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Den Pædagogiske plan 2015 -2016  

I 2013 blev det besluttet, at igangsætte en proces med at omlægge og effektivisere det 
pædagogiske dokumentationsarbejde. Dette medførte bl.a. at institutionerne skal udarbejde en 
Pædagogisk plan. 

Formålet med den pædagogiske plan er at evaluere de kommunale mål for indsatsområder og 
læreplanstemaer samt den fælles læringsforståelse (Bilag 1) og anskueliggøre og vurdere om og 
hvordan målene omsættes i praksis dagtilbuddene i Ruderdal kommune.      
 
Inden udgangen af 2014 skal den anden Pædagogiske plan udarbejdes.  

Den er justeret og udformet på baggrund af analyse af de første pædagogiske planer, som var 
udformet på en særlig måde på grund af overgangen fra de tidligere virksomheds-, praksis- og 
handleplaner. 
 
Områdeinstitutionerne og de selvejende institutioner skal i denne Pædagogiske plan påbegynde, 
at beskrive arbejdet med de gennemførte aktionslæringsforløb og resultaterne heraf, ud fra den 
forpligtende didaktiske aktionslæringsmodel.  

Formålet med den Pædagogiske plan er at skabe et overblik og dokumentere udviklingen af det 
pædagogiske arbejde i dagtilbuddene. Den Pædagogiske plan skal understøtte udviklingen af den 
pædagogiske praksis, så den fremmer børns trivsel, læring og udvikling af kompetencer.   
For at forenkle arbejdet og fokusere på omsætningen af læreplansmålene og resultaterne i den 
pædagogiske praksis, er der udarbejdet en fælles kommunal læringsforståelse og læreplansmål, 
som skal afprøves i perioden fra medio 2014 til medio 2017. Det kan også forventes, at der i løbet 
af perioden skal arbejdes med at opsamle resultater fra 3- 4 effektmål, som indgår i den 0- 18 års 
politik, som politikerne pt. arbejder med at formulere. 
 
Den Pædagogiske plan skal afleveres hvert andet år. Eksempler på dokumentationen herfra, vil 
indgå i Børneområdets Kvalitetsrapport.  
 
Områdeinstitutionerne og de selvejende institutioner skal i den Pædagogiske plan gøre rede for, 
hvordan de har arbejdet med de fælles kommunale pædagogiske indsatsområder og de seks 
læreplanstemaer.   
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Inden for alle punkter skal der gøres rede for følgende: 

 Mål for indsatsområdet /læreplanstemaet? 

 Hvilke temaer/emner er der arbejdet med inden for dette indsatsområde? 

 Hvilke af temaerne/emnerne er evalueret i forhold til de fastsatte mål og hvordan? 

 Hvilke aldersgrupper har der været arbejdet med - 0- 2 årige/ 3- 5 årige? 

 Hvilke konkrete tiltag i dagligdagen er blevet implementeret som konsekvens af arbejdet med 
temaerne/emnerne? 

 Hvilke oplevelser og læring har tiltagene medført for børnene? 

 Hvilken læring har personalet opnået med tiltagene?  
Det forventes, at udfyldningen af skemaerne er korte og præcise. Oplysningerne skal kun skrives 
et sted i skabelonerne, alternativt henvises til beskrivelse andet sted i den pædagogiske plan.  

Skemaerne er opdelt således, at resultaterne af arbejdet med de kommunale fælles pædagogiske 
indsatsområder og læreplanstemaer i 2014 beskrives først. Efterfølgende beskrives mål og tiltag, 
der planlægges med afsæt i de fælles kommunale læreplansmål samt pædagogiske 
indsatsområder fra Kvalitetsrapporten 2015 - 2016. 

Det forventes at besvarelserne er udtryk for en sammenfatning indenfor de enkelte 
indsatsområder og læreplansmål. Sammenfatningen skal udarbejdes, ved at afsøge mønstre på 
tværs i data fra institutioner i områderne, og i hele institutionen hos de selvejende institutioner. 

Til brug for data indsamlingen udarbejder institutionerne hvert ½ år en oversigtsplan over 
aktiviteter, indsatser, fokuspunkter, projekter og områder i dagligdagen, som har haft en særlig 
opmærksomhed og sætter disse i forhold til læreplantemaer og indsatsområder i et matrixskema: 

    Aktionslæringsforløb Indsatsområder Pædagogisk 
dagligdag 

Sundhed i børnehøjde X fokus på en bedre brug af 

vores garderobe, både til 
praktisk brug og som 
læringsrum.  

 x 

Inklusion og tværfagligt 
samarbejde 

 x x 

Alsidig 
personlighedsudvikling 

x fokus på selvhjulpenhed 

( garderobe + måltid)og 
relationer. 2015 

 x 

Sociale kompetencer X fokus på relations 

dannelser, hjælpevenner. 
2015 

 x 

Sproglig udvikling  x x 
Krop og bevægelse  x x 
Naturen og 
naturfænomener 

 X fokus på relationer  

Kulturelle udtryksformer 
og værdier  

 X fokus på sprog og 

med iPad som redskab 
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Resultater fra arbejdet med de fælles faglige indsatsområder fra 

Kvalitetsrapporten 2013-2014 og med læreplanstemaerne beskrives her:  

Fælles indsatsområde 2014 – resultater af arbejdet 
 
    

Sundhed i børnehøjde 
Kommunale mål Målet søges opfyldt ved, at børnehusene har indført mål for arbejdet 

med forskellige perspektiver på det brede sundhedsbegreb i forhold til 
trivsel, mental sundhed, glæde, leg og bevægelse. 
 
Mål 

 At arbejde med og have kendskab til børnefællesskabets 

betydning for trivsel og sundhed. 

 At der er udbredt kendskab til metoder, der kan anvendes i 

forbindelse med et styrket børnefællesskab 

 At den voksenpædagogiske kerneopgave har et styrket fokus på 

fællesskabets betydning for et børneliv med trivsel og glæde. 

 At få skærpet bevidsthed om, at et godt sundhedsfremmende 
miljø og inklusion er ”forbundne kar”. 

 

Hvilke egne mål har 
institutionen udarbejdet 
med afsæt i de kommunale 
mål? 
 

Vi har taget udgangspunkt, i nogle af vores arbejdsgrundlag: 
• Den fælles fortælling/kerneopgaven 
• Den gode inklusion  
• Den fagprofessionelle rolle 
Børneperspektiv 
Legen skal danne grundlag for børnenes trivsel, læring, udvikling, 
sundhed og aktiv deltagelse. 
 
Børnene skal opleve sig selv, som en betydningsfuld del af fællesskab. 
De skal mødes anerkendende og være: set, hørt og forstået.  
Pædagogerne skal guide børn til at styrke det sociale fællesskab.  
Alle skal have en eller flere venner. 
Mestrer og udvikler mod, på nye udfordringer i hverdagen 
Voksen perspektivet 
Den pædagogiske kerneopgave har et styrket fokus på fællesskabets 
betydning for et børneliv med trivsel og glæde.  
 
Pædagogerne skal have kendskab til didaktiske metoder og viden om 
børns udvikling.  
 
Tilrettelæggelse af pædagogisk arbejdet og brug af metoder (struktur). 
Aktivt deltagende voksne, rollemodeller. 
Læreplanstemaerne. 
 
