
 

   

 
 
 
 

Pædagogisk læreplan for børnehuset 
Mølleåen 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? 

Børnehuset Mølleåen er en Integreret institution som ligger lige op af Mølleåskoven. Vuggestuen 

er normeret til 24 børn fordelt på to stuer (Musvitstuen og Mejsestuen), med op til 12 børn på hver 

stue. Skovbørnehaven er normeret til 27 børn. 

Børnehaven er et skovtilbud, hvor børnene er i skoven hver dag fra omkring 09:30-14:30, om 

vinteren lift kortere tid, om sommeren lidt længere. I skovbørnehaven har vi flere faste baser 

forskellige steder i skoven som vi dagligt besøger. Vi har især én fast base, ”Uglestedet”, som 

ligger tæt ved børnehuset, hvor vi oftest er om eftermiddagen, hvor forældrene kan hente deres 

børn. 

Som skovbørnehave har vi primært fokus på skov, natur og science, som udgangspunkt for læring, 

trivsel, udvikling og dannelse. Børnene får kendskab til de forskellige årstider, skovens dyr og 

planter samt naturens kredsløb gennem aldersrelaterede aktiviteter, hvor der er plads til kreativitet, 

undring og fordybelse.  

Vi har et tæt samarbejde med naturvejleder Katharina Hejgaard i diverse projekter og aktiviteter. 

I Vuggestuen har vi også fokus på natur og udeliv og vi er udenfor hver dag, og gerne to gange. Vi 

er både på vores legeplads og i de nærliggende skovområder, hvor vi udforsker og sanser naturen 

og dyrelivet. Vi arbejder med en god overgang til børnehaven, og indholdet af overgangen 

afhænger af det enkelte barns behov i overgangsperioden.  

Børnehusets fokus på natur og udeliv, sætter rammen for Mølleåens traditioner, arrangementer og 

aktiviteter, til glæde og gavn for både børn, forældre og personale. 

I Mølleåen lægger vi vægt på, at huset er et åbent og indbydende sted med en god atmosfære, og 

at samarbejdet mellem børn, forældre og personale er præget af gensidig tillid og tryghed. 

Vi har derudover et særligt fokus på: 

• Faste pædagogiske rutiner, som skaber en forudsigelig, genkendelig og en tryg 

hverdag for vores børn. 

• Børneperspektivet, som udgangspunkt for udvikling af det pædagogiske læringsmiljø. 

• Selvhjulpenhed, som fremmer barnets personlige udvikling, robusthed, selvværd og 

selvtillid. 

• Barnets sproglige udvikling, med vægt på samtaler i hverdagen, dialogisk læsning, 

tematisk sprogarbejde samt tidlig literacy. 

• At møde børn og forældre med en anerkendende tilgang. 

• Et forældresamarbejde, der bygger på åbenhed, gensidig respekt og tillid. 
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• Venskaber og relationer imellem børn og børn-voksen. 

• En inkluderende praksis, som er med til at sikre det gode børneliv i Mølleåen med 

trivsel, fællesskab, glæde og sundhed. 
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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? 

 

Gode læringsmiljøer er afgørende for, at barnet kan udvikle sig. Læringsmiljøer er ligesom perler på 

en snor. I enhver kontekst er der noget, som barnet lærer. Om morgenen lærer de eksempelvis at 

sige farvel til deres forældre og derefter lærer de, hvordan de finder på noget at lave eller nogen at 

lege med. Der sker også læring i strukturerede aktiviteter med eksempelvis dialogisk læsning. Her 

består læringen i lige så høj grad i at sidde, så alle kan se billederne, at vente på tur til at sige noget 

og at udvikle sine sproglige færdigheder. Læringsmiljøerne skal inspirere børnene til at deltage og 

dermed udvikle sig.  

Det er vores opgave som voksne, at vi har didaktiske overvejelser over hvilke læringsmiljøer vi 

tilbyder børnene, ud fra hvilke overvejelser. Hvordan tilrettelægger vi det fysiske rum, 

børnenes opdeling ift. antal børn, børnenes alder og funktionsniveau, læringens indhold og 

metodevalg mv.? Der ligger uanede læringsmuligheder i de miljøer som de voksne opstiller for 

børnene og derfor er det så vigtigt, at personalet i Mølleåen er bevidste om udviklingsperspektivet i 

læringsmiljøet og hvilken betydning vi har for børnene. 

I Mølleåen inddrager vi børneperspektivet i arbejdet med læringsmiljøerne 

Vi har stor vægt på rutinepædagogik fordi; 

- En stor del af vores dag består af rutiner, (måltider, rydde op, tage tøj af og på, 

badeværelsesrutiner, m.m.).  

- i rutinepædagogikken ligger der uanede mængder af læring  

- vi har mulighed for at differentiere og justere krav efter børnenes formåen og 

udviklingsniveau. Pædagogiske rutiner er optimale til at stille opgaver i den nærmeste 

udviklingszone. 

- Det er i særdeleshed vigtigt for de yngste børn, da det giver overblik, mange gentagelser og 

genkendelighed og forudsigelighed i hverdagen, noget der har stor betydning for børnenes 

tryghed og trivsel i dagtilbuddet. 
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Vi arbejder meget med børnenes selvhjulpenhed da det er vigtigt at børnene får en oplevelse af, at 

de kan mestre tingene selv. Denne færdighed øver barnet sig i, ift. alt hvad der foregår i løbet af 

dagen og i hverdagens mange rutiner: ved måltiderne, i garderoben, på legepladsen mv. Børnene 

lærer fx selv at tage tøj af og på, hjælpe med at tørre borde af, hælde fra små kander, fylde på 

tallerkenen, selv smørre sit brød, bede om mere mad, mv. Det betyder, at de yngste børn spilder på 

tøjet – eller gulvet – men stor er til gengæld glæden, når man ”kan selv”. 

