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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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Om skabelonen 

 

Denne skabelon henvender sig til jer, som er ledere 

og pædagogisk personale i dagtilbud. Formålet 

med skabelonen er at inspirere og understøtte ud-

arbejdelsen 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 pædago-

giske læreplan, Rammer og indhold, 2018. Det er 

hensigten, at I skal bruge publikationen, når I arbej-

der med skabelonen. 

Skabelonen indeholder alle de lovmæssige krav til 

at udarbejde den pædagogiske læreplan. Samtidig 

understøtter skabelonen jeres overvejelser ved-

rørende 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.  

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.  

 

 

Den styrkede pædagogiske læreplan, 

Rammer og indhold  

 

Brug af skabelonen 

Når I udfylder skabelonen, skal I klikke på skrivefel-

tet. 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. 

 

  

https://emu.dk/dagtilbud/en-paedagogisk-laereplan/den-styrkede-paedagogiske-laereplan-rammer-og-indhold
https://emu.dk/dagtilbud/en-paedagogisk-laereplan/den-styrkede-paedagogiske-laereplan-rammer-og-indhold
https://emu.dk/dagtilbud/en-paedagogisk-laereplan/den-styrkede-paedagogiske-laereplan-rammer-og-indhold
https://emu.dk/dagtilbud/en-paedagogisk-laereplan/den-styrkede-paedagogiske-laereplan-rammer-og-indhold
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Ramme for udarbejdelse af den pædagogiske 

læreplan 

 
 

Den pædagogiske læreplan udarbejdes med ud-

gangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag samt 

de seks læreplanstemaer og de tilhørende pæda-

gogiske mål for sammenhængen mellem det pæda-

gogiske læringsmiljø og børns læring.  

Rammen for at udarbejde den pædagogiske 

læreplan er dagtilbudsloven og dens overordnede 

formålsbestemmelse samt den tilhørende bekendt-

gørelse. Loven og bekendtgørelsen er udfoldet i 

publikationen Den styrkede pædagogiske læreplan, 

Rammer og indhold. Publikationen samler og formid-

ler alle relevante krav til arbejdet med den pædago-

giske læreplan og er dermed en forudsætning for at 

udarbejde den pædagogiske læreplan. Derfor hen-

vises der gennem skabelonen løbende til publikatio-

nen. På sidste side i skabelonen er der yderligere 

information om relevante inspirationsmaterialer.  

 

https://emu.dk/dagtilbud/en-paedagogisk-laereplan/den-styrkede-paedagogiske-laereplan-rammer-og-indhold
https://emu.dk/dagtilbud/en-paedagogisk-laereplan/den-styrkede-paedagogiske-laereplan-rammer-og-indhold
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Hvem er vi? 

 

Møllehuset er en integreret daginstitution, der ligger i hjertet af Lejre kommune, nemlig Kirke Sonnerup. 
 
Vi har en god adgang til, til skov og strand, samtidig med vi bruger byens grønne arealer. 
Desuden har vi en stor legeplads, som vi i den kommende periode gerne vil have gjort til et endnu bedre læ-
ringsmiljø. Vi vægter udeliv, og er ude hver dag. 
 
Møllehuset består af en vuggestueafdeling, der har en vuggestuegruppe og en småbørnsgruppe.  Børneha-
ven er opdelt i tre grupper, Mini, Midi og Maxi, udgangspunktet er aldersopdelt, men vi har fokus på, at bør-
nenes udvikling og læring også er i fokus og derfor kan nogle flytte gruppe, hvis det giver mening for børne-
nes udvikling og læringspotentiale. I børnehaven er der også samarbejde på tværs af grupperne. 
 
Selv om børnetallet har været jævn stigende, så er det vigtigt for, os at vi betragter os selv som en enhed, 
derfor skal både børn og forældre opleve, at lige meget hvem man henvender sig til, at man har oplevelsen, 
at man bliver hørt og hjulpet. 
 
