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Indledning

Kommunalbestyrelsen i Rudersdal Kommune har 
igangsat en meget offensiv strategi for forbedring af de 
fysiske rammer for daginstitutionerne i kommunen. Det 
er planen, at der over de kommende 10 år skal anvendes 
ca. 200 millioner kroner på at renovere og ombygge 
eksisterende børnehuse og bygge helt nye børnehuse. 
Målet er, at forbedrede fysiske rammer skal understøtte 
Dagtilbudslovens krav til det pædagogiske arbejde med 
børnene og samtidig skabe mere plads til de pædagogiske 
aktiviteter.

Kommunalbestyrelsen har truffet beslutning om:
 h En Dagtilbudspolitik, der prioriterer og præciserer de 

politiske ønsker i forhold til Dagtilbudsloven (se bilag 
punkt 1)

 h En Vision, der beskriver den fremtidige bygningsmæs-
sige ramme for dagtilbud for 0 til 5 årige børn (se bilag 
punkt 3)

 h En Masterplan, der skal anvendes som fundament for 
de politiske beslutninger, der de kommende 10 år skal 
træffes i forhold til renoveringer, lukninger, ombygnin-
ger og nybyggeri

 h Et Masterkoncept for daginstitutionsbygninger, der 
anvendes ved alle renoveringer, ombygninger og nybyg-
geri (se bilag punkt 4).

Undervejs i processen har der vist sig et behov for at 
udarbejde en vejledning for indretning af udearealer og en 
vejledning for indretning af de fysiske rammer indendørs. 

Masterkonceptet
Masterkonceptet er udviklet, så det kan anvendes på 
forskellige typer og størrelser af grunde, og således at det 
kan fungere fleksibelt. Det kan anvendes både i forhold til 
mindre ombygninger i eksisterende børnehuse og i forhold 
til kommende nybyggeri.

Konceptet er opbygget således, at husets centrum 
etableres med et hjerte. I hjertet lægges torvet, som har 
som funktion at rumme mange formål eks. aktiviteter/
mødested/ udstillingsrum/ spisested/opførelse af teater, 
musikforestillinger mv. Det skal endvidere fungere 
som informationstorv for forældre med opsat skærm til 
meddelelser m.m.

Formål med vejledningen
Denne vejledning skal danne udgangspunkt for de 
ændringer, der foretages i indretningen af de fysiske 
rammer i børnehusene fremover. Hovedformålet med 
vejledningen er at tage afsæt i Masterkonceptet, og at sikre 
at indretningen af de fysiske rammer understøtter det 
pædagogiske arbejde med at udmønte Dagtilbudslovens 
formål og de 6 læreplanstemaer i et inklusionsperspektiv.   
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’Det lille sted i det store’

Et vigtigt princip for indretningen er at sikre ”det lille kendte 
sted i det store børnehus”. Det sker ved, at børn og forældre 

oplever at høre til i en bestemt 
afdeling af det store børnehus. 
Der indgår en særlig afdeling 
til de mindste (0 – 1 årige), hvor 
børnene afgrænses fysisk i eget 
område, hvor der er adgang til 
barnevognsrum og krybberum.

Alle børn skal have oplevelsen 
af et tilhørsforhold, der kan 
defineres ved tilknytning til 
en gruppe, et område eller 
lignende. Grupperum skal 
kunne anvendes fleksibelt 
som aktivitets- og projektrum, 
og være pædagogisk 
fleksible i forhold til 
børnesammensætningen.Dette 
berører f.eks. puslefaciliteter, 
garderober o.l. Rummene 
indrettes, så de giver rige og 

varierede muligheder for pædagogiske aktiviteter. Børnene 
har alle en primær gruppe med faste voksne og børn, de 
hører til i.

Der skal i indretningen tages højde for, at der kan 
forekomme aktiviteter, hvor små børnegrupper og enkelte 
voksne kan udfolde sig sideløbende med andre børn og 
ansattes leg og aktivitet.

