Pædagogisk læreplan for
TROLDEHØJ
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.

Om skabelonen

Denne skabelon henvender sig til jer, som er
ledere og pædagogisk personale i dagtilbud.
Formålet med skabelonen er at inspirere og
understøtte udarbejdelsen af jeres lokale
pædagogiske læreplan.
Den grundlæggende ramme for udarbejdelsen af
den pædagogiske læreplan er dagtilbudsloven
med tilhørende bekendtgørelse, der er omsat i
Børne- og Socialministeriets publikation Den
styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og
indhold, 2018. Det er hensigten, at I skal bruge
publikationen, når I arbejder med skabelonen.
Skabelonen indeholder alle de lovmæssige krav til
at udarbejde den pædagogiske læreplan. Samtidig
understøtter skabelonen jeres overvejelser
vedrørende den løbende dokumentation og
evaluering af arbejdet med den pædagogiske
læreplan.
Den pædagogiske læreplan udgør rammen og den
fælles retning for det pædagogiske arbejde med
børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse,
hvor legen er grundlæggende, og
børneperspektivet er tydeligt. Jeres konkrete
læreplan giver jer en ramme til at arbejde
systematisk med at planlægge, følge op på og
videreudvikle kvaliteten i det pædagogiske
læringsmiljø i jeres dagtilbud i forhold til jeres
børnegruppe.

Den styrkede pædagogiske læreplan,
Rammer og indhold

Brug af skabelonen
Når I udfylder skabelonen, skal I klikke på
skrivefeltet. I kan fremhæve tekster og indsætte
billeder.
I kan slette denne side ved at markere teksten og
billedet og trykke delete. I kan også slette den
sidste side, hvis I ønsker det.

Inden for de krav, der følger af dagtilbudsloven, er
det op til jer at beslutte, hvordan I konkret vil
arbejde med den pædagogiske læreplan. Jeres
læreplan skal være et dynamisk og meningsfuldt
dokument, som peger fremad, og som I kan bruge
aktivt i den løbende udvikling af den pædagogiske
kvalitet og jeres pædagogiske praksis.
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Ramme for udarbejdelse af den pædagogiske læreplan

Tre centrale dele er udgangspunktet,
når den pædagogiske læreplan skal udarbejdes
Det fælles pædagogiske grundlag
De seks læreplanstemaer
Brede pædagogiske mål for sammenhængen mellem læringsmiljøet og børns
læring
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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.
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Hvem er vi?
Troldehøj er en integreret institution i Holte. Børnehuset Troldehøj er et ældre hus i 2 etager med
kælder samt villaen Troldehytten. Vi ligger i skønne omgivelser tæt på skov, marker, eng, søer og
naturlegeplads i Holte og er en af ni institutioner under området, Bøgebakken.
Vi har plads til 32 vuggestue børn og 52 børnehavebørn som er fordelt på to matrikler.
Troldehøj er et traditionsbundet hus, som er midt i spændende udvikling hvor vi vægter
fagligheden højt og det gode forældresamarbejde. Børnene er opdelt i mindre børnegrupper hvor
vores planlagte aktiviteter foregår i et roligt læringsmiljø, så læring, trivsel og udviklings forgår i
mindre børnene grupper i tæt kontakt med voksne. Vi arbejder målrettet med pædagogisk
højkvalitet og er optaget af faglighed. Vi arbejder bevidst med børnenes nysgerrighed så læring
finder sted. Vi er opmærksomme på at vise vej, ved at guide og støtte børnenes udvikling bedst
muligt.

