rammen, vi understøtter 
og udfordre børnene.  

 

2. Friere læringsrum. 

 

Børns leg bruger vi som et friere læringsrum, hvor vi har en mere tilbagetrukken rolle. Her 
observerer vi hvad børnene er optaget af i legen og hvad vi kan hjælpe børnene med i læ-
reprocessen.  

 

Det er en kunst at være god til at lege, og der er mange ting barnet skal øve sig i at me-
stre som f. eks dialog, fleksibilitet, det at kunne føre og følge. 

Børns venskaber opstår når de opdager, hvad de kan lære af hinanden i legen. Her bliver 
vi inviteret ind i børnenes læringsrum på deres betingelser i deres leg.  

 

Børnemål:  

Målet er at alle børn får mulighed for aktiv deltagelse i børnefællesskaber.  

Vi vil se efter følgende tegn:  

 

- At barnet er i samspil med andre børn 

- At børnene viser tegn på, at det er en sjov og spændende leg( aktivitet) og at de gerne 
vil være deltagende. 

 
 
           Voksenmål: 
           Målet er at vi understøtter børns deltagelse i børnefællesskaber.  
           Vi vil se efter følgende tegn:  
      

- At det pædagogiske personale fastsætter rammerne gennem deres positionering. 

- At de voksne vurderer og respekterer barnets til og fra valg ( selvbestemmelse)  

- At skabe synlige, tydelige og attraktive læringsmiljøer.  
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3. Hverdagens små læreprocesser. 

    
             
I vores børnehave arbejder vi med faste rutiner, så de voksne ved hvor de fysisk skal placere sig. 
Det giver ro og overskud til at vi kan positionerer os i relation til barnets behov og læreprocesser.  
 
Målet er at skabe et ensartet tilbud og lige mulighed for læring og at have bevidstheden om, at det 
kræver noget forskelligt.  
 
 
Vi har mange rutiner og vi ser muligheden for, at arbejde med børns egne læreprocesser.  
Her er tid til gentagelser, at øve sig, udvikle sig og lære. Vi skal skabe rammerne for de fælles læ-
reprocesser i rutinerne, med fokus på, hvad børnene kan lære at hjælpe hinanden med, og blive 
nysgerrige på, hvad de kan lære af hinanden i børnefællesskabet.  
 
Vi arbejder med bevidstheden om at børn lære af nærværende og engagerede voksne, der har 
tiden til at understøtte det enkelte barn i leg, læreprocesser og børnefællesskaber.   
 
Vi ser frem til et samarbejde med jer forældre om det fælles ansvar vi har for, at jeres barn trives 
og udvikler sig. Vi skal sammen hjælpe jeres barn med at få lyst til, at lege og lære i fællesskaber.  
 
BØRN KAN MERE END VI TROR, 
Alle børn lærer ved at vi understøtter dem i ” den der handler får kompetancen”. 
 

 
 

 

 

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 har så vidt muligt daglig dialog med forældre omkring børnenes trivsel og udvikling.  

Vi lægger billeder op på den lukkede facebook gruppe, kun for børnehaven. Dette for at 
forældrene kan snakke med deres barn om hvad de har lavet i børnehaven og høre bar-
nets egen fortælling.  

En tillidsfuld relation mellem forældre og pædagoger er afgørende for et velfungerende 
forældresamarbejde. Samtale efter behov fra forældre eller personale. Ved indgangen i 
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garderoben og i fællesrummet er der informationstavle, hvor personalet ofte skriver om 
aktiviteter der er foregået eller andre informationer.  
 

Vi har et årlig forældremøde samt en børnehave-hjem samtale. Vi tilbyder en samtale tre 
måneder efter opstart i børnehaven. Samtale efter behov fra forældre eller pædago-
ger.  Det er vigtigt at vi som pædagogisk personale understøtter forældresamarbejdet ved 
at tage udgangspunkt i den enkelte families situation, kultur og behov. 
 

 
 

 

 

Børn i udsatte positioner 

”Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan det 

pædagogiske læringsmiljø tager højde for børn i udsatte positioner, så 

børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse fremmes.” 

Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 26 
 

 

 

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

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

Vi har børn der oplever familiekriser, såsom skilsmisser, sygdom og børn der udviklings-
mæssigt er forskellige steder. Vi har børn der er to sproget. 
 

