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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? 
 

 

 

 

 

 

Børnehuset Solsikken er en integreret 0-6 års daginstitution beliggende i Gevninge landsby. 

Vi er et hus som har særlig fokus på natur og ude liv. Vi bruger uderummet som et ekstra rum, 
hvor der er plads til anderledes og mere lærerig spændende aktiviteter. Vi bruger ofte vores nær-
område hvor vi har skov, mark og strand. Bussen holder lige ude for døren og tager os b.la. til Ros-
kilde, Lejre forsøgscenter og København. 

Vi har store lyse lokaler og bruger de fysiske rammer til b.la at kunne arbejde i små grupper med 
børnene. 

Vores kerneopgave er at skabe livsduelige børn, som med afsæt i fællesskabet sikres trivsel, ud-
vikling, læring og dannelse. Vi vægter nærvær og respekt for hinanden højt. Vi har en god kultur i 
huset, med at behandle hinanden ordentligt, tale pænt til hinanden og vise hensyn til vores forskel-
ligheder. Solsikken skal være et rart sted at være for både børn og voksne. 

I vuggestuen er der plads til 24-30 børn fordelt på 3 grupper og i børnehaven er der plads til 60-80 
børn fordelt på 3 grupper.  Vi arbejder med aldersopdelte grupper i mini – mellem og stor gruppe i 
både vuggestuen og børnehaven. Vi har som udgangspunkt fast personale tilknyttet den enkelte 
gruppe, men vi hjælper hinanden på tværs af grupper i hele huset ved ferier, sygdom og projekter.  

Vores pædagogik 

Vi tager udgangspunkt i barnets individuelle behov og giver nærvær og omsorg som første priori-
tet.  

Vi tilstræber at gøre børnene selvhjulpne og bevidste om deres egne ressourcer. De større børn 
opfordres til at hjælpe de mindre og vi arbejder med udvikling af barnets sociale bevidsthed, så de 
har det godt og trives ved at gå i institution. 

Vores værdier i børnehuset er: 

Leg 

Nysgerrighed 

Natur 
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Vi er i dagligdagen i tæt dialog med forældrene og vægter det gode samarbejde, hvor vi deler vig-
tig information om det enkelte barn. 

Det er vigtigt for os i Solsikken, at børnene fornemmer et trygt miljø, der giver mulighed for trivsel 
og mange former for læring og udvikling. Når børnene oplever de mestre noget nyt, vokser de på 
det personlige plan. 

Personalet arbejder anerkendende med fokus på det enkelte barns nærmeste udviklingszone og at 
hvert barn har forskellige måder at lærer på. Gennem afvekslende aktiviteter tilbydes børnene et 
spændende læringsmiljø. Vi tilrettelægger og tilpasser aktiviteter ved at iagttage børnene og der-
ved tilpasse vores pædagogiske praksis, så den passer til det enkelte barn og den enkelte børne-
gruppe. 

 

 
 

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:  
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▪ 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 

 
 

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 
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Hvordan kommer de fem centrale elementer fra det fælles pædagogiske grundlag til udtryk hos os 

og bliver omsat i vores hverdag sammen med børnene? 

I børnehuset Solsikken er vi pædagogisk optaget af, at barnesynet defineres som: ”At det at være barn har 

værdi i sig selv”. Dette gør vi ved at understøtte det enkelte barns læreproces med udgangspunkt i det  barnet 

allerede kan. Vi understøtter det ved at følge barnets spor. Vi møder barnet positivt, når det inviterer os eller 

andre børn ind i dialogen, relation eller legen. Det er med til at barnet føler sig værdsat. 

Børnefællesskabet er en ressource som tilbyder rigtig mange forskellige kompetencer. Det er vigtigt, at vi 

hjælper det enkelte barn med at byde ind med deres kompetencer. Alle børn har noget godt at tilbyde, som 

de andre børn kan lærer noget af. Vi er optaget af, at børnene lærer at se, lytte og forstå hinandens forskel-

ligheder på tværs af alder og køn. 

Børnene skal have medbestemmelse, med ansvar og forståelse for demokrati. Gennem dagens aktiviteter 

og gøremål, giver vi børnene mulighed for at være medbestemmende i hverdagens små demokratiske be-

slutninger, i det omfang de udviklingsmæssigt er klar til det. Derved lærer barnet at være ansvarlige over for 

hinanden og for de små opgaver de stiles for. 

I Solsikken tillægger vi børnenes leg stor værdi. Gennem leg udvikler børnene sig personligt, socialt, sprog-

ligt, og motorisk. Vi voksne er 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 en del af et fællesskab. 

Vi er opmærksomme på, at læring finder sted hele dagen. Dette sker både i form af tiltænkt læring og ikke 

tiltænkt læring. Den tiltænkte læring finder sted ved planlagte aktiviteter og projekter. Her har vi faglige læ-

ringsmål, med henblik på børnenes nærmeste læringszone. Den ikke tiltænkt læring finder sted hele dagen, 

igennem interaktioner med hinanden og de daglige rutiner. De voksne i Solsikken har en vigtig rolle i begge 

henseender. Vi ser en stor vigtighed i at kende det enkelte barn godt og sørge for at alle børn trives, lærer, 

udvikler sig og dannes gennem trygge pædagogiske læringsmiljøer, hvor legen er grundlæggende, og hvor 

vi tager udgangspunkt i børneperspektivet. 

 
I Solsikken indgår barnet i et fællesskab med andre børn og voksne, som er fælles om at skabe det sociale 
rum, som de enkelte børn lærer og udvikler sig igennem. Sammen med det pædagogiske personale I Sol-
sikken har de andre børn betydning for, hvilken erfaringer det enkelte barn gør sig, når der er I Solsikken. 
 
Leg, dannelse og læring sker i børnefællesskaber, som det pædagogiske personale I Solsikken sætter ram-
merne for. Relationer og venskaber er afgørende, hvis barnet skal opleve at være en del af fællesskabet og 
blive anerkendt og lyttet til. Børn udvikler deres personlige og faglige kompetencer gennem fællesskaber i 
med-og modspil med andre. 
 
I hverdagen I Solsikken skaber det pædagogiske personale plads til, at barnet både kan vise initiativ og 
være aktivt deltagende, samtidig med at skaber rum for alle børn, nye relationer, muligheder for at prøve 
forskellige positioner. 
I Solsikken børnefællesskaber er vi bevidst, at børn etablerer venskaber på tværs af alder, køn og kultur, og 
at mobning forebygges. Her har forældrene et medansvar ved at anerkende alle familier I Solsikken uanset 
familiernes forudsætninger. 
 
Et eks. et projekt med Grønne Spirer, regnorm hvor det indeholder forskellige typer opgaver og hvor pæda-
gogen kan iagttage børnegruppen i samspil i mindre gruppe på tværs af stuerne. Pædagogen og den bør-
negruppe kan udveksle erfaringer i deres tilbagemeldinger, fokusere på engagement, samarbejde og kom-
munikation undervejs i processen. 
 
