Pædagogisk læreplan for
Tudsen
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.

Ramme for udarbejdelse af den pædagogiske
læreplan

I denne læreplan præsenterer vi først Tudsens pædagogik, derefter hvordan vi arbejder med de
blå elementer i blomsten herover. De seks læreplanstemaer, i den røde blomst, beskrives og til
sidst vil vores evalueringer pege videre på næste del af vores arbejde. Blomsten er i bevægelse,
og alle elementerne påvirker hinanden.
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______________________________________________________________________________

Præsentation af skovinstitutionen Tudsen
______________________________________________________________________________________

Tudsen er et skovtilbud med 40 børnehavebørn og 12 vuggestuebørn. Derudover har vi en dagplejer tilknyttet, som kommer med sine 4 børn, en gang om ugen.
At Tudsen er et skovtilbud, betyder at børnehaven er en skovbørnehave, som dagligt benytter Jægersborg Hegn. I vuggestuen arbejder vi med konceptet, ”på vej mod skoven”. De ældste vuggestuebørn deltager som meget de kan i skoven og er tilknyttet en børnehavegruppe 2 gange om
ugen. Alle vuggestuebørn er på ture i nærmiljøet.
Vores fælles tilgang er undrende. Det betyder at vi hele tiden byder børnene ind i det vi udforsker
sammen.
At arbejde med den undrende tilgang handler om troen på at blive set, hørt og anerkendt. Den
voksne lytter og viser at hun gerne vil forstå det barnet kommunikerer. Barnet oplever invitationen i
den nysgerrighed, den voksne viser i interaktionen med barnet, og barnet giver derfor ikke op. Også i fællesskabet er børnene aktive deltagere med nysgerrighed og forskning, sammen bliver vi
klogere på hinandens hensigter, og på hvad der rører sig i gruppen og i verden omkring os.
Vi ønsker at gøre børnene livsduelige og selvstændige, ved at tro på at de kan klare tingene selv,
og med gå-på-mod, i forhold til de udfordringer vi - eller de selv stiller. Vi oplever at denne tilgang
til dannelse, børneperspektiv og børnefællesskaber skaber gode forudsætninger for at barnet
lærer, udvikler sig og trives.
Der er to elementer som af afgørende i arbejdet pædagogikken. Strukturen omkring arbejdet,
personalets kompetencer, børnegruppens størrelse, de fysiske rammer og æstetisk udformning. Vi
arbejder med de voksnes positionering og med hvordan vi organiserer os i rutinerne og aktiviteterne.
Det andet element handler om processerne og interaktionerne børnene er i. Vi arbejder med et
empatisk samspil mellem barn og voksen, og børnene skal guides i samspillet med andre børn.
Der er udforskende dialoger og udfordringer i hverdagen. Vi arbejder med dynamikken i dagens
rytme, hvor der skabes balance mellem fordybelse og ro, og bevægelige processer, i et stimulerende læringsmiljø. Det særlige for et skovtilbud, er at læringsmiljø hele tiden skal etableres der
hvor vi er.
I denne læreplan, vil vi beskrive hvordan vi arbejder med dette i Tudsen. Til vores afslutning for
skolegruppen 30. april 2019, beskrev en forælder det således:
”Tudsen er en levende størrelse af tudsebørn, deres forældre og så de superseje voksne der arbejder der. Men Tudsen er også en slags tankegang eller filosofi. Det er en filosofi, hvor man insisterer på at komme ud og opleve noget nyt hver dag, men det er også en filosofi der nogen gange
insisterer på at spise madpakken i en våd skovbund, i 2 graders varme. Jeg var netop selv med
Tudsen i skoven på min datters første dag, på sådan en råkold og våd februar dag. Og som jeg
sad der i skovbunden og frøs og savnede min kaffemaskine, så må jeg indrømme at jeg måske var
en lille smule i tvivl om vi nu havde valgt den rigtige institution. For hvordan kan dét at sidde dér
midt ude i skoven i 2 grader og støvregn være den ideelle ramme for et godt børneliv? Men det er
jo der magien sker – for børnene havde en fest. Hvad der ikke blev fundet på af lege og lært om
naturen, bare på den ene tur, var jo helt utroligt, og det er jo tydeligt for enhver, der står her i dag,
at der kommer dejlige, nysgerrige og selvstændige unger ud af det! ”
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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

