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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? 

 

Her beskriver vi kort vores stamoplysninger, pædagogiske profil og lokale forhold. Det kan for 
eksempel være børnegruppens sammensætning og forskellige forudsætninger, de fysiske rammer, 
geografisk placering og andre ting, der har betydning for vores pædagogiske arbejde. 

Hyllinge Børnehave ligger i Kr. Hyllinge. Vi er i gåafstand fra bus, tæt ved naturskønne områder og 

den lokale boldbane. Vi prioriterer at være et sted med gode omgivelser og en hyggelig atmo-

sfære. Et sted, hvor alle føler sig velkomne og trygge - et sted med plads til leg og læring, skæg og 

ballade. 

Vi har en stor dejlig legeplads med mange forskellige muligheder for leg og fordybelse. Vi har bål-

hus, legehuse, forskellige legeredskaber med gode læringsmiljøer. 

Vi er en selvejende institution med plads til maksimalt 66 børn. Børnene er fordelt på 2-3 stuer 

Vi har et tæt samarbejde med Rollingen i Ejby, som også er selvejende. Vi har fælles ledelse, og 

personalet samarbejder på tværs om det overordnede pædagogiske arbejde. 

Om sommeren er Hyllinge og Rollingen sammen i 3-4 uger, hvor vi er på skift i de 2 børnehaver. 

Børnehaven skal være et rart sted at være for både børn, forældre og personale. 

Vi lægger vægt på at styrke børnenes empati, selvværd, sprog, fællesskab og venskaber. 

Vi vægter udeliv højt, men har også indendørs aktiviteter. 

 

Gennem året har vi nogle faste traditioner. F.eks. fastelavn, bedsteblomsterdag, lysfest, jul og fæl-

lestur. 

Fællestur 

I juni tager børn og forældre på udflugt. Bestyrelsen står for arrangementet. Personalet har pæda-

gogisk dag, hvilket kun kan lade sig gøre, ved at forældrene selv deltager på turen.  
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I Hyllinge Børnehave er vi tydelige og anerkendende i vores tilgang til børnene. Vi sætter de ram-

mer, børnene kan navigere i. Det giver børnene tryghed og overskud til at udvikle sig. 

Vi har et godt og tæt samarbejde med forældrene. 

Vi arbejder med pædagogiske læreplaner. Vi har en årsplan, som hænger fremme i børnehaven. 

Vi orienterer løbende forældrene på Aula om vores temaer. 

 
 
 

Pædagogisk grundlag 

 
 

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

lag.”  

”Det pædagogiske grundlag består af en række fælles centrale elementer, som skal være kende-

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

udvikling og dannelse i alle dagtilbud i Danmark.”  

”De centrale elementer er:  

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

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

starten på en dannelsesproces og demokratisk forståelse. 

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

▪ Læring. Læring skal forstås bredt, og læring sker fx gennem leg, relationer, planlagte aktivite-

ter og udforskning af naturen og ved at blive udfordret. 
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▪ 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 ud-

tryk hos os og bliver omsat i vores hverdag sammen med børnene? 

 

Børnesyn 

Alle børn skal føle sig velkomne og trygge, man skal respekteres, som den man er, og der skal 
være plads til leg, glæde og udfordringer. 

Det at være barn i Hyllinge Børnehave har værdi i sig selv. Alle børn har ret til at blive set, hørt 
og forstået. 

Vi møder børnene med omsorg, tryghed og anerkendelse. Vi arbejder med at udvikle og støtte 
børnene til bl.a. at kunne begå sig socialt, være en god ven og udvise empati.  

Vi støtter op omkring dette ved at være nærværende og troværdige voksne. Vi understøtter det 
enkelte barns læreproces, med udgangspunkt i de kompetencer barnet allerede har. Det gør vi 
ved at følge barnets spor, og møder barnet positivt både i dialog, og når vi bliver inviteret ind i 
leg og samvær. 

Vi lytter til barnets signaler og inddrager børnene i rutiner, leg og aktiviteter i løbet af dagen.  

Vi støtter barnet i at udtrykke følelser og anerkender barnets følelser. Vi arbejder med følelser 
og ansigtsudtryk, så børnene kan udvise empati for andres følelser. 

Praksiseksempel fra et tema:  

Vi har arbejdet med humørmåleren til samling hver dag i en måned. Børnene har lavet deres 
eget humørskema, hvor de har tegnet ansigter med glad, sur, ked af det, genert, hjælpsom og 
vred.   