I sommeren 2018 blev ”Den styrkede pædagogiske læreplan” vedtaget i folketinget.
Indholdet i denne står solidt på skuldrene af den danske dagtilbudstradition, og vi gør her i
Børnehuset Troldehøj allerede meget, som er indeholdt i denne styrkede pædagogiske læreplan.
Fokus i den nye lov omkring, hvad læreplanen skal indeholde, har ændret sig.
I de nye regler er følgende blandt andet centralt:
▪ Et fælles pædagogisk grundlag med en række centrale elementer (blandt andet leg,
børnefællesskaber og et bredt læringsbegreb), som skal udgøre den forståelse og tilgang, hvorpå
der skal arbejdes med børns trivsel, læring, udvikling og dannelse i dagtilbud.
▪ Arbejdet med etablering af et pædagogisk læringsmiljø hele dagen, herunder i rutinesituationer,
planlagte aktiviteter og børneinitieret leg. Beskrivelser af de seks læreplanstemaer samt nye,
brede pædagogiske mål for sammenhængen mellem læringsmiljøet og børns læring for hvert
tema.
▪ At den pædagogiske læreplan skal forholde sig til børn i udsatte positioner, forældresamarbejde
om børns læring, sammenhæng til børnehaveklassen samt samarbejde med det omkringliggende
samfund.
▪ Etablering af en evalueringskultur i dagtilbud. Kommunalbestyrelsen skal ikke længere drøfte
evalueringerne af de pædagogiske læreplaner samt tage stilling til, om evalueringerne giver
anledning til yderligere handling fra kommunalbestyrelsens side. Herudover skal dagtilbuddene
ikke længere lokalt fastsætte mål for børnegruppen.
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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
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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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Hvordan kommer de fem centrale elementer fra det fælles pædagogiske grundlag
til udtryk hos os og bliver omsat i vores hverdag sammen med børnene?

Vi tager udgangspunkt i det pædagogiske grundlag, i vores

planlægning, for at sikre at vi

arbejder med vores kerneopgave, det gode børneliv. Vi er bevidste og et ønske hos os at vi hele
tiden lader os inspirer og søge ny viden så vores faglighed følger med udviklingen. Vi er åben,
nysgerrig og reflekterende på vores praksis, og vores positionering så det kommer det enkelte
barn og børnegrupperne til gode.
I Troldehøj har vi fokus på børnesyn og børneperspektiv.
Vi er optaget af at være anerkendende voksne som ser, lytter og forstår det enkelte barn. Ved at
se, lytte og forstå det enkelte barn, får de medindflydelse, medinddragelse og læring af
demokratiske læringsprocesser. Inddragelse af børnenes stemme er vigtigt for børnenes
oplevelse af sig selv.
Vi har fokus på at lytte til, se og forstå det enkelte barn, så alle børn bliver inkluderet, også børn i
udsatte positioner. Vi er nysgerrige og nærværende, så vi får en forståelse for hvad børnene er
optaget af. Vi ser det positive i hver situation og arbejder med at opmuntre, støtte og guide
barnet, så svære ting kan blive lettere. Ved opmuntring og ved at finde nye veje sammen, så kan
ting lykkes. Det betyder noget for hvert barn, at blive set for det, man er.
Vi har fokus på, at børn 0-6 år skal anerkendes for den viden, de meninger og de holdninger,
som de har. Det er betydningsfuldt, at barnets stemme er central, ved at de voksne ser, forstår
og anerkender barnet.
Eksempel.
Tre piger på 4-5 år sidder ved et bord og tegner. Pædagog A er i nærheden af pigegruppen. En
pige rejser sig og går forbi. Hun ser ikke glad ud. Hun går med hovedet foroverbøjet imens hun
krøller sin tegning - pædagog spørg ind til hvad hun har krøllet sammen. Pædagog siger ”sikke
du har gjort dig umage med de rækker af forskellige kugler. Hvad med at putte nogle flere farver
på?” Pigen begynder nu at græde imens hun får fremstammet “de andre piger syntes den er
grim” og ”det gør mig ked af det og derfor skal den smides ud”
Pædagogen går hen til de andre piger og taler om, hvordan man er gode venner. Pigen blev glad
igen og havde nyt mod til at forsætte.
Eksemplet viser at pædagogen anerkender pigens følelser. Herefter samler pædagogen pigerne
og snakker om, hvad der er sket.
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I Troldehøj sikrer vi børnefællesskaber, så børnene har mulighed for at danne både store og små
fællesskaber. Børnene lærer at se og analysere sociale spilleregler. At kunne sige til og fra, at
være en del af en social sammenhæng med andre børn og voksne, så barnet oplever et godt og
trygt miljø, hvor det trives. Vi laver aktiviteter på tværs af grupperne i huset, for at understøtte
venskaber på tværs af vuggestuegrupperne og børnehavegrupperne.
Vi arbejder med fri for mobberi, så børnene lærer at se hinanden og afkode ansigtsudtryk.
Børnene lærer at mestre, at være en god ven og passe på de andre børn og sig selv. Vi holder
samlinger i alle børnegrupper hver dag, her arbejdes med læring, deltagelse, trivsel, og børnene
som aktive deltager – der arbejdes med forskellige emner. Bla. har stuerne fortæller kufferter og
sang kufferter hvor vuggestuebørnene vælger en lege genstand som visualisere en sang.
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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. 2223
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Hvordan skaber vi hele dagen et pædagogisk læringsmiljø, der giver alle børn mulighed
for at trives, lære, udvikle sig og dannes? Troldehøj pædagogiske læreplan tager
udgangspunkt i det pædagogiske grundlag, seks læreplanstemaer samt de 12
pædagogiske mål.