 

Samarbejde med forældre 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? 

 

>Her skriver I korte retningsgivende refleksioner og eksempler.<  

 

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. 

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø børnenes kommunikation og sprog? 

I det sproglige arbejde fokuserer vi hovedsageligt på tre områder; sproget i hverdagen, dialogisk 

læsning og tematisk sprogarbejde, som alle tre biddrager til, at børnene udvikler deres sproglige og 

kommunikative færdigheder. 

1) Samtaler i hverdagen: Det betyder, at vi har et særligt fokus på samtaler i hverdagen, hvor vi 

er nærværende og lyttende og inspirerer og opmuntrer til længere dialog hele dagen 

igennem; til spisning, i garderoben, på puslebordet, i skoven mm. Vi støtter og opmuntrer 

børnene i samtalen med hinanden, så de føler sig hørt, set og forstået i sin indbyrdes 

kommunikation. Vi introducerer og anvender nye og svære ord samt italesætter barnets 

følelser og handlinger. Vi arbejder med, at anvende de 10 sprogstrategier, som beskriver 

hvorledes man som voksen kan støtte barnet sprogligt, ved hjælp af disse sproglige 

strategier, eks. stille åbne spørgsmål, vente på barnets svar, følge barnets interesse, ikke rette 

barnets fejl direkte m.fl. De 10 sprogstrategier, hænger på væggen ved indgangen til 

børnehuset.  

2) Dialogisk læsning: er en udvidet højtlæsning med fokus på dialog med barnet undervejs i 

læsningen, hvor vi følger barnets interesse/spor og bygger ovenpå det barnet ved og kan i 

forvejen. Vi anvender også sprogkufferter med rekvisitter i arbejdet med den dialogiske 

læsning eller i projekter i øvrigt. 

3) Tematisk sprogarbejde: Vi arbejder med sproget med udgangspunkt i temaer, eks. Farver, 

tal, fugle, eventyr,  mv). Under et nyligt projekt om Guldlok, inkluderede vi sprogarbejdet i 

temaet ved blandt andet, at læse historien mange gange, lege historien som små skuespil, 

anvende rekvisitter om Guldlok i leg, anvende fokusord som; bjørn, blød stol, varm, kold, 

stor, mellem, lille, hård seng og meget andet. 
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Vores sprogarbejde er varieret:  

Vi arbejder med temaer, læser bøger, snakker om hvad vi ser og oplever.  

Vi synger til samling, fortæller hinanden historier eller oplevelser, øver at turde sige noget i stor 

forsamling, øver at lytte til andre. Vi leger og pjatter med sproget, synger, rimer, remser og laver 

mærkelige lyde og ord. Vi bruger mange gentagelser da børnene gennem gentagelser lagrer ord og 

sætninger og styrker udtale og ordforråd. 

Vi finder ting, undersøger og forklarer og uddyber når børnene kommer og spørger. 

Vi giver børnene plads og tid til, at anvende forskellige udtryksformer og bruge sproget igennem 

fantasi og leg med hinanden. 

På væggene hænger bogstaver, rim og billeder af det tema eller det vi arbejder med for øjeblikket, 

hvilket skaber genkendelse, glæde og spørgelyst hos børnene.  

Tidlig literacy:  

Vi arbejder ud fra principper i tidlig literacy, som betyder, at vi inddrager skriftsproglige elementer 

i aktiviteter og leg. Tidlig literacy kan defineres som: ”Barnets helt tidlige færdigheder i at afkode, 

forstå og anvende tegn og symboler, som kræves for at barnet senere bliver i stand til at tilegne sig 

skriftsproget” (læsning og skrivning). 

Literacypædagogik handler ikke om, at lære det enkelte barn isolerede bogstaver, men om at skabe 

rige, motiverende og meningsfulde læringsmiljøer med skriftsproglige dimensioner. Da det ikke er 

vores opgave i Mølleåen, at lære børnene at læse og skrive, men kun skal gøre børnene ”klar” til, 

hurtigere at kunne det, bruger vi elementer i tidlig literacy, dvs. en tidlig legende indsats på det 

skriftsproglige område. Når vi arbejder med tidlig literacy, skal vi gøre det som naturlig forlængelse 

af de aktiviteter vi laver med børnene, alt efter børnenes alder og motivation.  

I Mølleåen vil vi bl.a tilegne os literacy kompetencer på flere måder, alt efter barnets niveau: 
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- Kigge efter og introducere de symboler, bogstaver og billeder der er i vores hverdag; (tale om 

vejskilte, symboler, former, bogstaver, tegninger som vi støder på i hverdagen.  

- Anvende dialogisk læsning. 

- Introducere læseretning, når vi læser bøger.  

- Lege med rim og remser 

- Brug billeder til at fortælle en historie 

- Tegne/skrible aktiviteter, legeskrivning/krusedulleskrivning 

- Inddrage It i hverdagen, som udtryksform 

- Matche bogstaver med lyden og lege med lyde 

- Synge sange hvor man spørger ind til hvad sangen handler om, bruge rekvisitter og billeder. 

- Arbejde med synlige fokusord (eks skrive navn på fuglene) 

- Sætte ord- og navnekort på kasser, inventar, vægge, stole, legetøj mv 

Alt vi laver med børnene skal selvfølgelig baseres på leg - med nærvær, dialog og børns deltagelse i 

en social kontekst, ud fra børnenes interesse og udviklingsniveau samt det der er meningsgivende 

for dem.  
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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.<  

 

  

 