Ankomst til børnehuset

Børnehuset skal virke indbydende for brugeren. Der skal 
være mulighed for, at mange mennesker skal kunne 
bevæge sig ud og ind af huset, samtidig med at indretningen 
fremmer en behagelig og rolig ankomst.
Indgangsdøre skal af sikkerhedsgrunde have håndtag 
placeret i voksenhøjde. 
Der skal være tydelig information om, hvor børn og voksne 
opholder sig.
Der skal være en bænk, hvor børn og voksne tager sko og 
støvler af, inden de går ind i huset. Det minimerer snavs og 
muliggør, at gulve kan bruges til leg.

Tilgængelighed

Bygningen skal tilbyde adgang for forskellige brugere 
af huset, herunder også mennesker med fysiske 
funktionsnedsættelser. Herudover skal der alle steder 
indrettes efter, at bygningen opleves og anvendes i voksen- 
og børnehøjde, hvilket stiller krav om, at det altid overvejes, 
hvordan indretningen påvirker både voksen- og børnemiljø. 
De ansatte skal indtænke hvilken indflydelse børnene kan 
have på at forme rummene og indretningen.

Kulturelle udtryksformer 
og værdier
Gennem oplevelser af kunst og 
kultur får børn inspiration til selv at 
lege, omforme og eksperimentere 
med de udtryk, de møder.
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Informationstorvet

Væsentlig information samles et 
centralt sted i huset, hvor flest muligt 
har adgang til den. Information om 
dagligdagen og opslag kan læses på 
husets infoskærm, der er centralt 
placeret. Herudover vil forældrene 
have adgang til dag-til-dag-
information via  Børneruden.
Indretningen af et fællesrum 
understøtter information, 
dokumentation af aktiviteter og 
hverdagsliv og kommunikation med forældrene om 
hverdagen. I denne sammenhæng er det vigtigt at have 
fokus på at etablere gode mødesteder for forældre, børn 
og personale. Der kan være tale om fællesområder eller 
velkomst-/afskedsområder. 

Det dynamiske rum

Rummet, der ændrer sig, når behovet ændrer sig. 
Værksteder og basisrum skal kunne tilgodese mangeartede 
pædagogiske aktiviteter og projekter. Derfor bør indretning 
og indretningsmoduler tilbyde en fleksibilitet og i perioder 
en specialisering, der modsvarer det aktuelle behov. 

I værkstedsrum understøtter indretningen forståelsen 
af, hvilke aktiviteter der tilbydes, og relevante værktøjer, 
redskaber eller instrumenter er med til at tydeliggøre 
rummets funktion. 

Eksempler på værkstedsfunktioner kan 
være musik-, motorik-, kreative- eller 
sprogværksteder.

Andre funktionsopdelinger kan tage 
udgangspunkt i børnenes egenaktivitet, 
hvor rammesætningen foregår via 
indretning af legeområder til eksempelvis 
konstruktionslege, spil, rollelege o.l.

Inventaret spiller en stor rolle i 
muligheden for at opnå fleksibilitet og 
dynamik i anvendelsen af rummene. 

Her kan hjul under inventaret; inventar med flere 
funktionaliteter og mulighed for opdeling af rummet styrke 
målsætningen om at skabe dynamiske rum.

Rum i rummet

Rummets indretning understøtter barnets mulighed for 
fordybelse, leg og læring i små grupper ved voksenstyrede 
aktivitet, og når børnene selv organiserer lege og aktiviteter.

Det betyder, at der er mulighed for at skabe rum i rummet, 
og at barnet kan læse rummets funktion og muligheder 
ved hjælp af indretningen. Her spiller både møblement og 
blandingen af funktioner, der tilbydes i det enkelte rum, en 
stor rolle. Derfor bør det overvejes hvilke funktioner, der 
indtænkes i et rum, således at de forskellige funktioner ikke 
kolliderer med hinanden. 

Sprog
Børne muligheder for at indgå i fællesskabet afhænger af 
børns evne til at sige til og fra, og om de har de sproglige 
forudsætninger, der skal til for at udtrykke, hvad de me-
ner, så de bliver forstået af andre børn og voksne.
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Et eksempel uhensigstmæssig indretning kan være en 
læsekrog i et lokale, der også rummer musikaktiviteter – 
den rolige fordybelse kontra den fysisk aktive. På samme 
måde kan aktiviteter i tilstødende rum også være mere eller 
mindre hensigtsmæssige.

