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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? 
 

 

Idrætsinstitutionen Myretuen er beliggende midt i Gevninge en mindre landsby i Lejre Kommune.  

Vi er normeret til 12 vuggestuebørn og 40 børnehavebørn. De fordeler sig på 1 vuggestue gruppe (Mariehø-

nen) og 2 børnehavegrupper (Klatremusene og Græshopperne) I børnehaven er børnene fordelt i alderen 3-

6 år på begge stuer.  

I Gevninge er der fine stisystemer, som vi bruger aktivt til både cykelture, men også til gåture rundt i nærom-

rådet. Vi bruger både de lokale legepladser, samt tager til strand, eng og skov. 

Idrætsinstitutionen Myretuen blev i januar i 2007 certificeret som DIF idrætsinstitution. Vuggestuen og børne-

haven er fysisk adskilt i to huse, på samme matrikel, med fælles legeplads.  Vi har et tæt samarbejde i vores 

dagligdag, hvor vi både åbner og lukker sammen, samt deler legepladsen i løbet af dagen. 

Der er bespisning i vuggestuen, maden bliver produceret i en nabo institution, og kommer hver dag friskla-

vet. Børnehaven er en madpakke institution, dvs. at børnene har madpakke med hjemmefra.  

Udenfor har vi en dejlig legeplads med god plads til fysiske udfoldelser og fordybelse i naturen. Vores lege-

plads er af ældre dato, med store træer samt volde, som børnene kan gemme sig bag og søge lidt ”fred”. Vi 

har en stor bakke, der om vinteren bliver brugt til at kælke på. Vi har også en lille græsplæne med mål på, 

som bliver brugt til mange forskellige lege og spil. Vi fornyer løbende vores legeplads, med nye legeredska-

ber til glæde for børnene. Vi har mange forskellige typer cykler og ”mooncars”, som også bliver flittigt benyt-

tet. 

 
 

Pædagogisk grundlag 

 
 

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

lag.”  
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”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? 

Børn skal anerkendes som det enkelte individ de er, med alt hvad de rummer. De har alle en værdi og no-
get at bidrage med til fællesskabet. I Idrætsinstitutionen Myretuen har vi derfor fokus på en god modtagelse 
af børn og forældre om morgenen. Det er vigtigt for os, at alle føler sig set. Der er altid plads til at sidde på 
et skød, eller få en ”godmorgen-krammer”. Vi tilstræber at alle skal opleve følelsen af, at det er vigtigt at de 
er her. At de bidrager med noget til fællesskabet, som vi godt kan lide. 

Alle børn skal høres og tages alvorligt, som grundlag for deres dannelsesproces, både som individ og som 
del af en gruppe.  

Vi har stort fokus på børneperspektivet i vores hverdag, også i de daglige rutiner. Vi reflekterer og evaluerer 
kontinuerligt omkring børneperspektivet i div. situationer i ex. garderoben, på badeværelset, ved måltidet 
osv. 

I Idrætsinstitutionen Myretuen tillægger vi børnenes leg stor værdi. Legen er en vigtig del af barnets udvik-
ling og en væsentlig forudsætning for børnenes trivsel og dannelse. Legen fremmer bl.a. børnenes nysger-
righed, fantasi, sociale kompetencer og selvværd. Det pædagogiske læringsmiljø understøtter muligheden 
for, at børnene kan indgå i positive legerelationer med jævnaldrende og på tværs af alder. Det fysiske lege-
miljø er i høj grad med til at stimulere udviklende lege. Gennem leg udvikler børnene sig personligt, socialt, 
motorisk og sprogligt. Vi er som voksne meget opmærksomme på, hvilke behov det enkelte barn har for at 
blive guidet og understøttet i legerelationer. Leg er en fantastisk platform for børnene til at være nysgerrige, 
prøve grænser af, opdage og lære, både individuelt og som del af et fællesskab. 

Vi indretter vores lokaler med spændende ting og materialer, som børnene får lyst til at udforske og lege 
med. Vi bestræber os på at have lege der understøtter vores idrætspædagogik. Vi har borde med hjul der 
kan flyttes, vi har masser af materialer der indbyder til at bygge motoriske baner samt huler. Vi har forskel-
lige typer gynger og i vuggestuen er der små køretøjer der alt sammen udvikler den motoriske del af bar-
nets udvikling. 
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Vi ser en stor vigtighed i at kende det enkelte barn og dennes familie godt, og sørge for at alle børn trives, 
som faktorer for at læring kan finde sted. 

I Idrætsinstitutionen Myretuen er det vigtigt for os, at alle børn føler sig som en del af et fællesskab. Fælles-
skaber kan se ud på flere forskellige måder, det være sig fællesskab i hele huset, på stuen og i de helt 
tætte venskaber. Vi lærer børnene at vise hensyn til hinanden, og hinandens forskelligheder. Vi arbejder 
målrettet med børnenes tolerance samt evne til at kommunikere tydeligt med hinanden, så der opstår fær-
rest muligt konflikter. Vi bestræber os på at se bag om barnets handling, spørge ind og forstå, guide og vej-
lede. Vi anerkender at barnet ikke har de samme erfaringer og kompetencer som en voksen.  

