
 

   

 
 
 
 

Pædagogisk læreplan for  
Børnehuset Nordvanggårdsvej 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 Nordvanggårdsvej er et nyt dagtilbud i Rudersdal Kommune. Nordvanggårdsvej 

åbnede i januar med mulighed for 24 vuggestuepladser i midlertidige lokaler ved 

Sjælsøhallen. I sensommeren 2021 flytter Nordstjernen til nyistandsatte lokaler ved 

Bistrupskolen. 

I Nordvanggårdsvej er vi af den overbevisning, at børn lærer ved at udforske med krop og sanser. 

De eksperimenterer og går på opdagelse. Børn lærer ved, at indgå i fællesskaber med andre børn 

og voksne og sammen går vi på opdagelse, hvor vi er undersøgende og eksperimenterende. I 

vores børnehus tilrettelægger vi alsidige læringsmiljøer der fremmer den naturlige nysgerrighed og 

lyst til at lære. Vi giver plads i hverdagen til børns spontane leg og legefællesskaber. Vi arbejder 

målrettet med rutinerne, hvor vi giver tid og plads til at børnene lærer i eget tempo. Vi har fokus på, 

at de voksenplanlagte aktiviteter tager udgangspunkt i barnets perspektiv. I Nordvanggårdsvej er 

børnene en naturlig medskaber af deres hverdag og det pædagogiske personale er derfor 

opmærksomme på børnenes intentioner og interesser. 

Dagtilbuddet skal afspejle samfundet og den fremtid børnene skal leve i. Derfor er vi aktive i 

lokalsamfund og finder pædagogisk inspiration nationalt og internationalt, og vi er optagede af 

børns leg og nysgerrighed med teknologier og makermentalitet. 

 

Tværsnit af ny bygning, m. farvevalg m.m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hjerterum: Køkken, spise-/fællesrum 
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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 

kendetegnende for den forståelse og tilgang, hvormed der skal arbejdes med børns trivsel, læring, 

udvikling og dannelse i alle dagtilbud i Danmark.”  

De centrale elementer er:  

• Børnesyn. Det at være barn har værdi i sig selv. 

• Dannelse og børneperspektiv. Børn på fx 2 og 4 år skal høres og tages alvorligt som led i 

starten på en dannelsesproces og demokratisk forståelse. 

• Leg. Legen har en værdi i sig selv og skal være en gennemgående del af et dagtilbud. 

• Læring. Læring skal forstås bredt, og læring sker fx gennem leg, relationer, planlagte 

aktiviteter og udforskning af naturen og ved at blive udfordret. 

• Børnefællesskaber. Leg, dannelse og læring sker i børnefællesskaber, som det 

pædagogiske personale sætter rammerne for. 

• Pædagogisk læringsmiljø. Et trygt og stimulerende pædagogisk læringsmiljø er 

udgangspunktet for arbejdet med børns læring. 

• Forældresamarbejde. Et godt forældresamarbejde har fokus på at styrke både barnets 

trivsel og barnets læring. 

• Børn i udsatte positioner. Alle børn skal udfordres og opleve mestring i lege og 

aktiviteter. 

• Sammenhæng til børnehaveklassen. Sammenhæng handler blandt andet om at 

understøtte børns sociale kompetencer, tro på egne evner, nysgerrighed mv.” 

”Loven fastsætter, at alle elementer i det fælles pædagogiske grundlag skal være udgangspunkt 

for arbejdet med den pædagogiske læreplan og dermed det pædagogiske arbejde med børns 

læring i dagtilbud.” 

”Nogle elementer i form af fx børnesynet skal altid være til stede i det pædagogiske læringsmiljø, 

mens andre elementer som fx arbejdet med at skabe en god overgang til børnehaveklassen kan 

være mere til stede i nogle sammenhænge end andre.” 

Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 14 
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Børnesyn, Dannelse og børneperspektiv, Leg, Læring og 

Børnefællesskaber 

  

Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 15 

Vision (det mener og vil vi) 

Børnesynet i danske dagtilbud tager udgangspunkt i, at det at være barn har værdi i sig selv. Børn 
har ret til at være børn, til at være forskellige og til at udvikle sig i forskelligt tempo.  

Dannelse, ligestilling og demokrati skal medtænkes i det daglige pædagogiske arbejde, så barnet 
oplever at have indflydelse på dagligdagen uanset dets baggrund, køn, alder og kultur. Små børn 
skal høres og tages alvorligt.  

Leg er grundlæggende for barnets udvikling og understøtter blandt andet fantasi, virkelyst, sprog, 
nysgerrighed, sociale kompetencer, selvværd og identitet. Børn lærer gennem legen at forhandle, 
indgå kompromisser og løse konflikter. Et af legens kendetegn er, at den bliver til undervejs, og at 
børn derfor hele tiden må afstemme med hinanden.  

Børns sociale læring og udvikling finder også sted, når det iagttager andres leg. Her lærer de at 
afkode legens formelle og uformelle regler og komme med konstruktive legeudspil, der kan bringe 
dem ind i legen og hjælpe med at fastholde denne.  

Det pædagogiske personale og ledelsen skal skabe organisatoriske rammer og et pædagogisk 
læringsmiljø, der muliggør, at børnene oplever nærhed, trivsel, læring, udvikling og anerkendende 
relationer. Det pædagogiske personale skal invitere børnene til at være aktivt deltagende, så de er 
med til at skabe egen læring og konkrete deltagelse i demokratiske sammenhænge.  

Det pædagogiske læringsmiljø skal tage udgangspunkt i et børneperspektiv, uanset om der er tale 
om hverdagssituationer, børneinitierede aktiviteter eller voksenplanlagte forløb. Det pædagogiske 
personale skal planlægge aktiviteter med udgangspunkt i børnenes interesser eller ved at 
indsamle dokumentation til evalueringer, der indfanger børnenes oplevelser af læringsmiljøet.  

Tegn i ønsket praksis (det vil vi gerne kunne se) 

Børnene bruger de voksne som sikker base - de beder om hjælp, når de har brug for det. De 
mindste bruger babytegn, de større børn sætter ord på egne behov. Børnene lærer at sige fra, 
vente på tur mv. De har nogle at lege med – børn eller voksne, er aktivt i leg og i små 
fællesskaber. 