At det inkluderende børnefællesskab bliver en del af hverdagen i 
børnehuset. 
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Inklusion, forældre 
Forældrene skal have forståelse for, deres betydning i forhold til at styrke 
relationer i børnefælleskabet. 
 

Hvilke temaer/emner er 
der arbejdet med inden for 
dette indsatsområde? 
 

Fælles i Område Bøllemosen, men hvor man forbereder sig i eget hus; 
Vuggestue projekt på tværs af husene - natur og bevægelse. 
Den gode overgang fra børnehave til skole - relations dannelser. 
Mini OL - sundhed og bevægelse. 
Mad- og måltidskultur – personlig, social og natur. 
 
Husregi; 
Husene laver pædagogiske aktiviteter i hus regi.  
Hjælpevenner, hvor børn er/har en hjælpeven og vi italesætter dette for 
dem, f.eks. ved spisning, garderobe. 
Selvhjulpenhed, hvor børnene øver sig i at mestre daglige gøremål selv. 
Og de voksne guider dem. 
Fødselsdagspolitik. 

Hvilke af 
temaerne/emnerne er 
evalueret i forhold til de 
fastsatte mål og hvordan? 
 

Børn 
Ved at lave forskellige matrix, for at sikre at alle børn har mindst en ven 
og at de har relation til mindst en voksen. 
Vi har interviewet de store børn om hvad en god ven er, hvordan man får 
en god ven osv. 
Alle børn oplever at have en ven, og er inkluderet i børnefællesskabet. 
Vi ser glade og sunde børn, som trives og udvikler sig i kraft af ny læring i 
samspil med andre.  
Vi ser børn, som bliver set, hørt og forstået i et anerkendende og 
inkluderende børnefællesskab, og mestrer og udvikler mod, på nye 
udfordringer i hverdagen. 
 
Voksne 
Vi vil se engagerede, legende pædagoger som arbejder anerkendende. 
Aktivt deltagende rollemodeller. 
Pædagoger, som reflekterer over pædagogisk praksis som udmønter sig i 
ny aktion. Herunder at videns dele med kollegaer i område Bøllemosen. 

Hvilke aldersgrupper har 
der været arbejdet med 
inden for dette 
indsatsområde? 
0- 2 årige  
3- 5 årige 

0- 2 årige  
3- 5 årige 

a. Hvilke konkrete tiltag i 
dagligdagen er blevet 
implementeret, som 
konsekvens af arbejdet 
med temaerne/emnerne? 
 
b. Hvilke oplevelser og 

Hjælpevenner er implementeret. 
Fokus på selvhjulpenhed ved flere og flere af daglige gøremål. 
En stor del af denne indsats, omhandler kerneopgaven og rumlige 
børnefællesskaber.  
 
 
 
Børnene er meget optaget af, deres hjælpeven, at de selv kan gøremål, 
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læring har tiltagene 
medført for børnene? 
 
c. Hvilken læring har 
personalet opnået ved 
arbejdet med tiltagene? 
 

de før bad om hjælp til og/eller hjælper hinanden for eget initiativ. 
 
 
Pædagogerne havde kenskab til didaktiske metoder og viden om børns 
udvikling. Dog er der nu sket større forståelse for disse metoder. 
Aktivt deltagende voksne, og ser sig selv som rollemodeller. 
Pædagogerne arbejder mere målrettet i forhold til sensitive børn, 
herunder indretning af læringsrummene. 
 

 

Nye mål og tiltag for det fælles indsatsområde i 2015 – 2016 
 
 
 
 

 
Med hensyn til alle børn, vil vi arbejde med sensitive børns hverdag, 
oplevelsen af hvordan garderobe situationen kan skabe bedre 
læringsrum, for både voksnes og børnenes trivsel, sundhed, glæde 
bevægelse og leg. 

 

Fælles indsatsområde 2014 – resultater af arbejdet 
 
 

Inklusion og tværfagligt samarbejde 
Her beskrives hvilke aktiviteter og metoder der er velegnede til at  
inkludere børn med særlige behov, da de som udgangspunkt ikke skal udskilles fra resten af børnegruppen ( 
jf. vejledningen til Dagtilbudsloven) 
 

Kommunale mål Målet er at afprøve en række pædagogiske metoder for at skabe 
praksisviden til det fælles dagtilbudsområde ud fra temaerne i den 
gode inklusion/fællesskabernes betydning, organisation, viden og 
faglighed, ressourcer og forældresamarbejde.  
 
Alle institutioner skal beskrive et inklusionsprojekt. De selvejende 
institutioner skal indgå i samarbejder om projekterne. 
 

Hvilke egne mål har 
institutionen udarbejdet 
med afsæt i de kommunale 
mål? 
 

 
Vi tage udgangspunkt i de daglige rutiner.  
Vores mål er at alle har ret til at blive mødt anerkendende, 
værdsættende, set, hørt og forstået.  
Ifølge Berit Bae indebærer anerkendelse 4 punkter;  
Bekræftelse; - ”jeg hører hvad du siger, jeg ser hvad du gør” 
Forståelse og indlevelse; ”jeg gør mit bedste for at sætte mig ind i hvorfor 
du handler som du gør” 
Åbenhed; ”jeg er parat til at følge din tankegang” 
Selvrefleksion og afgrænset hed; ”jeg adskiller det, som sker i mig fra det, 
som sker i dig” 
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Vi vil etablere en inklusionskultur, hvor børn støttes og udfordres i at lære 
og udvikle sig, og acceptere forskellighed som en styrke, hvor vi har fokus 
på relationer og venskaber.    
 

Hvilke temaer/emner er 
der arbejdet med inden for 
dette indsatsområde? 
 

For at sikre de anerkendende relationer og styrke fælleskabet, hvor 
fælleskabet skal mestre at tage de enkelte barn med ind, har vi 
udarbejdet didaktisk model og retningslinjer på fire af vores daglige 
rutiner; Samling, Mad- og måltidskultur, Legepladsen, og Morgen ritualer. 
Desuden har vi i Flintehøj udviklet indsatsområder, der har til formål at 
fremme inklusion.  
Fri for ”mobning”  
Dette redskab tages løbende i brug for at facilitere en anerkendende, 
ansvarlig og hjælpsom børnekultur. Programmet er udarbejdet af Red 
Barnet og udsendt til os fra Mary-fonde. 
Apu- SPOR 
SPOR er et redskab til at styrke indsatsen omkring børn med særlige 
behov, og til metodisk undersøgelse af forhold omkring et barn som 
vækker bekymring hos pædagoger. Det kan fx være sproglige 
vanskeligheder, sociale vanskeligheder eller tegn på mistrivsel. Metoden 
skal sikre handling, og at man kan indkredse hvilken indsats, hvis nogen, 
der er behov for.  
Relations matrix og børneinterview 
På baggrund af børneinterview, udfylder vi en relations matrix, som skal 
sikre at alle børn har gode relationer og venskaber til andre børn i 
børnehaven.  
Sorg og kriseplan 
Endelig har vi en sorg og kriseplan, så vi er parat til at hjælpe børn som 
rammes af kriser. Det kan fx være dødsfald i familien, tab venner eller 
kæledyr, flytning, skilsmisse eller alvorlig sygdom. 
ICDP;  
ICDP- International Child Development Program-, der er en metode til 
kvaliteter i samspil, der understøtter den følelsesmæssige 
kommunikation, samt kvaliteter i samspil, der har betydning for 
formidling af læring.  
I-pad pilotprojekt; 
Kort om mål for projektet er, at afprøve og indhente erfaringer med, 
hvordan tablets kan udvikle og understøtte den pædagogiske 
kerneopgave herunder læreplanstemaerne. 
Den sociale kompetence og den alsidige personlige udvikling er i høj grad 
i spil, hvor børnene arbejder i fælleskaber, fortæller og inspirerer 
hinanden, venter på tur og samarbejder.  
 