Én gang om ugen er børnene inddelt i aldersgrupper, hvor de er sammen hele dagen. På disse gruppedage 
arbejdes der mere målrettet med pædagogisk læring i forhold til alder. Ofte arbejdes der tematisk, hvor bør-
nene i en periode får mulighed for at fordybe sig i et emne, som de kan udforske på flere forskellige måder. 
Gruppedagen er med til at give børnene en anderledes fællesskabsfølelse, end den de har på stuerne.  

 

 

 

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 

 

 

 

Hvordan skaber vi hele dagen et pædagogisk læringsmiljø, der giver alle børn mulighed for 

at trives, lære, udvikle sig og dannes? 

Vi har i Idrætsinstitutionen Myretuen lægger vægt på, at alle rum inviterer til leg og bevægelse. Det har vi 

bl.a. ved at have flytbare borde, beslag i loftet til gynger, hængekøjer, rebstiger m.m. Alle stuer har skum-

moduler, der kan udfordre børnenes motorik og evne til at skabe lege f.eks. huler, motorikbaner og meget 

mere. I vuggestuen har vi valgt ikke at have borde og stole på stuen, da disse blot er i vejen for børnenes 

frie bevægelser. Vi arbejder på at vores rum skal signalere at vi er en idrætsinstitution, på trods af, at det er 

et gammelt hus, der jo ikke er bygget til dette formål.  

Læringsmiljøerne forandrer og udvikler sig hele tiden, sammen med børnegruppen.   

Læringsmiljøerne bliver indrettet sådan, at der både er plads til de vilde og de stille lege. Der er både plads 

til fordybelse, kreative udfoldelser samt lege med mere fart på. 

Hvert læringsmiljø er indrettet overskueligt og der er legetøj tilgængeligt, som gør det nemt for børnene 
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at gå i gang. De voksne er aktive deltagere i læringsmiljøerne og med skabere af kulturen omkring de en-

kelte miljøer. 

Ude har vi forskellige læringsmiljøer, sådan at børnene udfordres på forskellige måder. Der er ”haven” med 

legehuse og små bede med blomster og frugter. Der er ”højen” med klatrestativ og balancebane, græsset 

der opfordrer til fælleslege og boldspil, den overdækkede sandkasse med det lille legehus der opfordrer til 

mere sansepræget leg samt rollelege. Der er cykelbane rundt på legepladsen, et hjørne med nedgravet 

trampolin, terrassen med borde til fælles spisning eller kreative udfoldelser, ”vandbanen” under træerne der 

skaber stille leg med vand, ”skoven” hvor børnene både laver huler og klatrer i træer, ”bålsted” med plads til 

hygge om bålet, ”den store bakke” der om vinteren er kælkebakke og om sommeren udfordrer børnene i at 

trille ned, og kæmpe sig op. Vuggestuen har deres eget lille område, hvor der ligeledes er mulighed for for-

skellige typer leg, men i Myretuen er legepladsen åben for alle, og derfor har vuggestuebørnene også en 

naturlig tilgang til alle læringsmiljøer, i det tempo de selv er klar til at udforske dem. Generelt er vi opmærk-

somme på, at vores legeplads skal indeholde mange forskellige typer læringsmiljøer, som kan udfordre og 

inspirere til leg hele dagen, året rundt. 

I Idrætsinstitutionen Myretuen lægger vi vægt på, at børnene får en god start på deres dag. Et vigtigt læ-

ringsmiljø for os er, når man kommer om morgenen. Alle bliver mødt af et ”godmorgen”, ligesom vi giver os 

tid til at vinke sammen med barnet. Det er vigtigt for os, at der bliver givet tid til at vinke med det enkelte 

barn, så vi får sendt mor og far afsted på bedst mulig måde.  

Ved måltiderne (frokost og eftermiddagsmad) gør vi meget ud af at skabe en kultur omkring at spise sam-

men og hjælpe hinanden. Ligeledes arbejder vi på at børnene øver sig i at lytte til hinanden samt vente på 

tur. Måltiderne bliver ofte brugt til, at vi kan spørge ind til hinanden, reflektere over fælles oplevelser og 

etablere legerelationer. 

I børnehaveafdelingen har vi hviletid om eftermiddagen, dette er også et vigtigt læringsmiljø. Her er der fo-

kus på, at børnene får rum til ro og hvile. Der bliver typisk afspillet en lydbog eller stille musik. I dette læ-

ringsmiljø er der fokus på at respektere hinanden bl.a. ved at være stille, så alle kan opleve roen sænke 

sig.  

I vuggestuen er badeværelset et vigtigt læringsmiljø, her øver børnene sig i at vente på tur, og vi arbejder 

målrettet med selvhjulpenhed i forhold til alder. De voksne skaber den tid der skal til, for at det enkelte barn 

kan øve sig i at selv smide bleen i skraldespanden, eller selv tage tøj på, måske med lidt hjælp fra en vok-

sen.  