 
I Møllehuset skal alle der kommer ind ad døren, have følelsen, at blive mødt positivt, og det starter ved med-
arbejderne, der ved at have en god og anerkende omgangstone til, børn forældre og især hinanden er med 
til, at skabe en kultur hvor vi godt spørge ind og stille undrende spørgsmål,  
 
Vores udgangspunkt i mødet med børn, forældre og kollegaer er alle gør det bedste de formår, og vi derfor 
er sammen om at sikre der sker den nødvendige udvikling, i trivsel og læring, så vi kan sende nogle robuste 
og livsduelige børn videre fra Møllehuset. 
 
Vi har fokus på at planlægge aktiviteter der understøtter lige præcis den børnegruppe som vi har, og derfor 
kan vi I perioder også ændre vores planer, for at ramme børnegruppen bedre. 
Vi har fokus på hverdagspædagogikken i de faste rutiner sammen med at skabe aktiviteter der udvikler bør-
nene. 
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Pædagogisk grundlag 

 
 

”Den pædagogiske læreplan skal udarbejdes med udgangspunkt i et fælles pædagogisk grund-

lag.”  

”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 aktivite-

ter og udforskning af naturen og ved at blive udfordret. 

▪ Børnefællesskaber. Leg, dannelse og læring sker i børnefællesskaber, som det pædagogi-

ske personale sætter rammerne for. 

▪ Pædagogisk læringsmiljø. Et trygt og stimulerende pædagogisk læringsmiljø er udgangs-

punktet 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 under-

støtte 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 

Først forholder I jer til de fem elementer:  

▪ Børnesyn 

▪ Dannelse og børneperspektiv 

▪ Leg 

▪ Læring  

▪ Børnefællesskaber.  

I kan beskrive elementerne samlet eller hver for sig.  

 

De øvrige elementer i det pædagogiske grundlag skal ifølge loven fremgå særskilt af den 

pædagogiske læreplan. Disse elementer forholder I jer til lidt senere.  

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 anerkender børnene som det enkelte individ de er, og vi tager udgangspunkt i det enkelte barns ståsted. 

Alle børn skal ses, høres og forstås, derfor er det også vigtigt at vi blandt andet, siger godmorgen og farvel, 

således børnene bliver mødt og tager afsked på en god måde. Alle følelser kan rummes i Møllehuset vi an-

erkender børn kan have dage der starter mindre godt end andre, vi italesætter følelserne overfor børnene, 

og imødekommer dem der hvor de er. Vi vægter også at være i fysisk øjenhøjde og give tid så børnene, kan 

ytre sine holdninger, tanker og følelser.  

Vi skal inddrage børnene i alt det vi kan i hverdagen, der er masser af læring i dagligdagsrutiner. vi har hele 

tiden have øje for, at når vi er på arbejde skal det være ud fra at give børnene passende udfordringer og læ-

ringsmiljøer.  Vi skal i vores planlagte aktiviteter også hurtigt kunne skifte perspektiv og omsætte børnenes 

egne spor, så der stadig sker læring, mens børnenes indflydelse på aktiviteten kan gøre sig gældende.   

Vi tror på at alle børn har gode hensigter. 

 

Leg: 

Leg er læring, og børn skal lære at lege, de sociale relationer og spilleregler dannes også i god leg. 

Det er vigtigt at alle børn har nogle lege fællesskaber i Møllehuset, og det er lige så vigtigt at vi voksne er i 

spidsen for at sikre børn lærer, at lege. Derfor skal vi være en aktiv del af legen, så vi derved sikre en inklu-

derende legekultur der giver en afsmittende effekt i børnestyrerede lege. 
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Vi tror på, at ved en stor involvering i legen fra vores side, sikrer børnene en læring der gør de også kan ud-

forske legen i mindre grupper hvor de egen hånd afprøver at opnå enighed om hvad der skal leges og hvilke 

roller de forskellige børn har. Vi arbejder også med at sikre så skift i dagen så der er tid til fordybelsen i le-

gen, samt sikre der kan ske et skifte som børnene ikke oplever som en afbrydelse.  