Hvordan kommer de fem centrale elementer fra det fælles pædagogiske grundlag til udtryk
hos os og bliver omsat i vores hverdag sammen med børnene?
Træet er for os billedet på vores pædagogiske arbejde.
Rødderne i træet, er det vi får vores næring fra, vores værdigrundlag, børnesyn og fællesskabet
vi aktivt deltager i.
De 6 læreplanstemaer og det teoretiske grundlag for vores pædagogik, er stammen på vores træ
– det er det vi læner os op af.
Kronen på træet er det udbytte vi ønsker at børnene skal få af at gå i Tudsen. Trivsel, udvikling,
læring og dannelse er fundamentet i dette udbytte, og det vi lovmæssigt skal leve op til. For at
kunne dette, har vi valgt at definerer de 4 elementer.
Læring

At tilegne sig viden og færdigheder gennem at øve sig

Udvikling

Forandring på baggrund af læring og trivsel

Trivsel

At alle behov mødes – fysisk og mentalt i inkluderende børnefællesskaber

Dannelse

At afstemme sig selv i forhold til verden i forpligtende fællesskaber

Børnesyn:
Vores børnesyn handler om at barndommen har en værdi i sig selv, at barnet har en værdi i sig
selv, og at barnet ved det.
Vi møder børnene med nærvær, omsorg og tryghed. Vi har positive forventninger til børnenes
kompetencer og viden, og vi benytter os af vores undrende og legende tilgang i samspillet med
børnene og børnene imellem. Vi fremhæver barnets bidrag til fællesskabet, og ser børnene som
kompetente medskabere af egen læring, udvikling, trivsel og dannelse. Vi stiller spørgsmål, er
nærværende og undrer os sammen, i stedet for at komme med svar.
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Dannelse og børneperspektiv: er under udarbejdelse
Leg:
Legen er med til at skabe børnenes identitet og giver dem sociale kompetencer. Børnene lærer at
forhandle og at befinde sig i forskellige roller i legen. I legen udvikles børnenes fantasi og
nysgerrighed. En række skamler kan f.eks. godt være en bro over en å, eller børnene eksperimentere med at bygge det højeste tårn af klodserne.
I Tudsen arbejder vi både med børneinitierede lege, hvor den voksne er på sidelinjen til at guide.
Vi arbejder også med børnenes leg, hvor den voksne leger med, på børnenes præmisser. Endelig
igangsættes vokseninitierede lege, f.eks. ”alle mine kyllinger” på legepladsen.
Læring:
I Tudsen arbejder vi med læring ud fra den undrende, forskende tilgang. Barnet lærer via dialog
med voksne og andre børn, hvor vi sammen stiller spørgsmål, eksperimentere og udfordres
sammen.
Praksisfortælling: Vi er i skoven, ved koglemosen, hvor der er små vandløb. Børnene vil gerne
over vandet. Pædagogen spørger ” Hvis vi vil over vandet, hvad kan vi så gøre? ” en dreng siger;
”Vi kan sejle! ” En anden siger; ”Vi kan bygge en bro! ” Børnene bliver enige om at bygge en bro
og går i gang med at finde materialer. De prøver en pind. ”Nej, den er for kort” Sammen hjælpes
børnene og den voksne med at finde en tyk gren, som de mener kan bære. Da grenen lægges
ned i vandløbet, bliver børnene i tvivl om den nu også kan bære. ”Hvordan kan vi prøve om den
holder? ” spørger den voksne. ”Hvis du holder mig i hånden, vil jeg gerne prøve” siger drengen.
I denne fortælling indgår også demokratisk dannelse. Børnene deltager aktivt i at tage beslutningen om hvordan de skal komme over vandet. Selvom der er flere muligheder, enes de om en
fælles løsning, som de sammen arbejder med. Den voksne guider via spørgsmål, så børnene kan
byde ind med deres forslag.
Børnefællesskaber:
Børnefællesskabet i vuggestuen skal børnene introduceres for, da det for nogle af børnene er
første gang de er i et fællesskab. Vi har fokus på børnenes fællesskab med de voksne. Børnene
skal have en tryg base og støttes og guides ind i fællesskabet med andre børn.
I børnehaven er vi i flere forskellige grupper, som børnene er i. Spidser og Muller, som er aldersintegrerede, Brobygning både med vuggestue og skole, samt aldersopdelte grupper. Vi deler os
også i mindre grupper, f.eks. når vi går hjem fra skoven, hvor vi går en voksen og 4-5 børn. Det
giver børnene mulighed for at komme i andre konstellationer, og finde nye fællesskaber.
For at skabe ro og samtidig mulighed for nye relationer, benytter vi os af nogle dyrekort med to af
hver art, som bestemmer hvem børnene skal gå med til og fra skoven. Nogle gange vælger
børnene tilfældigt et kort, andre gange styres det af den voksne. Vi ser nogen gange den effekt,
at når vi kommer ud i skoven, bliver parrene sammen, selvom de ellers ikke plejer at snakke eller
lege sammen.
I Tudsen er vi meget opmærksomme på at børnene også har fællesskaber med de voksne. Det er
vigtigt at alle børn har de voksne som sikker base, der kan hjælpe dem videre i fællesskaberne
med andre børn.