Om eftermiddagen når børnene bliver hentet, bestræber vi os på at tale med så mange forældre som mu-

ligt. Den tætte kontakt og åbne dialog, hvor vi som personale viser interesse for det enkelte barn og dennes 

familie er ligeledes et vigtigt læringsmiljø, der skaber grundlag for et godt samarbejde. Små fortællinger fra 

hverdagen hjælper familierne til sammen at tale om hverdagens oplevelser når de kommer hjem.  

 

 

Samarbejde med forældre om børns læring 

”Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan dagtilbuddet 

samarbejder med forældrene om børns læring.” 

Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 24-25 
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Hvordan samarbejder vi med forældrene om barnets og børnegruppens trivsel og læring? 

 

• Som udgangspunkt er alle familier forskellige og skal derfor mødes med respekt for forskellighed. 

• Det er forældrenes børn, personalet hjælper og støtter familierne med at sikre børnenes trivsel og 

udvikling. 

• Vi vil gerne bevare den tætte kontakt med de enkelte familier, og det er derfor vigtigt for os, at af-

standen imellem institution og familier er kort. 

• Vi opfordrer til, at den enkelte forældre orienterer sig på Aula. 

• Vi arbejder på at sikre en god omgangstone både blandt børn, forældre og personale. 

• Idrætsinstitutionen Myretuen afholder forskellige sociale arrangementer i løbet af året. Det kan 

være både arbejdsdage, bedsteforældredag eller andre sociale arrangementer. Man vil kunne se 

hvilke arrangementer, der er i løbet af året på Myretuens årshjul. Dette ligger altid tilgængeligt som 

dokument på Aula.  

 

 

Børn i udsatte positioner 

”Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan det 

pædagogiske læringsmiljø tager højde for børn i udsatte positioner, så 

børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse fremmes.” 

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

 

 

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

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

Alle børn har forskellige udgangspunkter og forudsætninger. Vi skal sikre, at alle børn har adgang til et bør-

nefællesskab og mulighed for læring og trivsel i hverdagen. Vi som personale støtter børn, der har svært 

ved at indgå i sociale relationer med andre børn, således, at disse børn kommer til at føle sig inkluderet i 

lege med andre børn. 

Hvis vi oplever mistrivsel hos et barn, eller ser at et barn har nogle udfordringer, vil stuens personale udar-

bejde en L-SAM (Lejre SamArbejdsModel) på barnet. Ud fra denne vil personalet arbejde med de mål, der 

er aftalt i L-SAM´en.  

Ved bekymring for et barns trivsel eller udvikling, indkalder vi til et dialogmøde med de relevante personer, 

det vil være forældre, personale, leder og sommetider eksterne samarbejdspartnere som f.eks. ergo, psy-

kolog eller talepædagog. Det kan også være personale fra kommunens frontteam. På dialogmødet aftaler 

vi, om der skal oprettes en familiedialog, dette er vores kommunikationsredskab, der sikrer en tydelig dialog 

imellem forældre og alle samarbejdspartnerne. På et dialogmøde aftales den fremadrettede indsats, og om 

der f.eks. skal indstilles til PPR.  

Hvis et barn er udfordret udover, hvad vi som personale har faglighed til at tackle, har vi samarbejde med 

PPR, som består af specialpædagoger/psykologer/talepædagoger og fysioterapeut.  
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Sammenhæng til børnehaveklassen 

”Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan der i børnenes 

sidste år i dagtilbuddet tilrettelægges et pædagogisk læringsmiljø, der 

skaber sammenhæng til børnehaveklassen.” 

Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 27 
 

 

 

Hvordan tilrettelægger vi vores pædagogiske læringsmiljø for de ældste børn, så det 

skaber sammenhæng til børnehaveklassen? (Dette spørgsmål gælder kun dagtilbud med 

børn i den relevante aldersgruppe.) 

Vi har et udvidet samarbejde med Trællerupskolen samt med naboinstitutionen Solsikken. Vi arbejder lø-

bende hele året på at udfordre de kommende skolebørn på mange forskellige måder. Fra børnene er i vug-

gestuen og i hele deres børnehavetid, kommer vi i gymnastiksalen, så skolens område er velkendt. Vi be-

søger også skolen og leger på legepladsen, eller hilser på SFO´ens kaniner og hopper på deres hoppe-

pude. Vi gør meget for at styrke børnenes kendskab til den lokale skole. Vi har ligeledes et formaliseret 

samarbejde igennem ”Bevæg dig for livet”, hvor vi målrettet arbejder på familiernes tilknytning til Trælle-

rupskolen og området omkring den. 

Det kan være:  

• Længerevarende ture 

• Lange cykelture  

• Mere komplicerede lege med flere regler  

• Fordybende opgaver  

• ”Flerbenede” beskeder  

• Større krav om selvhjulpenhed og motivation til mere selvstændighed  

• At de begynder at øve sig i at konfliktløse selv 

• Blive bedre til at vente på tur og tilsidesætte egne behov 

• Spille mere komplicerede brætspil 

• Have forløb, hvor de fordyber sig i alderssvarende emner 

Vi arbejder ud fra en årsplan med fastsatte datoer for forældremøde i børnehaven og på skolen, besøg på 

skole og i SFO, overleveringsmøde m.m. 

