
 

   

 
 
 
 

Pædagogisk læreplan for børnehuset 
Smørhullet 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
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Hvem er vi? 

Børnehuset Smørhullet er en mindre daginstitution placeret midt i Birkerød. Huset er normeret til 1 

gruppe med 16 børn i alderen 0-2½ år samt 2 grupper med hver 19 børn i alderen 2½-4 og 4-6 år. 

Vi har i børnehaven 3 ressourcepladser til børn med forskellige udfordringer og hertil er knyttet en 

specialpædagog. Husets øvrige børn lærer, leger, og dannes sammen med 6 uddannede 

pædagoger og 5 medhjælpere. 

Vores pædagogiske fokus er rettet mod kerneydelsen. Hermed mener vi at vores opgave er at 

skabe rammerne for et godt børneliv for alle børn, der understøtter børnenes kropslige, 

følelsesmæssige, sociale og kognitive udvikling og forståelse. Det udgangspunkt, vi altid tager, er 

anerkendende. Det er vigtigt for os at alle børn oplever sig værdifulde og inkluderede i 

børnefællesskabet. 

I hverdagen deler vi os så vidt muligt op i små grupper. Vores gamle hus er ikke helt byg- get til 

dette, men ved at inddrage nicher, oprindelige depotrum og dele af gangarealet er det alligevel 

muligt at finde en krog til en god leg. Da vores legeplads er meget overskuelig kan et par af de 

ældste børnehavebørn godt være ude alene mens vi voksne kan følge med fra stuerne. Mandage 

og fredage dyrker vi det store fællesskab på tværs af huset hvor legen er i centrum. De 3 

formiddage midt i ugen fyldes ud med vokseninitierede aktiviteter. Her er børnene aldersopdelte 

med 2-3 voksne tilknyttet. Formiddagene bruges til at give inspiration, læring, legemuligheder og 

oplevelser der passer til børnenes udviklingsniveau. 

Vi har nem adgang til Birkerøds mange tilbud og bruger især biblioteket og Biografen flittigt. Tæt 

ved os ligger både gode legepladser og grønne områder og yndlingsturene går til Lange Dam. 

Årets store begivenheder er en sommerfest i slutningen af august, julefesten i december og 

tøndeslagningen til Fastelavn. 
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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 

  



 

 

5/18 

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? 

 

Børnesyn 

Vi ser hvert barn som unikt med muligheder og rettigheder til at udfolde sig i Smørhullets 

fællesskab. Det enkelte barn har behov for omsorgsfulde og nærværende voksne, der tilpasser 

forventninger og udfordrer barnets individuelle udviklingsbehov. I takt med at barnet modnes øges 

dets selvbestemmelse og muligheder for at deltage i fællesskabet. 

Dannelse og børneperspektiv 

Barnet dannes til at indgå i forpligtende fællesskaber i en vekselvirkning mellem hensyn til 

fællesskabet og den enkelte. Alle har ret til at være en ligeværdig deltager i fællesskabet. I 

Børnehuset har vi en særlig opgave i at øve deltagelse i forskellige forpligtende fællesskaber, da 

netop dette er vanskeligt at øve hjemme, hvor fællesskaberne er mindre. 

Vores praksis tilrettelægges under hensyn til barnets perspektiv. Dette sker både på bag- grund af 

observationer af børnenes interesser og optagethed – de spor vi kan se børnene afsætte – og 

gennem at give børnene indflydelse på egen virksomhed. 

Vi skal åbne barnets verden ved at introducere og inddrage det i fælles beslutninger. Det sker 

gennem en opmuntring til deltagelse i demokratiske beslutninger. Barnet skal stilles overfor simple 

valg, det kan håndtere og har kompetence til. Her vil barnet blive øvet følelsesmæssigt og trænet i 

at kunne bære, at det ønskede ikke altid bliver til noget, fordi den demokratiske beslutning måske 

gik i en anden retning. 

Leg og læring 

I Smørhullet er legen en grundlæggende virksomhed for barnet. Legen skaber grundlag for barnets 

udvikling af sociale kompetencer og bidrager til kreativitet, fantasi og sproglig udvikling. Det sker 

både gennem aktiv deltagelse fra den voksnes side og gennem tilrettelæggelse af spændende, 

inspirerende lege- og læringsmiljøer. Børnene skal være medskabere af læringsmiljøerne. Dette 

praktiserer vi i Smørhullet bl.a. ved at observere børnenes leg og ud fra observationerne etablere 

nye miljøer. Andre gange spørger vi børnene hvad de har lyst til at lege, og vi skaber sammen 

læringsmiljøer der kombinerer de forskellige ønsker. 