Praksis (hvad gør vi) 

Eksempel: Petrine og Herman på 1 år sidder til frokost. Petrine læner sig mod tallerken. Pædagogen bruger 
babytegn for at spørge om hun vil have mere mad. Petrine kigger på pædagogen og smiler begejstret. 
Pædagogen giver hende et skefuld suppe. Petrine kigger igen på pædagogen og laver tegn for mere. 

Babytegnet støtter den tidligste kommunikationsform. Det giver de mindste børn mulighed for, at 
blive lyttet til, og for personalet at respondere til barnets behov, uagtet at de ikke har verbalt sprog 
endnu. Vi arbejder målrettet for at inddrage børneperspektiver i børnenes liv. Vi gør os umage 
med, at lære at forstå barnets intentioner. Børn skal føle sig anerkendt af de voksne som er 
omkring dem. At vi lytter, og forstår, vil give barnet en følelse af at have indflydelse over eget liv.  

Eksempel: Vi synger sangen Drala. Først synger vi om Petrine. Alle børn er med og de kigger på Petrine. 

Hun føler sig i centrum af de andre børns og voksnes opmærksomhed. Hun smiler. Hvert barn i gruppen 
venter spændt på, at det bliver deres tur. 
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Drala sangen er med til at give børnene en fornemmelse af sig selv som individ og fælles 
opmærksomhed, fra børn og voksne. Individet får øje på gruppen, lærer at vente på tur og, at 
udsætte egne behov. Børnene kan lære at sige fra, hvis de ikke er klar til at få så meget 
opmærksomhed eller deres grænser overskrides. De vil blive inviteret ind i leg/gruppe igen. Vi 
respekterer deres svar, men vi vil skubbe barnet til næste udviklingszone. 

Eksempel: På stuen er der to børn på halvandet år. De to ældre børn kører frem og tilbage med biler på 
gulvet. De laver spændende lyde og de griner. Herman på 14 måneder sidder på gulvet og kigger. Munden 
bevæger sig, giver små lyde og smiler. Pædagogen kigger på Herman og møder hans blik. ’Vil du også have 
en bil?’ spørger hun. Herman nikker og rejser sig for at følge pædagogen. Han får en lille bil og forsigtigt 
følger de andre to børns bane på gulvet. En gang imellem vender han blikket mod pædagogen. Hun siger til 
de to store børn. Se, Herman kører også med sin bil. Han synes også at I er i gang med en god leg og vil 
gerne være med. De to børn smiler og kører deres biler mod Herman. 

Legen er den rigtigt gode kilde til læring. Børn lærer i legen spilleregler, omgangsformer, regler, 
grænser m.v. Vi arbejder, når det er muligt, i små grupper, fordi det i den lille gruppe er nemmere 
for personale omkring børn, at spotte de enkelte børns intentioner og støtte dem med den rigtige 
handling. I eksemplet har pædagogen mulighed for at se at Herman gerne vil være med i legen, 
hun kan derfor tilbyde ham støtte ved at spørge ind. Derefter gør hun det tydeligt for de andre 
børn, at Herman synes at deres leg er en god leg. På den måde anerkender pædagogen børnenes 
kreativitet, og når hun siger at Herman vil lege med, føler de to børn en vis stolthed som gør at de 
kan køre deres biler hen til Herman.  

Evaluering (oktober 2020) 

I forbindelse med evaluering af denne del af grundlaget har vi benyttet os af Rudersdal kommunes 

evalueringsmetode, EVP (Evaluering og Vidensinformeret Praksis).  

De to ting vi er mest optaget af lige nu jvf. børnegruppen (som er defineret ved at være mange 

små børn og en del tilvænning af familier) er;  

• De voksne som base for barnet 

• Børnenes intentioner og motivationer 

Begge forhold, som vi gerne vil blive bedre til. Vi har taget udgangspunkt i bogen “Se barnet 

indefra” af Ida Brandtzæg, Stig Torsteinson mfl. Og vil benytte os af praksisfortællinger, der 

samtidig kan vejlede i forældresamarbejdet. Desuden vil vi fortsætte med at tage video, fx af vores 

små grupper på 1. salen og i hallen. 
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Pædagogisk læringsmiljø 

 

Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 22-23 

Vision (det mener og vil vi) 

Pædagogiske læringsmiljøer skal understøtte og give børnene muligheder for at trives, lære, 
udvikle sig og dannes. Når vi skal etablere pædagogiske læringsmiljøer, indebærer det at vi gør os 
nogle didaktiske overvejelser, så vi får tilrettelagt trygge læringsmiljøer, så de understøtter 
børnegruppens sociale, kropslige, emotionelle og kognitive udvikling.   

Det pædagogiske læringsmiljø skal altid tilrettelægges, så det inddrager børnenes perspektiv og 
deltagelsesmuligheder. Det skal derudover tage hensyn til børnegruppens sammensætning og 
børnenes forskellige forudsætninger for deltagelse. 

Tegn i ønsket praksis (det vil vi gerne kunne se) 

Børnene bruger læringsmiljøernes indretning og muligheder. Børnene går på opdagelse og gør 
egne erfaringer. Et pædagogisk læringsmiljø, der ændrer sig efter børnegruppens 
sammensætning, interesser/nysgerrighed. 

Praksis (hvad gør vi) 

Pædagogiske læringsmiljøer skal understøtte og udvide børnenes erfaringsverden. Så er det vores 
opgave som pædagogisk personale at tilrettelægge læringsmiljøer, hvor barnet støttes i at sige fra 
og til og indgå i såvel kendte og nye sammenhænge med andre børn.  

Eksempel: Vi har indrettet et sangmiljø, hvor vi har sangposer, en madras, så sangmiljøet er afgrænset. 
Sangposerne har billeder på. Petrine på 15 måneder peger på en sangpose med billede af “du skal klappe 
hvis du er i godt humør”. Pædagogen tager poser ned og siger du vil gerne synge “du skal hvis du er i godt 
humør”. Hun åbner poser og viser hvad der er i posen og Petrine vælger et billede om at trampe. De 
begynder og synge sangen og stille og roligt kommer der flere børn til. 

Læringsmiljøet skal gennem leg, motorisk udfoldelse og andre meningsfulde aktiviteter bidrage til, 
at børnene gør sig væsentlige erfaringer med forskellige sociale positioner, som giver dem et 
grundlæggende demokratisk værdisæt, der udvikler og understøtter børnenes dannelse og 
livsduelighed.  