Troldehøj arbejder med læring hele dagen kl.7-17.
Vi bygger vores dagligdag op omkring trygge, læringsmiljøer hvor børnene bliver tilbudt
forskellige aktiviteter, planlagte, spontane aktiviteter og genkendelig aktiviteter. Rutiner som
understøtter børns brede læring, herunder deres nysgerrighed gåpåmod, selvværd og
bevægelse indenfor og på tværs af læreplanstemaer - pædagogiske mål.
De pædagogiske læreplaner er Troldehøjs pædagogiske redskab, som understøtter, at vi får
skabt trygge pædagogiske og udviklende læringsmiljøer for børnene. Så det danner grundlag for
børnenes læring, trivsel, udvikling og dannelse.
I Troldehøj er vi sikre på, vi skal være bevidste om at lytte og være nysgerrig på hvilke
børnegrupper vi har med at gøre og se det enkelte barn som selvstændigt individ. Vi skaber
rammerne for læring, så der opstår en gennemsigtighed for børnene så de ved hvilke lege de
inviteres til. Vi sikrer at barnet mestrer bestemte opgaver eller når bestemte mål.
Børnene skal have mulighed for fordybelse i forskellige lege og vi kan hjælpe med at understøtte
dette ved at gå foran ved siden af og bagved. De fysiske læringsmiljøer skal invitere til leg så
børnene ved hvad og hvordan lege redskaberne kan understøttes i legen.
Vi arbejder med tydelige voksen roller og faste og tydelige placeringer af de voksne hele dagen
igennem. Ved alle dagens aktiviteter deler vi børnene i mindre lærings grupper. Så vi sikre den
tætte relation mellem barn og voksen. Vi har faste rutiner og rytmer samt struktur, dette bevirker
at vi sikre tæt relation barn/voksen som bidrager positivt til relationer og interaktioner af høj
kvalitet. Den tilknytning er vigtig for børnenes trivsel og udvikling. Derfor arbejder vi altid med
små børnegrupper.
Vi vægter tryghed og genkendelighed særligt ved vores åbning om morgen -vores modtagelse.
En god starte på dagen er med til at danne grundlag for en god start for alle. Om morgen når vi
åbner Troldehøj er der en fast voksne som hver morgen modtager børn og forældre. Den voksne
sikre alle en god modtagelse og tilbyder et trygt farvel til mor og far. Vi oplevere at både forældre
og børn er glade for morgnerne. Alle bliver set hørt og forstået. Det skaber værdi for Troldehøj og
med til at starte dagen så rolig og ens som muligt. Derefter er der fast struktur på næste del af
dagen som er et lille opbrud kl.7.30 hvor alle går til deres faste stuer med de faste voksne.
Kl.9 starter planlagte aktiviteter som ture, kreative dage, bevægelse, sprog temaer m.m. Vi køre
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temaer som regel over længere tid så læringen finder sted på forskellige niveauer.
Sommer 2019 arbejder vi med aktionslæring hvor vi undre os over “hvad er et godt læringsmiljø
om eftermiddagen. Det er vigtigt for os i Troldehøj at vi hele tiden har øje for at følge børnenes
spor og sikre vores positionering er tydelig, og at vi ved - hvornår vi går foran - ved siden af -og
bagved barnet. Og at vi er nysgerrig, lyttende, anderkendende og reflekterende voksne.
Vi sikre at vi har vekslende aktiviteter såsom spontane, planlagte aktiviteter og at
børnefællesskaber finder sted hos alle børn.