Der afholdes møder imellem skole, SFO samt personale fra Myretuen og Solsikken, hvor der afstemmes 

forventninger, og hvor der erfaringsudveksles. 
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Øvrige krav til indholdet i den pædagogiske 

læreplan 

 

Inddragelse af lokalsamfundet 

”Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan dagtilbuddet inddrager lokalsamfundet i 

arbejdet med etablering af pædagogiske læringsmiljøer for børn.” 

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

 

 

Hvordan inddrager vi lokalsamfundet i arbejdet med at skabe pædagogiske læringsmiljøer 

for børn? 

Det er en stor del af Myretuens DNA, at vi ligger i netop Gevninge. Vi benytter os utrolig meget af vores lo-

kalområde.  

• Vi cykler og går rundt på stier og fortove i hele byen 

• Vi tager til eng, strand eller skov i nærmiljøet 

• Vi leger på de lokale legepladser, og besøger også gerne Solsikken 

• Vi besøger skole/gymnastiksal/hal 

• Vi bruger det lokale bibliotek eller tager bussen til Lejre og besøger det bibliotek 

• Vi handler i de lokale butikker 

• Vi deltager til arrangementer i kirken 

• Vi deltager i ”Bevæg dig for livet” sammen med skolen og Solsikken 

• Vi tager gerne bussen til Roskilde, Sagnlandet eller Mannerup Møllegård 

• Vi bakker op om lokale initiativer, hvor det giver mening for børnenes trivsel og udvikling 
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Arbejdet med det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø 

”Arbejdet med det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø i dagtilbuddet skal integreres i det 

pædagogiske arbejde med etablering af pædagogiske læringsmiljøer.  

Børnemiljøet skal vurderes i et børneperspektiv, og børns oplevelser af børnemiljøet skal ind-

drages under hensyntagen til børnenes alder og modenhed.” 

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

 

Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig børnemiljøvurdering.  

Eksempel på hvordan der kan arbejdes med børnemiljøet og redskab til udarbejdelse af børnemiljøvurde-

ring: 

 

https://dcum.dk/dagtilbud/vaerktoejer-og-inspiration/vaerktoejskasse-bedre-boernemiljoe 

 

 

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

læringsmiljø? 

Det fysiske læringsmiljø 

I det fysiske læringsmiljø er børnene medskabere af rummet og legepladsens indretning. Vi bestræber os 

på, at der er mulighed for at være fleksible i vores rum, så de enkelte rum kan tilpasses børnenes behov på 

den enkelte dag. Der er både mulighed for at skabe mindre områder med plads til fordybelse, samt skubbe 

møblerne til side og lege med faldskærm, sætte gynger op indendørs eller lege stopdans. Vi har mange 

små rum, som børnene kan fordele sig i, så de ikke alle skal være i det samme rum.  

Vi bruger rummene ud fra en idrætspædagogisk tankegang. Børnene må klatre, hoppe m.m., i møbler, vin-

dueskarme m.v. 

Udendørs har vi en dejlig legeplads, der ligeledes er indrettet med forskellige læringsmiljøer, der inviterer 

børnene til forskellige typer leg. 

Det psykiske læringsmiljø 

Vi har en respektfuld tone blandt børn og voksne. Vi er bevidste om, at vi taler ordentligt til hinanden, vi to-

lererer ikke nedladende sprogbrug og er meget opmærksomme på, at både børn og voksne taler i et re-

spektfuldt tonefald til og om hinanden. Ved konflikter høres begge parter, hos os er det vigtigt, at alle føler 

sig set og hørt. 

Vi siger godmorgen og farvel til alle og forventer det samme af børn og forældre. 

Det æstetiske læringsmiljø 

Børnene er medskabere af det æstetiske læringsmiljø ved at børnene er kreative og har medbestemmelse 

ift. hvad der udstilles i Myretuen. Det kan være billeder de har malet, kreative ting der er klippet og klistret 

eller det kan være blomster der er plukket på ture eller på legepladsen. Det er vigtigt for os, at børnene har 

et tilhørsforhold til Myretuen, det er deres institution, og de må gerne kunne se og genkende deres egne 

spor. Vi planter blomster med børnene på legepladsen og til bedsteforældredag kommer bedsteforældrene 

med blomster der plantes ud, så Myretuen bliver fin.  

https://dcum.dk/dagtilbud/vaerktoejer-og-inspiration/vaerktoejskasse-bedre-boernemiljoe
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Vi bestræber os på, at børnene igennem de pædagogisk tilrettelagte forløb, får stimuleret deres sanser, fø-

lelser og oplevelser. Ofte vil der være udstillet produkter, der netop har hjulpet børnene med at bearbejde 

de indtryk de har fåeet.   

 

 
 

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. 
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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 Idrætsinstitutionen Myretuen understøtter vores pædagogiske læringsmiljøer børnenes alsidige udvikling 

ved at:  

- Vi lægger vægt på, at alle børn udvikler og udfolder sig i deres eget tempo, eget niveau og inden 

for deres egne præmisser. Vi møder børnene i deres zone for nærmeste udvikling, så vi giver dem 

mulighed for at udvikle sig der hvor de er. F.eks. En dag står en medarbejder i en skiftesituation 

med en dreng på 2 år, da drengen har fået bleen af og smidt den i skraldespanden siger drengen 

”tis tis” og kigger hen på toilettet, Pædagogen siger ”du vil gerne på toilettet, kom så hjælper jeg 

dig”. En af de mindre børn ser den toårige dreng gå på toilettet og vil derefter også gerne selv 

prøve og får lov.  