Vi er bevidst I Solsikken om de voksnes fællesskaber er med til at signalere veje til, at skabe fællesskaber 
mellem børn. Vi har fokus på de rammer og struktur vi sætter omkring børn og deres mulighed for at skabe 
børnefællesskaber, og det er fundamentet for børn videre i deres sociale liv og færden i samfundet og i 
daginstitutionen. Det hele er i samarbejde mellem pædagoger, pædagogiske medhjælpere og forældrene i 
Solsikken i fokus. 
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Dannelse og børneperspektiv 

 

Børn skal høres og tages alvorligt som led i starten på en dannelsesproces og demokratisk 

forståelse. Børn skal være aktive medskabere af deres egen læring og udvikling inden for 

rammer, som de voksne har ansvaret for og de skal derfor føle, at de har en stemme i deres 

dannelsesproces. 

 

Derfor skal det pædagogiske lytte til børnenes oplevelse af, hvordan det er at være i dagtilbud. 

Hvordan er deres oplevelse af, om de mestrer, kan finde mening og hører til? 

 

Børns oplevelse af indflydelse er en tidlig del af deres dannelsesproces og af udviklingen af 

demokratisk forståelse. Hvordan sikrer vi børnenes ret til medbestemmelse og hvordan 

understøtter vi deres tiltagende mestring af eget liv? 

I Solsikken understøtter vi børnenes mestring af eget liv ved aktivt at arbejde med hverdagslivets 

læring og udviklingen af barnets selvstændighed. 

Vi arbejder målrettet med de pædagogiske rutiner, såsom måltidet og påklædning, da disse 

gentagelser og rutiner er umiddelbart meningsskabende for børnene og genkendelige. 

Genkendeligheden og gentagelsen i rutinerne skaber forudsigelighed, som på sigt skaber 

handlingsrum, som børnene selvstændigt kan navigere i. Børnene vil opleve en differentiering i de 

daglige rutiner som tager udgangspunkt i barnet udvikling og selvhjulpenhed. 

Ved at børnene véd, hvad der forventes af dem gør, at de kan agere selvstændigt heri. 

 

Det er blandt andet gennem de pædagogiske rutiner, at vi sikrer børnenes medbestemmelse. Når 

børnene véd, hvad der skal ske og kan forudsige de handlinger, som rutinerne påkalder, kan de 

bidrage. Her anser vi, i fuld overensstemmelse med vores børnesyn, børnenes bidrag som vigtige 

og væsentlige elementer i vores pædagogiske arbejde og fællesskab. 

 

Ligeledes arbejder vi med børnenes mestring og ret til medbestemmelse ved at understøtte 

børnenes sproglige og følelsesmæssige udvikling, så deres evne til at handle og tænke 

selvstændigt erfares og udvides. 

Ud fra Solsikkens didaktiske og pædagogiske overvejelser arbejdes der med det samlede praksis 

arbejde i forhold til børnenes mestring af eget liv og ret til medbestemmelse på følgende måder; 

Vi lader børnene deltage i oprydning, af- og påklædning, dække bord, osv. 

Vi lytter til, hvad børnene er optaget af. 

Vi hører, ser og anerkender barnets initiativ. 

Vi tager ansvar for, hvornår børnene har valg. 
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Vi hjælper børnene med at sætte ord på deres oplevelser. 

Vi anerkender børnenes følelser og giver plads til, at børnene kan udtrykke sig og sine behov. 

 

 

 

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? 

Solsikken skal være et trygt og rart sted at være. Vi læger vægt på at alle børn føler sig set og 
hørt, hver dag. Det kan være forskelligt, hvad der gør, at det enkelte barn føler sig set og hørt. Vi 
lægger et stort arbejde i at lære det enkelte barn at kende, og herved blive opmærksomme på de-
res forskellige behov. 

Et trygt og stimulerende pædagogisk læringsmiljø er udgangspunktet for arbejdet med børns læ-
ring. Børnene er i læringsmiljøer hele tiden og bevæger sig ind og ud af disse læringsmiljøer gen-
nem hele dagen, hvor de også indgår i fællesskaber og samspil. 

 I Solsikken sørger vi for, gennem hele dagen at etablerer pædagogiske læringsmiljøer ude som 
inde, der med leg, planlagte aktiviteter, spontane aktiviteter samt daglige rutiner, giver børnene 
mulighed for at trives, lærer, udvikle sig og dannes. 

Vi forsøger at følge børnenes spor, nysgerrighed og interesser, inden for de rammer vi har sat af 
pædagogiske læringsmål. At være fleksible inden for rammerne, giver bedre mulighed for at ind-
drage børneperspektivet. 

Vi arbejder løbende med vores fysiske læringsrum. Vi forsøger at skabe tydelighed og overskue-
lighed for børnene, der viser hvad man kan lege med og hvor. Vi skaber små rum i det store rum, 
som indbyder til forskellige former for leg.  

Vores legeplads benytter vi også som et læringsmiljø for børnene, hvor vi løbende forandre og 
udvikler de små rum i det store rum. Vi har b.la. mudder køkken, bålplads med shelter og plantet 
frugt træer og frugtbuske strategisk, så de med årene er med til at danne små rum i det store rum.  
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Vi skaber rum til både stillesiddende aktiviteter og fysiske aktiviteter, inde som ude. Vi har fokus på 
mindre grupper som giver mulighed for fordybelse og arbejdet med specifikke behov. 

Vi har i vuggestuen arbejdet meget med overgangene i dagligdagen. Målet er, at børnene skal 
opleve hverdagen som glidende og naturlig med mange faste rutiner. Vi ser alle områder i vugge-
stue og tidspunkter i dagligdagen som et læringsmiljø og læringsrum. Vi sørger for at have struktur 
på de voksne, modsætning til at have struktur på børnene, da vi tror på, struktureret og velforberedt 
voksen giver overblik og ro til, at børnene kan være i et flow med både leg og læring. 
 
 Personalet planlægger aktiviteter 1 uge frem og vi udarbejder et årshjul til efter sommerferien 
 med temaer, pædagogiske handleplaner. 
 Vi laver stue aktiviteter og aktiviteter på tværs af stuerne, således at børnene har mulighed for at 
lære de andre børn og voksne at kende og blive trygge ved dem. Aktiviteter er selvfølgelig et mål 
for den 
enkelte dag, men vejen derhen er lige så vigtig, hvis den optager børnene. 
 