6

Vi har samlinger i både vuggestue og børnehave, hvor der er mulighed for det enkelte barn at
bidrage til fællesskabet.
I Tudsen er vi også meget opmærksomme på, at alle har venner. Vi benytter dialog profilerne,
som er vores redskab til registrering af børnenes trivsel, udvikling og læring. Her vi skriver bl.a.
hvem der leger med hvem. Vi ser også på børnene relationer i vores hverdagsobservationer. Vi
har stort fokus på, at alle børn leger med nogen. Vi prøver hele tiden at fremhæve de bedste kvaliteter børnene imellem, så de f.eks. ved hvem de kan spørge om hjælp til at finde dyr, eller hvem
der er super god til at bygge med klodser.
I brobygningsgruppen, det samskabende samarbejde i Tudsen, fokuserer vi på at få introduceret
vuggestuebørnene til børnehaven, både til børn og voksne. Det er en mindre gruppe, så det giver
børnene bedre mulighed for at indgå i fællesskabet.

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

Fælles for alle læringsrum, har vi fokus på den voksnes rolle. Den voksne skal støtte og guide
barnet. Det handler bl.a. om at skabe lige vilkår for børnenes deltagelsesmuligheder i fællesskabet, fordi fællesskaber har betydning for barnets individuelle udvikling og trivsel.
Fælles for alle de beskrivelse du kan læse her, er at vi har udvalgt et bestemt fokus. Dette er små
eksempler på vores viden og erfaring. Læring er dog helt individuel, og vi kan opleve at børnene
har lært sig noget helt andet.
Vi ønsker at beskrive rutinerne i Tudsen, så det samtidig fungerer som et arbejdsredskab for
pædagogerne, derfor er de sat op i nedenstående ramme.
Vi har udvalgt nogle rutiner, som beskrives her:
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Leg og børneperspektiv: Rutinen; Morgenåbning:
Når barnet kommer i institutionen med sin forældre, møder vi barnet først og henvender os til primært til barnet. Vi ønsker at holde fokus på barnets perspektiv. Det er vigtigt for os at børnene
oplever nærværende og interesserede voksne.
Hvis forældrene har brug for at tale med personalet, inddrages barnet, medmindre emnet ikke
passer i børnehøjde, og vi aftaler f.eks. at ringes ved.
Vi opsætter lege – og udforskningsstationer i flere rum. Rammen er dermed sat, og børnene kan
melde sig ind i den aktivitet de ønsker. Børnene kan også selv etablere lege. Vi udviser respekt
for forskelligheder, for at børnene har forskellige måder at komme i gang på.
Mål for børnenes trivsel
•

At have en værdi i sig selv

•

At blive set og værdsat

•

At være deltagende i fællesskabet

Pædagogiske kompetencer
•

Se vuggestuebarnets behov og kommunikere alderssvarende

•

Spørge udforskende til børnehavebarnets behov

•

Skabe rammen for forældrene om afleveringen

Organisering
•

Medarbejderne ved hvilken station de skal være på

•

At inddrage børnene i stationerne

Tegn
•

Udvikle individuelle kompetencer i fællesskabet, så børnene invitere hinanden til leg.