- Det er vigtigt her i Idrætsinstitutionen Myretuen, at børnene føler sig trygge ved de voksne. Vi er et 

lille hus og børnene kender alle voksne i huset og ved at de kan komme til en hver voksen for at 

søge trøst eller hjælp. F.eks. En morgen kommer et børnehavebarn tidligt, barnet er ked af det og 

vil helst ikke sige farvel til mor, en vuggestuevoksen går med barnet ud og vinker farvel til mor. 

Bagefter gå den voksne og barnet ind og sætter sig og putter lidt, efter 5 minutter er barnet klar til 

at gå ud og lege. Barnet kender den voksne fra dengang barnet har gået i vuggestue og derfor er 

barnet tryg ved at få hjælp af den voksen.   

- Vi går op i, at vi har kontakt til alle børnene omkring os hver dag. Det er vigtigt i institutionen at ar-

bejde med den gode relation til barnet, da det vil styrke barnets selvværd og selvtillid, og dermed 

støtte barnet i dets lyst til at udforske og udvikle sig i omgivelserne omkring sig.  

- Her i Idrætsinstitutionen Myretuen går vi op i at børnehave og vuggestue har kontakt så ofte som 

muligt. Når vi er ude, har vi en fælles legeplads hvor børnene kan blande sig. Vuggestuebørnene 

kan spejle sig i børnehavebørnene og børnehavebørnene lærer at hjælpe vuggestuebørnene.  

- Det er vigtigt for os at vi følger børnenes spor og at vi laver aktiviteter ud fra hvad der interesserer 

børnene. Vi er omstillingsparate og følger børnene i deres udforskningslyst, så hvis de bliver opta-

get af noget andet end den aktivitet der er i gang, så følger vi dem og støtter op om det de er opta-

get af.  

- Vi har i løbet af dagen en fast struktur (f.eks. faste tidspunkter til spisning) der giver genkendelig-

hed for børnene i hverdagen, men samtidig er det også muligt en gang i mellem at bryde de faste 

rammer. F.eks. i børnehaven har de selv madpakker med og det gør det muligt fra tid til anden at 

gå ud et andet sted end institutionen og spise uden det er planlagt.  

- Det vigtigt at vi er omstillingsparate i forhold til hvad børnene har brug for. F.eks. Hvis et barn har 

brug for en bestemt måde at sige farvel på til deres forældre, med hjælp fra en voksen, så finder vi 

en måde, hvorpå vi kan hjælpe barnet med at få opfyldt det behov.  

- Som medarbejder i Idrætsinstitutionen Myretuen arbejder vi med at sætte ord på børnenes behov 

og følelser, så de selv lære at sætte ord på deres følelser og evt. på andres følelser. At sætte ord 

på barnets følelser giver dem oplevelsen af at blive anerkendt i den følelse barnet står i, i en given 

situation.   

- Idrætsinstitutionen Myretuen er indrettet sådan så den indbyder både til vild og stille leg. Vi har et 

tumlerum, hvor børnene kan bygge forhindringsbaner eller andet og lege vilde og risikofyldte lege i 
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trygge rammer. Vi har også flytbare borde, hvor børnene kan lege med perler, tegne eller lave an-

dre stille aktiviteter.  

 

 
 

 

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. 

Her i Idrætsinstitutionen Myretuen arbejder vi med social udvikling i forskellige former for fællesskaber. Vi 
ønsker, at alle børn trives og indgår i sociale fællesskaber, samt at alle børn udvikler empati og relationer.  
 
Det pædagogiske personale understøtter aktivt børnenes venskaber, og opfordrer til legeaftaler på tværs af 
køn og alder. I vores fællesskabskultur giver vi mulighed for, at alle børn føler sig inkluderet i fællesskabet 
med netop deres styrker, udfordringer, erfaringer, følelser samt give plads til at rumme forskelligheder. Det 
pædagogiske personale understøtter og hjælper børnene med at sætte ord på tanker, følelser og handlin-
ger. Dette skaber mulighed for, at børnene er i stand til at forstå egne og andres følelser, samt at kunne ud-
trykke dem på en konstruktiv måde. 
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I vuggestuen kan det f.eks. foregå ved at man ved anvendelse af ord og tegn tydeliggøre overgangen fra 
stue til badeværelse. Samt at børnene skal forberede sig på at vente på tur for at vaske fingre inden fro-
kost. Det vil sige, at det inkluderer fællesskabet blandt børnenes sociale udvikling ved at tilsidesætte egne 
behov, samt at udvikle social forståelse og afkodning af sociale situationer.  

 
I børnehaven afholdes der én gang om ugen gruppedag, hvor børnene opdeles efter alder. Her udarbejdes 
de pædagogiske aktiviteter ud fra børnenes kompetencer og evner, hvilket giver mulighed for at udforske 
nye erfaringer. Dette kommer blandt andet til udtryk, når børnene inddrages i forløbsprocessen, hvori per-
sonalet forholder sig til børnenes præferencer. Børnenes medindflydelse skaber engagement, empatisk 
nysgerrighed og demokratisk dannelse. 
 