I Troldehøj har vi tænkt det fælles pædagogiske grundlag ind i vores årshjul 2020, og vi vil særligt
have fokus på temaet Natur, udeliv og science i efteråret, samt Kommunikation og sprog i foråret.

For at sikre at vi arbejder med alle temaer, har vi på de forskellige ugedage et læreplanstema i
fokus.


Mandag: Alsidig personlig udvikling og Social udvikling



Tirsdag: Tur



Onsdag: Kreativ dag



Torsdag: Rytmik



Fredag: Sprog

I Troldehøj skal alle medarbejdere have læst hæftet, ”Den nye styrkede læreplan” for at alle har
en fælles viden, et fælles sprog og et fælles udgangspunkt for at kunne arbejde pædagogisk og
refleksivt sammen om den nye styrkede læreplan i Troldehøj. Alle har en fælles viden om, at
læring sker hele dagen kl.7-17 i både rutiner, børns spontane leg og i voksenstyrede aktiviteter.
Vi har professionelle læringsfællesskaber, hvor ledelsen har afsat ”rum” af til både vuggestuerefleksionsmøder hver tirsdag, børnehave-refleksionsmøder hver mandag, og fælles mandagsrefleksionsmøder med aktionslæring. Vi har 5 aftenmøder kl.17-19, og vi har en pædagogisk
lørdag kl.9-15 i januar.

Vi har planlagt at komme på Kulturrejser hos hinanden, hvor vi besøger hinandens stuer.
Medarbejderne skal f.eks. skrive praksisfortællinger, observationer, tage billeder med Ipad om
f.eks. relationer og rummenes indretning, hvilket skal videndeles i det store fællesskab for at
kunne skabe kontinuerlig pædagogisk udvikling.
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Hvordan samarbejder vi med forældrene om barnets og børnegruppens trivsel og læring?

Samarbejde med forældre om børns læring
”Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan dagtilbuddet samarbejder med
forældrene om børns læring.”
Vi vægter samarbejdet med forældre meget højt. Vi inddrager forældrene så meget som muligt,
når det giver mening for os og for barnet. Vi har dagligt mundtlig dialog med forældre om barnets
dag, samt udvikling. Yderligere skriver vi dagbøger og praksisfortællinger, som vi lægger på dialog
platform Børneruden, dette gøres flere gange om ugen. Her inddrages forældrene i barnets
dagligdag og får billeder som visualiserer et blik i barnets dag her i Troldehøj. Den visualisering,
som vi illustrerer på børneruden henleder også henimod at forældre har dialog med barnet om
dagen oplevelse her i Troldehøj. Så man som forældre kan spørge ind til barnets dag. Vi bruger
også redskabet Hjernen og Hjertet som dialog redskab. Her er der dialogmøder med forældre om
barnets udvikling. Sprog vurdering og dialogprofil.
Vi har forældrerådsmøder 4-6 gange om året hvor forældrerådet, dagligleder og en
medarbejderrepræsentant arbejder og drøfter tiltag i institutionen, så vi sammen sikrer Troldehøj,
som et godt sted for børn og voksne. Vi har årligt forældremøde. Yderligere har vi intro møde for
vores kommende skolebørns gruppe – vores UGLE børn.
Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 24-25
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Hvordan skaber vi et pædagogisk læringsmiljø, der tager højde for og involverer børn i udsatte
positioner, så børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse fremmes?

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.”
Vi har en indretning i Troldehøj, som giver børnene mulighed for at
trække sig og deltage på det niveau, som passer til det enkelte barn. Vi
er som voksne bevidste om, hvordan vi organisere os og vores
positionering i forhold til vores børnegrupper. Vi arbejder ud fra en teori
om at gå foran, ved siden af og bagved og være nærværende voksne
og omkring børnene. Vi følger børnene og bevæger os efter dem så vi
sikre at være omkring og guide og støtte børnene.

Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 26

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.)