Der kan skabes rum i rummet ved eksempelvis at 
arbejde med nicher, kroge eller niveauforskelle og 
herigennem forebygge støj, skabe hensigtsmæssige 
bevægelsesmønstre, samt give børn og voksne mulighed 
for fordybelse i leg og aktivitet. Dette gælder også for 
gangarealer. 

Indretningen skal understøtte, at børnene også selv har 
mulighed for at afgrænse rum i rummet, hvor en leg kan 
udvikles, fastholdes, og hvor indretningen understøtter 
barnets egen læring i legen.

Der skal være opmærksomhed på, at ganglinjer i de enkelte 
rum placeres, så de understøtter den ønskede aktivitet i 
rummet. Lange gennemgående ganglinjer vil ofte fremme 
fysisk aktivitet, mens kroge og brudte ganglinjer i højere 
grad inspirerer til at stoppe op og giver mulighed for mere 
stille aktivitet.

Dekorationer skal vælges med omhu, for at barnets 
fordybelse, mulighed for at skabe relationer og lege 
understøttes bedst muligt. Rummet skal være overskueligt, 
så det ikke overstimulerer barnet eller giver forvirrende og 
meget forskelligartede signaler. 

Fællesrum

Centralt i huset placeres fællesrummet, hvor større 
børnegrupper kan være samlet og deltage i arrangementer 
eller aktiviteter. Fællesrummets akustik skal muliggøre, at 
der kan være mange voksne og børn samlet i et rum.

Da store arrangementer ikke nødvendigvis forekommer 
dagligt, skal indretningen tilgodese hverdagsanvendelsen. 
Dette kræver stor tydelighed omkring de forskellige 
funktioner og ganglinjer i rummet. 
Skal fællesrummet være et sted for fysisk aktivitet, leg, 
kreativitet, måltider, eller skolestartaktiviteter stiller det på 
hver sin måde krav til indretningen. 

Fællesrummet kan 
være udstillingsrum, 
hvor børnenes arbejde 
og den pædagogiske 
praksis præsenteres og 
dokumenteres. 

Hvis fællesrummet 
er dér, hvor husets 
personale og børn åbner 
om morgenen eller 
samles inden lukketid, 

skal indretning og legetøj samt adgang til puslefaciliteter og 
toiletforhold tilgodese børns udvikling og læring fra 0-5 år.
Fællesrummet kan anvendes af andre brugere, f.eks. 
sundhedsplejersker, mødregrupper, udstillinger eller til 
gymnastik for forældre og børn.

Barnets alsidige personlige udvikling
Barnet lærer gennem leg og eksperimenter at være 
en del af et større fællesskab, der gør verden sjov 
og udfordrende at være i.
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Værksteder

Placeringen af værkstedsrum skal ske under hensyntagen 
til, at værkstedsfunktionerne ikke forstyrres af - eller 
forstyrrer aktiviteter i de omkringliggende rum. 

Kreative- og materialetunge værksteder bør indrettes 
med overskuelige opbevaringsfunktioner samt adgang 
til rindende vand for børn og voksne. Der skal være gode 
lysforhold og 
mulighed for ro og 
fordybelse. 

Dekorationer i 
værkstedsrummene 
bør tage 
udgangspunkt i at 
inspirere børnene. 
Det skal overvejes, 
om rummet giver 
for mange og for 
forskelligartede 
indtryk. Eksempelvis 
bør det overvejes, om 
et kreativt værksted samtidig skal fremstå som depot, da 
dette skaber en myriade af modsatrettede indtryk og ikke 
nødvendigvis fordrer overskuelighed for børnene.

Barnets adgang til at aflæse rummets   
funktioner

Barnets oplevelse af daginstitutionen bør understøttes af, at 
indretningen tilbyder en overskuelighed og en oplevelse af 
overblik. 

Dette kan komme til udtryk ved generel ryddelighed; at 
information er nemt tilgængelig og samlet, hvor brugerne af 
huset færdes. Rummenes funktion og tilbud skal ligeledes 
fremstå tydeligt for brugeren. Eksempelvis kan placeringen 
af legetøj være tydeligt markeret, der kan være tale om 
en bestemt type legeredskaber eller møblementet der 
indikerer funktionaliteten.