I Møllehuset har vi især fokus på at få skabt nogle voksenstyret planlagte aktiviteter i tidsrummet 12-14 

udendørs. Vi har fokus på at skabe endnu mere voksenstyret leg, hvor børnenes sociale kompetencer bliver 

øvet og udviklet. 

Læring: 

Læring hele dagen betyder vi har en bevidsthed på den påagtet og upåagtet læring, altså den påagtet læring 

sker ved planlagte aktivitet og når vi arbejder med temaer i dagligdagen, mens rutiner samt det at være i re-

lation til andre sker med bevidsthed om, at vi skaber en masse upåagtet læring, som er lige så vigtigt. Vi ar-

bejder med, at fokus skabe læring hele dagen, og derfor skal der også tilbydes aktiviteter sidst på vi sikrer 

det er læring børnene profitere af, ud fra deres nærmeste udviklingszone. Personale har fokus på, at der 

over hele dagen finder læring sted. Vi arbejder derfor med at sikre eftermiddagens ydertimer er nærværende 

og stimulerende. Der er enten dialogisk læsning, eller en lege som lille hund der nogen der taget dit kødben. 

Der hvor det er muligt, så inddrager vi også børnene i eftermiddagens rutiner, kan eksempelvis kan børnene 

være med til, at folde viskestykker, og karklude og ligge på plads, tømme skraldespande på stuerne, og 

være med til, at lukke nogle af stuerne af, det styrker relations og samarbejdspædagogikken, samtidig med 

vi sprogligt sætter ord hvad vi gør og styrker børnenes sproglige opmærksomhed. 

Børn lærer forskelligt og derfor skal vi og sikre vi ved hvordan børnene lærer bedst.  Der skal være læring 

der stimulerer alle sanser, børn lære i høj grad med kroppen og derfor er der i vuggestue og børnehaven fo-

kus på at børnene kan bevæge sig, og har plads.   

Vi har fokus på at arbejde i mindre grupper, så børnene oplever de kan fordybe sig i leg og aktiviteter.  Dette 

giver plads til det enkelte barn, og giver os voksne også mere tid til det enkelte barn. 

Børnefællesskaber: 

Alle børn skal opleve at være en del af et fællesskab. Det er vigtigt, at selv om der skabes fællesskaber på 

kryds og tværs og disse udvikles og understøttes. Vi voksne har ansvaret for, at der skabes muligheder for 

at alle børn har muligheden for at deltage i et eller flere fællesskaber. 

Derfor mødes børn venligt og anerkendende af de voksne, der igangsætter aktiviteter eller guider børn i le-

gefællesskaber.  Børn må gerne lege alene, men ingen skal føle sig ensomme. Børn skal også altid have 

følelse af, at der er voksne tæt på dem, der kan hjælpe dem. 

Fællesskaber dannes på mange måder, alder, interesser og kundskaber. Når vi som voksne understøtter 

fællesskaber, så oplever børnene også en hverdag hvor man oplever man bliver set, hørt og forstået.  Børns 

selvværd styrkes i fælleskaber. 

Vi arbejder med temaer som venskaber både i vuggestuen og børnehaven, fra en tidlig alder lære børnene 

at skulle være søde ved hinanden, dette gøres ved at personalet hele tiden italesætter børns og egne hand-

linger.   

Det er også tilladt som barn at sig nej. Hvis en gruppe børn er i fuld gang med en god og fordybende leg, så 

skal den have lov at fortsætte, så er det os der sikre det barn der ikke må deltage for tilbudt en anden leg at 

indgå i. Vi er dog meget opmærksomme på, at det ikke udvikler sig til mobning, og udelukkelse. 

Nogle børn har nogle sociale udfordringer, der gør de ikke kan rumme en hel almindelig dag, der er fokus 

på, at de er med i så meget af hverdagen de kan, og vi tilrettelægger så indlagte ”pauser” hvor de kan lade 

op. 
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I løbet af året vil de overordnet emner vi har i vores årshjul, sikre vi og har kroppen som tema Jo mere børn 

lære om sig selv og hinanden, jo bedre bliver de også til at indgå i sociale relationer. Børnene vil opleve at 

mennesker er meget ens, men også meget forskellige, og vi arbejder med at skabe forståelse og respekt for 

forskelligheder. 