Vi bestræber os på, at danne inkluderende rammer for leg, hvori børnene øver sig i kommunikation, for-
handling samt evnen til at afkode hinanden. Social læring i leg skaber mulighed for at udvikle børnenes for-
ståelse og anvendelse af ord og tegn, hvilket styrker børnenes evne til at udtrykke samt tydeliggøre deres 
følelser. Et eksempel på dette er stop-tegnet, som er et udbredt kommunikationsværktøj blandt børnene.  
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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. 

I Idrætsinstitutionen Myretuen understøtter personalet børnenes sproglige udvikling ved at have fokus på 

udvikling af kommunikation og sprog i voksen-barn-interaktioner samt i børnefællesskaber. Det pædagogi-

ske personale bestræber sig på, ikke at irettesætte børns forkerte udtale, men i stedet gentage korrekt på 

en anerkendende måde. 

Det pædagogiske personale balancerer med at tilrettelægge et pædagogisk rigt sprogmiljø, hvor der er fo-

kus på hvert enkelt barn, og at børn lærer i forskellige tempi. I praksis viser dette sig i dialogen mellem barn 

og voksen, hvor barnet f.eks. bliver bevidst om, at en fisk ikke bare er en fisk, men også kan være en laks, 

makrel eller torsk etc. 

I idrætsinstitutionen Myretuen finder personalet det vigtigt at fremstå som gode sproglige rollemodeller for 

hvert enkelt barns udvikling af sprog og kommunikation. Gennem leg og fantasi udvikler børnene deres 

sproglige færdigheder, hvor vi som rollemodeller skal klæde børnene på til at kunne skelne mellem fantasi 

og virkelighed.  

I børnehaven arbejder vi i praksis bl.a. med dialogisk læsning, reflekterende samtaler med børnene om 

dagligdagens gøremål og rutiner. Igennem aktiviteter og lege sætter vi fokus på begreber, som f.eks. kan 

komme til udtryk gennem bevægelse og leg på forhindringsbane, faldskærm og stopdans. 

Sproget er både verbalt og nonverbalt, derfor lærer det pædagogiske personale ligeledes børnene at be-

nytte og afkode kropssprog, tegn og mimik. Allerede i vuggestuen møder børnene dette, idet de med tegn, 

som f.eks. stop, vinke eller kom, bliver i stand til at udtrykke deres behov samt aflæse andres. I vuggestuen 



 

17 

Institutionens navn 2020-2022  Lejre Kommune – ”Vores Sted” 

arbejder vi også i praksis bl.a. ved at lære igennem sang- og fagtelege, rim/remser, pege- og billedbøger, 

som styrker børns produktive og respektive sprog. 

I iIrætsinstitutionen Myretuen har vi et tæt samarbejde med eksterne samarbejdspartnere og ergoterapeu-

ter, som f.eks. talepædagoger i Lejre kommune. 
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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 relationsdannelse udgår fra kroppen”. 

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

 

 

Pædagogiske mål for læreplanstemaet: 

1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udforsker og eksperimenterer med 

mange forskellige måder at bruge kroppen på.  

2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn oplever krops- og bevægelsesglæde 

både i ro og i aktivitet, så børnene bliver fortrolige med deres krop, herunder kropslige 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. 

Vi i Idrætsinstitutionen Myretuen understøtter, at børn udforsker og eksperimenterer med mange forskellige 

måder at bruge kroppen på. Det gør vi ved: 

- Vores institution er indrettet så der er mulighed for forskellige måder at bruge kroppen på både i 

vuggestuen og børnehaven. Vi har eksempelvis tumlerum, som børnene kan lege rundt i og udvikle 

deres vestibulærsans, også kaldet labyrintsansen, det er den sans som fortæller os, hvor vi er i et 

rum og hvor vores position i forhold til hvad der omkring os. Derudover bruger børnene også deres 

kinæstetiske sans også kaldet muskel/led- sansen, som er den sans vi bruger til koordination af 

kroppen. Vi er opmærksomme på, hvornår børnene har brug for hjælp til at udfolde sig motorisk, 

det kan f.eks. være ved at holde i hånd igennem forhindringsbanen. Eksempel: I børnehaven har 

de lavet en forhindringsbane med en balancebom, en 3,5-årig pige tør ikke gå over bommen selv 

og kravler i stedet henover den. En pædagog går hen til pigen og tilbyder at holde hende i hånden, 

pigen takker ja og sammen med pædagogens hjælp går hun nu over bommen. Efter nogle gange 

med hjælp fra pædagogen vælger pigen, at hun vil forsøge selv og går nu over bommen uden 

hjælp.  

- Vi har dukkekrog, som de kan lege med dukker i, hvor børnene har plads til ro og fordybelse og 

mulighed for at give deres fantasi frit spil, og vi har borde hvor børnene kan fordybe sig i eksempel-

vis at tegne en tegning eller lave et puslespil, her bruger de deres finmotorik.  