Et eksempel om formiddagen, hvor vi er på vej til legepladsen. At tage tøj og sko på i 
garderoben, kan i perioder udvikle sig til en længere fordybelse i at tage tøj og sko 
på selv. 
Her bliver garderoben et læringsmiljø, hvor vi har fokus på selvhjulpenhed. Det kan ende med, at 
vi bruger det meste af tiden i garderoben og en lille del på legepladsen. Andre dage er det netop 
det, at være på legepladsen, der er et vigtigt læringsrum og vi øver selvhjulpenhed en anden gang. 
 
På stuerne tilpasser vi vores indretning den gældende børnegruppe. Indretning skal give mening 
for alle aldre. Vi laver de lege/læringsrum, som vi kan, se optager børnegruppen, eller stiller et 
legemiljø op som opfordre og inspirere til leg. Det er fx. dukkekrog, et køkkenhjørne, madras til 
hoppe-leg. Vi bestræber os på, så børnene kan se, hvad der er af legetøj. Noget legetøj skal man 
have en voksne til at hente, og det er bevist, at vi giver legetøjet værdi, ved at ikke rodet det hele 
samme. Og vi passer på det. 
 
At sige godmorgen og at sige farvel er et dagligt læringsrum, som altid foregår nede ved gardero-
ben/ gangen eller udenfor. Rolige omgivelser og en voksen er ved barnet. Vi sørger at fordele os, 
så snart der er voksne nok i vuggestuen. Børnene skal opleve de voksne som faste baser, de kan 
søge til ved behov. 
 
Hverdagen bør ikke indeholde for mange vente positioner for børnene. Fx skal børnene ikke 
sidde ved bordet og vente på maden, før den rent faktisk kommer. Hvis der er optaget i puslerum-
met, fortsætter man legen på stuerne, til det er ledigt igen 
 
Vi holder samling hver morgen, hvor vi synger, hvem er kommet og spiser/drikker. Når vi er ude, 
benytter vi læringsmiljøets legepladsen, urtehaven og nærområderne som skov og strand. Vi går 
ud på markerne hvor vi snakker om korn, mad og lytter/ser på dyrene og hører bilerne. Vi oplever 
naturens årstider, som f.eks. korn på marken eller ikke korn på marken. 
Læringsmiljø f.eks., urtehaven, hvor en lille børnegruppe passer haven, vande, fjerne ukrudt og se 
hvilke dyr der er i jorden og ved planterne. Vi går i køkkenet og spørger; hvad de mangler af urter 
til dagens ret, børnene går ud og plukker krydderurter, dufter og smager. 
 
Vi tager klapvogn og går ned til stranden og mærker vandet og spiser madpakker. Vi opsøger også 
nærmiljøet som tur på bondegård, børnearrangementer og en tur ned igennem byen.  
 
Vi bestræber os på at holde vuggestuen ryddelig og pæn, så børnene kan navigere rundt i lokalerne 
uden for mange indtryk. Legetøjet skal fremstå spænde og indbydende, og de skal kunne finde 
rundt i legetøjet. Vi sætter højt i at et æstetiske miljø også fremstår indbydende og at både børn og 
voksne føler sig velkommen i lokalerne. 
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I vuggestuen møder barnet det pædagogiske læringsmiljø på b.la. følgende måde: Vi støtter og 
guider børnene i garderobesituationen. Vi ser garderoben som et læringsrum, hvor børnene op-
muntres og øver sig i små grupper, så de bliver mere selvhjulpne og ansvarlige omkring dem selv 
og deres ting. 

I løbet af dagens rutiner, støtter vi børnene i at lære at deltage på deres egne præmisser. F.eks. børnene 

skal kunne nå deres egen kasse med skiftetøj, så de har en mulighed for selv at kunne hjælpe med. 

Vi italesætter rutinerne og vores forventninger til børnene, så de altid ved, hvad vi forventer af dem. 

Vi prioriterer at der samtales under måltiderne, både om maden og om andre emner, og at børnene også 

guides i almindelige regler i spisesituationen. 

Vi lægger grundlaget for børnenes dannelse. Vi hjælper dem med at se sig selv som en del af fællesskabet, 

for eksempel i måltidsfællesskabet. Det gør vi b.la. ved at give børnene små opgaver som at hente brød i 

køkkenet ud fra vores anvisning, afpasset efter deres udvikling, så vi er sikre på, at de kan imødekomme 

vores forventninger i deres nærmeste udviklingszone. Vi siger f.eks. ” Vil du lægge dette papir i skralde-

spanden på stuen eller vil du lægge papiret i skraldespanden i køkkenet?” 

Vi voksne udarbejder planer for, hvem der udfører hvilke opgaver hvornår, så der kommer et godt flow i da-

gens rutiner og der er altid er voksne omkring børnene til at guide og hjælpe dem. 

I børnehaven møder barnet det pædagogiske læringsmiljø på følgende måde: 

Praktisk fortællinger fra børnehaven 
 
Indenfor: 
I børnehaven arbejder vi med at skabe muligheder for fysisk udfoldelse I institutionens storrum. Vi ønsker at 
storrummet skal indbyde til fysisk udfoldelse hvor børnene skaber en kropslig bevidsthed og styrker deres 
grov motorik. 
 
Udenfor: 
Legepladsen I børnehaven er bygget op således, at der er skabt mange forskellige muligheder for naturlige 
pædagogiske rum. 
Der er blandt andet etableret en lille “skov” langs legepladsens hegn. Skoven byder ind med forskellige 
kropslig og sanselige tilgange I børnenes lege og fordybelser. 
Børnehavebørnene udfordre deres fysik ved, at klatre I de forskellige træer og bygger huler. 
I skoven er der ligeledes etableret et mudderkøkken som efter årstidernes vind og vejr, skifter karakter og 
byder ind med forskellige sansestimuleringer. 
Vi danner børnene til at have respekt og ejerskab for naturen. 

 

I Solsikken vægter vi legen højt, da vi ser den som essentiel for børns udvikling og læring. Børn får nemlig 

mulighed for gennem legen; 

At eksperimentere og bearbejde følelser og oplevelser 

At udvikle deres sociale kompetencer samt udvikle relationer og venskaber 

At udvikle deres sprog og afprøve deres sproglige kompetencer, både i form af konflikthåndtering samt 

snakke legen i udvikling. 

At bruge og udvikle deres fantasi 

At bruge deres kroppe og udvikle sig motorisk 
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Gennem det pædagogiske og didaktiske arbejde støtter vi børnene i deres leg ved, at forsøge, at skabe de 

bedste rammer og muligheder. Det er gennem legen børnene udvikler deres fantasi, virkelyst, sprog og so-

ciale kompetencer. Her de danner deres forståelse af, hvem de selv er – alene og i fællesskabet. Leg er en 

helt grundlæggende del af børns virke – af deres måde at være i verden og at udvikle erfaringer på. 

At legen har en så afgørende betydning for børn, stiller krav til os som voksne. Dette gør at det pædagogi-

ske arbejde hertil er så utrolig vigtigt og komplekst. Som pædagogisk personale må man kunne analysere 

og forstå legen. Man må have en faglig tilgang til at se, hvilke byggeklodser den består af, og hvilke strate-

gier der skal til for at blive en del af den. 