I hverdagen skal vi se udviklende og inkluderende fællesskaber med aktivt 
deltagende børn og voksne.  
 

Hvilke aldersgrupper har 
der været arbejdet med 
inden for dette 
indsatsområde?  

0- 2 årige 
3- 5 årige 
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0- 2 årige 
3- 5 årige 
 

 
 
 
 

Hvilke af 
temaerne/emnerne er 
evalueret i forhold til de 
fastsatte mål og hvordan? 
 

Det fleste af vores aktiviteter har sigte på børnefællesskaber, personlig og 
social udvikling og læring. 
Evaluering af brug af IPad  
Vi ser børn der arbejder i fællesskaber, hjælper hinanden, inspirer 
hinanden, samarbejder og venter på tur. 
Forskellige små projekter som vendespil og fotografier af dem selv hvor 
børnene selv klipper og redigerer, er blevet implementeret.  
Mange har lavet små bøger med eventyr, hvor de større børn har indtalt 
til historien og små video frekvenser. 
En gruppe børn gik selv i gang med, at lave eventyret på en iPad der lå på 
bordet, da de ikke kunne vente, til det var deres tur. 
Evaluering af ICDP 
Det vigtigste vi trak ud af dette tiltag er at vi blev mere opmærksomme på 
voksnes kropssprog. 

 
a. Hvilke konkrete tiltag i 
dagligdagen er blevet 
implementeret, som 
konsekvens af arbejdet 
med temaerne/emnerne? 
 
b. Hvilke oplevelser og 
læring har tiltagene 
medført for børnene? 
 
 
 
 
c. Hvilken læring har 
personalet opnået ved 
arbejdet med tiltagene? 
 

 

Vi vejleder og guider børnene i at tage kontakt til hinanden og 

derigennem informere forældre om at vælge denne til at tage med hjem 

som en kommende ven. 

 
 
Børnene er klar over at deres venner er dem i Flintehøj, og for de størstes 
tilfælde har de også venner i nabohuset. De er blevet bedre til at kende 
og agere efter fælles spilleregler. Bliver disse ikke overholdt henvender de 
sig til voksne for hjælp. Andre gange kan de selv løse konflikten, hvor de 
bruger redskaber de har fået fra pædagogerne, som har guidet dem. 
Dette er en styrke. 
 
Personalet i Flintehøj har som udgangspunkt taget godt imod iPad 
projektet som til tider også givet forskellige udfordringer. Nogle 
udfordringer har været og er stadig at turde agere rundt i iPad 
styresystem.  
Kollegaerne imellem har været gode til at sparre med hinanden, en er 
f.eks. rigtig god til at lægge billeder på ruden, mens en anden har styr på 
at lave film. Efterhånden er det blevet nemmere og hurtigere at 
dokumentere overfor forældrene fordi iPad er mobil og man kan arbejde 
ude og inde. Ipad er godt at have med på tur til billeder og 
dokumentation. 

 

Nye mål og tiltag for det fælles indsatsområde i 2015 – 2016 
 

 
 
 

 
Vi vil fortsætte med at arbejde med de forskellige indsatser, iPad, 
aktiviteter der fremmer samarbejde, relations dannelser, vores forskellige 
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rutiner, styrke og guide i personlig udvikling og sociale kompetencer. 
 

 

Resultater af arbejdet med læreplanstemaet: 
Alsidig personlig udvikling 

 i 2014 
Kommunale læreplansmål 
 

 At barnet udvikler en nysgerrig, undersøgende og 
eksperimenterende forhold til livet og verden 

 At barnet udvikler kendskab til sig selv og andre mennesker 

 At barnet kan udtrykke egne ønsker og behov og omsætte dem 
i konstruktive handlemuligheder 

 At barnet udviser tro på egne ideer og har mod til at forfølge 
dem 

 At barnet kan mærke egne og andres grænser samt sige til og 
fra i forhold til andre børn og voksne og udvikler respekt for 
andres følelser, oplevelser, intentioner og behov 

 

Hvilket eller hvilke af de 
kommunale læreplansmål 
har I arbejdet med? 
  

For os er målet, at koncentration, samarbejde, tolerance, respekt for 
andre, ting og tid og ikke mindst ren stimulering af børnenes naturlige 
nysgerrighed. 
Vi vil gerne, at børnene stiller spørgsmål og vi – i samarbejde – finder 
svarene, - vi vil skabe noget.  
Børnene skal lytte, vente, tale efter tur, være i centrum og øve sig i at 
turde sige noget. 
Børnene finder relationer mellem forskellige aldersgrupper, ex, hjælpe-
venner. De lærer at vi er forskellige og har forskellige behov. De små kan 
lære af de store og omvendt.  
At børnene, barnet bliver set, hørt og forstået. At det bliver anerkendt og 
inkluderet. 
Vores mål er at styrke fællesskabet i gruppen, ved at fremme børnenes 
sociale kompetencer. 
Vi vil gerne opnå at børnene bliver mere bevidste om at markere sig i 
fællesskabet. 
Børnene skal lære at bruge sproget igennem historier, sang og 
musik/instrumenter.  
De styrker deres eget ego ved at øve sig i at ”sige” jeg kan – jeg vil – jeg er 
god nok. Samtidig med at de lærer at tilsidesætte deres egne behov. De 
lærer at lytte til andre og respekterer hinanden. Derved får de større 
forståelse for hinandens interesser og forskelligheder. 
 
Det er afgørende at alle aktiviteterne tager udgangspunkt i leg, og sikrer 
børnene muligheder for aktiv deltagelse. 
 

 Vi har ikke lavet en aktivitet, sat mål for en aktivitet der henvender sig 

direkte til Alsidig personlighedsudvikling. 
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Dette læreplanstemaet er en del af alt det vi gør. Så opgaven er; 

Selvhjulpenhed, hjælpevenner, Hjælpe dem til at være trygge, 

betydningsfulde i gruppen, at tage initiativer, kunne samarbejde, vente 

på tur osv. som beskrevet i de andre læreplanstemaer.  

Kerneopgaven er, at de vi gennem aktiviteter og hverdagens gøremål 

sikrer trivsel, udvikling, læring og sundhed for den enkelte. 

Hvilke af 
temaerne/emnerne er 
evalueret i forhold til de 
fastsatte mål og  
hvordan? 

 
Da denne færdighed kommer til udtryk i de forskellige aktiviteter, rutiner 
børnene færdes i har vi ikke evalueret direkte på dette tema. 
Men vi kan se at børn tør mere og mere, er trygge i konteksten, og at 
børn får succes oplevelse. 
 
F.eks. er der to børn der sammen ønsker alle børn og forældre 
velkommen til Lygtefesten, bedsteforældredag o. lign.(der er en voksen 
lige bag ved, der hviske) 

Hvilke aldersgrupper har 
der været arbejdet med 
inden for dette 
læreplanstema?  
0- 2 årige, 3- 5 årige 

0- 2 årige 
3- 5 årige 

 
a. Hvilke konkrete tiltag i 
dagligdagen er blevet 
implementeret, som 
konsekvens af arbejdet 
med temaerne/emnerne? 
 
b. Hvilke oplevelser og 
læring har tiltagene 
medført for børnene? 
 
c. Hvilken læring har 
personalet opnået ved 
arbejdet med tiltagene? 
 