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.”
Vi skaber en sammenhæng til skolen og de opgaver barnet vil møde i skolen. Vi tilrettelægger et
læringsforløb det sidste år barnet er i Troldehøj inden skolestart. Den ældste børnegruppe kaldes
for Uglerne og hører til i Troldehytten. Her arbejdes målrettet med opgave som retter sig mod at
blive skoleparat.
Ud fra læreplanstemaet, kommunikation og sprog, arbejder vi med sprogprojekter, som målrettes
gruppen. Sprogligt arbejder vi med læseleg, der giver børnene et ensartet tilbud for læring inden
skolestart. Yderligere har vi en fast ugedag, hvor sprogindsats indeholder rim og remser,
forholdsord, eventyr fortælling med dramatisering, dialogisk læsning, fællessang, billeder og
tekst.
Vi arbejder med at styrke det ”store” barn, her menes sociale kompetencer , alsidige personlige
udvikling, kommunikation og sprog, krop sanser og bevægelse, natur, ude liv og science og
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kultur, æstetik og fælleskab. Fri for mobberi/social træning.
Vi bruger Mary fondens kuffert, hvert barn(mellem gruppe børn) har en bamse som bor her i
børnehaven. Vi bruger historiefortælling, stille musik, massage og et rytmikprogram. Vi har
arbejdet med billeder som fortælling af følelser. Læreplantemaer social udvikling og alsidig
personlige udvikling.
Vores kommende skolebørn arbejder målrettet med skoleparathed, her vil vi samarbejde med
netværk i vores område så børnene oplever større fællesskaber på tværs af lokal området.
Skoleparathed indebær også natur og science samt styrelse af sociale kompetencer. Natur
detektiver er også en del af sammenhæng til børnehaveklasse målet er at udvikle børnenes evne
til at møde nye udfordringer og til at indgå i nye børnefælleskaber.
Vi bruger også redskabet TA UD bogen som er et pædagogisk redskab for Rudersdals
dagtilbud.` Bogen ta ud indeholder 13 afsnit som beskriver hvordan man leger i naturen og med
naturen. Og hvordan vi kobler naturoplevelserne til eventyr, rim, remser og ordlege. Natur bliver
katalysator for sprog forståelsen, og sproget understøttes og oplevelsen støttes i naturen. Vi kan
lege med tal og rim såsom drikke 1, drikke 2, drikke 3 kopper kaffe, dejligt vand kunne heksene
skaffe. Spille 4, spille 5, spille 6 små sange dagene faldt aldrig heksene lange.
7, og 8,9 og 10 vandet fra kilden ku heksene li.

Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 27
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Øvrige krav til indholdet i den pædagogiske læreplan

Hvordan inddrager vi lokalsamfundet i arbejdet med at skabe pædagogiske læringsmiljøer for
børn?

Inddragelse af lokalsamfundet
”Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan dagtilbuddet inddrager lokalsamfundet i
arbejdet med etablering af pædagogiske læringsmiljøer for børn.”
I Troldehøj inddrager vi lokalsamfundet på følgende måde. Vi tager til Teater på Vangeboskolen,
hvor medarbejdere på skolen optræder. Det afsluttes med frokost og stor kagebuffet.
Vi benytter kommunens kulturelle tilbud, som er skovmærket, barokhaven, skovlegeplads og
motionsbane ved Skodsborg Station.
Biblioteket hvor vi årligt udstiller med billeder som afsluttes med fernisering hvor forældrene
inviteres.
Vi fejrer Daginstitutionerne årlige maddag hvor vi besøger det lokale køkken, her er børnene
sammen med det kost- og pædagogfaglige personale hvor de sammen tilbereder dagens frokost.

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

Hvordan integrerer vi det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø i det pædagogiske
læringsmiljø?

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.”
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Det fysiske læringsmiljø.
Vi indretter stuerne så det er muligt for børnene, at bevæge sig og lege på forskellige måder og
tilegne sig færdigheder ved at deltage så meget som muligt. f.eks. i vuggestuen kravler børnene
op på stole og på puslebordet. Og deltager aktivt ved alle rutiner, overgang og aktiviteter.
Det psykiske læringsmiljø
Vi er optaget af at være anerkendende voksne som ser, lytter og forstår det enkelte barn. Ved at
se, lytte og forstå det enkelte barn, får de medindflydelse, medinddragelse og læring af
demokratiske læringsprocesser. Inddragelse af børnenes stemme er vigtigt for børnenes oplevelse
af sig selv.
Vi er meget opmærksomme på vores roller og at være gode rollemodeller. Både nonverbalt og
verbalt, og vi er bevidste om en tryg atmosfære.
Det æstetiske læringsmiljø
Vi understøtter at børnene udvikler deres nysgerrighed og deres fantasi. Og der indbydes til leg og
fordybelse.
Vores pædagogiske læringsmiljøer understøtter børnenes leg og at de bruger deres krop motorisk
og sansemotorisk.

Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 30
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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.
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De voksne skaber rummet ved at lave små læringsmiljøer, som
gavner barnet individuelt og gavner fællesskabet som helhed. Det
kan f.eks. være at bygge huler under bordet eller lave et slot i Lego.
Vi arbejder med Lev Vygotskys model om zonen for nærmeste
udvikling. Barnet ses som et selvstændigt individ, som lærer hele
tiden. Vi er opmærksomme på hvad barnet kan selv og støtter barnet
i det, de kan med hjælp. Barnet kan i samspil med andre børn og
voksne udvikle sine kompetencer og forståelser af sig selv. Det er gennem leg, aktiviteter og
kropslig erfaring at barnet lærer om sig selv og andre.

Vi bruger fællesleg til at udvikle barnets sociale erfaringer, gåpåmod og kompetencer til deltagelse
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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
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Gennem læsning arbejder børnene sammen om at forstå historien

Vi understøtter den sociale udvikling gennem både det store og de små fællesskaber. Gennem
f.eks. leg i dukkekrogen deler børnene erfaringer om hvordan man f.eks. leger mor og kan støtte
op om hinanden. Her er det også vigtigt at børnene lærer at gå på kompromis. Desuden kan legen
være med til at børnene forstår og kan håndtere eventuelle konflikter, så legen kan fortsætte.
Børnene lærer at være tålmodige, acceptere forskelligheder og kunne vise empati. Hvordan leger
vi sammen i dukkekrogen? Vi deler med hinanden og lytter til hvordan legen skal udfoldes.
Som pædagoger veksler vi mellem at gå foran, ved siden af og bagved med henblik på at
understøtte deltagelse i legefællesskaber. Vi har fokus på at tilpasse forskellige læringsmiljøer til
forskellige børn alt efter behov. Vi understøtter det med indretning, legetøj og mener også at
atmosfæren er en vigtig rolle.
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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.
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I dagligdagen understøtter vi sproget på mange forskellige måder. I vuggestuen arbejder vi med
fokusord, som tema over en længere periode. For os er det vigtigt med fokus på sproget fra en
tidlig alder, så børnene har mulighed for let at genkende sprogets forskelligheder.
Det pædagogiske personale er opmærksomme på eget sprogbrug og det at kunne udvikle
børnenes sprog. Vi stræber efter at være gode sproglige rollemodeller ved bl.a. at variere ord og
sætninger. Desuden har vi mange aktiviteter med fokus på sprog, herunder dialogisk læsning. Med
dialogisk læsning får barnet mulighed for at fortælle om bogens handling, eller komme med bud på
hvad der kommer til at ske. Barnet kan både være lyttende og udvide ordforråd og sætninger.
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Praksisfortælling fra Troldehøj
En 4årig dreng, J, kommer hen og sidder sammen med den voksne på bænken. På bordet ligger
en legetøjslange. J begynder at lege med slangen.
Voksen: ”Er du så bange for slanger?”
J, 4 år: ”Nej. Og heller ikke tigere”
J, 4år: ”Faktisk må man ikke gå for tæt på tigere. For de kan bide”
Voksen: ”Ja det er rigtigt. De kan godt være farlige. Har du set en i zoologisk have?”
2 andre børn deltager i samtalen
C, 4år: ”Men faktisk er L i zoologisk have i dag”
S, 3år: ”I zoologisk have kan man se ulve”
Voksen: ”Ja, man kan bl.a. se ulve, tigere og krokodiller”
C, 4år: ”Jeg har faktisk også prøvet at være i krokodillezoo”
Voksen: ”Wow. Så du så mange krokodiller?”
C, 4år: ”Ja! Men jeg rørte dem ikke. Det må man ikke, for de kan bide”
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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.
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Kroppen er spil hele tiden og i dagligdagen har vi fokus på også at mærke efter. Vi laver jævnligt
yoga med børnene. Yoga er en del af mindfulness og er en nærværende måde at forholde sig til
de fænomener ens krop, følelser og omgivelser møder.
På vores legeplads har børnene mulighed for at bruge kroppen i forskellige sammenhænge, f.eks.
at rutsche, hvor både motorik og sanser kommer i spil.
Inde, kan vi f.eks. sanse hvordan kartoffelmel føles mellem hænderne. Hvad sker der med melet
når man putter vand i? Hvordan føles det når det er hårdt? Forskellige materialer giver forskellige
sanseindtryk.

