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Synlig læring  

Børne- og 
Unge 

politikken  

Forskning  
EPPSE 

 

Dagtilbuds 
loven  





De fire spor 

Barnet 

Pædagog 

Forældre 

Fysiske 
rammer 

Ledelse 

Barnet støttes, guides og vejledes i:  
• Leg 
• At være udforskende  
• At være kreativ  
• Deltagelse i fællesskaber  
• Konflikthåndtering  
• Tilegnelse af et aktivt og varieret 

dansk sprog 
• Tilknytning  
• Gode relationer til jævnaldrende  
• Styrkelse af selvværd og 

selvindsigt  
• Positiv oplevelse (selvforståelse) af 

egen læring  



Den fagprofessionelle/kompetente 

pædagog 

• ”Kend din virkning” 
• Arbejde på/ud fra et forskningsinformeret 

grundlag 
• Passioneret, engageret og inspirerende i arbejdet 

med og om børnene 
• ”gå foran, ved siden af og bagved børnene” i 

deres læring og udvikling 
• Demokratisk dannelse og opdragelse, involvering 

af barnet, se dets intentioner, understøtte barnet 
og udvide dets verden og sprog 

Pædagog 



Ledelse 

• ”Kend din virkning” 

• Sikre et ambitiøst udviklings- og 
læringsfællesskab med en høj social kapital 

• Kunne lægge en strategi ved at fremskrive, 
forudse og forestille sig (Kurt Klaudi) 

• Sikre den vedvarende fællestænkning og 
anvende feedback i forhold til medarbejderne 

• Arbejde kontinuerligt med medarbejderens 
fokus på kerneopgaven 

 

 

Ledelse 



De fysiske rammer 

• Læringsmiljøer, der understøtter de 
kommunale læreplansmål 

• Læringsmiljøerne skal være æstetiske, 
motiverende og engagerende 

• Rammerne skal understøtte fællestænkningen 

• Sundt indeklima og hygiejne, fysisk og mental 
plads til udfoldelse, fordybelse og hvilke 

• Aktiv inddragelse af naturområderne i det 
pædagogiske arbejde 

Fysiske 
rammer 



Forældre 

• Forventning om, at forældrene understøtter 
børnenes fællesskaber fra og i børnehuset 

• Forpligtende samarbejde om barnets læring, 
udvikling, trivsel og sundhed 

• Forventning om aktiv deltagelse i børnehusets 
liv 

 

Forældre 



Kvalitet i dagtilbud 

Et samspil mellem det,  
der kan måles og det,  
der opleves 

 

Det afhænger af konteksten  
og kulturen 



Dialogprofil  

Til den årlige forældresamtale benyttes dialogprofilen, som udfyldes af forældre og pædagog 

• Forældre får besked via Nem Post om link/eller rapport er tilgængelig i Min Rude.  

         (”Rapporter” på barnets personlige fane i Min Rude) 

 

For hver aldersgruppe, spørgsmål i forhold til de pædagogiske læreplanstemaer 

 