Læringsmiljøet skal understøtte børnene i at udtrykke deres følelser og håndtere konflikter 
hensigtsmæssigt uden at miste gåpåmodet. Børn øver sig i deltagelseskompetence ved at 
balancere mellem iagttagende og mere initiativtagende positioner i de forskellige aktiviteter og 
relationer, de indgår i.  

Dette opnås blandt andet ved at opdele børnegruppen i mindre grupper, aktivt anvende legeplads, 
gangarealer el.lign. i hverdagen med henblik på at styrke læring og trivsel hos børnene.  

Børn lærer ved, at indgå i fællesskaber med andre børn og voksne og sammen går vi på 
opdagelse, hvor vi er undersøgende og eksperimenterende. I vores børnehus tilrettelægger vi 
alsidige læringsmiljøer der fremmer den naturlige nysgerrighed og lyst til at lære. Vi giver plads i 
hverdagen til børns spontane leg og legefællesskaber. Som pædagogisk personale er vi optagede 
af vores positioner, ift. fx social og sproglig ramme. 

Vi arbejder målrettet med rutinerne, hvor vi giver tid og plads til at børnene lærer i eget tempo. Vi 
har fokus på, at de voksenplanlagte aktiviteter tager udgangspunkt i barnets perspektiv.  



 

 

8/22 

Evaluering (oktober 2020) 

 

Figur 1: Evaluering af vores læringsmiljøer, vha model udviklet af Anders Skriver Jensen 

 

Samarbejde med forældre om børns læring 

 

Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 24-25   

Vision (det mener og vil vi) 

I Børnehuset Nordvanggårdsvej ønsker vi at opbygge et tæt samarbejde med forældrene. De er 
eksperter på egne børn og kan videregive deres viden til os - i fællesskab kan vi bedst muligt få 
skabt læringsmiljøer der kan fremme barnets trivsel, udvikling og dannelse. Det er vigtigt, at vi fra 
starten afstemmer gensidige forventninger til hinanden i forhold til både det individuelle 
forældresamarbejde og det mere generelle forældresamarbejde i institutionen. Vi vil gerne 
opbygge et tillidsfuldt og konstruktivt samarbejde om barnets trivsel og udvikling.  

Derudover vil vi have samarbejde i form af forældremøder, forskellige arrangementer og årlige 
forældresamtaler. Disse kan handle om, hvad vi arbejder med i institutionen, både i børnegruppen, 
og med det enkelte barn. Formålet med et arrangement kunne også være at styrke et socialt 
sammenhold og relationer blandt gruppens børn og forældre. Vi lægger vægt på, at vi har en 
daglig kontakt med forældrene, og vi er i dialog med dem om barnet og dets trivsel.  

Tegn i ønsket praksis (det vil vi gerne kunne se) 

At vi forbereder og vænner børn og forældre så godt vi kan til dagtilbudslivet. At de er trygge i 
kommunikationen og ved at aflevere deres børn i institutionen. Gerne deltagelse i samtaler, 
forældremøder og sociale arrangementer.  
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Praksis (hvad gør vi) 

Vi opbygger fra starten et godt, trygt og tæt samarbejde med forældrene. Før de starter i 
dagtilbuddet kommer de på besøg og vi introducerer dem til vores fysiske rammer og pædagogik. 
Når de starter i institutionen, har vi en lille samtale, hvor vi får viden om deres barn og eventuelle 
behov. I tilvænningsperioden er vi i tæt dialog med forældrene om forskelligt, det kan være 
hvordan det går, hvornår deres barn skal prøve at være her alene, hvor lang tid og hvornår de skal 
sove her for første gang. Ved at inddrage forældrene og have tæt dialog, gør vi dem trygge ved 
dagtilbuddet og os. Vi afstemmer forventninger, og hører deres tanker omkring opstarten.  

Nogle familier har brug for et decideret opstartsmøde inden/umiddelbart efter start. Det kan være 
af forskellige grunde, men vi forsøger altid at imødekomme det. Det giver ro og et bedre overskud 
hos familien og vi får et bedre samarbejde fremadrettet.  

Vi afholder forskellige sociale arrangementer, for at skabe gode relationer og sammenhold blandt 
forældrene og børnene, fx sommerfest, lygte/julefest. 

I samarbejdet med forældrene, er det vigtigt at vi hele tiden har fokus på barnets trivsel, udvikling 
og læring. Vi samarbejder om hvordan det går her og hvordan det går derhjemme. Vi kan i 
fællesskab skabe de bedste betingelser for barnets udvikling.  

Eksempel: Et forældrepar har svært ved at få deres barn til at sove godt om natten. Vi har haft dette oppe 

på et møde med forældrene og givet dem nogle ideer til hvad de kan prøve. Efterfølgende taler vi sammen i 
hverdagen om hvordan det går nu. Da det efter en kort periode ikke ændrer sig, får forældrene en 
hjemmeside henvisning, som måske kan hjælpe dem og vi aftaler at tale sammen løbende om dette. 

Evaluering (kommer…)  
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Børn i udsatte positioner 

 

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

Vision (det mener og vil vi) 

I tilrettelæggelsen af vores læringsmiljøer skal vi tage højde for børn i udsatte/perifere positioner, 
så deres trivsel, læring, udvikling og dannelse fremmes – det inkluderende dagtilbud.   

Vi skal give plads til, at alle børn får plads og rum til at være i mindre gruppesammenhænge. Her 
skal der være mulighed for at vi som pædagogisk personale kan arbejde målrettet med de enkelte 
børns/børnegruppens specifikke udfordringer, uden at de nødvendigvis udstilles som sådan. Vi 
skal være opmærksomme på at børn i udsatte/perifere positioner igennem deres 
deltagelsesmuligheder skal være en betydningsfuld del af børnefællesskaberne.   

Tegn i ønsket praksis (det vil vi gerne kunne se) 

Alle børn øver sig i at kunne deltage i børne- og vokseninitierede lege og aktiviteter. Struktur og 
indhold i de daglige rutiner/aktiviteter formes så de fremmer deltagelse for børn i udsatte/perifere 
positioner.  

Praksis (hvad gør vi) 

Interaktionen mellem børn og voksne er særlig vigtig for et barn i en udsat/perifer position, derfor 
opdeler vi børnene i mindre grupper, så vi bedre kan arbejde med gruppen og barnets specifikke 
udfordringer, fx sociale, motoriske, sproglige. Vi har fokus på alle børns trivsel og 
deltagelsesmuligheder, og vi har særligt fokus på børn i en udsat/perifer position. Disse skal have 
mulighed for at deltage på det niveau de kan. De skal støttes og udfordres og opleve succes, i 
både børne- og vokseninitierede aktiviteter. 