For en del af børnene, kan det være svært på eget initiativ, at komme i gang med at lege og få skabt kon-

takt til andre børn. Her er det vores vigtigste opgave at se de muligheder, som kan give barnet oplevelsen 

af, at være en del af et fællesskab og at have et gruppetilhørsforhold. 

De voksne i Solsikken skal således være bevidste og reflekterende i deres tilgang til leg. De voksne skal 

kunne gå ind og hjælper med at få skabt kontakt til de andre børn og være en støtte, når og hvis legen har 

brug for det i legens udvikling. 

De voksne skal kunne hjælpe med, at sikre, at alle børn indgår i legefællesskaber og have øje for hvornår, 

der er brug for vores hjælp og støtte til at vedligeholde legen. Denne støtte kan bl.a. være gennem de lege 

vi voksne sætter i gang og guidning samt støtte i spontane lege. 

Ligeledes er det væsentlig at den voksne også kan gå ind i legen og lege med børnene, da dette kan skabe 

grobund en dybere tryghed og relation. Ligeledes kan det skabe inspiration til spontane lege, som måske 

kan komme i gang. 

I den frie leg styrer børnene selv legen, de sætter rammerne, besætter rollerne, løser konflikterne og udvik-

ler legen. 

Når vi voksne planlægger og sætter en leg i gang, er det os, der har styringen. 

Her kan vi gennem legen stimulere, udfordre og understøtte det enkelte barn eller hele børnegruppen. Di-

daktisk kan man arbejde med en mindre gruppe børn, der kan matche og udfordre hinanden, dette vil 

styrke relations arbejdet børnene imellem. 

Vi har i Solsikken fokus på at skabe de bedste muligheder for leg, både inde og ude.  

 

 

 

 

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 

 

 

 

Hvordan samarbejder vi med forældrene om barnets og børnegruppens trivsel og læring? 
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I forældresamarbejdet skaber vi tillid gennem åben kommunikation omkring barnets trivsel og ud-
vikling. Dette gør vi b.la. ansigt til ansigt, gennem daglige dialog og gennem intra-systemet AULA. 
Forældrene kan gennem AULA modtage korte informationer i løbet af dagen, og kommunikere 
direkte med stuerne. Forældrene kan se billeder, opslag af dagen, med en kort faglig tekst tilknyttet, 
som inddrager forældrene i deres børns oplevelser, læring, trivsel og dannelse. Vi lytter til foræl-
drene og samarbejder om det enkelte barn. Der er vigtigt, at forældrene har tillid til os og tør sti lle 
spørgsmål, hvis der er noget som undre dem og spørger til, hvordan deres barn trives i hverdagen. 
 
Vi forventer, og har tillid til, at forældrene tjekker barnet ind og udm melder ferie og læser opslag. 
Vi forventer ligeledes, at forældrene interesserer sig for, hvad der sker i vuggestuen/børnehaven, 
så vi kan samarbejde om, hvordan barnet kan indgå i det store fællesskab. Børnene er forældrenes 
ansvar og pædagogen har det faglige medansvar. 
 
I kan som forældre forvente af os, at vi samarbejder professionelt omkring jeres barn og vi henven-
der os til forældrene, både i forhold til den gode trivsel og i det tilfælde hvor barnet ikke trives m.m. 
Vi er imødekommende og tager forældrene seriøst, når de henvender sig til personalet angående 
deres barn. 
 
 Et godt samarbejde mellem forældre og pædagoger er en af de vigtigste faktorer for, at børnene 
oplever deres tid i Solsikken som positiv og tryg. Vi tager altid forældrehenvendelser om evt. be-
kymringer eller tvivl omkring barnets trivsel og udvikling alvorligt og hvis forældrene har brug for at 
få forhold uddybet eller oplever utilfredshed, er det vigtigt at kontakte stuens personale eller lede-
ren, så eventuelle misforståelser eller uklarheder kan blive opklaret. 
 
Det er vigtigt med de gode rammer for dialogen i hverdagen og skabe muligheder for, at forældrene 
og personalet kan være nysgerrige på hinandens perspektiver og udveksle vores viden om barnet, 
så vi sammen kan møde barnets behov. Dialogen i hverdagen er gensidig og intet er for småt eller 
stort til at søge råd og vejledning om hos det pædagogiske personale. 
 
Vi afholder forældremøder en gang om året. Typisk er der først valg til bestyrelsen, oplæg fra per-
sonalet og lederen. Derefter afslutter vi på stuerne, hvor de enkelte stuer fortæller om deres hver-
dag eller inviterer forældrene til en aktuel temadialog. Forældremøderne vil altid tage udgangspunkt 
i børnegrupperne og ikke det enkelte barn. Det er ofte på forældremøderne, at der grundlægges en 
fælles forståelse og kultur, som kan ses i hverdagen i Solsikken 
 
En gang om året tilbydes en samtale om det enkelte barns udvikling og trivsel. Vi arbejder ud fra 
Dansk pædagogisk udviklingsbeskrivelse samt vores eget udviklet “udviklingsskema”, så vi er sikre 
på at komme rundt om barnets udvikling. Vi står altid til rådighed til forældresamtaler, hvor behovet 
opstår. Både forældre og pædagoger, kan indkalde til et møde vedr. barnets trivsel, hvis der opstår 
behov ud over de obligatoriske 
samtaler. 
 
Bestyrelsen I Solsikken består af forældrerepræsentanter, to pædagoger, daginstitutions leder. Be-
styrelsen ser vi som et bindeled mellem forældre og institution og inviterer gerne bestyrelsesmed-
lemmerne med ind i institutionens ”maskinrum”. Her får man som forældre indblik i arbejdspladsen 
og den faglige værktøjskasse som personalet arbejder med, dette fordre vores samarbejde. Der er 
valg til bestyrelsen en gang om året. 
 

I Solsikken tilbyder vi nye forældre en God Dag - samtale når de starter. Det er en samtale hvor vi 
snakker om barnet, forventninger til vuggestue, vuggestuens forventninger. Vi har fokus på den 
gode dialog og de gode rammer for opstart i vuggestue. Når forældrene har sagt ja til opstart I 
Solsikken kommer de på besøg hvor der er en voksne som tager imod. Forældrene bliver vist 
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rundt i vuggestue og legepladsen. Vi er bevidst, at holde vores indgangsparti og garderobe ven-
lige og imødekommende. Vi sørger for, at hænge foto af det pædagogiske personale, hvor foræl-
drene kan orientere sig sammen med børnene. 
 

 

 

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? 