- Vores borde er på hjul, så der er mulighed for at rykke dem og udnytte gulvpladsen og rummet på 

forskellige måder, f.eks. at lave en forhindringsbane, eller til stopdans.  
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- Da vi er en Idrætsinstitution tænker vi bevægelse ind i hverdagen. F.eks. har vi en fast cykeldag om 

ugen både i vuggestue og børnehave, her er alle børn ude og cykle enten på motorcykel, løbecykel 

eller almindelig cykel. Vi har også en ugentlig dag, hvor vi er i gymnastiksalen.  

- I børnehaven er der fast lagt ind, at børnene har hviletid, her ligger børnene på et underlag og lytter 

til en historie, og får slappet af i hele kroppen. Hviletid har en varighed på 30 min. Det skaber rum 

for ro og hvile.  

- Vores legeplads er indrettet med bakker, skov og forskellige legestativer, som alt sammen indbyder 

til bevægelse.  

- I Idrætsinstitutionen Myretuen arbejder vi med selvhjulpenhed, og giver plads og tid til at øve sig. 

Eksempel: En dag har vuggestuen været på legepladsen, da de kommer ind skal børnene tage de-

res tøj af. En 2-årig dreng står og kigger lidt, en pædagog går hen til drengen og siger ”kom med 

hen til giraffen (støvleknægt)”, drengen går med pædagogen. Henne ved giraffen viser og forklarer 

pædagogen, hvordan drengen skal placere foden for at kunne få sin sko af, bagefter prøver dren-

gen selv. Næste gang de har været på legepladsen og kommer ind, går drengen selv hen til giraf-

fen og prøver. 

- Når vi indkøber legetøj til Institutionen indtænker vi bevægelse og motorik. F.eks. har vi indkøbt en 

trampolin til legepladsen, fugleredegynge og skumredskaber både i vuggestue og børnehave til at 

lave forhindringsbaner med.  

- Som Idrætsinstitution arbejder med vi med at dygtiggøre os inden for motorik, sanser og bevæ-

gelse. Det betyder at vi samarbejder med DGI, som eksempelvis har været med på et forældre-

møde og holde foredrag om sansemotorisk udvikling og selvhjulpenhed. Derudover har vi også pro-

jektet ”Bevæg Dig For Livet” som har til mål at få flere mennesker generelt til at bevæge sig hver 

dag. Endvidere tager medarbejderne på DIF´s idrætskonference, som omhandler krop, sanser og 

bevægelser. 

- Vi støtter op om risikofyldt leg med trygge rammer. Dette kan eksempelvis være at kravle højt op 

på en reol med en madras under, så hvis man falder ned, så lander man blødt. Det kan også være 

at arbejde med en slåkultur, hvor man stiller nogle regler og rammer op for en ”slåskamp”, eksem-

pel: at man skal holde sig inde på en madras, man skal have hænderne på ryggen, man må kun 

bruge kroppen til at skubbe med og man aftaler et stop ord. 
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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. 

Natur, udeliv og science sætter spor langt ind i det voksne liv. I idrætsinstitutionen Myretuen inddrages bør-

nene som aktive medskabere af egen læring. Dette gøres ved, at det pædagogiske personale optræder 

som gode rollemodeller i udelivet og tager udgangspunkt i børnenes nysgerrighed til naturen. I praksis bety-

der det, at det pædagogiske personale deltager aktivt i alle vejrforhold samt opfordrer børn til at være nys-

gerrige på dyr og planter. 
 

Vi støtter og guider børnene til bl.a. at øve sig i udelivet således, at de opbygger tillid til egen færden i natu-

ren. I vuggestuen betyder det i praksis at lære børnene ikke at træde på en snegl eller ødelægge edderkop-

pespindet i legehuset, og samtidig imødekomme børnene med forklaringer om sammenhæng i udelivet, 

hvilket samtidig styrker børnenes udvikling af empati for både dyr og hinanden.  

 

I børnehaven får børnene lov til at lære om årsag, virkning og sammenhæng i naturen f.eks. mellem dyr og 

natur, vejrforhold og skiftende årstider. I praksis møder børnene disse sammenhænge på legepladsen og i 

temaforløb, som f.eks. kan optræde i et forløb omkring jordens fire elementer, hvor der stiftes bekendtskab 

med vand, luft, ild og jord. Her benytter børnene sanser til at eksperimentere med naturen, f.eks. ved at 

plante og så eller lave snobrød over bål. 

 

I børnehaven udfordres børnene også med science-forsøg, hvor forskellige eksperimenter udføres, f.eks. 

med henblik på at besvare spørgsmålene ”Hvad sker der med isen, når man tager den ud af fryseren?”, 

”Hvordan får vi bygget tårnet, så det ikke vælter?” og ”Kan en fjer flyde eller synke i vand?”. 
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Vi bestræber os på at lære børnene om kendskab til bæredygtighed, miljø og klima. Det gør vi i praksis ved 

at tale om, hvilke ting man må efterlade i naturen og hvilke ting, man tager med hjem i skraldespanden. På 

en tur til skoven taler vi f.eks. om, at æbleskroget fra madkassen må blive liggende som mad til insekter og 

andre dyr, mens plasticposen skal med hjem i skraldespanden. Her imødekommer det pædagogiske perso-

nale ligeledes børnenes nysgerrighed ved naturen ved f.eks. at indlede til dialog omkring fødekæden i natu-

ren. 