Vi møder alle børn med en positiv tilgang, kan rumme barnet og dets udfordringer. Derfor 
tilrettelægger vi vores aktiviteter og trygge læringsrum ud fra børnegruppen. Vi observerer på hvor 
de er udviklingsmæssigt, hvad der interesserer dem og hvad de er nysgerrige på. 

Eksempel: Vi er færdige med at spise frokost, børnene leger rundt omkring i det ene grupperum og 
personalet er begyndt at putte børn. Peter går rundt og græder og kan ikke finde ro. Efter lidt tid tilbyder vi 
ham at komme ind i det andet grupperum, hvor der er færre børn og mere ro. Dette vil han gerne og falder 
straks til ro.  
 

Vi sidder og skal til at spise frokost, vi sidder ved 2 borde, Svend sidder med ryggen til det andet bord 
og han bliver mere og mere urolig, han bliver ved med at prøve at vende sig om og se de andre børn og 
voksne. De voksne ved hans bord bliver opmærksomme på dette og flytter ham over på den anden side, det 
giver ham ro og han begynder igen at spise videre.  

 

Evaluering (kommer…) 

 

Sammenhæng til børnehaveklassen 

 

Ikke aktuelt for nuværende (vender tilbage i 2022/2023)   
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Øvrige krav til indholdet i den pædagogiske 

læreplan 
 

Inddragelse af lokalsamfundet 

 

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

Vi ser også det omkringliggende samfund, som en mulighed for at etablere pædagogiske 
læringsmiljøer, da det kan bidrage med særlig viden eller interesse for vores børnehus. Vi vil 
inddrage lokalmiljøet på måder, så det bidrager til vores pædagogiske læringsmiljøer, fx hvis vi har 
et emne om fisk, så bruger vi den lokale fiskehandler. Ift. et emne om mennesket, hvordan det er 
at blive gammel, kunne vi inddrage plejehjemmet eller besøge en SFO eller skole for at finde ud af 
hvordan det er at være skolebarn.  

Børn er interesserede i at få ny viden og den viden kan vi opnå ved at bruge de muligheder der er i 
lokalsamfundet. Der er mange muligheder; 

• Skolen/SFO 

• Plejehjemmet 

• Biblioteket 

• Bistruphus 

• Fiskehandleren, andre butikker 

• Genbrugspladsen, brandstationen osv. 

Derudover mener vi, at det er vigtigt, at vi ser ud over lokalsamfundet, vi vil se ud i verden. Mange 
børn i dag vokser op med andre familiemønstre eller anden kulturel baggrund end de traditionelle.  

Vi vil i vores hus arbejde refleksivt med hvordan familier, lokalsamfund og verden ser ud; hvordan 
er det at bo i et andet land end Danmark. Vi kan være optagede af mange ting fx kultur, traditioner, 
lege osv. Til dette arbejde vil vi som udgangspunkt bruge e-Twinning platformen. Børnene får et 
mere konkret og realistisk verdensbillede, og kan gøre sig tanker/forestillinger på et andet niveau 
end tidligere, hvor det var mere abstrakt. 

Ved at inddrage familier, lokalsamfundet, “verden lidt længere væk”, kan vi gøre brug af nogle 
steder og personer, der kan bidrage til børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. Børnene får 
viden om hvordan det er verden hænger sammen – på deres respektive udviklingsniveau. 
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Arbejdet med det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø 

 

Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 30 

Fysisk børnemiljø:  

Vi er optagede af indretningen af rummene/læringsrummene. Vi vil gerne kunne mestre ‘det lille’ i 
‘det store’. Småbørn lærer med krop og sanser, derfor skal der være rig mulighed for at bruge 
begge dele. Det sikrer vi bl.a. gennem plads til fysisk udfoldelse: gulvplads, bløde 
madrasser/puder, ribber, forskellige højder. Der skal også være mulighed for fordybelse, så der 
skal være legezoner til stille aktiviteter hvor enkelte børn kan trække sig i løbet af dagen. Legetøj, 
dokumentation og voksne skal i udgangspunktet altid være i børnehøjde. Lidt legetøj, som 
udskiftes efter børnenes interesser her og nu, samt mulighed for at lade en pind, en vandpyt, en 
snegl, en papkasse være den primære genstand for leg og udforskning.  
Rummene skal opfordre mest muligt til at børnene lærer at kunne selv (Ahlmann: indlært 
hjælpeløshed). Mulighed i garderobe for at børn selv kan tage overtøj på og af, at de ved bordet 
kan være med til at dække bord, tage ud af bord, tørre hænder og mund, skrabe madrester i 
skraldespanden, smide hagesmæk i vasketøjskurv. Badeværelset skal tilbyde at børnene kan gå 
på opdagelse i selv at kunne tage tøj af og på, lægge tøj i kassen, tage bleen af og smide den i 
blespand, tilbydes at sidde på toilet. Legeplads, Sjælsøhallen og lokalområde (Sjælsø) bruges 
dagligt, udover en mulig cykeltur til Bistruphus (område Hestkøbs naturtilbud, m naturvejleder).   

Psykisk børnemiljø:  

Det psykiske børnemiljø starter med en god tilvænningsperiode for både barn og forældre. Det er 
med til at sikre at børnene får øje på den tillid der er ml forældre og personale, samt knytter an til 
relation ml barn og personale. Samspillet er baseret på respekt for de enkelte børns individualitet. 
Den voksne ser børnenes perspektiver og interesser og følger dem (imiterer og udvikler dem). 
Børnene er en del af et større fællesskab, og her skal de have en position som er tro mod barnets 
personlighed. De voksne er rollemodeller og bliver observeret/imiteret konstant. De guider børnene 
ift. muligheder og potentialer, de viser vej til en bedre adfærd i stedet for at skælde ud. Idet vi 
benytter os af babytegn er oplevelsen at lydbilledet bliver mere hensigtsmæssigt, da meget 
‘frustrationsgråd’ forsvinder. 