Vi er for eksempel obs på at vi har dukker i mange forskellige etniciteter, da vi har børn fra flere steder i ver-

den, så skal det også afspejles i legetøjet. 

 

 

 

 

 

Fokus: Vi skal være skarpe på at vide, hvilket fællesskaber de enkelte børn er i 

Vi arbejder med et øget fokus på at være opmærksomme på hvilke fællesskaber børnene indgår i, for at 

sikre alle er del af fællesskabet.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

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, børneinitie-

rede aktiviteter samt daglige rutiner giver børnene mulighed for at trives, 

lære, udvikle sig og dannes.  

Det pædagogiske læringsmiljø skal tilrettelægges, så det inddrager hen-

synet til børnenes perspektiv og deltagelse, børnefællesskabet, børne-

gruppens sammensætning og børnenes forskellige forudsætninger.” 

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

Møllehuset skal kunne rumme mange børn og deres behov, derfor er det også vigtigt, at der fokus på læ-

ringsmiljøerne understøtter forskellige behov.  Derfor er der ikke noget der er statisk, vi prøver at få skabt 

nogle læringsmiljøer der indbyder til leg og læring, men også giver mulighed for både stille fordybelse og 

store bevægelseslege. Målet er hele tiden at se på hvad det er børnenes behov er, og få skabt de rette læ-

ringsmiljøer der passer den aktuelle børnegruppe. 

Vi er optaget, at skabe flere og bedre læringsmiljøer på legepladsen, der er mange muligheder, men der 

mangler stadig nogle læringsrum der er meget tydelige, og sikre her kan f.eks. cykle uden at køre ind i dem 

der gerne vil løbe og lege fanger, så børnene ved hvor de kan lege lige det de ønsker. 

Vi har fokus på overgange i vores hverdag, så der er en genkendelighed og tryghed.  

Vi arbejder med at skabe en struktur i hverdagen der giver et naturligt flow i børnenes rytme og udvikling. 

Vi forbereder børnene på hvad de skal, og i hvilken rækkefølge. 

Inden frokosten skal der altid så vidt muligt først ryddes op, så skal der vaskes fingre og derefter kan gå til 

bord og spise. 

Vi inddrager børnene i hvordan dagen ser ud, hvad de skal og hvornår. 

Vi er forudsigelige og fortæller børnene hvad de kan, må og skal, frem for hvad de ikke kan, må og skal. 

 

Vi arbejder med at gøre hverdagen forudsigelig for børnene piktogrammer så børnene også visuelt selv kan 

danne sig et overblik over de skal på dagen.  Piktogrammer er billeder, der skaber et overblik over hverda-

gens aktiviteter. 

Det at børn ved hvad de skal og hvornår, giver mindre usikkerhed hos børnene. Usikkerhed kan også tit 

skabe konflikter mellem børnene og dermed også uro, hvor overblik giver børnene tryghed og dermed mini-

mere usikkerhed og eventuelle konflikt, for børnene ikke ved hvad de skal. 

 

 

 

Samarbejde med forældre om børns læring 

 

 

 

 

Hvordan samarbejder vi med forældrene om barnets og børnegruppens trivsel og læring? 
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Vi kan meget, og rigtig mere med det gode forældresamarbejde.  Derfor er det vigtigt, at forældrene føler 

sig trygge når de afleverer deres barn i Møllehuset. Vi lægger vægt på en åben og god dialog med foræl-

drene. Vi bliver også kun bedre til vores arbejde, ved at forældrene kommer til os, med spørgsmål og be-

kymringer. 

 Inden man starter i Møllehuset får man en rundvisning og en snak om hvad vi er for et hus, samt om der er 

noget vi skal være opmærksomme på hos barnet allerede fra start. Så aftales kort hvordan indkøringen vil 

foregå. 

