Pædagogisk læreplan for
Sct. Georgs Gårdens Vuggestue
2019

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.

2

Ramme for udarbejdelse af den pædagogiske
læreplan

Den pædagogiske læreplan udarbejdes med udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag samt
de seks læreplanstemaer og de tilhørende pædagogiske mål for sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og børns læring.
Rammen for at udarbejde den pædagogiske
læreplan er dagtilbudsloven og dens overordnede
formålsbestemmelse samt den tilhørende bekendtgørelse. Loven og bekendtgørelsen er udfoldet i

publikationen Den styrkede pædagogiske læreplan,
Rammer og indhold. Publikationen samler og formidler alle relevante krav til arbejdet med den pædagogiske læreplan og er dermed en forudsætning for at
udarbejde den pædagogiske læreplan. Derfor henvises der gennem skabelonen løbende til publikationen.
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“Vi leger så benene vokser!”
Sct. Georgs Gårdens vuggestue

Sct. Georg Gårdens Vuggestue er en selvejende vuggestue med 46 børn, 0-2 år fordelt i to teams. Vi er en
del af område Ruderen, som består af 4 selvejende institutioner med fælles områdeleder og bestyrelse.
Sct. Georg Gården ligger i Søllerød helt op af skoven og har Ravneholm skovbørnehave og Vangeboskolen
som nærmeste nabo.
Vi vægter naturen højt og er medlem af Friluftrådets “grønne spirer “ certificering. Vi tror på at små børn
lærer gennem kroppen og sanserne, ved at være aktive og nysgerrige og netop derfor er naturen
enestående for børn at lege og færdes i.

Når vi ikke er ude, så tumler vi, hopper, og bruger vores kroppe i leg på gangen, i rummene og i
gymnastiksalen på Vangebo skolen.
I Sct. Georgs Gårdens Vuggestue siger vi at “Vi leger så benene vokser! “
Det passer selvfølgelig ikke, men det betyder for os, at både børn og voksne er fysisk aktive og nysgerrige
og har det sjovt sammen. Legen, de små og store fælleskaber er i fokus og vi ser at børnene vokser og udvikler sig i takt hermed.
Sund mad og masser af energi får vi fra vores eget køkken som laver den dejligste mad til os. Vores køkken
har Guld mærket i økologi og bestræber sig på at købe årstidens frugt/grønt og lave alt mad fra bunden.
Eksempelvis bager vi selv rugbrød. Andre gange får vi one-pot-pasta lavet på bål.

4

Pædagogisk grundlag

”Den pædagogiske læreplan skal udarbejdes med udgangspunkt i et fælles pædagogisk grundlag.”
”Det pædagogiske grundlag består af en række fælles centrale elementer, som skal være kendetegnende for den forståelse og tilgang, hvormed der skal arbejdes med børns trivsel, læring,
udvikling og dannelse i alle dagtilbud i Danmark.”

”De centrale elementer er:
▪

Børnesyn. Det at være barn har værdi i sig selv.

▪

Dannelse og børneperspektiv. Børn på fx 2 og 4 år skal høres og tages alvorligt som led i
starten på en dannelsesproces og demokratisk forståelse.

▪

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, relationer, planlagte aktiviteter og udforskning af naturen og ved at blive udfordret.

▪

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

▪

Pædagogisk læringsmiljø. Et trygt og stimulerende pædagogisk læringsmiljø 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.”

”Loven fastsætter, at alle elementer i det fælles pædagogiske grundlag skal være udgangspunkt
for arbejdet med den pædagogiske læreplan og dermed det pædagogiske arbejde med børns
læring i dagtilbud.”
”Nogle elementer i form af fx børnesynet skal altid være til stede i det pædagogiske læringsmiljø,
mens andre elementer som fx arbejdet med at skabe en god overgang til børnehaveklassen kan
være mere til stede i nogle sammenhænge end andre.”
Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 14
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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?