 

I Idrætsinstitutionen Myretuen har vi en god, gammel legeplads med mulighed for fordybelse, som giver 

børnene en følelse af at lege uforstyrret på varieret terræn med buske, bakker og skov. Vores legeplads 

rummer andre legemuligheder end de indendørs lege, hvor børnene kan prøve kræfter med mere fysisk og 

”risikofyldt” leg, som også styrker deres grovmotoriske færdigheder samt deres kropslige, sanselige og fø-

lelsesmæssige udvikling. 
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Kultur, æstetik og fællesskab 

”Kultur er en kunstnerisk, skabende kraft, der aktiverer børns sanser og 

følelser, ligesom det er kulturelle værdier, som børn tilegner sig i 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. 

I Idrætsinstitutionen Myretuen har vi fokus på kultur, æstetik og fællesskab, som skaber rammerne for bør-
nenes følelsesmæssige udvikling, samt mulighed for faglig læring. I disse pædagogiske rammer understøt-
ter det pædagogiske personale børnenes mulighed for at beskæftige sig med kultur, både gennem obser-
vation, samt aktiv deltagelse.  Gennem en kreativ- og aktiv udfoldelse eksperimenterer børnene med san-
ser, følelser, fantasi og formsprog. 
   
Dette kommer til udtryk i vuggestuens hverdag, hvor børnene præsenteres for en variation af forskellige 
madtyper – alt fra vegetarmad til indisk. Her lægges der vægt på, at børnene, i fællesskab med de voksne, 
smager på maden. Således forholder børnene sig til kulturelle forskelle, hvilket styrker deres evne til at af-
spejle sig, samt anerkende andres kulturelle udgangspunkt.  
 
På anden vis kommer de kulturelle og æstetiske praktiser til udtryk i børnehavens traditionen “bedsteforæl-
dredag”, hvor børnene i et inkluderende samarbejde med bedsteforældrene planter blomster ude på lege-
pladsen. Denne udsmykning minder børnene om en fælles kulturel samt æstetisk oplevelse, hvilket styrker 
følelsen af samhørighed og fællesskab i institutionen.  
 
Ligeledes er der særligt fokus på forskellige forløb, hvori traditioner såsom jul, påske, fastelavn og hallo-
ween inddrages. Her skabes der mulighed for at udforske og eksperimenterer med forskellige redskaber og 
materialer, såsom pap, glimmer, ler og maling m.m. Derudover har vi et tæt samarbejde med Lejre Kom-
mune, hvor børnene gennem kulturprojektet Dronten, inviteres ind i en verden fyldt med kreativitet. Her ud-
forsker børnene forskellige kunstneriske udtryk, såsom drama, dans, musik og teater.  
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Således prioriterer vi en fælles nuanceret, samt omfavnende kulturel forståelse, hvori alle bliver mødt med 
omsorg, nysgerrighed og tryghed. Således at der skabes plads for alle kulturelle baggrunde. Vi bestræber 
os på, at inddrage forældre i et stort omfang, således at den inkluderende dialog mellem forældre og det 
pædagogiske personale, styrker et samarbejde bygget på kultur, værdier og normer.   
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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. 

Vi evaluerer løbende vores pædagogiske arbejde på stuemøder og personalemøder. Stuemøder afholdes 

sædvanligvis hver 4. uge. Her evalueres udvalgte aktiviteter, som der er blevet arbejdet med i den sidste 

periode. På personalemøder planlægges kommende måneds aktiviteter. Vi arbejder for tiden med SMTTE- 

modellen. I det kommende år vil vi være nysgerrige på, om der skal arbejdes med en anden evaluerings 

model. Hver stue har en mappe, i denne findes den aktuelle pædagogiske læreplan. I denne mappe vil der 
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også ligge SMTTE-modellen både som skabelon og de allerede udfyldte modeller. Når der skal være pæ-

dagogisk tilsyn, findes disse evalueringer frem, da de danner fundamentet for den fremadrettede pædago-

giske udvikling.   

 

 

 

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. 

Læreplanen skal bruges som et arbejdsredskab for ledelse og personale. Den skal jævnligt tages op på 

personalemøder og stue møder, hvor vi drøfter om vi gør det, vi har besluttet eller om der er noget, der har 

ændret sig. 

På ét personalemøde om året revideres læreplanen i forhold til de evalueringer, der har været i løbet af 

året. Den indgår ligeledes i det årlige pædagogiske tilsyn. 

Den skal også være et punkt på et par af bestyrelsesmøderne, så vi sikrer det tætte samarbejde med foræl-

drene den vej.  
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Her kan I finde yderligere inspiration til 

arbejdet med den pædagogiske læreplan 

Til at understøtte og inspirere jeres videre arbejde med den styrkede pædagogiske læreplan er 

der udviklet en række øvrige materialer. Alle inspirationsmaterialer – nuværende og kommende 

– kan findes på www.emu.dk/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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