Praksisfortælling fra Troldehøj

I børnehaven har den voksne på stuen har sat musik på. Børnene nyder musikken mens de
danser og får også lov til at bestemme hvad de vil høre. Den voksne sætter Kaj & Andreas Bom
Tjikke Bom sang på.
Voksen: ”Så, nu skal I lytte godt til hvad de synger I skal gøre”
Børnene nikker og danser til musikken. I sangen synger de, at de skal strække armene over
hovedet.
Voksen: ”Så skal I strække armene over hovedet”
Legen forsætter og børnene spørger nysgerrigt hvad de skal gøre med kroppen. Da sangen er slut
har de både hoppet, siddet på numsen, strakt armene over hovedet og drejet rundt.
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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 øvrige læreplanstemaer
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Vi bruger naturen til at udforske hinanden og egne grænser.

I Troldehøj lærer børnene generelt ved, at der er mange gentagelser, og ved at vi voksne er gode
til at følge, hvad børnene er optaget af. Det har stor betydning, at både børn og voksne kan være
nysgerrige sammen, og at der kan læres sammen.
Når de voksne følger, hvad det enkelte barn er optaget af, så kan der være en fælles
opmærksomhed på, at få sagt højt og gjort tydeligt, at f.eks. underlag ude føles forskellige alt
afhængig af årstid. Nogle gange er der vådt og andre gange er der tørt. Der kan være blødt, hårdt,
ujævnt, varmt, koldt med mere.
Børnene skal opleve naturen tæt på, hvor der er mulighed for at kunne mærke, hvordan naturen
føles at røre ved, og hvordan det er at være ude i naturen. F.eks. hvordan føles det at flytte en
træstub, og hvad kan der ses nedenunder træstubben? Hvordan føles det at røre ved bark?
hvordan føles det at se og røre ved en regnorm, en bænkebidder, en edderkop. Hvad kan vi finde
på legepladsen? Og hvad kan vi se på ture ude af huset?

Børnene skal opleve at blive udfordret. F.eks. kan der laves en rebbane nedad en skråning.
Børnene får øvelse i at være på ture, være på legepladsen. Vi kan se fugle på taget, måske kan
der leges fugl, hvad spiser en fugl? Hvad siger en fugl? Hvordan ser en fugl ud? Fælles læring om
fugle. Vi besøger naturlegepladsen, kravler op og ned ad bakker på tennisbanen, udfordrer alle
legeredskaber på vores legeplads.
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Vi passer vores tomater ude på legepladsen, og der kan læres hvornår er en tomat moden?
Hvilken farve har den? Hvordan smager en tomat? Der kan være et fællesskab om det.

I børnehaven har vi vandrende pinde, og der kan læres om levende og døde vandrende pinde.
Hvordan føles det at røre ved en vandrende pind? Hvad spiser den?
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På ture ud af huset kan der f.eks. samles sten. Der kan være en læring i at samle ti sten – hvor
mange er ti sten? Fem sten skal males – hvor mange er fem sten?
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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.
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Billedet viser at vi arbejder med kultur og fællesskab, bl.a. ved fødselsdage. Børnene lærer noget
om, hvordan man kan holde fødselsdag, og de kan få en oplevelse af at blive fejret sammen med
de andre børn på stuen. Det er et fællesskab om at synge og snakke om, hvordan det er at have
fødselsdag.