Vi har flere gange set, at når et barn f.eks. falder og slår sig, kommer et andet barn og hjælper 
og trøster barnet, til den voksne når frem. I sådanne tilfælde udviser børnene stor omsorg og 
medfølelse og er en rigtig god ven. 

Vi har talt om, hvad det betyder for andre, når man kalder dem nogle grimme ting eller bruger 
grimme ord. Vi har lavet en stor plakat, hvor vi skrev alle de grimme ord børnene kendte, og la-
vede efterfølgende aftaler om STOP-ord. Vi kan høre på børnene, at de hjælper hinanden, når 
et forkert ord bliver nævnt. F.eks. råber et barn idiot, og 2 andre børn siger ”stop” og ”husk nu, at 
det ord må vi ikke bruge i børnehaven.”  

Vi har arbejdet med at have en bedsteven, hvad det betyder at have en ven eller være venner 
med mange børn.  

Børnene bliver inddraget i faste rutiner: Hente egen ble, mad, frugt, samle skrald mm, så de fø-
ler, der er brug for dem. 

Vi øver os i, at huske hinanden på, hvad der er rigtigt og forkert. Som at det er en dårlig idé at 
smide legetøj ud over hegnet 
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Dannelse og børneperspektiv 

I Hyllinge Børnehave tilstræber vi at følge barnets initiativer og giver plads til forskellighed og 
medinddragelse.  

Vi fokuserer på, hvordan vi kan få størst mulig gavn af det enkelte barns potentiale i fællesska-
bet og i pædagogiske aktiviteter, leg og rutiner. Vi arbejder med medbestemmelse og inddrager 
børnene på forskellige niveauer, afhængig af alder og udvikling. 

Barnet skal have indflydelse på udformning af hverdagen uanset alder og baggrund, samt selv 
være med til at skabe egen læring og udvikling i samarbejde med de voksne og de andre børn. 

Vi arbejder med at styrke børnenes trivsel og læring, udvikling og dannelse, ved at tilbyde et 
spændende læringsmiljø, når vi arbejder med læreplanstemaer, rutiner og i legen. Vi planlægger 
vores arbejde skriftlig og kan derfor løbende reflektere og evaluere for at styrke det pædagogi-
ske arbejde. 

Praksiseksempel fra et tema: 

Vi har haft tema om humør, hvor der er arbejdet med humørmåleren. Efterfølgende har børnene 
brugt humørmåleren til at sætte ord på egne følelser, hvilket har gjort, at de har udvist mere 
mod. 

Humørmåleren er blevet et vigtigt redskab for det enkelte barn til at udtrykke følelser på. 
Et barn kom i børnehaven og så trist og ked ud af det. Da hun blev spurgt, om hun var ok eller 
var lidt ked af det, kom der intet svar. 
Vi spurgte hende, hvilken farve hun var på humørmåleren. Hun svarede, at hun var lilla (ked af 
det) og kiggede på væggen, hvor de forskellige farver hænger. 
Vi oplevede, at hun ved hjælp af humørmåleren fik større mod til at fortælle hendes følelser. Ef-
terfølgende åbnede hun op, og fortalte, at hun var blevet uenig med sin mor og udtrykte behov 
for at sidde hos en voksen. Det viste sig, at hun var blevet vækket og stadig var træt. Vi har op-
levet flere lignende episoder. Andre børn har fortalt, at de var generte, når de kom i børnehaven. 
Vi oplever at de er stolte over at kunne beskrive, hvordan de har det ved hjælp af farver. 
Vi har arbejdet med humørmåleren i fællesskabet og til børnemøderne. Ved hjælp af farver og 
tegninger af ansigtsudtryk har børnene større mod til at beskrive deres følelser over for de 
voksne og hele børnegruppen. Vi har brugt humørmåleren til at tale om, hvordan den enkelte 
kan have det i en konflikt, og hvordan man kan arbejde med, at vi ikke ender med at blive vrede, 
sure og kede af det, men at udvise tålmodighed ved at spørge ind til humørets farve. Børnene 
oplever en større legalisering og forståelse for hinanden. 
 

Leg 

I legen lærer og udvikler barnet sig, og det er et meget vigtigt element i barndommen.  

Legen har en vigtig værdi i sig selv. Den har mange forskellige former og er en gennemgående 
del af hverdagen i Hyllinge Børnehave. 

Legen er med til at styrke barnets sociale kompetencer, sprogudvikling, selvforståelse og moto-
riske udvikling og styrker derved også den alsidige personlige udvikling og trivsel. 
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Børnene lærer en masse gennem leg og samspil med de andre børn, men det er de voksne i 
børnehaven, der har ansvaret for den pædagogiske kvalitet i legen, at læringen finder sted, og 
som støtter disse processer og udvikler lege/læringsmiljøerne. 