Leg og læring er tæt forbundne og det er vanskeligt at forestille sig leg uden læring. For det lille 

barn er læring en kropslig og sanselig oplevelse og oftest er aktiv deltagelse en forudsætning for 

læring. Barnet skal mødes af inspirerende voksne, som tør gå på opdagelse sammen med barnet. 

Det skal både ske gennem leg, inddragelse i hverdagens rutiner, i mellemtiden mellem aktiviteter 

og igennem projekter og forløb. De voksnes fokus skal være rettet mod børnenes nærmeste 

udviklingszone. Det vil sige at vi hele tiden stil- ler os dér, hvor der er trygt og samtidigt 

udfordrende at lære nyt. Den voksne skal eksperimentere sammen med barnet og gøre nye 
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erkendelser og opdagelser. Vi øver os i ikke altid at give barnet svarene men at undersøge og 

udforske sammen med barnet i stedet for. 

Børnefællesskaber 

Ethvert barn skal være et skattet medlem af børnefællesskabet. Vi har ansvaret for, at alle 

børnefællesskaber er givende for alle. Børnefællesskaberne udgøres både af de fællesskaber de 

voksne understøtter, som ”stuen” eller ”børnehaven”, men også af selvvalg- te fællesskaber i 

grupper af venner. Det er de voksnes ansvar at se efter om fællesskaberne fungerer for alle børn 

og ellers gribe ind. Det kan også være en voksen der sammensætter en gruppe børn for netop at 

sikre at alle har del i et fællesskab. Ofte sker det at de voksne igangsætter aktiviteter der 

interesserer et barn der har brug for hjælp til at komme ind i et fællesskab – og der igennem baner 

en vej. De voksne positionerer sig ofte ved siden af børnefællesskaberne. Vi observerer, holder øje 

med, inspirerer, og hjælper hvis der er behov for det. 

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? 

 

 

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? 

 

Vi prioriterer i Smørhullet at der skal være plads og tid til en daglig dialog omkring barnets trivsel 

og udvikling. Vi lægger fotos og daglige beskrivelser af aktiviteter og oplevelser ud på Børne- 

ruden. Disse reportager suppleres af lidt om det enkelte barn ved afhentningen, og forældrene 

opfordres til at spørge ind til deres eget barns daglige fortælling om hvordan dagen er gået. 

Vi bruger Hjernen & Hjertet som dialogredskab til samarbejdet med forældrene. Vi afholder 

samtaler med udgangspunkt i dialogprofilerne omkring hvert enkelt barns trivsel og udvikling. 

Er der særlige indsatser omkring et barns udvikling, eksempelvis tilknyttet logopæd , foregår den 

ekstra indsats i samarbejde med forældrene. Dels med sprogstimulering i Smørhullet, dels ved 

logopædens besøg eller i eksterne sproggrupper, og en vigtig del er det bidrag forældrene giver 

hjemme efter vejledning fra os. 

Hvert år i maj måned afholder vi et fælles forældremøde for hele huset. Her tages emner af 

generel interesse op – som nu de nye styrkede læreplaner – og typisk bruges halvdelen af mødet 

til orientering om livet på hver af de 3 stuer. 
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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? 

 

I smørhullet har vi 3 ressourcepladser, og i perioder har supplerende pladser været etableret. Til 

dette arbejde er ansat en pædagog med specialviden. Vi ser opgaven som en inklusionsopgave. 

Hvad skal der til og hvordan kan vi støtte et barn med særlige udfordringer så det får en plads i 

fællesskabet? Dette af- hænger af karakteren af det enkelte barns udfordring. 

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.) 

 

I Rudersdal kommune har vi valgt natur & udeliv som brobygger mellem dagtilbud og skole. 

”Naturen byg- ger bro” er et projekt der strækker sig fra 1.maj året inden skolestart til godt ind i 

0.klasse. Den del der fore- går i dagtilbuddene relaterer sig til ”Den styrkede pædagogiske 

læreplan”. Tidlig literacy og digitalisering indgår i projektet og understøtter overgangen. Projektet 

tager udgangspunkt i et fælles tema, ”Skoven”. 

Årstiderne sætter rammerne for hvad der arbejdes med i de forskellige dele af projektet. Temaet er 

valgt for 4 år og evalueres løbende i et samarbejde mellem forvaltning, daginstitutioner og skoler. 

Formålet er: 

• At styrke samarbejdet om børnenes overgang fra børnehave til skole 

• At styrke børnenes overgang fra børnehave til skole gennem natur og udeliv 

• At børnene oplever større sammenhæng i overgangen fra børnehave til skole 

• At børnene oplever kobling mellem tidligere og ny læring med naturen som det fælles 

tredje. 