Mangfoldighed i de pædagogiske                
muligheder

Indretningen skal kunne tilgodese specialiseringer i det 
pædagogiske tilbud, eksempelvis idræts- eller naturtilbud. 
Denne specialisering kan fremtræde ved indretningen eller 
anvendelse af rummene. Her er fleksibilitet igen essentiel, 
da specialiseringen over tid kan variere eller behovene for at 
tilpasse huset til en anden aldersgruppe kan indtræde.

Det tilgodeses, at det er muligt at tilrettelægge de 
pædagogiske aktiviteter på en måde, så en inkluderende 
praksis fremmes. Dette betyder, at der skal være mulighed 
for at fordele børnegrupperne i bygningen, så de enkelte 
børns- eller børnegruppers behov tilgodeses. 

Naturen og naturfænomener
Naturoplevelser i barndommen bidrager både til den 
følelsesmæssige, mentale og fysiske udvikling. Når børn 
leger i naturen udvikler de deres egen fantasi og udfor-
dres både fysisk og psykisk.   
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Dele af rum eller bygningen bør indrettes, så børn med 
særlige behov tilgodeses og gives mulighed for deltagelse i 
børnegruppen. Det kan være en særlig tydelig markering af 
rum- eller områders funktion eller fleksible og periodiske 
indretninger af små skærmede aktivitets- og legeområder. 
Herved kan rummet understøtte en fordeling af børnene, 
hvilket har en støjnedsættende virkning.

Fordybelse

Leg og læring kræver rum for fordybelse 
for barnet og de voksne. De fysiske 
rammer skal fremme muligheden for 
fordybelse, f.eks. med afskærmninger, 
niveauforskelle, gode lysforhold 
og en hensigtsmæssig akustik. 
Herudover skal det være muligt at 
forebygge forstyrrelser ved at tilbyde 
udefrakommende at kunne se, hvad der 
foregår i rummet, de træder ind i.

Der kan også være tale om, at der 
etableres rum, der i forhold til syns- og lydindtryk er adskilt 
fra det øvrige børnehus. Dette kan være aktuelt i forhold til 
afviklingen af sprogvurderinger, specialpædagogisk aktivitet 
o.l.

Det er ligeledes vigtigt, at rummet, og måden personalet 
anvender det på, tydeligt indikerer, om de aktiviteter, der 
foregår i det, kan afbrydes eller forstyrres. Dette kan f.eks. 
komme på tale ved modtagelse af børn, eller inden en 
medarbejder træder ind i et rum. Dette imødekommes ved 

at etablere glas, der gør det muligt at se ind i rummet, og 
dermed viser, om man forstyrrer en børnegruppe i aktivitet, 
hvis man træder ind.

Lyssætning

Lyssætningen kan ligeledes skabe rum 
og have indflydelse på aktiviteten i 
rummet. Belysningen kan understøtte 
barnets fordybelse og rammesætte 
funktioner i et rum, skabe ro eller 
skabe et særligt fokus i rummet. Det 
kan være spotbelysning af udstillinger, 
punktbelysninger over borde eller øer af 
lys i legekroge o.l.

Akustik

Akustikken tilgodeses ved målrettet 
indretning og opmærksomhed på 
rummets overflader, ruminddelinger o.l. 

Social kompetence
Empati, evne til tilknytning og at danne venskaber er 
nogle af de færdigheder, som børn udvikler og styrker 
gennem leg med andre børn, og når de samarbejder om 
at løse opgaver.
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Fysisk aktivitet

Indretningen skal tilgodese børnenes muligheder for fysisk 
aktivitet og bevægelse. Hvor det er hensigtsmæssigt, kan 
vuggestuebørnenes fysiske udfoldelse understøttes med 
stiger, repos’er eller bænke, hvor der eksempelvis klatres 
op på puslebordet, repos’et i garderoben eller bænken 
i forbindelse med måltider. Der kan etableres trapper 
foran vinduer, hvor børnene kan klatre op 
for at se ud, scener, hvor der danses eller 
motorikrum, hvor der er balanceredskaber, 
måtter eller indendørs boldspil.