Æstetisk børnemiljø: 

Stuens indretning skal stimulere børnenes interesser og skal være fleksibel ift. at kunne følge både 
det enkelte barn og gruppens interesser. Legetøj er tilgængeligt og opstilles så børnene kan nå 
det, gerne tematisk - så man fx kan arbejde med sproglig udvikling, overbegreber. Alt legetøj bør 
være i god stand – det som ikke er, kan bruges til hacking/makeraktiviteter, så det får et efterliv 
(cirkulært liv). Vi har masser af naturlig belysning, men desværre er det meste kunstige belysning, 
ikke fokuseret belysning. Væggene skal holdes i hvidt eller i rolige farver, for ikke at overstimulere 
barnet, eneste undtagelse er vores green screen hjørne. De bør i øvrigt kun bruges til børnenes 
egne æstetiske kreative processer, samt pædagogisk dokumentation i børnehøjde. 
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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 
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Alsidig personlig udvikling 

 

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

Vision (det mener og vil vi) 

Igennem leg og forskellige aktiviteter udvider barnet sin erfaringsverden og mulighed for 
deltagelse. Barnet er engageret både i leg, samspil og aktiviteter. Det kan udtrykke følelser og 
håndterer konflikter og er medskaber af den verden det lever i.   

Vi vil tilrettelægge læringsmiljøer, der skal støtte børns engagement gennem bl.a. at fremme 
intensitet i måden, børn deltager i samspil og aktiviteter på. Læringsmiljøet skal gennem leg og 
andre meningsfulde aktiviteter bidrage til, at børn gør sig væsentlige erfaringer med forskellige 
sociale positioner, som giver dem et grundlæggende demokratisk værdisæt, der udvikler og 
understøtter børnenes dannelse og livsduelighed.  

Læringsmiljøet skal understøtte børn i at udtrykke deres følelser og håndtere konflikter 
hensigtsmæssigt uden at miste gåpåmodet.  

Læringsmiljøet skal understøtte og udvide barnets erfaringsverden, så børn kan og tør deltage 
samt tage initiativ til at skabe de muligheder for livsudfoldelse, de ønsker sig i de fællesskaber, de 
indgår i. Børn øver sig i deltagelseskompetence ved at balancere mellem iagttagende og mere 
initiativtagende positioner i de forskellige aktiviteter og relationer, de indgår i.  

Tegn i ønsket praksis (det vil vi gerne kunne se) 

Barnet er selvhjulpent ved f.eks. af og påklædning, spisning, oprydning. Barnet viser glæde ved 
samværet med de andre børn, og er glad for at hjælpe og få hjælp. Barnet udvælger og deltager i 
forskellige voksenplanlagt aktiviteter og i spontane leg. Barnet viser følelser-glæde, vrede, 
tristhed. Barnet kan trøstes. Barnet prøver at løse konflikter og øver sig i at sige til og fra. Barnet 
genkender og følger rutinerne-ved måltider, garderobe, skiftning, med mere.  

Praksis (hvad gør vi) 

Vi voksne skal være den trygge base for barnet. Barnet lærer ved at vove at gå ud i verden og 
afprøve. At fejle er en læringsproces. Vi opmuntrer derfor barnet til at prøve igen, når det ikke 
lykkes. Vi faciliterer venskaber og legerelationer mellem børn ved at arbejde med små grupper, 
hvor hvert barn kan få øje på de andre og omvendt, og ved at lærer barnet med at aflæse, 
genkende og respektere sit og de andre børns sindstilstand. Barnet kan på den måde, udvikle 
empati. Derfor sætter vi ord på barnet følelser og gør barnet opmærksomt på de andres følelser. Vi 
vil spejle barnets følelse og regulere dem. Vi låner bøger om følelser, vi synger sange om følelser, 
for eksempel, “Ked, ked, ked, bamse er så ked”. Vi indkøber spejle hvor børn kan se sig selv og 
sammen øver vi med at grine, græde, at være ked af det, at vise overraskelse og mere. 

Vi støtter barnet til at lære at kravle op og ned af stolen, spise og drikke selv. I garderobe sidder vi 
på gulvet, opmuntrer og guider det til, at selv tage overtøj og fodtøj på og af. Barnet er med i legen 
og derefter er med i oprydning af legetøj. Vi gør overgangene tydelig for barnet, som har så 
mulighed for at forstå hvad det skal ske og kan derfor være med. Eks: Vi skal snart spise, vi skal 
rydde op. Alle børn leger rundt omkring og der mange legetøj på gulvet. Vi henvender os til 
børnene, ved at går ned i deres højde og fortæller dem at vi skal snart spise og vi skal rydde op. Vi 
laver et tegn, for eksempel kan vi slukke loftbelysning. De voksne, som rollemodeller, samler 
legetøj og børnene hjælper til ved at blive guidet.” Når vi skal ud at lege eller på tur, tager vi nogle 
få børn ad gangen, ud i garderobe. På den måde har vi mulighed til at guide og opmuntre til at 
gøre det selv. 

Evaluering (kommer…)  
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Social udvikling 

 

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

Vision (det mener og vil vi) 

Social udvikling foregår i fællesskaber, hvor barnet oplever at høre til, udvikler empati og får 
erfaringer med selv at øve indflydelse og værdsætte forskellighed. Vi vil giver barnet en tryg base i 
form af god tilknytning med de voksne på stuen. Vi arbejder med små grupper, hvor det er 
mulighed for øjenkontakt, vise følelser, tale med kroppen.  

Vi vil facilitere læringsmiljøet hvor børn kan får øje på hinanden. Vi vil være rollemodeller for god 
dialog form, turtagning. Vi vil bestræbe os på at hvert enkelt barn er en del af fællesskabet og kan 
være med på egne præmisser.  

Tegn i ønsket praksis (det vil vi gerne kunne se) 

Barnet bruger den voksne som en sikker base, når det har brug for hjælp. Barnet er aktivt medlem 
af de små fællesskaber. Barnet henvender sig til andre børn for at kommunikere eller for at lege.   

Barnet viser empati, ved, for eksempel, trøste et barn som er ked af det.  

Praksis (hvad gør vi) 

Det er igennem relationer til andre, at barnet lærer empati og sociale relationer. Vores læringsmiljø 
understøtter dette. Vi er sammen med børnene, vi er med helt nede på gulvet, hvor vi ser barnets 
intentioner og tegn på at de gerne vil tage kontakt til et andet barn eller voksen. Derved kan vi 
støtte og hjælpe dem til at blive forstået af andre både børn og voksne. 

Eksempel: Peter på 1 år, kravler hen til Henning på næsten 3, kigger på ham, smiler men får ingen reaktion 

tilbage. Han kravler tættere på og prøver at tage Hennings hånd i sin. Den 
voksne siger: “ Se Henning, Peter vil gerne være sammen med dig, han smiler til dig, måske vil han at sige 
hej”. Henning kigger nu på Peter og smiler tilbage. Peter er glad, sætter sig til rette ved siden af Henning og 
han tager imod det stykke legetøj som Henning rækker til ham.   