Gå-på-mod og børnefællesskaber: Rutinen; Garderobe
I Tudsen skal alle 40 børnehavebørn i skoven om morgenen. Vuggestuen tager på tur i skoven og
i nærmiljøet. Det er vigtigt for os at skabe ro i garderoben, så der stadig er mulighed for at fordybe
sig i læringen om det, selv at tage tøj på, og så selvom det kan være en udfordring for barnet.
Senere, når barnet har udviklet den fulde kompetence, udfordrer vi det igen, ved at bede det
hjælpe et andet barn. I al læring arbejder vi med den undrende tilgang, hvor vi ikke giver barnet
svaret på forhånd, men sammen finder ud af hvad barnet skal gøre.
Mål for børnenes udvikling og læring
•

Fremme aktiv deltagelse og social bevidsthed

•

Udvikle fin og grov-motoriske færdigheder

•

Udvikle selvhjulpenhed, selvstændighed og selvværd
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Pædagogiske kompetencer
•

Vise positiv guidning og tage lederskabet

•

Understøtte barnets initiativer

•

Anerkendende tilgang og rolig kommunikation

Organisering
•

Arbejde med at undgå forstyrrelser og tidspres

•

Små gruppe i garderoben, faste grupper med fokus på forskellige behov

De voksne bliver på deres post – badeværelse, garderobe, stue, legeplads, og
børnene bevæger sig imellem posterne
Tegn
•

Der opstår børnefællesskaber, hvor børnene hjælper hinanden

Aktivitet; etablering af læringsrum på tur:
Vi arbejder i øjeblikket med videns indsamling til et aktionslæringsforløb, som skal kører over
sommeren. Resten af dette punkt er derfor under udarbejdelse

Planlagte aktiviteter i Tudsen, gå-på-mod, science og sanser:
Vi arbejder med at følge op på de ting vi har udforsket i naturen, og med at benytte de materialer
vi finder. Det kan f.eks. være at lave pindsvin ud af grankogler.
Mål for børnenes udvikling og læring
•

At børnene oplever nye måder at arbejde med naturens materialer

•

At børnene er nysgerrige og modige til at røre ved forskellige ting vi har samlet

Mål for personalets kompetencer
•

Kan skabe nysgerrighed og formidle egen viden

•

Kan inddrage de børn, som kan have sansemotoriske udfordringer

Organisering
•

Aktiviteten afvikles et afgrænset sted, ved et bord eller en plads på legepladsen

•

Alle materialer er klar, så den voksne kan blive i gruppen

•

Hvis der skal laves billeddokumentation, hjælper en kollega

Tegn
•

Børnene er modige og røre ved dyr og materialer

•

Børnene undrer sig sammen og deler viden med hinanden
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Børneinitierede aktiviteter: Deltagelses kompetence og medindflydelse:
Både i skoven og i Tudsen, arbejder vi med at følge børnenes egne initiativer. Det kan være at
børnene ønsker at medbringe bestemte ting i skoven, f.eks. terrarier så de kan samle regnorme.
Det kan også være at de bliver optagede af om regnormene også findes på legepladsen, og
sammen går vi på opdagelse. Børnene kan derfor have stor indflydelse på udformningen af dagen eller ugen.
På baggrund af analyse af vores daglige dokumentation, ser vi dog at der etableres flest
vokseninitierede aktiviteter og læringsrum i skoven og i institutionen. Vi har derfor opstillet en programteori på baggrund af dette:

Mål:
I Tudsen er
børnene
aktivt deltagende i
egen læring

Evalueringsspørgsmål: k
Kan vi se at børnene engagere sig i
læringsmiljøet, at
deres deltagelseskompetence bliver
brugt og udfordret,
at de har gå-påmod i både idéfasen og udførelsen.
Er børnene blevet
mere livsduelige,
det vi hidtil har
arbejdet med som
selvstændighed?

Antagelse:
For at
skabe aktiv
læring skal
børnenes
perspektiv
inddrages
Antagelse:
De voksne
planlægger
primært
vokseninitierede læringsrum

Antagelse:
Børneinitierede læringsrum
opstår tilfældigt

Handling:
Vi følger børnenes
spor og indsamler
data, sammen
med børnene

Børnene interviews
af lederen, før og
efter forløbet

Børnene inddrages
i planlægning, på
baggrund af deres
data

Børnene udfører
afvikling af tur

Børn, Leder og
pædagoger dokumenterer sammen børneinitierede læringsrum

Tegn hos personalet:
At de følger
børnenes spor

Faktisk Effekt:
Evalueres på
baggrund af
indsamlet data,
herunder børneinterviews

Tegn: børnene
oplever at deres
idéer og behov
inddrages

Børnenes egen
dokumentation af
læringsmiljøet

Tydelig dokumentation, hvor
medarbejderne
med fotos og
praksis fortællinger viser børneinitierede læringsrum

Effektmål:
Glade børn,
med højere
grad af ejerskab og engagement i egen
læring og i
fællesskabet