 
Anerkendende tilgang til børnene. 
Rumlig fælleskaber 
 
 
 
 
 
Trygge børn der tør at stille sig op og formidle. 
 
 
 
Personalet er opmærksom på det enkelte barns næste udviklingszone og 
understøtter ved aktiv og vejledende deltagelse, barnets egen 
virksomhed til næste zone. 

 

Nye mål og tiltag for læreplanstemaet Alsidig personlig udvikling i 2015-2016 
 

 
 

Fortsatte dette arbejdet. 

 

 



 
 

11 
 

 

 

Resultater af arbejdet med læreplanstemaet: 
Sociale kompetencer 

 i 2014 
 
Kommunale læreplansmål 

 

 At barnet kan indgå som aktiv deltager i fællesskaber 

 At barnet kan samarbejde, være omsorgsfuld, hjælpe andre og 
indgå i konfliktløsninger 

 At barnet kan etablere og fastholde relationer og venskaber og 
værdsætter andre 
At barnet deltager aktivt og bidrager med egne oplevelser, 
erfaringer og viden 
 

Hvilket eller hvilke af de 
kommunale læreplansmål 
har I arbejdet med? 
 

Barnet deltager aktivt i fællesskaber hvor der er skabt gode rammer f.eks. 
samling med planlagt eller spontant indhold. Her styrkes at vente på tur, 
tale efter tur, tilsidesætte egne behov, forstå en kollektiv besked og rette 
sig korrekt efter den.  
 
Det kan være i den planlagte eller spontane leg hvor børnene guides til at 
fastholde legen/ koncentrere sig om legen eller danne nye 
relationer/venskaber. 
Fremme det enkeltes barns muligheder ved at støtte børnene i deres 
fællesskaber og i at danne relationer eller have en ven. 
 
Ved små konflikter guides børnene i at forstå hinanden hensigter og 
sætte ord på sine følelser så de bliver i stand til at løse små konflikter selv 
eller der bliver forhandlet så børnene ikke ender i en konflikt. 

Hvilke temaer/emner er 
der arbejdet med inden for 
dette læreplanstema? 
 

Det sociale er det vi gør, det er der altid, og man kan nævne  
Samling, måltidskultur, cirkus, planlagte aktiviteter i aldersopdelte 
grupper, pædagogisk leg på legepladsen som hockey og boldspil. 
Tværfagligt samarbejde den gode overgang med eventyrskoven hvor 
børnene danner nye relationer i socialt samvær. 
 

Hvilke af 
temaerne/emnerne er 
evalueret i forhold til de 
fastsatte mål og hvordan? 
 

Det sociale er evalueret i forhold til den gode overgang med at danne nye 
relationer.  
Til møder reflekterer vi over egen praksis i forhold til mad og 
måltidskultur og daglige rutiner omkring frokost.  
 

Hvilke aldersgrupper har 
der været arbejdet med 
inden for dette 
læreplanstema?  
0- 2 årige 
3- 5 årige 

Den gode overgang 4 til 5 årlige 
 
Samling/frokost på stuen 3 til 5 årlige   
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a. Hvilke konkrete tiltag i 
dagligdagen er blevet 
implementeret, som 
konsekvens af arbejdet 
med temaerne/emnerne? 
 
b. Hvilke oplevelser og 
læring har tiltagene 
medført for børnene? 
 
c. Hvilken læring har 
personalet opnået ved 
arbejdet med tiltagene? 
 

Den gode overgang har medført, at vi åbner lågerne på legepladsen 
mellem Flintehøj og Bøgehøjen, børnene besøger hinanden og danner 
fællesskaber. 
I forhold til samling justeres målene og aktiviteterne i forhold til den 
aktuelle børnegruppe.  
Mad og måltidskultur evalueres f.eks. over hvem der i en periode kan 
være borddækker, dele frugt ud, praktiske gøremål, hjælpe minde børn 
for at styrke det enkelte barns udvikling. 
 
Trygge eller nysgerrige omsorgsfulde børn  
 

Den gode overgang har de voksne lært at det er godt at have kollegaer på 

tværs af husene når vi mødes og arbejder sammen om fælles sociale mål 

for den gode overgang. Det er vigtigt at kende hinanden så samarbejdet 

fortsætter f.eks. som at åbne lågerne mellem legepladsen.  

Ved samling har de voksne erfaret at arbejdet med det sociale f.eks. ved 

samling højner det pædagogiske indhold når rammerne er gode og 

nærværende, og at børnene lærer kulturen omkring samling så de får 

gode erfaringer med at være sociale.  

 
 

 
Nye mål og tiltag for læreplanstemaet Sociale kompetencer i 2015-2016 

 
 Stadig at evaluere for her kommer gode pædagogiske overvejelser om 

metoder og pædagogisk indhold 
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Resultater af arbejdet med læreplanstemaet: 
Sproglig udvikling 

 i 2014 
 
Kommunale læreplansmål 

 

 At barnet kan bruge og forstå sproget på et aldersvarende 
niveau 

 At barnet kan eksperimentere og lege med sproget 

 At barnet udvikler kommunikative evner og lærer at udtrykke 
sig, stille spørgsmål, modtage svar og sætte ord på egne følelser 
og behov 

 At barnet er initiativtagende, deltagende og lyttende i samtaler 
og historiefortælling med andre børn og voksne 

 At barnet får næret sin nysgerrighed for skrifttegn og 
skriftsprog i hverdagslivet 

Hvilket eller hvilke af de 
kommunale læreplansmål 
har I arbejdet med? 
 

Vores mål er at børnene får tilegnet sig sproglige færdigheder og styrke 
børnenes sproglige kompetence inden for 4 undergrupper: Ordforråd, 
Narrativer, Lydlig opmærksomhed og Skriftsprogskoncepter. 
 
Vi vil præsentere børnene for nye måder at lave historier og film på, og vi 
vil udvikle konceptet dialogisk læsning ved at inddrage iPads. 
 
Vi vil gøre børnene så fortrolige med vores tablets at de bliver i stand til, 

med minimal støtte, at skabe kreative og/eller sproglige produkter.  

Vi vil samle erfaringer med, hvordan digitale medier kan understøtte en 
god overgang til skolen, gennem ApS der er tilsigtet dette. 
 
Pædagogerne vil viden dele med kollegaerne og udveksle erfaringer. 
Sidemandsoplæring. 
 
Endelig har området Bøllemosens 4-grupper lave Sprog på tværs. 
Pædagogerne til de pågældende børn sætter rammerne for forløbet på et 
senere tidspunkt. Er beskrevet. 
 

Hvilke temaer/emner er 
der arbejdet med inden for 
dette læreplanstema? 

Vi vil styrke børnenes sprog og sprogforståelse gennem kulturelle og 
kreative aktiviteter. Vi vil skærpe deres interesse for den kulturelle 
omverden, for produktion af kultur og for deltagelse i kulturelle 
aktiviteter. Gennem arbejdet med børnenes sproglige kompetencer, vil vi 
forsøge at give dem en forståelse af sprogets kulturelle forankring og 
kulturskabende egenskaber. For flere af grupperne vil aktiviteter være en 
videreførelse af projektet Fart på sproget.  
Og ved samling lærer børn at både udtrykke sig /italesætter og være 
lyttende. 
 