 
Ved at vi er tæt på børnene er det nemmere for os at aflæse børns intentioner. Vi 
kan nemmere vurdere om vi skal gå foran, ved siden af eller bagved dem, får bedst muligt at støtte 
op om børnenes muligheder for at deltage i fællesskabet.   
 

Eksempel: Marie på 1 år kravler hen til Milo, der sidder med noget legetøj. Hun er meget interesseret i ham, 

kigger, rører ham i ansigtet med sin finger. Milo kigger tilbage og rækker hende legetøjet. Hun tager imod 
det, kigger lidt på det og afleverer det tilbage. De smiler til hinanden.   

Her vælger vi at gå bagved, og være observerende og lade børn selv tage kontakt til hinanden.  
Hverdags gøremål i fællesskabet, hjælper barnet med at føle sig selv en del af det. Når vi 
rydder legetøj op, tager ud af bord giver vi børnene en fornemmelse af, at være en del af noget. De 
kan få øje på hinanden og lære af hinanden.  
 

Eksempel: Vi skal rydde alle legetøj op, da vi skal snart spise. Den voksne beder alle børn at være med. 
Henning kommer lige med det samme med en legetøjsbil. Peter kigger på Henning, og på det han laver. Han 
kravler rundt, finder et stykke legoklods og kravler tilbage til den voksne. Han smiler når den voksne siger 
tak.  
Petrine har svært med at kravle over en forhindring. Hun prøver flere gange men tør ikke. Ved siden ah 
hende kravler Milo flere gange, han tæller til tre og gør det. Petrine kigger intenst på ham og tager mod til 
sig. Hun kravler og når hun lander på den anden side ligger hun stille et stykke tid med en stor smil på 
læberne. Milo kigger på hende og smiler selv.  

 

Evaluering (kommer…)  
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Kommunikation og sprog 

 

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

Vision (det mener og vil vi) 

Barnets kommunikation og sprog udvikles gennem nære relationer. Derfor er det centralt, at det 
pædagogiske læringsmiljø understøtter barnets kommunikative og sproglige samspil med det 
pædagogiske personale. Vi skal være bevidste om, at vi fungerer som sproglige rollemodeller for 
barnet, som skal guide barnet til at indgå i fællesskaber med andre børn. Vi vil bruge babytegn for 
at understøtte barnet naturlig lyst til at kommunikere og gøre sig forståeligt. Vi sætter ord på det vi 
gør og barnet gør, vi oversætter battets følelser og handlinger til ord. Det vil støtte barnet til at 
præsentere sig selv, egne tanker og behov til omverden. Vi vil give barnet både fysisk og psykisk 
plads til at lære og bruge det han lærer, derfor vi vil stræbe os til at arbejde i små grupper.  

Tegn i ønsket praksis (det vil vi gerne kunne se) 

Det lille barn bruger babytegn. Barnet kommunikerer på forskellige måder verbalt og nonverbalt 
med de voksne eller de andre børn.   

Barnet viser interesse for bøger, sanglege, fortællinger. Barnet synger med, og med tiden, fortæller 
om det han selv har oplevet, eller andre har oplevet. At barnet lærer flere ord, opbygger små 
sætninger. Barnet øver sig i at nuancere og bruge sproget på nye måder.  

Praksis (hvad gør vi) 

Vi bruger babytegn. Vi venter og giver barnet tid til at udtrykke sig. Vi sætter ord på det vi gør, ved 
spisning, når vi putter, og så videre. At vi sætter ord på barnets gøren, følelser, og intentioner. 

Vi har mange bøger til de forskellige aldersgrupper, og vi er skarpe til dialogisk læsning. Vi har 
flere sangposer med rekvisitter. Som rollemodeller i samspil og kommunikation holder vi en god 
tone og vi sørger for en god stemning. Vi taler med normal tone, vi holder øjenkontakt med dem vi 
taler, vi lytter opmærksomt, vi mener det vi siger. Ord og kropssprog siger det samme. Sprog læres 
og øves i fællesskabet, derfor vil vi arbejde i små grupper, som er fleksible, da nogle gange har 
barnet brug for kammerater på samme udviklingsniveau, andre gang har barnet brug for at blive 
sprogligt stimuleret at større børn. Barnets historie kan fortælles med ord og med billeder. Vi 
visualiserer barnet hverdag ved at dokumentere med billeder, men kan snakke om. Det, barnet har 
været optaget af, den sang som vi har sunget, den gravko vi har set på vores tur. Vi bruger 
piktogrammer, når vi vil støtte forståelse af et budskab. 

Eksempel: Vi skal spise frokost. Pædagogen kigger på barnet, kælder det med navn og 
får øjenkontakt. Hun siger både med ord og med babytegn: “Vi skal spise nu”. Barnet kigger mod 
bord og smiler. Pædagogen hjælper barnet op på stolen, kigger igen på barnet og siger både med 
ord og med babytegn: “ Nu giver jeg dig hægesmæk på”. Barnet smiler igen og trækker 
hægesmækken hen til sig.  
 

Vi synger sange, vi sidder ved reolen hvor der er mange dyr, både vilde og bondegårdsdyr. Anton 
henter elefanten og giver den til pædagogen. Hun spørger: “Skal vi synge En elefant kom 
marcherende?”. Anton smiler og nikker ivrigt med hovedet. Amalie henter en kat og viser den til 
pædagogen. Nu skal der synges Se den lille kattekilling.  
 

Vi spiser frokost, Johannes kigger på pædagogen og laver tegn på mere. Pædagogen siger: 
“Du vil have mere, her er der mere brød”.  
 

Evaluering (kommer…)  
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Krop, sanser og bevægelse 

 

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

Vision (det mener og vil vi) 

Barnet er i verden gennem kroppen, og når det støttes i at bruge, udfordre, eksperimentere, 
mærke og passe på kroppen, lægges fundamentet for fysisk og psykisk trivsel. Det pædagogiske 
læringsmiljø skal invitere barnet til at få kropslige erfaringer i et miljø, hvor bevægelsesglæde, 
kreativitet og leg er nøglebegreber, og hvor det pædagogiske personale understøtter det enkelte 
barn og skaber fleksible, inkluderende læringsmiljøer.   