Mange lange ganglinjer inspirerer børnene til 
løbe- eller tagfatlege. Det bør overvejes, om 
dette er hensigtsmæssigt indendørs, da disse 
lege ofte vil virke forstyrrende på andre lege 
og aktiviteter i de rum, det berører. 

Rummets flader kan anvendes på forskellig 
vis. Eksempelvis ved klatregreb der er 
placeret horisontalt på gangarealer eller 
i aktivitetsrum, og som kan aktivere brug 
af væggene. Der kan også bruges stabile 
kasser som kan stables eller sættes ved 
siden af hinanden eller bruges til at lave 
forhindringer, der skal forceres. 

Børnebadeværelser

Badeværelserne skal ikke ligge i direkte tilknytning til 
grupperum, men med et gang- eller garderobeareal som 
adskillelse for at minimere lugtgener. Børnebadeværelserne 
skal indrettes, så inventaret fremmer børnenes 
selvhjulpenhed fra 0-5 år. 

Børnebadeværelser skal indeholde 
højdejustérbare pusleborde for at fremme 
fleksibilitet i forhold til børnegruppens 
alderssammensætning. Der skal i videst 
muligt omfang være mulighed for, at 
børnene er selvhjulpne i forhold til adgang 
til puslebord, af- og påklædning, håndvask 
og toiletbesøg. Derudover bør toiletterne 
afskærmes så de giver børnene mulighed for 
privatliv.

Der skal indtænkes tilgængelighed og 
forebyggelse af smittespredning ved, 
at håndvaske og armaturer placeres i 
børnehøjde, og med bevægelsesautomatik, og 
alle overflader skal være nemt desinficérbare. 

Der skal være god udluftning af 
børnebadeværelser, ligesom det kan være hensigtsmæssigt 
at have adgang til at åbne et vindue til det fri. Der skal være 
adgang til et eller flere børnebadeværelser direkte udefra.

Selvslukkende armaturer bør indtænkes af hensyn til 
vandforbruget. Håndklæder bør afløses af papir eller 
mekanisk håndtørring.

Krop og bevægelse
Ved at indrette børnemiljøet, så det appel-
lerer til børns naturlige lyst til at bruge krop-
pen til at balancere og i det hele taget be-
væge sig, udvikles de fin- og grovmotoriske 
færdigheder og den kinæstetiske sans, som 
handler om at afpasse kroppens bevægelser 
i forhold til rummets udformning.
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Det pædagogiske køkken

Børnene skal så vidt muligt efter gældende regler kunne 
deltage i en del af anretningen eller madlavningen i et 
pædagogisk køkken eller køkkenafsnit.

Indretningen i det pædagogiske køkken tager udgangspunkt 
i, at der er mulighed for at arbejde ved køkkenbordet i både 
børne- og voksenhøjde. 

Produktionskøkkener 

Der skal etableres samproduktionskøkkener eller 
produktionskøkkener i de store børnehuse. Køkkenet skal 
have adgang til depot og varelevering. Køkkenet skal være 
forberedt til at kunne levere mad til andre daginstitutioner. 
Der skal være let adgang udefra til depotet, og der skal i 
køkkenet være pakkeborde og rigelige kølefaciliteter til 
madvarer, der bringes ud af huset.
I børnehuse med produktionskøkkener kan indretningen 
understøtte, at børnene kan deltage aktivt på et afgrænset 
område, der er adskilt fra produktionskøkkenet. Det kan 
være hensigtsmæssigt, at børnene kan se, at der laves mad 
i produktionskøkkenet.

Måltider 

Måltider indtages i gruppe- eller fællesrum. Rum, der 
anvendes til måltider, bør have adgang til vand og sanitet. 
Det bør indtænkes, at arealerne, der anvendes til måltider, 
også kan anvendes til pædagogiske formål udenfor 
måltidstidsrum. Borde og stole bør derfor nemt kunne 
fjernes, så rummene kan anvendes til andre aktiviteter.

Børnene indtager op til tre måltider i daginstitutionen, 
hvilket betyder, at der anvendes service, ligesom der 
genereres megen opvask, der skal håndteres af børn og 
voksne. 