Vi vil styrke vores 1 til 5 årige i at gå fra at være passive forbrugere af 
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medier og kultur, til at blive skabere og med-skabere af kultur og 
kulturobjekter, hovedsagelig gennem historier og fortællinger. 
Kommunikere og være i dialog når man samarbejder. 
Vi bruger vores sprogkuffert, sprog poser og sproglege. 

Hvilke af 
temaerne/emnerne er 
evalueret i forhold til de 
fastsatte mål og hvordan? 
 

Vi oplevet, at vi har kunnet få en god dialog omkring de aktuelle 
fortællinger. Herefter har vi observeret at børnene har kunnet bruge det 
tillærte abstrakt, og selv har kunnet omsætte det til nye fortællinger/lege. 
 
Efter at vi har fået IPad har vi brugt den til, at lave vores egne memory 
spil med børnenes sovebamser/mor og far /køkkenservice m.m. 
Herigennem har vi ligeledes kunnet få nogle gode snakke med børnene 
omkring de forskellige billeder.  
De har gået fra i de første historier hvor de var passive lyttere til at være 
aktive medfortællere af historien. Dialogisk læsning. 
5’er-gruppen har arbejdet med kompetencen for skriftsprog gennem iPad 
med at skrive digitale bøger. 
3 børn har samarbejdet om at skrive en bog hvor de selv har lydstavet. De 
har været optaget af forside og bagside af en bog. 
Børnene er blevet fortrolige med iPad de har deltaget i at lave 
-Små korte film med indhold de selv vælger/fortæller 
-Lavet børneinterview   
-Taget billeder af sig selv og lavet sjove effekter på billederne  
Vi har arbejdet med ordforråd med rim og remser, udfyldt kopier med 
bogstaver. 

Hvilke aldersgrupper har 
der været arbejdet med 
inden for dette 
læreplanstema?  
0- 2 årige 
3- 5 årige 

0- 2 årige 
3- 5 årige 

a. Hvilke konkrete tiltag i 
dagligdagen er blevet 
implementeret, som 
konsekvens af arbejdet 
med temaerne/emnerne? 
 
b. Hvilke oplevelser og 
læring har tiltagene 
medført for børnene? 
 
c. Hvilken læring har 
personalet opnået ved 
arbejdet med tiltagene? 

Børn i perioder laver selv fortællinger, digter vider på en historie. 
Brug af iPad i forhold til apps der opfordrer til at i talesætte det der er på 
den og det barnet gør i appen. 
Introduktion af skriftsproget til de kommende skolebørn. 
Børnene spiller eventyr til hinanden. Og vi bruger de forskellige sprog 
lege, kuffert og poser i aktiviteterne. 
 
At der er sjovt at bruge sproget som fortællere. Rim og remser. 
Bruger flere ord, øget ordforråd. Kommunikerer i konflikter osv.  
 
 
Bevidsthed om at børnene selv skal være mere med til at fortælle 
historier, blot med at guide dem til dette. 
Dialogisk læsning, fortællerkort. 

 

Nye mål og tiltag for læreplanstemaet Sproglig udvikling i 2015-2016 
 

 Vi tænker at fortsætte dette der er implementeret, og bruge 
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 konceptet Fart på sproget. 
 

Resultater af arbejdet med læreplanstemaet: 
Krop og bevægelse 

 i 2014 
 
Kommunale læreplansmål 

 

 At barnet udvikler glæde ved at bruge kroppen aktivt til 
bevægelse og fysiske aktiviteter  

 At barnet tilegner sig viden om kroppen og dens funktioner 

 At barnet udvikler kropslig styrke og udholdenhed 

 At barnet lærer sin egen krops muligheder og grænser at 
kende og kan få øje på andres kropslige muligheder og 
grænser 

Hvilket eller hvilke af de 
kommunale læreplansmål 
har I arbejdet med? 
 

Børnene skal blive bedre kendt med deres fysiske kompetencer og 

udvikle grov/finmotorik gennem planlagte aktiviteter og derved udvikle 

personlige og sociale kompetencer.  

Gennem de planlagte aktiviteter skal vi se en udvikling af deres motorik 

og bedre kendskab til idrætslig kompetence.  

Aktive og deltagende børn, der tør udfordre sig selv. 

At de planlagte aktiviteter sætter spor ved børnene og deres leg 
At alle børn får succesoplevelser i kraft af varierede fysiske 

udfoldelsesmuligheder. 

At børnene får forståelsen af, at en sund krop skaber trivsel og glæde. 

Vi vil gennem vores børnemiljø skabe livsglæde ved fysisk udfoldelse, 

ude og inde, samt lære børnene at mestre fysiske udfordringer. 

Vi vil ved egen aktiv deltagelse sikre børnene varierede fysiske 

udfordringer i hverdagen på legepladsen. 

Hvilke temaer/emner er der 
arbejdet med inden for dette 
læreplanstema? 
 

 
Udfordre børnene gennem aktiviteter som gå/løbeturer, 
forhindringsbaner, som både pædagogerne laver og som de selv laver. 
Cykeldage på legepladsen, med cykellege, for at skærpe 
koncentrationen og mestre kroppen. 
Selvhjulpenhed i hverdagen, især i garderobesammenhæng, hvor det 
øver flere og sværere opgaver. Dette også ved måltider. 
Andre emner er rytmik, sanglege, hoppe, slå kolbøtter, 
forhindringsbaner, balancebomme, lege på legepladsen og i alrummet, 
besøge andre legepladser m.m. 
 

Hvilke af temaerne/emnerne 
er evalueret i forhold til de 
fastsatte mål og hvordan? 

Cykeldagene er en stor succes, hvor børnene gennem cykellegene, lærer 
og videregiver dette til sine venner. Det mestrer cykelbevægelserne, og 
er bevist om kroppens styrker. 
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 Det andet nævnte bruger vi også, facilitere det i forhold til alder. I 
perioder mere af det ene end de andet. 
 

Hvilke aldersgrupper har der 
været arbejdet med inden 
for dette læreplanstema?  
0- 2 årige 
3- 5 årige 

0- 2 årige 
3- 5 årige 

a. Hvilke konkrete tiltag i 
dagligdagen er blevet 
implementeret, som 
konsekvens af arbejdet med 
temaerne/emnerne? 
 
b. Hvilke oplevelser og læring 
har tiltagene medført for 
børnene? 
 
c. Hvilken læring har 
personalet opnået ved 
arbejdet med tiltagene? 

 
Selvhjulpenhed har fået en større plads i hverdagen, specielt i 
måltidssammenhæng og ved garderobesituationen. Men ellers i hele 
hverdagen. 
Vi har i hverdagen støttet op om at, tilrettelæggelse af fysiske 
aktiviteter får mere rum. Og støtter børnene i selv at arrangere. 
Vi bygger videre på børnenes glæde ved at være fysiske. 
 
Børnene er mere og mere selvhjulpne, og de er hjælpsomme over for 
vennerne. 
Alle de små opgaver der er ved måltidet mestrer de bedre, og beder om 
hjælp når det er nødvendigt. 
Det samme ved garderobesituationen, børnene prøver mere selv og vi 
ser det lykkes for dem. 
 