Tegn i ønsket praksis (det vil vi gerne kunne se) 

Barnet deltager i lege med naturlig nysgerrighed, og er ikke bange for at prøve noget nyt.  

Barnet øver de grundbevægelser: kravle, går, hoppe, klatre, rulle, dreje, skubbe, gynge, gribe, 
trække, svinge, hinke, hoppe, vippe, kaste. Barnet udforsker rummet i alle dets 
dimensioner/retninger. Barnet har lyst og mod til at lege med forskellige typer materialer. Barnet 
kan og vil blive beskidt og våd. Barnet har ro i kroppen og derfor kan koncentrere sig i lang tid ad 
gang. Barnet lærer af sig selv dens energiniveau at kende. High arousal, low arousal. 

Praksis (hvad gør vi) 

Indretning af stuerne giver mulighed for bevægelse, med bland andet væghængt borde, der frigiver 
gulvplads, ribben og store gummi måtter det tillader at eksperimentere med højden og fald. Vi 
indkøber bolde som tillader et kaste oplevelse, og som giver mulighed for at afprøve egne kræfter. 
Der vil være bøger og musik der indbyder til bevægelse og dans. Vi vil lave sansekasser med 
forskellig type materialer. Barnet vil kunne lege med vandet og tegne med hænder på papir og på 
egen krop. Barnet skal støttes i at være selvhjulpen, derfor vil det selv, efter niveau, hjælpe med 
oprydning, dækning af bord, vil lære at selv kravle op og ned af sin stol, lære at selv tage tøj på og 
af. Bevægelse fortsætter på legeplads og i det nære område. Der vil også tilbydes stille lege, som 
støtter barnets finmotoriske udvikling, at lægge puslespil, at tegne eller male, at klippe, at spise 
med en gaffel, drikke selv af en kop. 

Det vigtigste redskab er de voksnes indstilling og viden om bevægelse. Derfor vil vi i teams oprette 

en kompetence bank, i form af uddannelse, materiale, bøger, og mulighed for, at lære af 

hinandens kompetence.  

Eksempel: Anton kigger på pædagogen og drejer rundt. “Vil du synge Verden drejer rundt?”, spørger 
hun. Anton smiler og starter med at dreje rundt. Andre børn kommer til og de drejer rundt, kravler, hopper, 
løber, ruller på gulvet.  
 

Pædagogen sætter nogle kasser med varmt vand på nogle måtte. Børnene er i bodyer og bevæger 
sig nysgerrige hen mod vandet. De rører vanden og pædagogen opmuntrer med et smil og lidt efter lidt er 
alle børn i gang med at plaske i vandet, kravle i kasserne, kaste vandet på hovedet.  
 
Amalie vil ikke tage forklæde på når hun skal male. Pædagogen siger til Amalie at det er okay, at hun kan 
bare sidde ved siden af og kigger på Anton der er i gang med at male med pensel og med hænder. Amalie 
får lyst til at male, beder om forklæde og maler.  
 
Peter er færdig med at spise, pædagogen tørrer han hænder med en våd klud. Peter kravler selv ned af 
stolen, sætter hagesmækken på madvognen, vender tilbage for at hente sit glas som han stiller ligeledes på 
vognen. Kluden smiler han ned i skraldespanden.   
 

Evaluering (kommer…)   



 

 

18/22 

Natur, udeliv og science 

 

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

Vision (det mener og vil vi) 

I læreplanstemaet 'Natur, udeliv og science' vil vi arbejde med, hvordan det pædagogiske 
læringsmiljø kan understøtte, at barnet eksperimenterer og gør sig de første erfaringer med 
naturvidenskabelige tænke- og analysemåder.   

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 forbundenhed med naturen, og som giver børnene en begyndende forståelse 
for betydningen af en bæredygtig udvikling. Læringsmiljøet 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.   

I science- tilgangen er der fokus på børns begyndende forståelse for lovmæssigheder i naturen, 
børns medfødte talfornemmelse og fornemmelse for størrelser og dermed en begyndende 
matematisk opmærksomhed. Der tages udgangspunkt i et læringssyn, der aktivt inddrager 
børnenes eksisterende viden og erfaringer, undren og spørgsmål, og som samtidig forstyrrer og 
udfordrer børnenes aktuelle forståelse. En proces, som går fra det meget konkrete til det abstrakte.  

Tegn i ønsket praksis (det vil vi gerne kunne se) 

Barnet viser interesse for at være i naturen. Barnet er observerende, undersøgende og nysgerrig 
på at vide/undersøge nærmere. De leger i vandpytterne, med vand, og med jord. Barnet viser 
interesse for det teknologiske, de tør nærme sig og de er ikke “forskrækkede”. 

Praksis (hvad gør vi) 

Læringsrummet skal altid tage afsæt i inddragelse og mulig læring, børnene skal have mulighed 
for, at være aktive deltagere. Når vi er ude på legepladsen, viser vi børnene mulighederne der 
f.eks. er i sandkassen, hvad kan sandet bruges til. Herefter ser vi hvad barnet gør, hvis det søger 
væk fra sandkassen, følger vi med og ser hvor det er på vej hen og hvad barnet har fået øje på. Til 
de helt små børn, hjælper vi dem med at sætte ord på det de ser eller tage fat i og viser dem hvad 
man kan bruge og gøre med det. Til de større børn, begynder vi at stille undrende, nysgerrige 
spørgsmål til det de gør. F.eks. med vores snegle, vi ser på dem, snakker om, stiller spørgsmål, 
undres os og prøver os frem med mad de måske kan lide. Vi låner bøger på biblioteket og 
undersøger ting på iPad’en. Vi går på opdagelse sammen med barnet og give tid og mulighed for 
at være i nuet og barnet kan få lov at fordybe sig. 

Eksempel: Vi er på tur i nærmiljøet, en lille dreng sidder i barnevognen og kigger ud, efter få minutters 
gang, gør han tegn til at ville op. Han kommer op og bliver sat ned på stien. Her giver vi tid til at se hvad han 
vil og se hans intentioner. Han sætter sig ned og begynder at finde små sten. Den voksne sætter sig med 
ned og er undersøgende sammen med barnet, så vi opmuntre barnet til at være nysgerrigt.  
Vi skal give plads til at barnet har mulighed for at kunne øve sig igen og igen og derved drage 
egen erfaring. 