 

 

 I Møllehuset har vi lagt en fast skabelon for samtaler, med det formål der tilbydes løbende samtaler frem til 

skolestart. Derudover er forældre altid velkommen til at bede om en samtale når som helst. 

Vi er overgået til AULA som er vores primære kommunikationsform, men vi har stadig fokus på at direkte 

og daglige dialog. 

Vi afholder årlige forældremøder vil finde sted, hvor der vil være en generel information om emner eller 

tema der trænger sig på, samt en mulighed for at høre mere specifikt om den gruppe ens barn går i. 

Forældrebestyrelsen er også forældrenes mulighed for at kunne sikre vi sammen skaber det bedste dagtil-

bud. Sammen med forældrebestyrelsen laves der også sociale fællesarrangementer, som arbejdslørdage, 

sommerfest og julefest.  

 

 

 

Børn i udsatte positioner 

 

 
 

 

Hvordan skaber vi et pædagogisk læringsmiljø, der tager højde for og involverer børn i 

udsatte positioner, så børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse fremmes? 

 

Nogle børn har brug for en støttende hånd eller tiltag i en kort periode, andre har brug for en struktur over 

en længere periode for at sikre trivsel og læring. I Møllehuset arbejder vi altid at finde en løsning der funge-

rer for alle. Åbenhed og ærlighed er noget af det bedste, børn kan faktisk godt rumme andre børns udfor-

dringer hvis man taler om det.  Lige fra den kronisk syge der skal have medicin inden frokost, eller andre 

udfordringer der nogle gange driller og gør man ikke kan løfte eller løbe som de andre. Eller der hvor hjer-

nen slår nogle knuder og koncentrationen kan være svært, bare der bliver talt om det, på en god måde. El-

ler skilsmissebarnet der har brug for et ekstra kram og hånd om morgenen ved aflevering.  
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Forældrene er her den vigtigste samarbejdspartner, så vi sammen bliver kloge på deres barns udfordringer, 

og hvor vi kan understøtte hinanden til gavn for barnet.  

Vi har et godt samarbejde med PPR, ressourceteamet og i det kordinerende teams, der har fokus på spar-

ring og tidlig indsats. 

 

 

 

Sammenhæng til børnehaveklassen 

 

 

 
 

 

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.) 

 

Vi samarbejder godt med distriktsskolen og har et brobygningsprogram med dem. 

Samtidig er maxigruppen som udgangspunkt vores kommende skolebørn, så derfor har vi mulighed for alle-

rede fra september og frem til sommerferien, at arbejde med hele førskolegruppen. 

Det vigtig for os, at børnene er social klar til at komme i skole, derfor skal der lægges vægt på en masse 

fælleskabsoplevelser.  Vi har et tæt samarbejde med Skole og SFO for at sikre børnene bliver klædt bedst 

muligt på til skolestart.  Vi 

Møllehuset hører under Bramsnæsvig skoledistrikt, men vores placering gør vi tit levere enkelte børn til 

Kirke Såby, samt til privatskole. Der er vores udgangspunkt at brobygning sker med distriktskolen men vi 

overlevere selvfølgelig også til de andre skoler, når børnene skal starte der.   

Selv om børnehavens struktur kan ændre sig vedrørende gruppernes sammensætninger, så er det vigtigt 

for os, at førskolegruppen er en selvstændig gruppe Derved sikre vi, at vi kan skabe et meget målrettet og 

lærerigt år inden skolestart. Vi inddrager skolen hurtigt, blandt andet hvis der opstår tvivl om skoleparathed. 

Målet er altid at arbejde målrettet hen mod skolestart. 
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Øvrige krav til indholdet i den pædagogiske 

læreplan 

 

Inddragelse af lokalsamfundet 

 

 

 

Hvordan inddrager vi lokalsamfundet i arbejdet med at skabe pædagogiske læringsmiljøer 

for børn? 

 I vores helt nære område, bruger vi de grønne arealer der er. Kirke Sonnerup har et stort stisystem i villa-

kvarterne de er rigtig godt egnet til, at gå-træne vuggestuebørn og lave trafiktræning med børnehavebørn. 