Pædagogerne skal besidde viden om børns motoriske udvikling, 
sundhedsfremmende tiltag - og møde børnene anerkendende.  
Pædagogerne skal være aktivt deltagende og indgå som rollemodeller, 
der vejleder og inspirerer børn og forældre ift. sund livsstil og 
bevægelse  
Legeplads(indretning) og uderum anvendes som pædagogisk rum på 
lige fod med inde rummet 
Personalet viser bevidsthed om måltidernes pædagogiske betydning i 
den pædagogiske praksis. 
Personalet viser sig som gode rollemodeller; og viser, ved egen aktiv 
deltagelse glæde ved at bruge deres krop i samvær med børnene 
 
 

 

Nye mål og tiltag for læreplanstemaet Krop og bevægelse i 2015-2016 
 
 
 

Selvhjulpenhed i hverdagen, hvor fysisk motorik er indlemmet, f.eks. 
garderobesituation og måltider. Gå på turer, gå til det vi skal.. 
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Resultater af arbejdet med læreplanstemaet: 
Naturen og naturfænomener 

 i 2014 
 
Kommunale læreplansmål 

 

 At barnet får erfaringer med og glæde ved at færdes i naturen  

 At barnet lærer om, passer på og værner om naturen  

 At barnet får viden om de forskellige årstider, planter og dyr  

 At barnet tilegner sig viden om den fysiske omverden og de 
fysiske lovmæssigheder     

 

Hvilket eller hvilke af de 
kommunale læreplansmål 
har I arbejdet med? 
 

Det er vores mål, at give børnene en blivende interesse for naturen, og 
vise dem de uendelig udfoldelses- og legemuligheder den tilbyder. 
Samtidig vil vi vise børnene hvordan man med respekt bruger, undersøger 
og færdes i naturen. 
At give dem en forståelse af hvordan naturen påvirker os og hvordan vi 
påvirker den, samt skabe en gryende forståelse af hvordan naturen i 
virkeligheden sætter rammen om det liv vi lever. 
Det er vores mål, at vi som voksne skal være gode rollemodeller, som dels 
skaber plads og rum for udfoldelse, og dels fører an med begejstring, 
respekt og nysgerrighed for naturen. 
Endelig er det vores mål at børnene selv begynder at undersøge og bruge 
naturen. 

Hvilke temaer/emner er 
der arbejdet med inden for 
dette læreplanstema? 
 

Oplevelses kuffert: Som et gennemgående supplement til dagligdagen, er 
det planlagt at lave en oplevelseskasse. Ud over at den også kan bruges til 
de kommende læreplansforløb, skal den, ved at være ”noget særligt”, 
kunne samle børnenes interesse når det proklameres, at den nu skal i 
brug. Kassens indhold skal i overensstemmelse med det ovenstående 
være noget der kan opleves sanseligt, og samtid være noget der skaber 
dialog, i forhold til hvad der er muligt for børnene 
 
Lån af saftpresser: Der er blive planlagt ture, hvor børnene i samarbejde 
kan samle æbler, som skal mostes i institutionen. Desuden kan æblerne 
også medbringes hjemmefra, så børnene får en oplevelse af at dele.  
 
Fordybelse: For at skabe fordybelse om et emne, vil der, udover naturen 
og udelivet, blive brugt elektroniske medier, herunder google og iPads til 
at søge information, typisk i for af billeder, der kan være med til at skabe 
en mere nuanceret og kompleks forståelse, dvs. At de har ben, 
kindbakker, led etc., af fx, edderkopper, biller osv. Desuden kan dette 
materiale bruges til at lave billedlotteri og vendespil, og evt. også 
puslespil.   
Desuden er der i mere overordnede træk planlægt følgende aktiviteter: 
Låne bøger på biblioteket, Cykelture i naturen på Christianiacykler,  
Tur til kolonihaverne, Lave Kollager/stort træ til at sætte billeder, blade 
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etc. på. 
 
Samler naturmaterialer såsom blade, kastanjer, æbler m.m. Lave is 
skulpturer. 
Tage til Vedbæk havn og se på fisk, Lave mad over bål. 
Bruge vores sanser ved at eksperimenterer med temperaturforskelle. 
Vi skal smage på naturen, Vi skal bruge vores sanser, Vi vil synge sange 
om naturen, Vi vil tage i skoven og finde hyldebær, som vi vil lave 
marmelade af, Vi vil smage på nødder, brombær osv. 
 
Vi vil have fokus på at opleve årstiden, efteråret. Hvordan kan vi se at der 
sker en forandring, og hvad medføre det for os? Herunder fx kan blade og 
æbler undersøge, for at få et billede af biologisk forandring. Der kan 
sættes drager op for at få en følelse af at vejret ændres. Desuden vil 
projektet bliver understøttet med forskellige æstetiske produktioner, 
blandt andet sang og tegning.   
Andre aktiviteterne; Vuggestuen på tværs med naturskole, snitte nisser, 
fryse is-figurer osv. 
Vi har indkøbt et drivhus, hvor de har oplevet frø blive til frugter 
/grønsager, hvornår er de modne, hele processer. Vi har en 
kompostbeholder, processen her – fra blade til muld. 
Vi har afholdt ”blomstens dag”, hvor børn medbringer en 
blomst/krydderurt, som de passer og vander (smager på). 
 
Og vi er to gange blevet inviteret til Vedbæk havn, af en ægte fisker, til at 
sætte pighvar yngel ud i det store Øresund. Dette har børnene talt meget 
om og været optaget af hvor disse små fisk svømmer hen.  
Børnene stod på stranden og vinkede til pighvar.  

 

         
Hvilke af 
temaerne/emnerne er 
evalueret i forhold til de 
fastsatte mål og hvordan? 

 
Det konstateres gennem daglige observationer, fotodokumentation samt 
praksisfortællinger at børnene har fået godt udbytte af aktiviteterne, 
blandt andet inden for områderne sanser, personlig kompetence, 
relations dannelse, motorisk kompetence.  
 
Konkret har vi set at børnene er blevet gode til at arbejde aktivt sammen, 
og invitere hinanden til leg. De har arbejdet med deres sanser, og har 
smagt og duftet til æbler og vores ”hjemmeplantede” krydderurter. De 
har brugt deres krop til at føle og forstå naturen gennem leg og 
bevægelse, og endelig er deres følelse af ejerskab blevet understøttet 
gennem fotodokumentation som grundlag for samtale om det oplevede 
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med børnene. 
 
Æblemostforløbet fungerede særlig godt. Det blev udført over 2 dage, og 
gennem hele processen blev der skabt en rød tråd via samtale med 
børnene om hvad der skulle ske og hvad de oplevede. Der blev på den 
måde opbygget et fremadskridende narrativ i aktiviteten, om aktivitet. 
Fremadrettet foreslås det at der skabes små fotofortællinger som kan 
hænges op på væggene, og derved skabe grundlag for genfortælling og 
fællesskab om fælles erindringer. 
 
Der lægges vægt på følgende succesbefordrende elementer: 
Genkendelighed og struktur, særligt for de mindre børn, som stadig er 
ved at lære at gå i børnehave, og kan have brug afgrænsning, for at få ro 
til fokus og fordybelse. Forståelse og med-indsænkning af 
koncentrationsevne, så børnene oplever følelse af succes og mestring og 
derved får lyst til mere ”natur” og aktivitet med de voksne.  
 