Børn er forskellige og der skal være plads til børn, der har særlige behov og brug for ekstra støtte 
til at trives og udvikle sig. I Solsikken har alle børn ret til en god og indholdsrig hverdag hvor barnet 
bliver set, anerkendt, udfordret og oplever mestring af leg og aktiviteter. Nogle børn har i det daglige 
brug for en ekstra hånd i de daglige overgange fra en aktivitet til en anden, nogle børn har brug for, 
at de voksne hjælper med at strukturere deres hverdag, og andre børn har brug for særlig fokus på 
motoriske eller sproglige udfordringer. 

Vi sætter fokus på barnets styrkesider og skaber succesoplevelser for barnet, for at skabe de bed-
ste forudsætninger for udvikling. Mindre grupper er en af de steder hvor børn kan vise de færdig-
heder de mestrer. Mindre grupper giver mere ro og tryghed. Mindre grupper giver mere overskueligt 
for barnet. 

 Alle børn skal kunne rummes og indgå i Solsikkens dagligdag med respekt for de udfordringer, de 
måtte have. Det er vigtigt, at vi skaber en kultur, hvor både børn og voksne er rummelig og støttende 
i forhold til de børn, der har brug for noget ekstra. Vi vægter at alle børn lærer, at vi er forskellige, 
og at alle har deres styrker og udfordringer som accepteres i et trygt fællesskab. Vi arbejder med 
at italesætte vores forskelligheder på en positiv måde, der gør at børnene tager hensyn til hinanden 
og har forståelse for, at der kan være forskellige aftaler/regler. 

Vi gør os mange overvejelser over, hvad det enkelte barn har behov for helt praktisk: 

I Solsikken arbejder vi meget med piktogrammer. Dette gør vi for, at skabe en tydelig og oversku-
elig hverdag for de børn som har behov for ekstra støtte. 

Piktogrammer skaber den nødvendige overblik og struktur som børn kan have brug for, specielt I 
overgange mellem daglige rutiner. 

Piktogrammer skaber ikke kun overblik for børn med behov for ekstra støtte men ligeledes for 
hele børnegruppen. Det er vigtigt for os, at det udsatte barn føler sig som en del af børnegruppen . 
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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. 

 

 

 

Arbejdet i storgruppen tager udgangspunkt i dagtilbuddets læringsforståelse og den didaktiske 

opbygning af året understøtter, at barnet bliver medskabende i overgangen fra børnehave til skole. 

 

Storgruppen arbejder med aktiviteter, der er målrettet børnenes udviklingstrin og formålet med de 

pædagogiske læringsmiljøer og aktiviteter er, at børnene bliver mere bevidste om egne ressourcer 

og handlemuligheder samt selvhjulpenhed. 

Storgruppens pædagogiske læringsmiljøer etableres på baggrund af dagtilbuddet 

helhedsorienterede børnesyn og har fokus på barnets sproglige, relationelle, personlige og 

motoriske færdigheder. 

Der er specielt fokus på gruppetilhørsforhold, hvor vi etablere gode venner, som kan fortsætte efter 

børnehaven og understøtte opstarten i skolen og børnefællesskabet der. 

 

I Solsikken arbejder vi aldersopdelt så børnegruppen er sammentømret og kender hinanden godt, 

når man når det sidste år i børnehaven. Vi har bevidst kaldt det sidste år i børnehaven for 

storgruppen, da navnet skal referere til det stadige børnehaveliv samt give børnene en følelse af, 

at være de store og kunne vokse. 

Det pædagogiske og didaktiske arbejde i storgruppen, giver mulighed for, at spore sig ind på det 

enkelte barns kompetencer og udfordringer og vi justerer aktiviteter og indhold, så alle kan følge 

med. Det væsentlige er at det enkelte barn har mulighed for, at opleve succes og, at der er 

overensstemmelser i barnesynet og børneperspektivet således, at der skabes sammenhæng for 

barnet. 
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Vi oplever, at børnene på dette tidspunkt er meget motiverede og nysgerrige på ny læring/nye 

oplevelser. Vi oplever ligeledes børn som er deltagende og positive overfor udfordringer og nye 

krav, som de bliver mødt med. 

 

Solsikken har med henblik på at skabe de bedste vilkår og sammenhæng for overgangen fra 

dagtilbud til skole nedsat følgende tiltag som skal understøtte barnet og forældrene i overgangen. 

• Forældremøde for kun storgruppeforældre i start september. 

Her introduceres forældrene for det sidste år i børnehaven samt overgangen til skole. Vi arbejder 

med det stærke dialogiske forældresamarbejde og forældrene er mere interagerende på dette 

forældremøde end de tidligere har været. 

• Trivsel- og skoleparathedssamtaler i november. 

Der arbejdes ud fra et dialogisk udviklingsskema som samtales tales ud fra. Ligeledes gennemgås 

barnets sprogvurdering og den generelle trivsel. 

• Intromøder i skolen, hvor børnehaven også deltager 

•   Skolebesøg 

Vi besøger skolen, hvor både legepladser og boldbaner benyttes. 

• Arbejdsmøder mellem børnehave og skole, hvor vi arbejder os ind i børnegruppen og den 

røde tråd. Fokus er på det pædagogiske arbejde som børnehaven arbejder med og hvilken 

betydning det har haft for børnegruppen. 

• Besøgsdage på skolen, hvor vi oplever skolens elementer samt bliver udfordret i vores 

komfort. 

• Praktik mellem storgruppevoksne og børnehaveklassens voksne. Opleve børnegruppen på 

egen hånd og danne et indtryk. 

• Trivselssamtaler i foråret 

• Storgruppeafslutning 

• Overlevering 

 

For at skabe den bedste sammenhæng og overgang, har vi har nedsat en arbejdsgruppen, hvor 

der sidder en repræsentant fra Solsikken, Myretuen, SFO leder, børnehaveklasseleder samt 

skolepædagog. Sammen arbejdes der mod et mere målrettet og klar råd tråd i overgangen mellem 

børnehave og skole med fokus i, at skabe en stærkere sammenhæng i overgangen. 

Der arbejdes med et fælles overleverings materiale som danner grobund for en dialogisk tilgang i 

overleveringen. Ligeledes er der skabt en tidslinje som giver mulighed for en tidligere indsigt og 

indsats i børnegruppen. 

Det er vigtigt for os, at man arbejder helhedsorienteret og holistisk i børnesynet. Dette sikre at 

skolen får indblik i barnets ressourcer, styrker og kompetencer så skolelivet får den bedste start. 
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I det kommende skoleår 21/22 vil arbejdsgruppen arbejde med tryghed og genkendelighed. 

Storgruppen vil således deltage i forskellige arrangementer på skolen, hvor børnene møder 

skolelivet på nært hold og får mulighed for at øve sig i at være nysgerrig på egne og andres 

grænser. Ligeledes øver børnene sig i, at tilsidesætte egne behov for, at kunne indgå i 

børnefællesskaber, som er uvante og har nye krav til dem. 

