
 

   

 
 
 
 

Pædagogisk læreplan for børnehuset 
Børnehaven Vangebovej 2020 

 

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. 
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Ramme for udarbejdelsen 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. På 

sidste side i skabelonen er der yderligere 

information om relevante inspirationsmaterialer. 

 

https://emu.dk/dagtilbud/forskning-og-viden/den-styrkede-paedagogiske-laereplan-rammer-og-indhold
https://emu.dk/dagtilbud/forskning-og-viden/den-styrkede-paedagogiske-laereplan-rammer-og-indhold


 

Hvem er vi?

Børnehaven Vangebovej er en idrætsbørnehave for børn i alderen 3 -6 år. Vi har til huse i en dejlig 

gammel skovriddergård fra 1903. Skoven er vores nabo og bliver brugt til bl.a. skovløb, eventyrfest 

og oplevelses-ture i det daglige. Vi er fordelt i to huse, der begge er i to etager. Vores legeplads 

indbyder til mange forskellige aktiviteter, fra stille leg til hurtige fysisk udfordrende aktiviteter. 

Derudover har vi et rigt dyreliv, der består af kaniner, parakitter, kanariefugle, finker, høns og når 

naturen tillader det kyllinger.   

Børnene er fordelt i 4 aldersopdelte grupper, så tæt på levealder som muligt (afhænger af visitering 

fra kommunens pladsanvisning/NemPlads). Der er 12 -17 børn i hver ”basisgruppe”.  Det er i disse 

”basisgrupper” børnene primært har mulighed for at danne relationer, og hvor barnet giver og 

tager, bliver bekræftet og accepteret, lærer og lærer fra sig. 

Til hver af grupperne er der tilknyttet en pædagog eller medhjælper, som står for den daglige 

kontakt og formidlingen af dagens oplevelser og aktiviteter mm. Børnene spiser i grupperne og det 

er også her der bl.a. foregår både aktivitetsstyret og læreprocesstyret pædagogik. De primære 

voksne har det overordnede ansvar for gruppen og det enkelte barns udvikling, læring, trivsel og 

dannelse. Det er ligeledes pædagogen/medhjælperen der er ansvarlig for kontakten til forældrene. 

Samt forældresamtaler, udarbejdelse af fokus punkter, dialogprofiler, sprogvurderinger og sikrer, at 

læreplanstemaerne bliver nået. Et par gange i løbet af året ”roteres” der i huset, dvs. at grupperne 

får nyt grupperum, hvilket betyder at alle grupper i løbet af et børnehaveliv får mulighed for at 

indtage alle rum/spisegrupper. Gruppens faste pædagog/medhjælper følger med gruppen i hele 

deres børnehavetid, så vidt det er muligt. 

Vangebovej er en børnehave, hvor de voksne bl.a. har til opgave, at ”vande og gøde” børnene 

med omsorg, inspiration, læring, sjov, fjol, viden og oplevelser, samt skabe læringsmiljøer tilpasset 

det enkelte barns behov, for på den måde at give børnene den bedste start på livet og et grundlag 

at bygge videre på i skolen. 

Vi arbejder ud fra det princip, at det er vigtigt at børnene bliver i stand til at indgå i lege- og 

læringsfælles-skaber, udvikler deres legekompetencer og dermed deres fantasi og lyst til at lære 

mere. For at børnene skal udvikle deres leg, må de have nogle oplevelser at bygge legen ud fra. I 

Børnehaven får børnene blandt andet disse oplevelser gennem vores idrætstilbud, aktivitetstilbud, 

læringstilbud, traditioner, genkendelige hverdag og ture ud af huset. 
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Pædagogisk læreplan 
 

”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 kende-

tegnende 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 

  

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? 

 

>Her skriver I korte retningsgivende refleksioner og eksempler.< 

Pædagogisk læringsmiljø 

 

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? 

 

>Her skriver I korte retningsgivende refleksioner og eksempler.< 

Samarbejde med forældre om børns læring   

Hvordan samarbejder vi med forældrene om barnets og børnegruppens trivsel og læring? 

 

Vi prioriterer den daglige kontakt med forældrene højt. Derfor er det de ansatte der 

”krydser/tjekker” børn ind og ud, ved at vi siger goddag og farvel til hinanden med øjenkontakt til 

både forældre og børn. Det giver også mulighed for korte beskeder begge veje. Udover den 

daglige kontakt bruger vi stort set dagligt BørneRuden. Her bliver forældrene informeret om 

dagens aktiviteter, hvilke læringsmål har været i fokus, hvad har børnene haft mulighed for at lære, 

hvilke bøger er der blevet læst til frokost/frugt og hvad er gruppen optaget af i øjeblikket.  

Der bliver ofte lagt billeder ud på BørneRuden med spørgsmål som inspiration til en snak mellem 

barnet og forældrene.  

Vi afholder ca. 3 måneder efter børnehavestart en trivselssamtale med forældrene. I denne 

samtale er der også tilbagemelding til forældrene på den sprogvurdering der er blevet lavet. 

Herefter afholder vi dialogprofilsamtaler når barnet er ”på vej mod 4 år”. Og igen en 

dialogprofilsamtale i efteråret før skolestart. I denne samtale er der også tilbagemelding på den 

sprogvurdering der er blevet lavet før skolestart. Hvis det vurderes at der er brug for endnu en 

samtale afholdes den i februar/marts måned. 

Enkelte børn/familier kan have brug for flere samtaler end de allerede planlagte. Dette tilpasses de 

enkelte familier. 
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Børn i udsatte positioner 

 

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 

 

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.) 

 

>Her skriver I korte retningsgivende refleksioner og eksempler.<  
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Øvrige krav til indholdet i den pædagogiske 

læreplan 
 

Inddragelse af lokalsamfundet 

 

Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 29 

Hvordan inddrager vi lokalsamfundet i arbejdet med at skabe pædagogiske læringsmiljøer 

for børn? 

 

>Her skriver I korte retningsgivende refleksioner og eksempler.<  

 

Arbejdet med det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø 

 

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.<  
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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 under-

støtter børns brede læring inden for og på tværs af de seks læreplanstemaer.” 

Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 32 
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Alsidig personlig udvikling 

 

Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 36-37   

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 

 

Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 38-39   

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 

 

Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 40-41   

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 

 

Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 42-43   

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 

 

Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 44-45   

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 

 

Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 46-47   

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.” 

Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 50-51 

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? 

 

>Skriv her.<  

 

Hvordan evaluerer vi arbejdet med den pædagogiske læreplan, som skal foretages mindst 

hvert andet år? 

 

>Skriv her.<  

 

  

 