Hvilke aldersgrupper har 
der været arbejdet med 
inden for dette 
læreplanstema?  
0- 2 årige 
3- 5 årige 
 

 
 
0- 2 årige 
3- 5 årige 

a. Hvilke konkrete tiltag i 
dagligdagen er blevet 
implementeret, som 
konsekvens af arbejdet 
med temaerne/emnerne? 
 
b. Hvilke oplevelser og 
læring har tiltagene 
medført for børnene? 
 
c. Hvilken læring har 
personalet opnået ved 
arbejdet med tiltagene? 

Det er en tilbagevendende aktivitet, at lave æblemost, at kende 
årstidernes gang, at erfare varme- kulde, at færdes i naturen, at samle og 
smage på naturen osv. 
Det er en tilbagevendende aktivitet, at lave æblemost, at kende 
årstidernes gang, at erfare varme kulde, at færdes i naturen, at samle og 
smage på naturen osv. 
Børnene er glade for at færdes i naturen og optaget af at smage den.   
De er optaget af at passe sin blomst, som de har haft med på ”blomsten 
dag”, gennem hele sommeren. 
 
På baggrund af forløbsbeskrivelser vurderes det, at alle 

børnehavegrupperne med udgangspunkt i de opstillede mål og planlagte 

tiltag, har været igennem flere forskellige projekter omkring naturen. 

Gennem forløbene er der observeret tegn på fin- og grov motorisk 

udvikling, især hos de mindre børn, styrkede sociale kompetencer, og 

større viden om og forståelse af naturen. Børnene har blandt andet 

studeret årstidens skifte, dyr, planter, og for de størres vedkommende 

også mere grundlæggende mekanismer så som tyngdekraft og 

varmekulde ligevægt.  

Villighed og parathed til at følge børnenes interesse (spor), fordi det er 
med til at skabe det ejerskab og engagement, især hos de større børn, 
som skal til for at læring finder sted. Og endelig planlægning. 
Fremadrettet skal der arbejdes på den logistiske del af arbejdsgangen 
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således at der bliver indarbejdet en rutine i forhold til dokumentation og 

planlægning.  

Indledningsvis skal der arbejdes med udgangspunkt i 1. og 2. læringsrum, 

gennem daglige samlinger og planlagte udflugter. Som forløbet udfolder 

sig, og børnenes interesser viser sig, er det målet at følge de spor 

børnene selv skaber, og derved udfolde forløbet og læringen til også at 

inkludere det 3. læringsrum, og derved bl.a. sikre børnenes 

medindflydelse. 

 
Nye mål og tiltag for læreplanstemaet Naturen og naturfænomener i 2015-2016 

 

 
 

Det er, ifølge vores årshjul en årlig tilbagevendende emne/tema. 
Indholdet er pt. ukendt. 

 

Resultater af arbejdet med læreplanstemaet: 
Kulturelle udtryksformer og værdier 

 i 2014 
Kommunale læreplansmål  

 At barnet opnår kendskab til forskellige kulturelle, kunstneriske 
og æstetiske udtryksformer som eksempelvis: litteratur, musik, 
film og teater 

 At barnet tilegner sig og selv udtrykker forskellige kulturelle 
udtryksformer gennem deltagelse i sang, dans, musik, teater og 
andre kreative aktiviteter  

 At barnet udvikler respekt for andre mennesker og deres 
kulturelle udtryk 

 At barnet tilegner sig viden om dansk kultur og traditioner såvel 
som om andre kulturer og traditioner 

 
 

Hvilket eller hvilke af de 
kommunale læreplansmål 
har I arbejdet med? 
 

Vi har fokus på kulturelle udtryksformer og værdier. Vi vil styrke børnene 

kulturelle og kreative aktiviteter, gennem eventyrlæsning/optræden og 

ved at planlægge og afholde cirkus til fremvisning til sommerfesten. Vi vil 

skærpe deres interesse for den kulturelle omverden, for produktion af 

kultur og for deltagelse i kulturelle aktiviteter. 

Eks. Teaterbesøg, biografture og museumsture. 

Hvilke temaer/emner er 
der arbejdet med indenfor 
dette læreplanstema? 
 

Læse bøger, læse eventyr og optræde med disse, både med selv at spille 

og ved at bruge dukker. Historielæsning hver dag. Sang hver dag til 

samling. Cirkus forberedelser til årlig tilbagevendende cirkus. Hvordan 
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optræder man, bukker og nejer, siger pænt tak, når man får ros osv.  

Lære at sige tak for mad og tak i lige måde. 

Hvilke af 
temaerne/emnerne er 
evalueret i forhold til de 
fastsatte mål og hvordan? 
 

Eks. på aktiviteter;  
Eventyrlæsning, gentagelser, således at det var børnene der, til sidst, 
spillede/læste eventyrerne med remedier. 
Cirkusforestilling, hvor børnene forberedte sig og spillede for forældre. 
Processen blev optaget på video og billeder, der senere blev sat sammen 
til en kort film. 

Hvilke aldersgrupper har 
der været arbejdet med 
inden for dette 
læreplanstema?  
0- 2 årige 
3- 5 årige 

0- 2 årige 
3- 5 årige 

a. Hvilke konkrete tiltag i 
dagligdagen er blevet 
implementeret, som 
konsekvens af arbejdet 
med temaerne/emnerne? 
 
b. Hvilke oplevelser og 
læring har tiltagene 
medført for børnene? 
 
c. Hvilken læring har 
personalet opnået ved 
arbejdet med tiltagene? 

Læse bøger, gå i boigraf og teater, at afholde fødselsdage i huset og 
hjemme hos barnet. (Det var også implementeret før) 
 
 
 
 
 
Lære at begå sig socialt, at være en gæst, almindelig dannelse. 
At lære at begå sig i forskellige kontekster. 
 
 
Vigtigheden af at børn skal kende forskellige kulturer, kulturelle 
aktiviteter. 

 
Nye mål og tiltag for læreplanstemaet Kulturelle udtryksformer og værdier  

i 2015-2016 
 

 
 

Vægte mange forskellige kulturelle oplevelse. Kende forskellige kulturer, 
sprog, mad osv. 
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Områdelederens/institutionslederens opsamlende vurdering 
Afslut med en kortfattet samlet vurdering om sammenhængen mellem de kommunale mål, og 
læringsforståelsen og institutionens/områdets praksis og perspektiver for næste periodes 
arbejde. 
 

Hvilke læreplansmål og mål 
for indsatsområder er der i 
store træk arbejdet med og 
på hvilken måde er det 
sket? 
 

 

Afspejles 
læringsforståelsen i 
praksis? Giv eventuelt 
nogle eksempler. 
 

 

Hvilke samlede 
perspektiver giver 
vurderingen anledning til i 
forhold til næste periode? 
 

 

 

Bilag 1 

Læringsforståelse 

0-5 års alderen 

0-5 års alderen er en helt central livsfase. Her har det pædagogiske personale til opgave at skabe 

rammer for et godt barndomsliv og et positivt læringsmiljø i dagtilbuddet, så børnene kan trives, 

udvikle sig og lære. 

Fra livets start er børnene aktive i forhold til at danne sig selv og deres identitet. For at dette 

selvdannelsesprojekt skal lykkes, forudsætter det, at de centrale voksne i barnets liv støtter barnets 

udvikling.  