Barnet vil i kraft heraf erfare, at det anerkendende børnesyn som de mødes med i Solsikken, går 

igen som en stærk værdi i Trællerupskolen. 

 
 

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? 

I Solsikken bruger vi lokalsamfundet meget. 

Vi tager på ugentlige ture, hvor vi går på opdagelse i skoven og på stranden. Turen kan også gå til 
Sagnlandet i Lejre hvor vi har årskort. Vi besøger også besøgsbondegården Mannerupgård i Osted 
hvor vi klapper på kør og giver dem mad.  

Vi benytter os af lokalsamfundets tilbud som det lokale bibliotek og forskellige legepladser. 

Vi bruger skolens område og låner gymnastiksalen når det er muligt til leg og bevægelse en gang 
om ugen. 

Vi har en tilbagevendende tradition sammen med det lokale ældrecenter, hvor børnene går Lucia, 
optog og synger julesange i december. Kirken besssøger vi også i forbindelse med julegudstjene-
ste. 
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Vi deltager i et tilbagevendende kulturarrangement i Lejre Dronten. Det er i et samarbejde mellem 
bibliotekerne, musikskolen og daginstitutionerne i Lejre. Her oplever børnene musik, dans, histo-
rier, kreativitet og teater som en del af deres udvikling. 

 

 

 

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? 

Vi skaber forskellige legemiljøer til inspiration og videreudvikling, inde som ude 

Inddrager børnene i beslutningsprocesser. 

Vi bruger vores rum/faciliteter til både fysisk udfoldelse og stille fordybelse. 

Børnenes billeder og produkter bliver hængt op i børnehøjde eller vist på AULA. 

Vi hjælper børnene med at italesætte følelser og behov. 

Vi hjælper/viser børnene hvordan man er en god ven. 

Vi taler pænt til hinanden både børn og voksne. 

Vi minimerer støjniveauet indenfor ved at tale med ”små stemmer” indenfor og ”høje stemmer” 
udenfor og arbejde i små grupper. 

Vi bruger vores små kroge og døre på stuerne til at skabe små rum og plads til fordybelse. 

Vi udstiller børnenes kreative ting rundt i huset, så børnene får en oplevelse af, at her hører jeg til, 
det er mit og jeg er en del af fællesskabet. 

Vi har legetøj på hylderne i børnehøjde, som børnene selv kan vælge og tage. 

https://dcum.dk/dagtilbud/vaerktoejer-og-inspiration/vaerktoejskasse-bedre-boernemiljoe
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Vi tager naturen ind i huset. 

 

 
 

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: 
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▪ 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 Solsikken møder børnene positive og anerkendende voksne. Tydelige voksne med empati og øje for bør-

neperspektivet og det enkelte barns behov. Vi har fokus på at de vigtige basale behov som tryghed, tillid, 

trivsel og omsorg skal være opfyldt for, at barnet kan trives og modtage læring. 

For at understøtte det enkelte barns engagement, livsduelighed, gå på mod og deltagelses kompetence, er 

vi dagligt opmærksomme på at være nærværende, aktive og deltagende voksne. Vi italesætter tydeligt vig-

tigheden af respekten for hinandens grænser, meninger og forskelligheder. Vi lader børnene være medbe-

stemmende i voksen-satte rammer. 

Vi har øje for det enkelte barns nærmeste udviklingszone, og støtter barnet til vedholdenhed, med en op-

mærksomhed på barnets individuelle deltagelsesgrundlag. Dette gør vi f.eks. ved at dele børnene i mindre 

grupper, hvor børnene får bedre mulighed for at spejle sig i hinanden, samt blive set og hørt, og derved op-

leve udvikling og læring. Vi er meget optaget af rutinepædagogik, den pædagogik der ligger i dagligdagens 

rutiner. Dette er blandt andet selvhjulpenhed i garderoben, fællesskabet omkring måltidet og situationer på 

badeværelset, samling osv. Både i hverdagens rutiner samt i børnenes leg, har vi som voksne en vigtig 

rolle som stemnings skabere og vejledere for børnene, i forhold til hvordan man bevarer sin egen integritet, 

samtidig med at man tager hensyn til andre. 

Vi lægger vægt på det gode fællesskab. Vi benytter os tidens pædagogiske redskaber, til at lærer børnene 

en fælles kultur i huset, der bygger på omsorg og respekt for hinanden. Vi synes det er vigtigt at få sagt 

godmorgen og farvel til alle, med et smil og øjenkontakt, så alle børn får en følelse af, at der er vigtigt for 

fællesskabet at de er her. 

Vi har et godt forældresamarbejde som bygger på en gensidig tillid til, at vi vil det bedste for det enkelte 

barn og for hele børnegruppen. Det er vigtigt for både forældre og personale, men især børnene at samar-

bejdet fungerer, da det skaber tryghed og stabilitet hos alle. 

Personalegruppen i Solsikken vægter vigtigheden i refleksionen over vores egen praksis. Det gør vi på 

stuemøder, personalemøder, teams møder. Her sørger vi for at sparre med hinanden og vidensdele i for-

hold til erfaringer og oplevelser vi har haft med de enkelte børn. Vi har en åben dialog, og øver os hele ti-

den i at udvise plads til nysgerrighed på- og underen over hinandens faglighed. 

 

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 
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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. 

Den sociale udvikling er tæt knyttet til barnets alsidige personlige udvikling. Fra barnet træder ind i huset 

om morgenen, til det bliver hentet, befinder sig i eller omkring sociale relationer og fællesskaber. Vores vig-

tigste opgave som voksne, er at skabe mulighed for at alle børn oplever at høre til et fællesskab, at have 

medindflydelse på dette fællesskab, og mulighed for at udvikle de kompetencer der er vigtigt for at kunne 

indgå i sociale relationer, så som empati, tolerance og respekt. 

Vi er opmærksomme på at skabe fysiske lærings miljøer, som indbyder til lege og derved relations dannel-

ser. Disse læringsmiljøer ændrer sig over tid, så de tilpasser sig børnegruppens interesser. Derudover er vi 

opmærksomme på at se det enkelte barn, og følge børnenes spor. 

Den sociale udvikling understøttes også af et godt psykisk læringsmiljø. Dette består blandt andet af positiv 

fokus på forskelligheder, italesættelse af vores handlinger og følelser, samt tydelighed blandt de voksne, 

omkring Solsikkens kultur og rammer for sociale spilleregler. 

Børnene får ved deltagelse i leg samt planlagte aktiviteter, mulighed for at befinde sig i forskellige kontek-

ster, på tværs af alder, køn og størrelser af grupper. Gennem dette, får børnene opmærksomhed på at de-

res egen rolle samt bidrage til demokratisk dannelse, ændre sig alt efter kontekst. Ligeledes får børnene 

øje på ressourcer ved forskellighed, både i forhold til det enkelte barn og som gruppe. 