Rulleborde og affaldsstativer kan understøtte, at børnene 
selv deltager i arbejdet med at håndtere, sortere og klargøre 
opvasken. I disse hverdagsrutiner er der masser af læring 
motorisk, personligt og socialt.

Der bør indtænkes teknologiske løsninger, der kan lette 
arbejdsgangene i forbindelse med måltiderne. 

Personale og ledelsesfaciliteter

Der lægges vægt på, at der skal være gode 
personalefaciliteter med pc-arbejdspladser til personalet. 
Hertil kommer en fleksibel adgang til IT-faciliteter, hvor 
personalet aktivt kan vælge, om arbejdet med IT skal foregå 
sammen med børnene eller adskilt fra børnegruppen. 

Derfor er trådløs netværksadgang i hele huset, samt gerne 
på en del af legepladsen/udendørsarealet vigtig. 
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Der skal etableres aflåste skabe til bærbare computere mv.

Der skal etableres møde- og opholdsfaciliteter, der 
både tilgodeser muligheden for at samle en større 
medarbejdergruppe, men også giver mulighed for 
aktiviteter, hvor fortrolighed eller fordybelse understøttes.

Personalerum indrettes som fagligt inspirerende rammer, 
hvor der er adgang til relevant viden og litteratur, og hvor 
der samtidig er fokus på rekreation og restitution. Der 
skal være adgang til tavler, whiteboards o.l. til brug for 
planlægnings- og mødeaktivitet. 

Garderobe

Børnegarderober etableres tæt ved ind- og udgange og 
opdeles i sektioner, hvor børnene har mulighed for at 
koncentrere sig om påklædningen i overskuelige rammer. 

Der tages højde for, at der er de nødvendige pladsforhold til 
af- og påklædning, at flaskehalse undgås, samt at børnene i 
videst muligt omfang kan være selvhjulpne. Der etableres et 
repos eller en forhøjning, hvor børnene kan få voksenhjælp 
til påklædning uden uhensigtsmæssige arbejdsstillinger.

I garderoben indtænkes områder, hvor børnene kan hjælpe 
og vente på hinanden, eksempelvis i form af en bænk, måtte 
eller lignende.

I forbindelse med garderoben er der ligeledes et tørrerum, 
hvor børnene kan hænge vådt tøj, hvilket samtidig 
forebygger et fugtigt indeklima. 

Tørrerummet indrettes, så børnene så vidt muligt selv kan 
hænge det våde tøj på knager eller bøjler. 

Udgang indefra og indgang udefra

Der skal etableres tørrerum, så det våde tøj mv. ikke 
bringes ind i børneopholdsrummene, ligesom der skal 
være indgang til toilet fra legepladsen og overdækkede 
udendørsarealer. Dette minimerer rengøringen og slitage på 
gulve og overflader, ligesom det sparer tid i forhold til af- og 
påklædning. 

Udendørs indearealer

Der kan i forbindelse med daginstitutionen være 
udendørsarealer, der overdækkes, således det er muligt 
også at lege udendørs i tilfælde af meget dårligt vejr. Her 
kan børnene ligeledes tage sko og støvler af inden indgang 
til huset, eller der kan stå planter o.l.

Vaske- og rengøringsrum

Der skal være gode rumlige vaskefaciliteter, hvor der er 
plads til opbevaring af linned, hagesmække m.m. Rummet 
skal kunne lukkes af. Der tages højde for, at der er plads 
til hensigtsmæssige arbejdsgange omkring håndteringen 
af vasketøjet med vasketøj placeret i kurve med hjul og 
vaskemiddel placeret forsvarligt.
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Der skal ligeledes være et aflåst lokale til rengøringsfirmaet 
med plads til rengøringsmidler, rengøringsvogn o.l. 
Dette placeres gerne tæt på indgangen af hensyn til 
vareleverancer.

Affald

Der skal være mulighed for at komme af med affald på en 
hygiejnisk og praktisk måde. Køkken- og madaffald skal 
i særlig grad behandles på passende vis. Der skal derfor 
være affaldsstativer til kraftige sække eller rulleborde med 
affaldsbeholdere. Disse skal indrettes, så børnene har 
mulighed for at skrabe overskydende mad af tallerkenen og 
selv håndtere service.