• At børnene danner relationer med kommende kammerater/venner 

• At børnene oplever sig selv som kompetente og har følelsen af at høre til. 

I Smørhullet deltager alle kommende skolebørn i det børnene ofte kalder ”skolegruppen”. Vi starter 

op i januar og arbejder sammen frem til børnenes start i SFO 1.maj. Her arbejdes med 

kompetencer det er godt at have med sig ind i skole og SFO: Evnen til at modtage en kollektiv 

besked, evne til at samarbejde og give de andre plads, evne til at sige fra og til, at turde bede om 

hjælp af andre osv. Tilgangen er stadig legende og tilpasset de børn det handler om. Vi vægter 
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højt at kompetencen til at danne, indgå i og fastholde venskaber er på plads. Børn med særlige 

udfordringer og deraf særlige indsatser laver vi en grundig over- levering af til skolen. Pædagoger 

og andre fagpersoner mødes med skolens modtagende hold sammen med forældrene og sørger i 

fællesskab for at al relevant viden om barnet følger med.  
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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? 

 

Ved juletid deltager vi i kirkens arrangement målrettet til daginstitutionerne. Kommer vi forbi kirken 

på ture sker det at vi kikker ind og ser hvad der foregår når det ikke lige er jul. Biografen er vi ofte i 

og Biblioteket benyttes også flittigt af alle aldersgrupper i huset. Vi bruger også lokalmiljøet som 

kontrast til fiktionens verden – et forløb omkring ”Folk og røvere i Kardemommeby” inspirerede de 

ældste børn til at finde alle historiens bygninger, bare i Birkerød. Der manglede et fængsel og et 

ordentligt højt tårn. Et andet forløb om hvor vi alle sammen bor skabte læring omkring 

etagebyggeri kontra rækkehuse og villaer. Her var det mel- lemgruppen der kortlagde byen. 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

11/18 

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. 

Der er 2 overordnede pædagogiske mål for dette læringsplanstema. Det ene beskriver at 

læringsmiljøet skal understøtte at alle børn udfolder, udforsker og erfarer sig selv og hinanden på 

både kendte og nye måder – og dermed får tillid til egne potentialer. Desuden skal læringsmiljøet 

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. 

Dette læreplanstema omhandler den stadige udvidelse af barnets erfaringsverden og dets 

deltagelsesmuligheder. 

Om engagement 

Læringsmiljøet skal støtte og fremme børnenes engagement og deltagelse så de oplever fordy- 

belse, selvrespekt, selvtillid og selvværd. Børn udvikler engagement når de indgår i relationer med 

betydningsfulde andre, hvor de oplever sig respekteret, passet på og værdsat af nære og 

tillidsgivende voksne. 

Om livsduelighed 

Gennem leg og andre meningsfulde aktiviteter bidrager læringsmiljøet til, at børnene drager erfa- 

ringer med forskellige sociale positioner, som bidrager til et grundlæggende demokratisk værd- 

isæt, der udvikler og understøtter børnenes dannelse og livsduelighed. Målet med aktiviteterne er: 

• at børnene engagerer sig i legene 

• at børnene udfolder sig og udforsker sig selv og hinanden på nye måder 

• at børnenes selvforståelse og handlemønstre udfordres og udvikler sig 

• at børnene inviteres til at udtrykke sig respektfuldt og anerkendende overfor de andre børns 

perspektiver. 

Herved får børnene en oplevelse af at være betydningsfulde og at være medskabende af egne 

livsbetingelser. Gennem deltagelse i fællesskaber får børnene grundlæggende erfaringer med at 

indgå i, høre til og navigere i fællesskabet med en forståelse af demokrati og demokratiske pro- 

cesser. 

Om gåpåmod 

Læringsmiljøet skal understøtte børn i at udtrykke deres følelser og håndtere konflikter 

hensigtsmæssigt – uden at miste gåpåmodet. Det handler om at understøtte evnen til at håndtere 
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mod- gang og udfordringer samt at udvise vedholdenhed. Evner og kompetencer der er centrale 

for barnet at mestre i skolen og senere i livet. Det er vigtigt at der sker en stadig justering af 

udfordringerne så de ikke overstiger børnenes kompetencer eller overskrider deres grænser. 

Læringsmiljøet skal stille en træningsbane til rådighed for børnene, hvor de kan introduceres til 

forskellige måder at håndtere konfliktfyldte situationer på, samt de følelser der herved vækkes i 

dem. Det pædagogiske personale har dermed en vigtig opgave ved at understøtte barnets mod på 

at eksperimentere, og mod på at turde gå sine egne veje. At understøtte børnene i at vælge 

aktiviteter eller lege fra, når de ikke matcher deres trivsels-, lærings-, eller udviklingsbehov. Disse 

valg kræver mod. Støtten skal gives med en afvejning i forhold til deltagelsen i det samlede 

børnefæl- lesskab. 