Vi giver børnene mulighed for at opleve sig selv og hinanden i forskellige arenaer. Herved opstår der grund-

lag for sociale relationer, ved at børnene på tværs finder det fælles tredje. Det kan være i huset, på lege-

pladsen, i skoven, ved vandet osv. De oplever nye sider af sig selv og hinanden. 

En af vores vigtigste opgaver som voksne, er at sørge for at alle børn oplever at have gode sociale relatio-

ner. Vi skal være skarpe på at observerer relationer mellem børnene og understøtte disse. Vi skal sørge for 

at få italesat alle børns kompetencer og ressourcer og være igangsættere til leg, for de børn der har behov 

for hjælp til relations dannelse. 
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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. 

Sproget er en væsentlig del af et barns udvikling, da vi gennem sproget kommunikerer med vores omver-

den. Sproget skaber vores virkelighed, og sproget er fundamentet, når vi skal skave relationer med andre. 

Vi skal derfor støtte børnene i at udvikle deres ordforråd og i at forstå de begreber og regler, der gælder for 

det talte sprog som for det nonverbale sprog. Børnene skal støttes i deres interesse for det skrevne sprog, 

og børnene skal lærer at forstå sammenhængene mellem det talte sprog, mimik og kropssprog. Når børn 

udvikler deres sprog, udvikler de samtidig deres kognitive forståelse for deres omverden og deres evne til 

at være i dialog med andre. Sproget er ligeledes vigtigt i forhold til børnenes følelsesmæssige udvikling, da 

sproget giver børnene ord for de følelser, de har og oplever. I sproget kan børnene også lærer at lytte, stille 

spørgsmål og blive bevidste om, i hvilke situationer sproget skal bruges, samt lære at tale i større fælles-

skaber. Sproget er også fundamentet for flere af de andre temaer i den pædagogiske læreplan og er altid til 

stede. 

Vi fastsætter læringsmiljøer der fremmer sproget, f.eks. bøger til fri afbenyttelse i børnehøjde, samlinger 

med sang, rim og remser og historiefortælling. Vi har et Læsehest projekt hvor børnene får læst bøger i en 

dialog baseret pædagogik læsning, lærer nye ord og mulighed for undringsreflektioner, børnene bliver ind-

draget aktivt. Vi sidder i mindre grupper når vi spiser frokost, hvor der er lagt vægt på det pædagogiske 

måltid og de samtaler der er ved et frokostbord. Vi er opmærksomme på at vi voksne er rollemodeller, der 

italesætter hvad der sker og hvad vi gør, for at øge børnenes ordforråd samt evne til at kommunikation. 

Vi planlægger, gennemfører og evaluerer aktiviteter der fremmer sproget, ud fra børnenes forskellige be-

hov. 
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På vores ture ud af huset, giver det os anledning til mange snakke om nye ting og begreber. Når vi støder 

på nye ord, forsøger vi at brede dem ud til en større almen viden om ordet, samt en større forståelse. 

Vi er opmærksomme på at alle børn får taletid og bliver hørt. Vi vægter at børnene lærer en respektfuld og 

anerkendende omgangstone, og lærer at give plads til hinandens ord. Det gør vi blandt andet ved at be-

nytte ” Trin for trin” materialet, der b.la har fokus på hvordan vi kommunikerer med hinanden både verbalt 

og nonverbalt. 

Vi har særlig fokus på børn der er sprogligt udfordret og arbejder målsat med ”Tidlig indsats” og ofte i små 

grupper. Vi samarbejder med tale/hører pædagog fra PPR (Pædagogisk Psykologis Rådgivning). Vi laver 

sprogvurderinger på alle 3-6-årige, og bruger materielt til at kunne starte en tidlig indsats hvor der er behov. 

Vi arbejder med at være til stede i børnenes fortællinger, og give tid til fordybelse for det enkelte barn. Vi 

forsøger at spejle børnene, så de alle føler sig set og hørt og forstået, bruger åbne spørgsmål for at kunne 

invitere barnet til dialog. Vi viser tydelig glæde og entusiasme, der opfordrer barnet til at bruge sproget. 

Børnene bruger sproget aktivt i det sociale samspil med hinanden, og sproget er med til at udvikle børne-

nes venskaber. Der er derfor vigtigt at vi voksne er opmærksomme på at være tilstede, og kunne hjælpe og 

guide ved behov. 

 
 

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. 
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- Vi tager udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag og det skal ses i samspil med de øvrige 

lærerplanstemaer. 

- Drengesjov og pigesjov i storrummet eller på legepladsen hvor vi b.la. bevæger os til musik og bru-

ger forskellige redskaber i form af ris poser, bolde, fangehaler, balancekasser med sanse præg, 

hula hop ringe. Børne yoga og mindfulness til stille musik, med tørklæder og bløde pensler som bli-

ver strøget blidt på huden. 

- Legepladsen giver mulighed for at klatre i træer og går på bare tær, hopper i vandpytter og triller 

ned af bakkerne. Løbe stærk og tage en hurtig hockey kamp. 

- Finmotorikken bliver styrket når vi samler snegle og biller i naturen. Samler perleplader og lægger 

puslespil. Øver i at lyne lynlåsen og knappe knappen i trøjen. 

Børn er i konstant bevægelse, derfor har børn nogle gange brug for at stoppe op og mærke sig selv. Vi 

taler om vores kroppe og er nysgerrige på de forskellige dele, hvad de hedder og hvad de bruges til. vi 

mærker når noget gør ondt og når noget er rart. Børnene massager hinanden på ryggen og ben og 

mærker det er rart når kroppen slapper af.  

Vi arbejder med børnenes sanser på forskellige alderssvarende måder b.la. med massage, dufte og 

smagsoplevelser, børstning med pensler på kroppen og lys og lyd i rummet, inde som ude. 

 

 
 

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. 
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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. 

Vi er som mennesker både en del af og omgivet af naturen. Baggrunden for at kunne forstå den natur og 

verden, vi er en del af, begynder med vores oplevelse i naturen i vores barndom. Naturopleveler er for børn 

en væsentlig del af den fysiske, mentale og følelsesmæssige udvikling. Når børn sanser naturen, får de op-

levelser, der skaber sammenhæng og forståelse for årstider, forskellige naturfænomener, oplevelser af na-

turmaterialer og oplevelser og viden om dyr i naturen. Børn skal sammen med medlevende voksne udfor-

ske naturen og skal kunne stille spørgsmål, undre sig og gå på opdagelse i naturen og dens mange facet-

ter. I naturen ligger læring, der også omfatter tal, mængder, rækkefølger og temaer, der også udvikler bør-

nene f.eks. sprogligt og kognitivt. 