I Sct. Georgs Gårdens vuggestue er syn på børn (menneskesyn) og børnenes perspektiv det første du
bemærker når du træder ind i huset.
Du oplever imødekommende og engagerede voksne der er aktive og deltager i børnenes leg. Personalet
ser på barnets hensigt og ikke alene på barnets handling og de voksne er af den grund ikke autoritære i
deres samspil og kommunikation med børnene.
Eks.: To drenge på 2 år, står og leger med biler. Den ene dreng tager den anden drengs bil. Legen går i stå
og drengen slår ud efter sin ven. Slå skal man ikke. Det er en handling som ikke er acceptabel, men det er
en naturlig forsvarsmekanisme barnet trækker på, når det står i pressede situationer hvor det verbale sprog
endnu ikke er udviklet til en dialog med en anden 2 - årig.
Som 2 – årige uden så meget sprog er det en sådan situation lige nu. En pædagog med et gammelt syn på
børn vil se på handlingen “at slå” og sige “stop med at slå”, eller ligefrem skælde ud. En pædagog med et
moderne børne syn vil se på barnets intention, nemlig at drengen forsvarer sig, er presset og vil have sin bil
tilbage.
I Sct. Georgs Gården vil den voksne fx sige: ’Hov der tog Adam din bil. Jeg kan godt se du blev vred. Du
skal sige stop og holde fast i bilen. Kom nu hjælper jeg dig med at få bilen tilbage’. Her bliver barnet set og
forstået og får foræret en strategi til næste gang.
Vi har et udtryk som lyder “Vi leger så benene vokser” Hos os er legen altid i fokus og og helt grundlæggende for børns læring og trivsel.
Gennem dagens rytme tilbydes forskellige rammer for leg, læring og fællesskaber. Nogen dele af dagen er
det barnet der går forrest. Fx en morgen hvor et barn gerne vil have en voksen og nogle andre børn med i
en leg og sætter rammen ved at tage initiativ: En pige vil lege at den voksne og vennerne skal sove. Alle
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skal puttes, have børstet tænder, læses historie og synges godnat for, sådan som hun kender det hjemme
fra. Den voksne leger med og understøtter legen ved at vise de andre børn hvad pigen gerne vil have dem
til og siger til de andre børn. “Kom og læg jer!. Eva putter jer”. Så putter Eva alle.
Sådanne lege inspirerer ofte de andre til også at ville være den der putter. Det kan skabe konflikter og den
voksne kan understøtte og anerkende børnenes interesser og fællesskab ved at opfordre til at de skiftes og
fordele roller. Nogen kan fx læse eller synge i stedet for at putte dyne på.
Andre gange går børn og voksne ved siden af hinanden og udvikler legen. Det kan være på en skovtur hvor
et barn finder en pind og siger at han fanger slanger med den. Den voksne griber bolden og går med på
legen og pludselig leger alle børn slangejægere og undersøger skovbunden med pindene. Undervejs finder
de fx en snegl, en hestepære og en død mus der bliver undersøgt og talt om.
I Sct. Georgs Gårdens vuggestue arbejder vi med projektperioder på 1-4 måneder med udgangspunkt i et
tema som vi forestiller os vil være sjovt og lærerigt ud fra et børneperspektiv.
Det kan fx være et projekt med titlen“ På opdagelse i sommerlandet” Her bruger de voksne naturen som
læringsramme: At så tomater, lege, tale om og se på bondegårds dyr, insekter, bløddyr, etc. Vi leger med
vand og vind og på tværs af det hele inddrager vi science (omverdensforståelse).
De voksne planlægger og gennemfører aktiviteter i mindre børnegrupper om formiddagen.Her går den
voksne forrest i aktiviteten og har en plan og et formål med aktiviteten. Legen er dog stadig i fokus og aktiviteterne er derfor tilrettelagt således at det er fællesskabet og nysgerrigheden som er målet frem for et eventuelt produkt eller en konkret læring fx vi spiser koen og grisen. I samspillet vil den voksne positionere sig
så hun/han understøtter fællesskabet og det enkelte barns udvikling.
Et eksempel på dette kan være en planlagt aktivitet på legepladsen hvor der skal vendes træstubbe og
findes bænkebidere. Alle børn( 4 piger på 2 år ) er klar og ivrige og bliver udstyret med hver deres lille terrarie. Hurtigt vendes den første stub og der er bænkebidere alle steder.
Ivrigt putter 3 af pigerne bænkebidere ned i deres terrarie. Men en pige står trukket tilbage og kigger. Pædagogen spørger pigen om hun vil tættere på. Barnet ryster på hovedet. Pædagogen respekterer dette og
holder lidt øje med pigen. Pigens øjne følger med i de andres leg og hendes kropssprog viser at hun er
nysgerrig på de andre piger.
Pædagogen henvender sig igen til pigen. Kunne du tænke dig at få en bænkebidder op i dit terrarie? Pigen
svarer ikke, men øjnene siger ja.
Den voksne inddrager de andre børn i kommunikationen med pigen og spørger: ’Kunne i Ikke hjælpe Eva
med at samle bænkebidere? Og det gør de så. Bagefter cykler alle pigerne sammen rundt på legepladsen
med deres terrarie.
Pædagogen aflæser og afstemmer hvordan barnet har det. Opmuntrer men presser ikke for meget på. Hun
får pigen inkluderet i aktiviteten ved at inddrage de andre piger.
Begrebet dannelse betegner både de processer, barnet indgår i, når det tilegner sig viden, holdninger og
kunnen; og selve resultatet af disse processer, dvs. det dannede menneske.
Læringsmiljøerne i vuggestuen bidrager hele tiden det enkelte barns dannelsesproces.