I værksteder og funktionsrum kan der anvendes papirkurve, 
mens der skal anvendes lukkede affaldsbeholdere, når der 
er tale om madaffald o.l. I forbindelse med puslefaciliteter 
skal der anvendes lukkede og dertil egnede lukkede 
affaldsbeholdere, der er placeret med udgangspunkt i at 
tilgodese hensigtsmæssige arbejdsstillinger.

Der skal være adgang til affaldsområde i tilknytning til 
huset. Dette kan være et udendørsareal eller et affaldsrum. 
Affaldsrummet giver mulighed for, at personalet ikke skal 
tage udendørs sko og jakke på for at aflevere affald.
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Bilag

1. Formål i Dagtilbudsloven for 0 til 5 års området – 
relevante uddrag

 h At der skal være et fysisk, psykisk og æstetisk børne-
miljø, som fremmer børns trivsel, sundhed, udvikling 
og læring

 h At dagtilbuddet skal give børnene omsorg og under-
støtte det enkelte barns alsidige udvikling og selvværd 
og bidrage til, at børn får en god og tryg opvækst

 h At dagtilbuddet skal fremme børns, læring og udvikling 
af kompetencer gennem oplevelser, leg og pædagogisk 
tilrettelagte aktiviteter, der giver børnene mulighed for 
fordybelse, udforskning og erfaring

 h At børnene skal gives medbestemmelse, medansvar og 
få forståelse for demokrati. Dagtilbuddet skal bidrage 
til at udvikle børns selvstændighed, evner til at indgå i 
forpligtende fællesskaber og samhørighed og integra-
tion i det danske samfund

 h At dagtilbuddet skal sikre en god overgang til skole ved 
at udvikle og understøttende grundlæggende kompe-
tencer og lysten til at lære.

Alle daginstitutioner skal udarbejde en skriftlig pædagogisk 
læreplan, som beskriver mål for børnegruppens læring 
indenfor 6 temaer:

1) alsidig personlig udvikling
2) sociale kompetencer
3) sproglig udvikling
4) krop og bevægelse

5) naturen og naturfænomener
6) kulturelle udtryksformer og værdier.

Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan 
arbejdet med et godt børnemiljø bliver en integreret del af 
det pædagogiske arbejde.

2. Den kommunale Dagtilbudspolitik – relevante uddrag

Kommunalbestyrelsen vedtog den 28. marts 2008 en 
dagtilbudspolitik for det samlede dagtilbudsområde i 
Rudersdal Kommune. Dagtilbudspolitikken er det fælles 
grundlag som alle dagtilbud tager udgangspunkt i, når de 
skal omsætte lovens krav. I forhold til det pædagogiske 
arbejde beskriver Dagtilbudspolitikken under en af de 4 
værdier ”Daginstitutionen har en selvstændig værdi for 
småbørns udvikling, læring og dannelse” at:

 h Institutionerne skal understøtte børnenes lyst til leg, 
læring og kreativ tænkning og udfoldelse

 h Institutionerne skal etablere et fysisk og psykisk læ-
ringsmiljø, der giver alle børn mulighed for at udvikle 
sig og lære. Projekter og pædagogiske aktiviteter skal 
tage udgangspunkt i barneperspektivet

 h De ansatte skal tilrettelægge en hverdag for børnene 
præget af glæde, livslyst, omsorg, nærvær og tryghed

 h Børn skal lære at indgå i forpligtende fællesskaber, 
hvor de lærer at tage hensyn til andre børns synspunk-
ter og behov, og der skal skabes en omgangsform, hvor 
børnene lærer at være tolerante og nysgerrige overfor 
andre mennesker opfattelser og kultur. De skal støttes i 
at danne venskaber.
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 h Institutionerne skal samarbejde med skolen og andre 
institutioner om at skabe sammenhæng og helhed i 
barnets liv ved overgange

 h Institutionerne skal tage udgangspunkt i det breve 
sundhedsbegreb, forstået blandt andet som forebyg-
gelse, fysisk bevægelse, kost og hygiejne