Effektmål:
Demokratiske
og livsduelige
børn, som
oplever at det
betaler sig at
byde ind i fællesskabet

Når aktionen er gennemført, vil effekten blive beskrevet her.
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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

Forældrenes tilfredshedsundersøgelse 2018 viser at forældrene generelt oplever et godt samarbejde med institutionen, dog oplever flere at de ikke bliver inddraget vedr. beslutninger og aktiviteter. Forældrerådet i Tudsen, har valgt at fokusere på punktet; ”den tid personalet har til dit barn”,
fra undersøgelsen.
På baggrund af analyse af data af vores sprogvurderinger og dialog profiler, kan vi se at børnene
har store ressourcer indenfor sociale kompetencer, krop og bevægelse, samt natur og naturfænomener. Indenfor Alsidig personlig udvikling er børnene mere udfordrede. Arbejdet med at etablere læringsrum, med fokus på alsidig personlig udvikling er derfor en del af Tudsens indsatsområde i 2019.
I Tudsens værdigrundlag skriver vi bl.a.: Vi har høj grad af fokus på, at udvikle børnenes selvstændighed og tro på at de kan klare tingene selv. Det har betydning for næsten alt, hvad der
foregår i hverdagen med børnene: f.eks. ved:
 At børnene selv kan tage tøj af og på.
 At de selv kan hælde op, og sætte servicet på rullebordet.
 At de hjælper andre, der har brug for hjælp.
 At de selv kan klikke rygsækken op, og finde maden frem i skoven.

Vi ønsker at skabe grobund for et godt samarbejde med forældrene om børnenes selvstændighed, eller livsduelighed som bliver beskrevet i den styrkede læreplan. Vi ønsker at forældrene
skal inddrages både i en proces før vi starter arbejdet, og aktivt i selve arbejdet i hverdagen.
Vi har derfor valgt, at teamet for årets første forældremøde handlede om netop dette.
Vi arbejder, sammen vores forældreråd, på en fælles skrivelse om hvordan vi arbejder med
emnet i Tudsen. Indtil videre ser det sådan ud:
For at gøre barnet selvstændigt, er nærværende dialog og refleksion vigtigt.
F.eks. har barnet en udfordring med at lukke jakken. Du guider barnet, gerne ud fra den undrende
tilgang: Hvad skal vi gøre for at lukke jakken? Når barnet lukker jakken reagere du anerkendende;
”Du kunne godt!”
Barnet skal bakkes op til at tro på egne evner – ved at prøver nye ting og ved at bede om hjælp.
Selvstændighed er også at tænke selv – de voksne møder barnet med spørgsmål, fremfor svar.
På den møde lære barnet at forstå en tankerække – dette er første skridt i retningen mod at forstå
at ens handlinger har konsekvenser.
Børnene skal lære at tåle at fejle
For at være selvstændig, skal barnet kunne spejle sig i en autentisk voksen, som hjælper dem
med at håndtere følelserne, ved at sætte ord på og definere.
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Hvad vil vi gerne have forældrene til:
Hjælpe barnet med at have styr på egne ting – madkasse, rygsæk, tøj osv.
Det kræver at madkassen er nem at åbne, og at der er skiftetøj, samt at tøjet er nemt at tage af
og på.
Det er ikke barnets ansvar at have de rigtige ting med – det er forældrenes. Men forældrene skal
hjælpe barnet med at passe på tingene og tage ansvaret for hvornår og hvordan.
Barnet skal lære ansvarlighed – bla. ved en kultur i huset, hvor vi rydder op. Forældrene hjælper
børnene dagligt med at gøre deres garderobe klar til næste dag

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?
Dette punkt er under udarbejdelse

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.)
Dette punkt er under udarbejdelse
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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?
Dette punkt er under udarbejdelse

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?
Dette punkt er under udarbejdelse
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De seks læreplanstemaer

”Den pædagogiske læreplan skal udarbejdes med udgangspunkt i seks læreplanstemaer samt
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.
Dette punkt er under udarbejdelse
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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.
Dette punkt er under udarbejdelse
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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.
Dette punkt er under udarbejdelse
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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.
Dette punkt er under udarbejdelse
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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.
Dette punkt er under udarbejdelse
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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.
Dette punkt er under udarbejdelse
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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.
Dette punkt er under udarbejdelse

Hvordan evaluerer vi arbejdet med den pædagogiske læreplan, som skal foretages mindst
hvert andet år?
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