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Virksomhedsplan på 

institutionsniveau 

 

 

Dagtilbudsområdet 

Maj 2019 

 

 

 

Virksomhedsplan på institutionsniveau 

Virksomhedsplanen funderes på dagtilbudslovens formål, værdier, 

målsætninger, kommunens Børne- og Unge politik, sundhedspolitikken, mad- 

og måltidspolitikken og legepladspolitikken.  

Virksomhedsplanen skal godkendes i bestyrelsen.  

 

Virksomhedsplanen består af to hovedelementer, præsentation af 

institutionen og institutionens pædagogiske profil, herunder den 

pædagogiske læreplan.  

 Institutionens pædagogiske læreplan skal offentligøres på institutionens 

hjemmeside.  

 Institutionen kan vælge at lægge præsentation af institutionen og de 

underliggende punkter på institutionens hjemmeside, fremfor at beskrive 

dem i en virksomhedsplan. Oplysningerne skal opdateres hvert år i januar 

måned.  

 

Præsentation af institutionen 

Hvem er vi – særlige kendetegn og udfordringer. 

 

Fakta oplysninger 

Institutionens navn, adresse, hjemmeside, telefonnummer og e-mail. 

Leders navn og kontaktoplysninger. 

Bestyrelsesmedlemmer i institutionsbestyrelsen. 

Beskrivelse af de fysiske rammer, børnetal og opdeling af institutionen.  

 

Praktiske informationer 

Derudover er der et skrift med praktiske oplysninger, konkrete 

arrangementer, lukkedage mm, som også kan bruges som 

velkomst/introduktion til nye forældre.  

 

Principper fastlagt af bestyrelsen 

Pædagogiske principper og principper for de pædagogiske aktiviteter  

Principper for anvendelsen af budgetrammen 

Principper for samarbejdet med andre institutioner, skoler mv.  

Principper for personalets sammensætning 

Dialogen mellem bestyrelsen og forældregruppen som helhed 

Principper for forældresamarbejde og for forældrenes deltagelse i 

dagligdagen.  

 

Økonomi  

Evt. under- eller overskud begrundes.  
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Nøgletal 

 Personaleomsætning  

 Sygefravær  

 Belægning - antal børn  

 Fordeling mellem pædagoger og pædagogmedhjælpere  

 

Mad og måltidspolitikken 

Her beskrives, hvordan institutionen udmønter mad og måltidspolitikken.  

 

Legepladspolitikken 

Her beskrives, hvordan institutionen arbejder med omsætning af 

legepladspolitikken  

 

Bestyrelsens årsberetning 

Bestyrelsen udarbejder årligt en årsberetning, som offentliggøres eller 

vedlægges som bilag til virksomhedsplanen.  

 

 

Pædagogisk profil  
Institutionens pædagogiske profil omsættes i den pædagogiske læreplan som  

udarbejdes med udgangspunkt i det pædagogiske grundlag, de 6  

læreplanstemaer med de 12 pædagogiske mål,  og mål for sammenhængen  

mellem læringsmiljø og børns læring. 

I den pædagogiske læreplan skal der indgå eksempler som er retningsgivende 

for det pædagogiske personale. Den pædagogiske læreplan skal 

offentliggøres og skal evalueres hvert andet år og ud fra evalueringen 

tilrettes. Evalueringen skal også offentliggøres.  

 

Den pædagogiske læreplan1 

Ministeriets skabelon skal anvendes i udarbejdelsen af den pædagogiske 

læreplan, som alle dagtilbud skal udarbejde.  

Link til skabelon: 

https://arkiv.emu.dk/file/skabelon-p%C3%A6dagogisk-l%C3%A6replan-0  

 

Den pædagogiske læreplan skal udarbejdes for børnegrupper i alderen 0 – 2 

år og fra 3 år og frem til skolestart.  

I aldersintegrerede børnehuse kan der udarbejdes én pædagogisk læreplan 

under hensyn til aldersgrupperne i børnehuset.   

Den pædagogiske læreplan er et pædagogisk redskab, som understøtter det 

pædagogiske personales og ledelsens arbejde med at skabe trygge 

pædagogiske læringsmiljøer for børn. Dvs. den pædagogiske læreplan er 

                                                
1
 https://www.emu.dk/sites/default/files/7044%20EVA%20SPL%20Publikation_web.pdf  

https://arkiv.emu.dk/file/skabelon-p%C3%A6dagogisk-l%C3%A6replan-0
https://www.emu.dk/sites/default/files/7044%20EVA%20SPL%20Publikation_web.pdf


 
 

 

 

3 

børnehusets eget dokument til understøttelse og udvikling af den 

pædagogiske praksis i børnehuset. 

 

Den pædagogiske læreplan skal offentliggøres på børnehusets hjemmeside.  

 

Evaluering af den pædagogiske læreplan 

Den pædagogiske læreplanskal evalueres hvert andet år med henblik på at 

udvikle den pædagogiske praksis. I evalueringen skal der også indgå, hvordan 

der arbejdes med sprogvurderinger af alle 3 årige børn og sprogvurdering af 

børn inden skolestart.  

Evalueringen skal offentliggøres.  