Vi er anerkendende og lyttende. Vi vægter at være nærværende og nysgerrige på hvert 
barn. Vi tager ansvar for at relationen til forældrene bygger på forståelse og empati. Vi til-
passer og justerer læringsmiljøer, så de støtter hvert enkelt barn bedst muligt. Vi snakker 
åbent om forskelligheder og opfordrer til accept af dem. 
Vi kan som voksne altid ”bøje” aktiviteten, så den støtter de børn der er i udsatte positio-
ner.  

Vi vægter at være til stede og guider ved behov.  
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Sammenhæng til børnehaveklassen 

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

sidste år i dagtilbuddet tilrettelægges et pædagogisk læringsmiljø, der 

skaber sammenhæng til børnehaveklassen.” 

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

 

 

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

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

børn i den relevante aldersgruppe.) 

 

For at skabe en sammenhæng for børnene, så arbejder vi i ældste gruppen mere kon-
centreret med at forberede dem til det at gå i skole, fra ca juletid til sommerferie, det år de 
skal starte i skole efter sommerferien.  

Ved bla. : 

 

• Førskolebørnene får af og til lov til at komme i sfo´en om eftermiddagen. 
 

• Efter jul begynder vi førskole dage i børnehaven med lette skolerettede opgaver.  
 

• Derudover går vi fra sidst i marts og frem til sommerferien på skolen, og i sfo´en en 
dag om ugen. I forbindelse med opstart af førskole dagene på skolen, får barnet 
tildelt en storeven, som er elev på skolen, storevennen skal være med til at skabe 
en tryg dag for barnet i alt det nye. 
  

• Førskolegruppe pædagogen følge med børnene på skolen og i sfo´en 
 

• Deltage i morgensamling, følge skoledagens rutiner. Der er timer i førskolegruppen 
med 0. klasses læreren, timer hvor de følger 0 og 1 klasse hvor de møder nogle af 
de andre undervisere. 
 

• Vi arbejder meget med at styrke deres sociale kompetencer, personlige udvikling 
og relationer. Derudover har vi fokus på, at børnene skal kunne forstå og handle 
på en kollektiv besked. Vi har gennem, hele året et godt samarbejde med skolen 
og vi bruger ofte deres legeplads og skoleskov.  

• Vi har fokus på at integrere de børn der kommer fra andre børnehaver, så de kan 
være med i fællesskabet fra starten.  
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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? 

Byens borgere inviteres til cafe dage i Sirius. Der kommer typisk mellem 5 og 7 hver gang. Når de kommer 

er det ofte at der leges, nye og anderledes lege eller der ”bare” snakkes.  

Vi kommer i kirken til julegudstjeneste. Besøger kirkegården og snakker om livet og døden.  

Vi bruger vores lokale skov en gang om ugen.  

Vi tager på ture rundt til de lokale landmænd, skovejere, smeden, tømren osv.  

Vi deltager i affaldsindsamling rundt i byen.  

Derudover benytter vi os af de kulturelle tilbud der er, såsom teater og det lokale museum ( Boldrup) 

 

 

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 
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Hvordan integrerer vi det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø i det pædagogiske 

læringsmiljø? 

 

Det Psykiske miljø: 

I det psykiske miljø tilrettelægger vi arbejdet med børnene i små grupper, så der er plads og rum til at det 

enkelte barn kan trives og udvikles. Vi er opmærksomme på den anerkendende tilgang til hinanden, den 

gode kommunikation og dialogen imellem os.  

Vi er bevidste om vores rolle som medskaber til et godt miljø., hvor man som barn, forældre og ansat føler 

sig velkommen og set.  

Vi samarbejder med forældrene om deres barns psykiske udvikling. Vi viser respekt for at det er deres børn 

og dem der kender deres barn bedst. Ofte ved de når barnet ændre adfærd før os eller reagerer på noget 

der kan påvirke barnets psyke.  

Vi orienterer dem om, at vi i børnehaven ser og samarbejder med deres barn i en anden relation og kon-

tekst end hjemmet, og det kan så betyde at vi ser noget andet.  

 

Det æstetiske miljø:  En fortælling fra et lille kartoffel eventyr. 

Hvert år dyrker vi vores egne kartofler i Sirius.  

Vi hører om da kartoflen kom til europa/ Danmark, ser en lille film og finder ud af hvad man egentligt kan 

bruge en kartoffel til.  

Når foråret nærmer sig, køber vi læggekartofler og sætter dem til spiring i kasser.  

Vi holder øje med de små grønne spirer der hurtigt kommer frem. Når spirerne er langt nok fremme, forbe-

reder vi spande med jord og med børnenes navne på.  Så er vi klar til at lave vores egne spande med kar-

tofler. Børnene går meget op i at vande deres egen spand og holder dagligt øje med om der kommer noget 

op af jorden.  