Vi har gode busforbindelser til skov, strand og bibliotek, og det betragter vi som vores lokalsamfund. i byen, 

vi har et godt samarbejde med kirken til jul.  Vi er med i kommunens kulturtilbud Dronten, hvor sang, musik 

og teater er i højsæde.  

Vores forældre har også tit noget at byde på og derved gør vi brug af det. 

Blandt andet har vi forældre der kommer i december og giver en hånd med at hjælpe børnene med at bage 

småkager. Forældrene styrer aktiviteten og derved kan de voksne i Møllehuset koncentrere sig om, at være 

nærværende og støttende for den gruppe børn de er tilknyttet. 

 

 

Arbejdet med det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø 

 

 

 

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

læringsmiljø? 

 Vi er optaget af at sætte fokus på vores arealer indenfor, der skal være en tydelig sammenhæng i at den 

børnegruppe der er på stuen og har de muligheder der kræves for, at de udvikles og trives. 
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Det betyder der skal være tydelige zoner hvor, der er plads til fordybelse, kreativitet, bevægelse og leg i 

større og minde grupper. 

Overskuelig opdeling af legetøj, således børnene selv kan tilgå det de må lege med, da dette giver større 

selvbestemmelse i og over legen. Der skal være plads til børnenes kreativitet, men hele tiden også et fokus 

på, hvordan vi får størst udbytte af de tilbud vi giver til børnene.  

Der er fortsat vigtigt at vi har en kultur hvor der passes på tingene, samt vi har en god tone og taler pænt til 

hinanden. Der skal være mulighed for at kunne koble af hvis man synes det hele er for meget.  

I starten, at januar 2022 vil der blive etableret en del nyt på legepladsen, formålet er, at skabe  et mere ud-

viklende læringsmiljø udendørs, der skaber rum til bevægelse, ro, fordybelse og kreativitet. 
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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 

 

 

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 pædago-

giske 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. 

I Møllehuset er det alt afgørende, at hvert enkelt barn bliver mødt, positivt og anerkendende, Børn i Mølle-

huset skal opleve et trygt og rart miljø, hvor trivsel og læring er i fokus.  
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Det er alt afgørende, for at børn kan modtage den rette læring, at førnævnte er til stede. 

Det er vigtigt, at vi lærer børnene respekt for sine omgivelser, og samtidig kunne mærke efter hos sig selv, 

hvordan man har det, derfor er det også vigtigt at vi anerkender børns følelser og rummer dem. 

Vi har fokus på det enkelte barns nærmeste udviklingszone, og derfra udfordre det til næste udviklingszone. 

vi har fokus på mindre grupper, hvor børnene kan spejle sig i både voksne og andre børn, sikre de bliver 

hørt, set og forstået. 

Personalet er de vigtigste rollemodeller i Møllehuset hverdag, og derfor arbejder vi målrettet på, at være 

aktive nærværende og lyttende.   

Vi vil gerne udvikle aktive, deltagende og robuste børn, der mærker sig selv og deres grænser at de vi mø-

der børnene med respekt og guider dem i deres relationer til at udvise respekt og omsorg for andre. 

Det er vigtigt at vi hele tiden sikre der plads i Møllehuset til at kunne skabe de rette rammer, så børn har 

mulighed for udvikling.   

Lige meget om det er voksen- eller børneinitiereret leg, så er det altid de voksnes ansvar, at der er en god 

stemning, samt fokus på at guide børnene. 

Både børnegrupper og det enkelte barn skal kunne tilgodeses i hverdagen, og derfor er det også vigtigt at 

vores rammen og struktur kan rumme enkelte børn, der har brug for der bliver taget hensyn. Nogle kan 

have gavn at komme ud på legepladsen som de første, eller få lov til, at blive inde og hjælpe i køkkenet 

Vi skal så vidt muligt gribe børns interesser og have dem med i planlægningen af et spændende lærings-

miljø. 