Alle aktiviteter og lege er situationer hvor børnene lærer og dannes. Dagligdagens rutiner som aflevering og
afhentning, måltider, bleskift og sovetid; i leg der fordrer samspil med andre og i planlagte aktiviteter
(Dette er både læringsmiljøet i rutinerne, i legen, i samspillet med andre, og i de planlagte aktiviteter.)
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Samlingen er et meget godt og konkret eksempel på et læringsmiljø som bidrager med viden, udvekslinger
af holdninger til fx sange, begyndende demokrati og det at selv at kunne formidle et eventyr.
14 børn i alderen 2-3 år og 3 voksne holder samling. Pædagogen har fundet kurvene frem med sange,
trolde og de tre bukkebruser. Efter velkomstsangen siger en drenge at han vil synge “ oppe i Norge “og
peger på trolden. En anden peger på bukkebruse. Det er gode valg siger pædagogen. Jeg tror vi starter
med troldene. Troldene findes frem og der synges “Oppe i Norge”.
Pædagogen husker at det andet barns valg var eventyret om Bukke bruse. Eventyret er blevet fortalt så
mange gange før, at pædagogen spørger drengen om han vil pakke eventyret ud af kufferten og begynde
på fortællingen. Drengen begynder og pædagogen understøtter handlingen med små indspark og får involveret de øvrige lyttende børn med “trip trap trip trap”.

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, børneinitierede aktiviteter samt daglige rutiner giver børnene mulighed for at trives,
lære, udvikle sig og dannes.
Det pædagogiske læringsmiljø skal tilrettelægges, så det inddrager hensynet til børnenes perspektiv og deltagelse, børnefællesskabet, børnegruppens 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?
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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?

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?
>Her skriver I korte retningsgivende refleksioner og eksempler.<

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.)
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Da Sct. Georg gården kun har vuggestue børn, arbejder vi ikke med sammenhæng til børnehaveklassen.
Vi tilrettelægger tilgengæld en god overgang til de lokale børnehave som vores børn skal over i. Vi tager
eksempelvis på besøg i barnets nye børnehave med en lille gruppe af barnets venner.
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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?
Sct. Georg gårdens vuggestue har et godt naboskab med Vangeboskolen og hver uge låner vi skolens
gymnastiksal. Vi bruger den som et af vores læringsmiljøer og børnene skiftes til at være derovre. (Evt.
noget med de ældste og de lidt yngre på tværs af ugler og bier - ikke noget med antal! For det er ligegyldigt)
Skolegården er også et yndet udflugtsmål ( med eller uden gymnastiksal) der er mange ting i skolegården
børnene synes er sjovt, både på asfalten og i stativer; og vi er velkomne når som helst, også når det er
frikvarter og alle de ældre søskende eller venner til ældre søskende selv tumler rundt og vi blander os.
Vi har et omfattende samarbejde med Holte bibliotek.
Vi har en fast ordning med biblioteket hele året rundt hvor vi i samarbejde med en børne biblitokar får bogkasser med alderssvarende litteratur som er målrettet vores projektperioder fx ’Mig og mine venner på
eventyr’, ’Mig og mine venner på spring’
Holte bibiliotekets besøger vi ofte. Vi låner både bøger som vi tager med hjem i institutionen eller deltager i
de gratis tilbud bibliotekerne arrangerer for daginstitutionerne i Rudersdal kommune. Fx har alle vores ældre børn i foråret deltaget i et “ hop ind i bogen” på Holte bibliotek.
I Sct. Georgs Gården er vi så heldige at have en tidligere pædagog, som nu er gået på pension, der arbejder frivilligt hos os. Hun kommer 2 timer om ugen og tager understøtter blandandet vores biblioteksbesøg
og sprogligelæringsmiljø i vuggestuen.
To gange om året holder to børnebiblitokarer et oplæg i samarbejde med os for ’nye’ forældre om glæden,
værdien og udbyttet af læsning. Det udmønter sig fx i begreber som alderssvarende læsning, dialogisk
læsning, ordforråd, danske børnebøgers høje æstetiske niveau og meget, meget mere.
Med støtte af en frivillig (tidligere studerende og barselsvikar ansat) tager vi ofte på biblioteket hvor vi tilbringer formiddagen med at ’læse-lege og lege-læse’. Vi låner bøger med hjem og fortsætter stemningen
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fra turen.
Reprisen Holtes lokale biograf er et magisk univers for os.
Alene den store sal, det enorme bordeaux scenetæppe, de dybe stole, de fantastiske små lamper ude i
siderne og to store lysekroner oppe foran lærredet. Og så, så….kommer mørket og det bliver helt sort.
Vi tager i Reprisen fra oktober – marts en gang om måneden. Vi tager bussen derned og ser små korte film
som i alt varer 35 minutter. Reprisens udvalg af film er vægtet til yngre børnehavebørn, men vi har igennem
flere år erfaret at vores børn får mange intense oplevelser og erfaringer med fantasi og følelser gennem de
nøje udvalgte film af høj æstetisk kvalitet som Reprisen formår at sammensætte. Og så er det helt vildt
sjovt at have så stor en sal for sig selv, for vi er næsten altid den eneste vuggestue der kommer.
Det samarbejde vi har med det lokale nærmiljø er i høj grad med til at understøtte vores pædagogiske
praksis. Det udvider og udvikler samspillet med børnene og dermed deres trivsel.