Når så endelig der har været blomst i planten, kan vi tjekke om der skulle være noget under.  

Vi spiser vores nye kartofler sammen til en fælles maddag.  

Børnene er medskaber af deres eget æstetiske læringsmiljø og til stor glæde.  

 

Vi skaber og tilpasser de fysiske rammer efter det pædagogiske mål. I Sirius skaber vi læringsmiljøer der 

kan ændre karakter efter børnenes interesse, det skaber genkendelighed, fordybelse og tryghed.  

Fysisk dokumentere vi børnenes aktiviteter og kreationer på væggene , hvor børnene kan vise deres foræl-

dre hvad de har lavet og vi ligger billeder på vores lukkede børnehave side på facebook.  
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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. Vi ser 
en stor værdi i at børnene føler sig trygge i det fællesskab som de skal være en 
del af de næste mange år. Vi vil gerne understøtte barnets mulighed for at blive et 
selvstændigt individ, barnet hjælpes ved at de voksne skaber et fællesskab som 
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har øje for hvert enkelt barns behov og grænser. Barnet skal lære sig selv at 
kende i samspillet med omverden. 

• Tager udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag. At barnet føler sig 
som en værdsat og vellidt del af et eller flere fællesskaber. Barnet får større for-
nemmelse for egne og andres grænser. Barnet skal kunne sætte ord på egne fø-
lelser og behov. 

• Ses i samspil med de øvrige læreplanstemaer. Vi opmuntre barnet til at være 
en aktiv deltager i fællesskaberne. Til frokost , i vores spisegrupper holder vi “gum-
letid” så alle kan få lidt at spise inden de alle kan få ordet. - på tur. Vi støtter og ud-
fordre barnet i nye lege, vi anerkender og sætter ord på forskelligheder. Vi aner-
kender barnets følelser og sætter ord på. 

 

Vores evaluering:  
 

• Ser vi børnene tør sige noget ved flere børn samlet.  
• Ser vi børnene indgår i mange forskellige børnefællesskaber, ser vi børnene kan 

sige til og fra på en ordentlig måde.  
• Udviser barnet empati og reagere barnet på andres kropssprog.  
• Ser vi børnene acceptere andres grænser. 
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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. Social kom-
petencer udvikles i fællesskabet med andre mennesker. Barnet skal lære at danne 
tætte relationer til andre mennesker. Børnenes sociale spilleregler er en naturlig 
del af deres hverdag gennem leg og samvær med andre børn og voksne. Det er 
vigtigt at børnene opnår færdigheder i forhold til at forhandle og argumentere. 

 

• Tager udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag. I vores daglig dag in-
viterer vi barnet til at være aktiv deltagende. Vi er meget bevidste om vigtigheden 
af at børnene trives i gruppen og sammen med de voksne. Vi er tydelige og skaber 
en struktur der skaber tryghed, hos både børn og forældre. Trivsel i den nære 
gruppe giver tryghed. Gør brug af Fri for mobberi konceptet. 

 

• Ses i samspil med de øvrige læreplanstemaer. Vi guider og støtter op om bar-
net i en konflikt ved, at være lyttende og spørgende, for derefter i fællesskabet at 
finde en handlemulighed.  

 

Vores reflektioner: 
Ser vi børnene i større grad løser konflikter selv, enten ved hjælp fra andre eller opsøger 
hjælp. Deltager barnet på tværs af fællesskaber og indgår i lege og aktiviteter. Ser vi børn 
som kan vente på tur, række fingeren op til frokost i vores spisegrupper. Lytter til andre 
og hjælper hinanden. Ser vi tegn på at der ikke opstår mobberi.  
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21 

 

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. 

3. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn får kendskab til skriftsproget samt IT, 

særligt med fokus på overgangen fra bh til skole. 

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. 

Sprog er grundlæggende for at kunne udtrykke sig og kommunikere med andre, igennem tale-
sprog, skriftsprog, kropssprog og billedsprog hvor børn kan, dels udtrykke egne følelser og tanker 
og dels blive i stand til at forstå andres. Sprog er en yderst vigtig brik i et barns udvikling, da spro-
get er en forudsætning for gode relationer. 

Vi tager udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag. At barnet udvikler sin sprogforståelse 
igennem forskellige aktiviteter. Dette ses i samspil med de øvrige læreplanstemaer. 