Vi arbejder med selvhjulpenhed, allerede fra vuggestuen. I vuggestuen er garderoben ikke kun et praktisk 

sted, dette er vores pædagogiske læringsmiljø til, at øve sig i at tage tøj af og på. 

Op igennem børnehaven har vi fokus på at børnene kan tage initiativ og løse udfordringer selv.  
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Social udvikling 

”Social udvikling er udvikling af sociale handlemuligheder og deltagel-

sesformer 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 res-

source, 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. 

 

 

I Møllehuset er ens gruppe sin base og derfra ens hverdag sker, dette betyder ikke, at man ikke kan være 

sammen på tværs.  Vi vil understykke gode venskaber der hvor det giver mening, altså man kan få lov at 

spise på en anden stue. 

 

Vi vil have især i middagsstunden på legepladsen sikre der altid er en  planlagt voksenstyret leg, hvor der 

altid er plads. Så dem der skal lære at lege, eller ikke lige ved hvad de vil, de har altid muligheden for at del-

tage i en fællesleg. 

 

Vi skal sikre vi har tid til at konflikthåndtere på en inddragende måde, så børnene lærer at se hinanden og 

lytte til hinanden. 

 

Vi skal lytte på børnene, og som udgangspunkt tro på det børnene siger, vi skal holde samlinger, hvor børn 

får lov at komme til udtryk, samt have indflydelse på eksempel hvad sange der synges eller hvilket historier 

der skal læses. 

 

Personalet skal altid møde alle børn venligt og se dem, som barn i Møllehuset har man værdi og vi er glade 

for de er her. Når man møder en hver morgen er det på frisk og derfor møder vi børn med smil og venlighed. 

 

Vi vores daglige rutiner, samt overgangene  
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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. 

Sprog er en vigtig forudsætning for læring. 
Derfor er personalet bevidst om, at de har en stor rolle. 
I vuggestuen og børnehaven sættes ord på alt og alle handlinger når vuggestuebørn, samt yngste børneha-
vehavebørn eller børn med sproglige udfordringer siger noget, så gentager vi det børnene har sagt, og så 
svare vi. 
 
Leg med sproget, lyde rimord, fjolleord og sange. 
 
Vi skal visuelt have fokus på bogstaver, i hele institutionen. 
 
Vi fortæller børnene hvad de må og skal fremfor hvad de ikke må. 
 
Vi skal lære børnene at sætte ord på ting overfor hinanden, det er vigtigt personalet er nærværende og til 
stede, så vi hele tiden kan guide børnene og hjælpe dem med at sætte ord på der følelser, tilstand og ønsker 
og behov. 
 
Anvende sprogtesten til, at se hvor vi kan arbejde videre og styrke barnets udvikling 
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Krop, sanser og bevægelse 

”Børn er i verden gennem kroppen, og når de støttes i at bruge, udfor-

dre, 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 fundamen-

tet for erfaring, viden, følelsesmæssige og sociale processer, ligesom al 

kommunikation og relations dannelse 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 fornem-

melser, 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. 

Det er vigtigt at børnene bliver udfordret motorisk derfor skal der være mulighed for både inde og ude at 

kunne få brugt sin krop.    

Tema om kroppen hvor man også relations danner med andre børn i at vi selv om vi på mange båder er 

ens, så er vi også forskellige. 

Indlæring og trivsel og bevægelse hænger sammen derfor skal vi have steder hvor børnene kan bruge de-

res krop fysisk, de må gerne inddrages i praktiske gøremål på legepladsen som at hente brænde til bålet 

sikre vi laver aktiviteter hvor, balance og tempo og afslapning også indgår. 

Vi skal have pulsen op og vi skal pulsen ned (high arousal og low arousal). 

Når vi har samlinger med børn, skal bevægelse også tænkes ind. 
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Natur, udeliv og science 

”Naturoplevelser i barndommen har både en følelsesmæssig, en krops-

lig, 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 natur-

fænomener 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 de øvrige læreplanstemaer. 

 

Udelivet er vigtig del, årstiderne gør at legepladsen, skoven og stranden kan tage sig helt forskellig ud.  