I Solsikken er vi ude hver dag i næsten alle vejrforhold. Dette giver børnene en positiv oplevelse af al slags 

vejre og en fornemmelse af, hvad man kan bruge de forskellige vejreforholdt til i lege og aktiviteter. 

Vi indretter løbende vores legeplads så den bliver attraktiv og giver lyst til leg og læring for børnene. 

Vi søger fonde som understøtter vores natur og udeliv i Solsikken og har været heldige at få frugttræer og 

frugtbuske fra Plant et træ – Naturfonden. Træer og buske har børnene været med til at plante, det giver 

dem en oplevelse og læring af at få noget til at gro. Vi taler med børnene om det spiselige fra naturen. Bør-

nene er med til at passe urtebede, som børnene høster fra og bringer til køkkenet som så bruger urter m.m. 

i dagens måltid. I Solsikken er der ture ud af huset til skov og strand hver uge, hvor vi har projekter som 

”sanserne”, ”klap en ko”, ” leg og bevægelse”,” naturbingo”, ”vi samler skrald”, 3 dage i skoven med bål 

mad. 

Vi arbejder med materialet fra De grønne spirer, som inddrager naturen i lærerplans temaerne og vi arbej-

der på at få Det grønne spirer flag. Grønne Spirer er Friluftsrådets grønne mærkningsordning for dagple-

jere, vuggestuer og børnehaver. Grønne Spirer fokuserer på udeliv, natur og miljø og en grøn og sund 

hverdagskultur i institutionerne. 

Naturen er oplagt til science- forsøg, hvor vi undersøger hvad der sker når vi eks. Tager is og sne ind i var-

men, lægger et æg i eddike og ser hvad der sker, med efterfølgende nysgerrighed på hvor langt kan ægget 

hoppe, hvad kan det holde til. Vi følger børnenes spor når vi er i naturen, måske havde vi planlagt en be-

stemt læringsaktivitet, men det er sneglene på vejen som fanger børnenes nysgerrighed, og sammen un-

dersøger vi og bliver klogere på de ting som undrer os. Vi bruger alt fra bøger, søgning på internettet, foræl-

dre/ bedsteforældre som kan give os ny viden. 

Vi arbejder emneorienteret, hvor vi går i dybden med forskellige naturfænomener og breder disse helt ud, 

eks. Så og plante emne i foråret. Vi bliver kloge på at forspirer kartofler, læggekartofler, hyppe kartofler, 

vande og passe kartofler og til sidst inddrages køkkenet med tilberedning af kartofler som vi skal 

spise/smage. Vi får en avokadosten til at spirer eller bygger vores egen vulkan med skumlava i mange far-

ver. 
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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. 

Kultur er en væsentlig del af menneskers liv og er med til at skabe en forståelse og tilgang til verden. 

Det er særligt i mødet med andre og det anderledes, at vi definerer os selv og vores egen kulturelle forstå-

else og rødder. Børn vil i mødet med andre kulturer og udtryksformer få et bredere perspektiv på verden, på 

andre mennesker og på deres egne muligheder og potentiale. 

Børn skal præsenteres for andre kulturer og udtryksformer da det kan være med til at inspirerer dem og ud-

vikle børnenes egne kulturelle udtryksformer. Børnene skal præsenteres for kunst og kultur og via leg om-

forme og eksperimentere med de udtryk, de er blevet præsenteret for. Børnene skal have rum og tid til til at 

kunne udfolde sig på deres egne betingelser, ligeledes skal de medinddrages i, hvilke typer kulturelle aktivi-

teter og udtryksformer vi skal beskæftige os med. Børnene skal lige ledes præsenteres for både vores og 

andres kulturer, b.la. gennem teater, film, kreative aktiviteter, bøger og tilbagevendende traditioner. Målet 

er, at vi gennem kulturmødet styrker børnene i at blive nysgerrige og tolerante mennesker. 

Vi afholder de tilbagevendende danske og udenlandske traditioner, så som fastelavn, påske, høstfest, hal-

loween, jul, nytår. 

Vi taler med børnene om traditionerne, hvor de kommer fra, hvordan de er opstået og forandret sig gennem 

tiderne, og om hvordan forskellige kulturer fejrer højtider på forskellige måder. 
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Vi har tradition for, at storgruppe børnene i børnehaven går Lucia optog for de andre børn og forældre, men 

også for de ældre på det lokale ældrecenter. Dette er med til at skabe en helt særlig følelse af fællesskaber, 

blandt unge og gamle. 

Vi har et bæredygtigt juletræ, som vi bruger år efter år. Vi inviterer bedsteforældre til juleklip og hygge og 

pynter juletræet sammen. 

Vi bruger de lokale biblioteker, hvor vi læser bøger, eller får en bogkasse med emnebøger til brug der-

hjemme. Vi får bibliotekaren til at læse højt for os. 

Vi har fokus på både de fysiske og psykiske læringsrum, både inde og ude. Vi evaluerer løbende på vores 

fysiske lærings miljøer, for at denne den røde tråd igennem hele huset, samt imødekomme børnegruppens 

interesser og behov. I forhold til det psykiske læringsmiljø, ønsker via t skabe en kultur der udvikler børne-

nes evner, til færdes hensynsfuldt og socialt. De skal gradvis lærer at respekterer og anerkende hinandens 

forskelligheder, og opmuntres til at tage del i det sociale fællesskab, med venskaber som omdrejnings-

punkt. Vi bruger blandt andet Trin for trin til dette 

Vi vil gerne være rollemodeller for børnene og skabe en atmosfære med tryghed, relationer, omsorg og 

nærvær, hvor det enkelte barn bliver mødt med respekt og anerkendelse, som de personer de er.  

 
 

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 
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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 er i Solsikken ved at skabe os en evalueringskultur som på sigt skal blive til en norm. Vi tager udgangs-

punkt i materiale fra EVA (Danmarks evalueringsinstitut) ”Redskab til selvevaluering. 

 Vi evaluerer i stue-teams, i børnehave- vuggestue teams samt i det store personalegruppeteam. Vi evalue-

rer på vores rutinepædagogik og læringsmiljøer, samt projekter og aktiviteter. Vi vil b.la. bruge personale-

mødet til at fremlægge læringsmål og evalueringer i plenum til sparring og læring, på tværs i huset. 

Da vi arbejder med ”tidlig indsats” har vi løbende evalueringer af børn som ikke trives eller udvikler sig. Her 

ser vi på hvad vi kan gøre anderledes, og igangsætte konkrete tiltag, som op følges løbende. 

 

 

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. 

Solsikken har to Faglige fyrtårne og en leder, som hvert andet år tilrettelægger arbejdet med evaluering af 

den pædagogiske lærerplan. Her tages den op i plenum på personalemøder, hvor evalueringen foregår i 

fællesskab. Den pædagogiske lærerplan bliver også taget op i forældrebestyrelsen til sparring og drøftelse. 
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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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