Vi tager teknologisk legetøj frem, lader børnene se, røre, holde det og bruge der på måder der 
falder dem naturligt. Efter lidt tid prøver vi at tænde det og ser hvad der ske. Vi går stille og roligt 
frem og ser på hvad børnene gør. Dette er starten på at blive fortrolig med teknologi og ikke være 
forskrækket. Det er tilgængeligt for børnene, så de har mulighed for at få det frem og bruge.  
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Eksempel: En 1-årig dreng sidder med en ozobot i hånden, den er tændt og lyser, han er meget fokuseret, 
vender og drejer den. Den bliver sat på en bane og kører, han holder øje med den. Løfter den op, ser på 
hjulene, sætter den igen. Han fortsætter i lang tid.  
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Kultur, æstetik og fællesskab 

 

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

Vision (det vil vi) 

Kultur er dels en kunstnerisk, skabende kraft, der aktiverer barnets sanser og følelser, dels de 

kulturelle værdier, barnet tilegner sig i hverdagen. Det pædagogiske personale skal derfor skabe et 

læringsmiljø, der formidler glæde ved æstetiske oplevelser og skabende praksis. Det pædagogiske 

personale må aktivt formidle kultur og støtte alle børn, uanset baggrund, kompetencer og 

forudgående erfaringer med kultur. Læringsmiljøet skal understøtte børn i at eksperimentere med 

og øve sig i og afprøve sig selv inden for en bred vifte af kunstarter og udtryk. Læringsmiljøet skal 

sikre, at alle børn får erfaringer, der kan forankre værdier, og som kan fungere som rettesnor for at 

orientere sig og handle på en hensynsfuld, demokratisk og respektfuld måde.   

Tegn i ønsket praksis (det vil vi gerne kunne se) 

Barnet viser interesse og er nysgerrighed over for bøger, kreative processer, forskellige 

type materiale (maling, sakse, farver, papir, perler, karton, natur materiale og meget mere)  

Barnet prøver at selv skabe og eksperimentere og lader sig inspirere af de voksne og de andre 

børn, kigger på de andre, imiterer.   

Barnet genkender sangene og kreative processer som er forbundet med årets traditioner, jul, 

påske, fastelavn, og med årets årstider.  

Vi arbejder i små grupper for at barnet kan lade sig inspirere af andre børn. De yngste børn kan i 

starten være alene med den voksne for at det bliver nemmere for barnet at koncentrere sig og af 

rene praktiske årsager.  

Praksis (hvad gør vi) 

I vores institutionen har vi mange sangbøger, og sangkasser som indeholder 

konkreter som relaterer til sangene. Vi har bland anden en julesangbog. Den bog vil vi tage frem 

hver jul.  

Eksempel: Vi sidder på gulvet, vi synger, alle børn er med. En voksen starter en julesang. Marisa rejser sig 

og peger på julebog. Pædagogen tager julebog ned og alle kigger i bogen og er med til at høre julesange.  

Barnet skal lære at tage ansvar for egne skabende processer.  

Eksempel: Det er påske, vi sidder og maler på flamingo æg. De voksne og børn maler. En af børnene ser 

den voksne lime to øjne på ægget. Han kigger i lang tid, så kigger han på øjnene i bøtte. Han limer mange 

øjne på sit æg. Derefter limer han mange fjer hen over ægget og øjnene. De voksne smiler og anerkender 

barnets valg. Den voksne sætter ord på det, barnet gør uden at korrigere. Det gør, at barnet har lyst til at 

deltage aktivt i processen. 

Læringsrummet skal sikre deltagelsesmuligheder for alle børn, hvert barn skal kunne deltage på 

egne præmisser. 

Eksempel: En lille robot stilles frem til 2 børn. De er 1 år gamle og de bliver præsenteret for en robot, som 

bevæger sig rundt i stuen. Den ene rækker straks ud efter robotten, mens den anden er mere afventende. 
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Efter at robotten er blevet undersøgt og smagt på af det ene barn, nærmer den anden sig og vil også gerne 

se og røre. Dette får hun lov til og hun bliver hurtigt fortrolig med den. De er meget fordybede i legen. 

De deltager i fællesskabet på deres måde og får en begyndende forståelse for deres 
deltagelsesmuligheder.  
 

Evaluering (kommer…)  
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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? 

Alle medarbejdere i børnehuset bør vide at de er deres eget og kollegers vigtigste redskab i det 

pædagogiske arbejde. Vi vil, når vi er fuldt ud etablerede, arbejde systematisk med refleksion, 

feedback og evaluering, det kan fx være på stuemøde, teammøder og/eller personalemøder.  

Rudersdal kommune stiller en masse redskaber til rådighed jf. EVP (Evaluering og 

Vidensinformeret praksis), det samme har EVA gjort med hæftet ”Redskab til selvevaluering”. 

Derudover vil vi gerne tilgå refleksion, kollegial sparring og feedback samt evaluering under ét på 

nye eksperimenterende måder. Bl.a. har vi en Marte Meo uddannet pædagog til rådighed, som I 

det lille, strukturerede og større, praksisorienterede læringsmiljø kan understøtte refleksion på 

praksis fra et anerkendende perspektiv. Der vil I alle former for refleksion og evaluering være ét 

hovedperspektiv, nemlig børneperspektivet. Det væsentligste for os er, hvordan børnene oplever 

eget institutionsliv, læringsmiljøer og de voksne der indgår i/faciliterer dem.  

 

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

hvert andet år? 

 

 Vi ønsker at evaluere kontinuerligt, offentligt lægge vores nye versioner af læreplanen og den 

dertilhørende pædagogiske dokumentation frem. 

• Derfor vil der på vores hjemmeside, min. 6 gange årligt kunne ses nye versioner af 
læreplanen på vores hjemmeside.  

• Derfor vil der på AULA kunne findes fotos eller videoer suppleret med praksisfortællinger, 
evt. læringsfortællinger. 

• Derfor vil forældre, fx i Hjernen og Hjertet, løbende kunne følge med i deres barns 
udvikling, om det er den sproglige (hvor der foretages sprogvurderinger) eller helt generelt 
(dialogprofiler).   

• Jf. vores fokus på børneperspektivet vil vi meget gerne arbejde med børnenes egen 
dokumentation, om det er i form af billeder, video, tegninger, børneinterviews eller… hvad 
nu børnene måtte skabe. 

Af mere eksperimenterende former vil man fremadrettet, som institutionen vokser kunne arbejde 

med relationsskemaer/sociale netværks analyser… 

Evaluering af evalueringen (kommer…)  