Børnene skal blive fortrolig med de fire elementer jord, ild, luft og vand 

Vi skal udnytte vores beliggenhed tæt på skov og strand, og tænke vores legeplads ind som ekstra lærings-

rum, hvor der er endnu større mulighed for at udfolde sig. 

Møllehuset skal være med til at gøre børnene nysgerrige på dyr og planter, samtidig respektere børns 

grænser, nogle kan ikke lide edderkopper og lignede insekter, mens andre børn elsker at krible krable dyr, 

Vi skal have fokus på sortering af affald og hvordan vi passer på naturen, samt genbrug.  

 

 

  



 

(Møllehuset 2020- 2022)                                                                                            Lejre Kommune – ”Vores sted” 

 

 

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 hver-

dagslivet.  

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 for-

mer 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 ople-

velser, 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. 

 

Vi skal sikre et læringsmiljø hvor børn kan udfolde sig kreativt og møde kulturen, vi har Dronteforløb i kom-

munen, men vi vil også gerne udvide børnenes muligheder for at opleve eller skabe og udfolde sig. 

Vi vil have læringsrum hvor legen og fantasien kan blomstre, og vi som personalet griber nogle af de frø 

børnenes fantasi og leg sætter, og sørge for de gror videre. 

Vi skal være kreative, men papir, pap, og perler, men også med mos kogler og grene. 

Vi skal også have fokus på, at vi har børn der kommer med forskellig baggrund.  Dette er ikke kun religiøse, 

vi har familier der lever vegetarisk, vi har regnbuefamilier. 

Børn er heldigvis meget åbne og rummelige og derfor skal vi fastholde den gode kultur vi har, med at det er 

naturligt, nogle ikke spiser svinekød, andre slet ikke kød. Nogle har en mor og far, andre har en mor og 

mama, dette bliver ikke betragtet som underligt, fordi sådan er der bare. 

Vi skal fastholde vores sociale arrangementer med børn og forældre, således vi skaber en fællesskabsfø-

lelse ved sommerfester arbejdslørdage 



 

(Møllehuset 2020- 2022)                                                                                            Lejre Kommune – ”Vores sted” 

 

Vi inddrager højtider i det pædagogiske arbejde og har en masse traditioner som vi fortsætter med. 
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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 pædago-

giske 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 sam-

menhængen 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 pædagogi-

ske 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? 

Her kan I kort beskrive jeres arbejde med at etablere en evalueringskultur som en del af det daglige pæda-

gogiske arbejde. I kan fx beskrive, hvordan I arbejder systematisk med evaluering, om I arbejder med 

særlige metoder, om I arbejder eksperimenterende eller undersøgende med et særligt fokus, samt hvordan, 

hvor ofte og i hvilke fora I drøfter og reflekterer over jeres pædagogiske praksis mv. 

 

I Foråret 2022 vil vi sætte turbo på evalueringskulturen i Møllehuset, der afsætte en pædagogisk dag kun til 

dette emne.  

På gruppernes stuemøde, vil det være et fast punkt at der hele tiden har fokus på den pædagogiske praksis 

og evaluerer og retter til. Dette sker 14. dag.  En gang tredje måned vil der på personalemøde være sat tid, 

at til at samle op og lave en større evaluering.  Vi vil tage udgangspunkt i EVAs evalueringmateriale. 



 

(Møllehuset 2020- 2022)                                                                                            Lejre Kommune – ”Vores sted” 

 

 

fffggff  

 

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. 

 

Der vil blive sat et personalemøde af, hvor man samler de evalueringer der blevet lavet i årets løb på alle 

de pædagogiske tema og forløb der har været gennemført, derfra ser hvad der har virket og virket godt, 

samt sikre om det står mål med vores læreplaner, eller om der skal rettes til.  

  



 

(Møllehuset 2020- 2022)                                                                                            Lejre Kommune – ”Vores sted” 

 

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/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. 

   

 

 
 

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. 

 

Der offentliggøres løbende nye temaer.  

 

Alle materialer kan findes på www.emu.dk/dagtilbud 
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