 h Børnene skal erhverve sig kompetencer, der medfører, 
at de kan deltage i udviklingen af demokratiet i vores 
samfund

 h Dagtilbuddet skal understøtte børns kommunikation og 
sprogudvikling gennem samvær og pædagogiske ak-
tiviteter, der understøtter en positiv sprogudvikling for 
barnet. Tosprogede børn skal sikres en særlig indsats, 
hvis der vurderes behov herfor

 h Legepladsen skal betragtes som et pædagogisk sted, 
hvor indretningen af denne og de pædagogiske akti-
viteter har samme bevågenhed, som indretning af de 
pædagogiske rum indendørs

 h De ansatte skal fremme børnenes interesse for naturen 
og skabe gode oplevelser i og med den levende natur. 
Børnene skal opleve, nyde og tage vare på denne

 h Dagtilbuddet skal understøtte musiske og kulturelle 
aktiviteter

3. Visionen – relevante uddrag

 h Institutionerne skal indrettes, så de understøtter lovens 
krav til de pædagogiske læreplaner. Rummene skal 
anvendes fleksibelt og til skiftende pædagogiske akti-
viteter og projekter. Rummene skal kunne anvendes til 
børn i alderen 0 til 5 år alt efter det konkrete behov for 
pladser.

 h Ved ombygning, nybygning og renovering skal institu-
tionerne kunne imødekomme behovet for fleksibilitet i 
børnesammensætningen

 h Alle institutioner skal i princippet kunne modtage børn 
i alderen 0 til 5 år. Der skal være plads til overflytning 
af dagplejebørn til børnehavepladser. Der skal være 
mulighed for forskellige sammensætninger af børne-
grupper.

 h Nye institutioner og ombygninger skal bygges, så de 
kan klare udsving i børnesammensætning og behov hen 
over året samt have etableret pædagogiske værkste-
der og læringsmiljøer, der giver plads til mangeartede 
pædagogiske aktiviteter og projekter

 h Der lægges vægt på, at der tilbydes forskellige former 
for dagtilbud i kommunen, således at en institution 
eller et hus kan lægge deres pædagogiske fokus på ek-
sempelvis natur- og udeliv, idræt og bevægelse, teater 
og rytmik.

 h Ved ændringer skal der etableres fysiske rammer, der 
tilgodeser et tættere samarbejde mellem dagpleje og 
et pasningsområde, eksempelvis ved at etablere en 
legestuegruppe i en institution i pasningsområderne. 
Der skal derudover indtænkes behov for lokale mø-
deaktiviteter i form af tværgående samarbejder og 
lederfaciliteter samt arbejdsfaciliteter til de ansattes 
pædagogiske forberedelse.
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4. Kriterier for Masterkonceptet
 h Sikring af ”det lille kendte sted i det store børnehus”, 

således at forældre og børn oplever, at børnene hører 
til i en bestemt afdeling af det samlede børnehus

 h At der etableres en lille afdeling til de mindste børn (0 
og 1 årige), hvor børnene kan være i et afgrænset fysisk 
miljø. Der er tilknyttet egen indgang til dette areal, og 
etablering af krybberum og barnevognsrum

 h At huset indrettes med stort samproduktionskøkken
 h At huset som centrum for hele børnehuset etableres 

med et ”hjerte”. I hjertet lægges det store aktivitets/
projekt/udstillings/teater/spise/mødested og forældre-
informationstorv

 h At børn så vidt muligt skal kunne deltage i en del af 
madlavningen i børnehuset. Køkkenet er derfor indret-
tet, så børn kan deltage aktivt på et afgrænset område 
i køkkenet

 h At grupperum skal kunne anvendes som aktivitets- og 
projektrum og skal kunne anvendes fleksibelt

 h At bygningen skal kunne anvendes pædagogisk fleksi-
belt i forhold til børnesammensætning i afdelingerne 
bortset fra afdelingen for de mindste

 h At der etableres rum for afsætning af vådt tøj og sko, 
således at snavs og regnvand ikke bringes ind i børne-
huset

 h At der etableres indgang til toilet udefra legepladsen
 h At der etableres overdækkede udendørs arealer
 h At bygningen etableres som byggeri i energiklasse 1