Et godt 0-5 års liv, som understøtter børnenes identitetsudvikling, kræver at barnet har gode 

muligheder for fordybelse i leg, læring, kammeratskaber og relationer til andre børn og det 

pædagogiske personale i dagtilbuddet. Det er en af det pædagogiske personales centrale 

opgaver at skabe tid og rum til denne fordybelse. 
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Vigtig læring og udvikling sker allerede fra starten af det spæde liv, og dagtilbuddene er et 

centralt læringsmiljø i børnenes hverdagsliv. Det er vigtigt, at dagtilbuddene arbejder bevidst, 

reflekteret og systematisk med børnenes trivsel og læreprocesser.  Og at det sker ud fra en 

forståelse af, hvordan børn lærer, trives og udvikler sig. 

Børns læring  

Læring er en dynamisk proces, der finder sted hele tiden. Uanset om vi som voksne er klar over det, 

har set det, eller planlagt det, sker der forskellige læreprocesser hos børnene.  

Læring foregår i de planlagte pædagogiske aktiviteter, men også i de daglige rutiner fx i 

garderoben og omkring måltiderne. Børn lærer også af hinanden i det liv, der udfolder sig mellem 

dem i institutionen. Det har stor betydning for barnets funktion og trivsel, hvordan det er placeret i 

denne kultur og i disse fællesskaber. 

Der er ikke altid lighedstegn mellem det, vi som voksne gerne vil lære børnene i en situation, og det 

børnene rent faktisk lærer. Børnene kan have lært noget helt andet, end vi havde forestillet os. Det 

er med andre ord vigtigt at være opmærksom på den eventuelle medlæring, der også ofte finder 

sted hos børnene. Og her er det vigtigt, at skelne mellem tilsigtet og utilsigtet læring. 

Læring er ikke noget entydigt positivt. Læring kan således både være produktiv og befordrende for 

barnet, men kan også være uhensigtsmæssig.  Børn lærer ved at møde rektioner på deres 

initiativer fra omgivelserne og har brug for et støttende læringsmiljø med voksne, som er bevidste 

om deres ansvar som rollemodeller.   

Det er også vigtigt at være opmærksom på, at læring ofte foregår i relationer, men også kan 

foregå, når børn leger eller udforsker verden på egen hånd. 

Børn er i høj grad kropslige og sanselige væsener. De lærer gennem de forskellige sanser, og de 

tilegner sig viden og erfaringer gennem aktive handlinger. Sansernes beredskab i forhold til 

læreprocesser afspejler sig i barnets opmærksomhed: Til tider er barnet årvågent, mens det andre 

gange er mindre modtageligt for indtryk. 

Børn er forskellige og har forskellige sansemæssige disponeringer. Derfor er de også forskellige i 

deres tilgang til læring.  

Mens nogle børn er særdeles visuelt orienterede, er andre auditivt orienterede osv., men generelt 

set er den taktile sans, berøringssansen, meget stærk hos mange småbørn. De lærer ved at være i 

direkte kontakt med omgivelserne og kunne mærke og afprøve i praksis. Ligesådan har børn brug 

for, at det pædagogiske personale handler med og viser, hvad de mener, vil have, ikke vil have, 

og hvordan dette og hint skal gøres etc.  

Læring gennem handling er et kardinalpunkt i specielt småbørns måde at tilegne sig erfaring og 

viden på. Erfaringsdannelsen sker, når børnene afprøver deres ideer i praksis og lærer, hvordan 

omverdenen, både ting og mennesker, reagerer på deres initiativ. Samtidig er det vigtigt, at børn 

udvikler en læringsbevidsthed, som gør dem i stand til selv at få en fornemmelse af, at deres viden 

ændres, udvikles og udvides. 

Det har også stor betydning for børns læreprocesser, at de oplever en meningsfuldhed og relevans 

i den konkrete situation. Oplevelse af meningsfuldhed hænger fundamentalt set sammen med det 



 
 

24 
 

enkelte barns selvdannelsesprojekt. Her er de vigtige succeskriterier barnets flow-oplevelser: 

engagement, lyst, og glæde.  

 

Meningsfuldhed for børnene styrkes af, at de har overblik og får hjælp til at forstå de 

sammenhænge de indgår i. Manglende meningsfuldhed kan på den gøre det sværere for barnet 

at komme i en tilstand af årvågen opmærksomhed og produktive læreprocesser. Nøjagtig som 

manglende opfyldte basale behov, eksempelvis sult eller træthed kan gøre det.   

Det pædagogiske personales positioner i børns læreprocesser 

Det pædagogiske personales fornemmeste opgave er: 

 at opbygge et inkluderende læringsmiljø, som understøtter børns deltagelse i fællesskaber  

 at give omsorg og udviklingsstøtte til børnenes selvdannelsesprojekter  

 at skabe læringsmiljøer, som giver grobund for børnenes flowoplevelser i alle dele af 

hverdagslivet i dagtilbuddet.  

 

Det er derfor det pædagogiske personales ansvar bevidst at planlægge og tilrettelægge 

hverdagen sådan, at der bliver udviklet læringsmiljøer, som er omsorgsfulde og støtter børnenes 

trivsel, udvikling og læring. 

Det pædagogiske personale skal arbejde med en bred forståelse af børns læring og forsøge at 

undgå at fokusere på kun et enkelt aspekt som fx det voksenorganiserede. Læreplanslovens seks 

læringstemaer er repræsenteret i mange sider af hverdagen i dagtilbuddet.  

 

En central del af det pædagogiske personales arbejde er at lave målrettet og systematisk 

iagttagelse og refleksion over børnenes læreprocesser, og egne handlinger og positioner i 

samspillet og konflikterne med og mellem børnene.  

Når personalet arbejder med iagttagelse og refleksion skal opmærksomheden være på børnenes 

trivsel, behov, opmærksomhedstilstande, læringstilgange og flowoplevelser: engagement, lyst og 

glæde.  

Iagttagelse og refleksion er med til at øge personalets pædagogfaglige kompetencer og løbende 

gøre dem stadig bedre til at skabe understøttende og udfordrende læringsmiljøer og barndomsliv 

for børnene.  

Det pædagogiske personale har ansvaret for børns læring i dagtilbuddet. Der findes 

grundlæggende tre forskellige grundpositioner i pædagogisk arbejde i relation til børns 

læreprocesser: Gå foran, gå ved siden af, gå bagved.  

Nogle gange skal det pædagogiske personale tage initiativer og være aktive kulturbærere. Andre 

gange skal personalet reagere på børnenes initiativer, træde ind i dem og deltage i dem og atter 

andre gange skal de voksne holde sig tilbage og give plads til børnenes egne erfaringer, meninger 

og betydninger.  

De tre positioner er aktive på hver sin måde, men valget af position skal være afstemt i forhold til 

det enkelte barn eller den enkelte børnegruppe og en vurdering af handlinger og relationer i den 
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enkelte situation. Uanset grundposition handler det om at afklare forholdet mellem at støtte, 

udfordre og guide børnene. Sensibilitet og evnen til at afkode og skelne mellem børnene og deres 

forskellige behov står centralt i arbejdet - at læringsdifferentiere.  

Som et sidste perspektiv skal det fremhæves, at børns læring også er et anliggende for forældre. 

Dagtilbuddene kan ikke skabe gode læringsmiljøer uden forældrene. Derfor er det en vigtig del af 

det pædagogiske personales opgave at bidrage til, at arbejdet med børns læreprocesser også 

bygger på dialog med forældrene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