I Børnehuset Troldehøj arbejder vi med kultur, æstetik og fællesskab i forbindelse med vores
mange traditioner, som vi har i løbet af et år. Det er f.eks. fastelavn, påske, blomsterdag,
sommerfest, jul, lucia, teatertur for børnehaven, busture og fødselsdage.
Til busture kan børnene f.eks. lære noget om, hvordan man opfører sig i bussen, når man skal stå
af bussen, når man skal gå ind i en bus. Der læres noget om, hvordan man opfører sig de
forskellige steder, hvor man færdes. Børnene får et fællesskab omkring det at tage på tur.
Til teaterforestillinger læres der f.eks. om, hvordan føles det at være i et teater. Der er skuespillere,
som spiller sammen, børnene øver sig i at tage hensyn til hinanden, alle skal kunne se, man skal
være stille og lytte. Der er en fælles opmærksomhed.
Der er også et lærings-fællesskab i forbindelse med vores mange rutiner, som der er i løbet af en
dag. Det er f.eks. morgenmad, og der kan være en snak om, hvad spiser man til morgenmad?
Sidder man sammen som familie til morgenmad, eller sidder man alene? Hvordan spiser man?
Der kan læres om forskellige værdier i forbindelse med spisning.
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Garderoben er der f.eks. læring i selv af tage tøj af/på, måske kan man selv, måske har man brug
for hjælp, måske kan børnene hjælpe hinanden, så der også vises hjælpsomhed. Der er også
læring i f.eks., når der øves i at gå på toilettet selv, at kravle op på et puslebord, selv hente en ble.
I løbet af dagen kan der f.eks. også være en læring i en generel opførsel, f.eks. må man hoppe på
sofaen? Må man kravle/gå på bordet? Må man sidde med benene oppe på bordet, når man
spiser? med mere.

Spontant opstået børnefællesskab om cirkus. Pædagogen støtter op, hjælper til, så alle børn kan
komme på scenen. Pædagogen hjalp til med at udvikle legen, ved at tilføre nye numre i
forestillingen som tilskuerne kunne udfylde.
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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?
I Troldehøj bruger vi evaluering for at blive klogere på vores pædagogiske praksis. Vi har f.eks.
indsamlet ny viden om et tema, som er vores dokumentation af praksis. Det kan f.eks. være, at
der har været planlagte voksenstyrede aktiviteter, som vi har taget billeder af med IPADS, at der
er blevet skrevet praksisfortællinger og observationer, hvilket vi sammen reflekterer om. På
baggrund af vores nye viden kan vi beslutte at gøre små løbende justeringer af vores
pædagogiske arbejde.
I Troldehøj har vi i vores årshjul 2020 planlagt overordnede temaer, som løbende bliver
evalueret:
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Vi har et fælles pædagogisk tema i foråret i både vuggestuen og i børnehaven, som er Sprog og
kommunikation. Det planlægges og udfyldes skriftligt. Det fælles tema er i februar, marts og i
april. Herefter evalueres det.. Til et personalemøde i marts videndeler vi i fællesskab vores
nyeste viden om det fælles tema Sprog og kommunikation.
I maj evaluerer vi, hvor langt vi er i forhold til IT, og om vi skal have fornyet vores viden om IT.
I juni er vi på kulturrejser hos hinanden, hvilket vi videndeler og evaluerer til et p-møde i juni.
I efteråret i september, oktober og november, har vi et fælles pædagogisk tema, som er om
Natur, ude liv og science. Det planlægges og udfyldes skriftligt.
I november evalueres vores nyeste viden om temaet Natur, ude liv og science til et p-møde, og
det udfyldes skriftligt.
Hver uge er der i skemaet planlagt, at børnehaven har et møde, hvor der er mulighed for at
videndele, planlægge og evaluere det daglige pædagogiske arbejde.
Hver uge er der i skemaet planlagt, at vuggestuen har et møde, hvor der er mulighed for at kunne
videndele, planlægge og evaluere det daglige pædagogiske arbejde.
Vi arbejder også med aktionslæring, hvor der er en opmærksomhed på vores pædagogiske
praksis. F.eks. hvordan er læringsmiljøet i tidsrummet kl.13.30-15. Vi undersøger praksis, og vi
gør os små løbende forbedringer af vores pædagogiske arbejde.

Alle vores møder er professionelle læringsfællesskaber og er refleksionsmøder.

Ledelsen har det overordnede ansvar for at rammesætte og sørge for, at der er mulighed for at
møderne kan blive holdt.

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

Her kan I fx kort beskrive, hvordan evaluering af læreplanen kan ses i forhold til jeres evalueringskultur i
hverdagen.
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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.
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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.

Pædagogisk læreplan

Der offentliggøres løbende nye temaer.
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