•  Vi sætter ord og sprog på ved samlinger, når vi læser (dialogisk læsning) vi leger med 
rim, remser, vrøvleord og sang.  

• Vi taler om ords betydning, vi inddrager ord kort hvor det giver mening, 
•  Vi motiverer børnene til at øve sig i at skrive eget navn, vi har aktiviteter hvor der er fokus 

på udtale - ordforråd og sprogforståelse, hvor der især er fokus på de 2-sprogede. 
•  Vi arbejder med sprogkufferter, bruger skolens bibliotek, samt har bøger tilgængelige for 

børnene.  
• Vi har øje for skolestart i året før, med særlig fokus på skriftsprog. 
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• Vi har et bh- bibliotek (bøger + sprogkufferter) som forældre opfordres til at låne med 
hjem. 

• Ved især de sprogligt udfordret børn, er der mere tæt forældresamarbejde. 
• Borgere fra lokalmiljøet deltager i cafe, hvor de er i interaktion med børnene. 
• Elever fra skolen kommer og læser for børnene. 

Vores refleksioner: 

Ser vi børnene er interesseret, opmærksomme og aktive når der arbejdes med dialogisk læsning, 
ved sang/ musik? Bruger børnene sproget i relationen med andre børn og voksne? Ser vi trygge 
børn ved samlinger, viser de at de kan holde fokus? Er de optaget af nye tiltag? 
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Krop, sanser og bevægelse 

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

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

bevægelse – lægges grundlaget for fysisk og psykisk trivsel.  

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

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

kommunikation og relationsdannelse udgår fra kroppen”. 

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

 

 

Pædagogiske mål for læreplanstemaet: 

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

mange forskellige måder at bruge kroppen på.  

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

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

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

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø udviklingen af børnenes krop, 

sanser og bevægelse? 

• Understøtter de to pædagogiske mål for temaet Krop, Sanser og Bevægelse. Ved at styrke børns 
udvikling af motoriske færdigheder, såsom styrke, udholdenhed og bevægelighed. Dermed styrkes 
også deres forudsætninger for at udvikle sig optimalt. 

• Tager udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag. Barnet skal opleve glæde og forståelse af 
egen krop. Barnet får styrket fin og grov motorikken. 

• Ses i samspil med de øvrige læreplanstemaer. Vi bruger kroppen i hverdagens aktiviteter, skolens 
gymnastiksal, i skoven og på legepladsen. Vi deltager i OL og skolernes motionsløb.  

Vores refleksioner: 

Ser vi børnene deltage i leg og fællesskaber. Ser vi børnene viser glæde for at bruge kroppen. Efterspørger 
børnene både fysiske aktiviteter samt mental ro. Ser vi børnene mestre teknikker som at holde på en bly-
ant og en saks. Ser vi børnene på eget initiativ sætter fysiske lege i gang enten alene eller i fællesskabet. 
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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. Vi 
tænker naturen som et rum for leg sanseoplevelser og fysiske/motoriske udfoldel-
ser. Naturen er et uderum hvor barnet får brugt alle sanser. Naturens rum kan ud-
vide børnenes deltagelses-muligheder i fællesskabet på tværs af alder, køn, kultur, 
og interesser. 

 

• Tager udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag. Børnene skal have 
kendskab til årets gang og naturfænomener. Barnet skal have en fornemmelse for 
naturens ressourcer er noget vi skal værdsætte og passe på. 

 

• Ses i samspil med de øvrige læreplanstemaer. Vi bruger skov, naturlegeplads, 
sø, og naturen omkring os. Vi giver børnene adgang til redskaber der gør det mu-
ligt at undersøge naturen. Vi arbejder med de grønne spirer, har grønt flag. 
Vi er i skoven en dag om ugen fra maj - midt oktober. 

 

Vores reflektioner: 
 

Viser børnene, dyrene respekt og passer på dem, sætter dem fri efter leg/undersøgelse. 
Ser vi børnene ikke smider affald i naturen. Ser vi børnene viser nysgerrighed for natu-
ren, ved deres/vores spørgsmål. Ser vi børn der nyder uderummet. Ser vi børn der bruger 
deres krop i naturen. Ser vi børn i nye fællesskaber. 
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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 

ER UNDERUDARBEJDELSE 
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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. 

>Skriv her.<  

 

 

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

hvert andet år? 
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Vi evaluere vores pædagogiske lærerplaner hvert eller hvert andet år, på vores pædagogiske weekend i 

Januar.  

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

hverdagen. 

 

ER UNDER UDARBEJDELSE! 
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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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