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 inddrages under hensyntagen til børnenes alder og modenhed.”
Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 30

Hvordan integrerer vi det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø i det pædagogiske
læringsmiljø?
>Her skriver I korte retningsgivende refleksioner og eksempler.<

De seks læreplanstemaer

”Den pædagogiske læreplan skal udarbejdes med udgangspunkt i seks læreplanstemaer samt
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mål for sammenhængen mellem læringsmiljøet og børns læring.
Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan det pædagogiske læringsmiljø understøtter 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 pædagogiske 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
▪ Tager udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag
▪ Ses i samspil med de øvrige læreplanstemaer.
>Her skriver I korte retningsgivende refleksioner og eksempler.<
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Social udvikling
”Social udvikling er udvikling af sociale handlemuligheder og deltagelsesformer 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 ressource, 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
▪ Tager udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag
▪ Ses i samspil med de øvrige læreplanstemaer.
>Her skriver I korte retningsgivende refleksioner og eksempler.<
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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.

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.
>Her skriver I korte retningsgivende refleksioner og eksempler.<
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Krop, sanser og bevægelse
”Børn er i verden gennem kroppen, og når de støttes i at bruge, udfordre, 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 fundamentet 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 fornemmelser, kroppens funktioner, sanser og forskellige former for bevægelse.

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø udviklingen af børnenes krop,
sanser og bevægelse?
Herunder, hvordan vores pædagogiske læringsmiljø:
▪ Understøtter de to pædagogiske mål for temaet Krop, sanser og bevægelse
▪ Tager udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag
▪ Ses i samspil med de øvrige læreplanstemaer.
>Her skriver I korte retningsgivende refleksioner og eksempler.<
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Natur, udeliv og science
”Naturoplevelser i barndommen har både en følelsesmæssig, en kropslig, 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 naturfænomener 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
▪ Tager udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag
▪ Ses i samspil med de øvrige læreplanstemaer.
>Her skriver I korte retningsgivende refleksioner og eksempler.<
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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 hverdagslivet.
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 former 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 oplevelser, 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.
>Her skriver I korte retningsgivende refleksioner og eksempler.<
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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 pædagogiske 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 sammenhængen 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 pædagogiske 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 pædagogiske 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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Her kan I fx kort beskrive, hvordan evaluering af læreplanen kan ses i forhold til jeres evalueringskultur i
hverdagen.
>Skriv her.<
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Her kan I finde yderligere inspiration til
arbejdet med den pædagogiske læreplan

Til at understøtte og inspirere jeres videre arbejde med den styrkede pædagogiske læreplan er
der udviklet en række øvrige materialer. Alle inspirationsmaterialer – nuværende og kommende
– kan findes på www.emu.dk/omraade/dagtilbud

Redskab til
selvevaluering er en
ramme til systematisk at
analysere jeres praksis
inden for centrale
områder i den styrkede
pædagogiske læreplan.

Redskab til
forankringsproces
indeholder fem tilgange
til, hvordan I kan arbejde med forandring og
forankring af et
stærkt pædagogisk
læringsmiljø.

Film introducerer indholdet i og illustrerer
hovedpointer fra publikationen Den
styrkede pædagogiske læreplan.

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.

Pædagogisk læreplan

Alle materialer kan findes på www.emu.dk/omraade/dagtilbud

© 2019
Danmarks Evalueringsinstitut og
Børne- og Socialministeriet
Citat med kildeangivelse er tilladt
Design: BGRAPHIC

21