 

Om deltagelseskompetence 

Denne kompetence opøves ved at børnene balancerer mellem iagttagende og mere 

initiativtagende positioner i de aktiviteter og relationer de indgår i. Læringsmiljøet skal også her 

understøtte 

børnenes erfaringsverden så de kan, og tør, deltage og tage initiativer, der skaber mulighed for 

den livsudfoldelse de ønsker sig i fællesskabet. Børnene skal have mulighed for at fordybe sig i det 

de er optagede af, samt lære at prioritere blandt mange tilbud. Dette sker ved at skabe et 

læringsmiljø 

• Der motiverer børnene til at undres 

• Pirrer børnenes nysgerrighed 

• Anerkender børnene for deres fund 

• Støtter børnene i deres vedholdenhed 

• Støtter børnene i deres innovative formåen 

• Styrker børnenes koncentrations- og abstraktions evne, hvilket er afgørende for deres ud- 

vikling og læring, og derfor netop grundlæggende for en alsidig personlig udvikling. 
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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. 

 

• At alle børn trives og indgår i sociale fællesskaber og blandt andet herigennem udvikler 

empati og relationer 

• At barnet viser tegn på at forstå de forskellige sociale omgangsformer der finder sted i 

hverdagens forskellige arenaer 

• At barnet kan mærke egne og andres grænser, samt sige til og fra i forhold til andre børn 

og voksne og udvikler respekt for andres følelser, oplevelser, intentioner og behov. 

I forhold til det fælles pædagogiske grundlag (fremgår af s.6) er vi opmærksomme på barnet som 

individ og på barnets nærmeste udviklingszone. Vi møder barnet der hvor det er i sin ud- vikling. 

I arbejdet med den sociale udvikling har vi fokus på både det enkelte barn og på børnefælles- 

skaber. I vuggestuen danner børnene begyndende relationer, som vi understøtter ved at arbejde 

med børnene opdelt i små grupper og ved at have faste pladser når vi spiser. I børne- haven er der 

fokus på at støtte børnene i deres sociale relationer, hvor der ved at skabe rum og ro til fordybelse, 

suppleret af de voksne som guider, kan opøves empati og forståelse for andres følelser. 

I dette koncept er læreplanstemaerne beskrevet et for et. I Børnehusets virkelighed blandes 

temaerne ofte. Er et projekt i gang hvor det erklærede fokus er at støtte den sociale udvikling, så 

vil sprog og kommunikation, alsidig personlig udvikling og kultur og æstetik uvilkårligt få en plads. 

Ved at arbejde med en bred læringsforståelse inden for og på tværs af de 6 læreplans- temaer 

støttes børnene i at udvikle både sociale, personlige, kropslige og kognitive evner, kompetencer og 

færdigheder. Legen er et eminent område at udfolde alle læringstemaerne. Legen kan på 

børnenes egne præmisser udfordre børnene i at indgå i sociale relationer, at navigere i legens 

indhold hvilket ofte kræver sprog og kommunikation, og legen kalder på at mærke vennernes 

følelser og intentioner. I Smørhullet prioriteres legen højt. 
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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. 

Arbejdet med sprog og kommunikation foregår i alle aktiviteter i løbet af en dag. Det gælder i alle 

rutinerne som er det kit der binder dagen sammen for børnene. Det gælder for de voksen initiere- 

de forløb om formiddagen og det gælder i særdeleshed i legene. Derfor kan man sige at alle 

læreplanstemaer kommer i spil alt efter hvilken aktivitet eller rutine vi befinder os i. 

På ture er det ofte natur og science temaet der er i spil, i rollelegen er den sociale udvikling i spil 

og så fremdeles. Sproget bruges hele tiden og det udvikler sig, bliver stadig mere nuanceret. 

Igennem hele dagen arbejder vi med dialog. Vi voksne er nede i børnehøjde og lytter til børnene 

og giver dem svar efter deres alder og udvikling. Vi giver børnene ord – det er ligesom at pakke et 

nyt ord ud og derefter smage på det. Vi læser historier og taler om det vi hører – en metode der 

netop hedder dialogisk læsning. Vi rimer og remser, synger og sludrer vi og leger med ordene. 

Der synges sammen med børnene hver eneste dag – og om fredagen synger hele huset sammen 

til Fællessamling. 
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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.<  

 

  

 