Vi har også fokus på også at rammesætte legen, så alle børn trives, prøver nye roller og udvik-
ler sociale kompetencer. Dette bl.a. for at inddrage de børn, der eventuelt står udenfor legen. 

Vi vægter børnenes egen leg, hvor de lærer og øver sig i at samarbejde. Her udvikler de deres 
fantasi i fællesskab med de andre børn. Dette er afgørende for barnets sociale udvikling og triv-
sel. 

Vi mener, det er vigtigt at arbejde på, at lave et godt og inkluderende socialt miljø i børnehaven. 
Det kan styrke forskellige udfordringer og vanskeligheder hos børnene. 

Vi skal i gang med en proces, hvor vi arbejder med at have fokus på legens forskellige aspekter, 
leg og læringsmiljø og de voksnes rolle. 

Her arbejder vi med, at den voksne både kan deltage aktivt, inspirere og guide i legen. Vi øver 
os i at støtte børnene, ved både at gå foran, stå ved siden af eller bagved, når børnene leger. 

Praksiseksempel fra et tema: 

To børn går i gang med at lege med magneter. De bygger flere firkanter. Et andet barn ser det, 
og spørger om hun må være med, og bruge de dyr hun leger med. Ved fælles hjælp, har mag-
netlegen udviklet sig til en hel zoologisk have. 

 

Læring 

Leg og læring hænger tæt sammen, og barnet lærer gennem legen. Vi er bevidste om, at vi ikke 
når det fulde læringspotentiale hos det enkelte barn, hvis baret ikke er i trivsel og læring hele da-
gen. 

De voksne kan bruge børnenes legeaktiviteter som pejlemærker for, hvad der optager dem, og 
hvad der kan være en udfordring for deres læring og udvikling. 

Børnene er på 2 stuer med faste voksne. Vi har storgruppe 1 gang om ugen. Vi deler nogle 
gange stuens børn op i mindre grupper til aktiviteter, lege og samling. På den måde får vi større 
indsigt i barnets trivsel og udvikling end, hvis de hele tiden er mange på stuen. 

Vi ser på, hvad barnet kan nu, og hvad det skal understøttes i, for at komme videre i sin nærme-
ste udviklings- og læringszone. 

Løbende på personale- og stuemøder evaluerer vi børnene, for bedst muligt at kunne styrke de-
res trivsel og udvikling. Vi bruger også L-SAM, for at arbejde med nogle af børnenes udfordrin-
ger, og evaluerer de tiltag, vi sætter i gang. 

Vi ser rutinerne som et læringspotentiale for det enkelte barn. Vi arbejder på vores møder med 
de forskellige rutiner, laver skriftlige handleplaner og reflekterer og evaluerer løbende. 

Der er meget læring for børnene i alle vores rutiner. Derfor er det vigtig, at man tænker pædago-
gik og trivsel ind her. Børnene udvikler mange kompetencer i hverdagens rutiner. 
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Vores læringssyn er i høj grad præget af det brede læringssyn. Vi forstår det sådan, at læring 
finder sted i mange forskellige situationer og ikke kun ved voksenplanlagte aktiviteter. 

Vi arbejder med skriftlige pædagogiske læreplaner og ugeplaner i hverdagen. Vi arbejder i læn-
gere perioder med temaer, hvor alle læreplanstemaerne indgår på en eller flere måder. Vi laver 
ofte læringsmiljøer, som inspirerer til leg om temaerne. 

Efter temaperioderne laver vi børneevalueringer på forskellige niveauer. Alt efter alder og kom-
petencer inddrager vi børnene undervejs. Vi arbejder med alle temaer i læreplanen flere gange 
om året i vores plan og bruger den didaktiske model 7-kanten.  

Denne arbejdsmetode har vi gode erfaringer med, og vi videreudvikler den ved mundtlig og 
skriftlig evaluering og dokumentation. 

Praksiseksempel fra et tema:  

Børnene udforsker insekter i vores krible krable-land. De kigger og sammenligner med de bille-
der vi har sat op på legepladsen. Det er skønt at opleve, hvordan børnene hjælper hinanden 
med at finde insekter både på billeder og i virkeligheden, og fortæller hinanden, hvad de hver 
især ved. Det er en rigtig god proces, de har sammen. 

 

 

 

Børnefælleskaber 

Alle børn har i løbet af dagen mulighed for at deltage aktivt i forskellige børnefællesskaber. 

Det kan være til samling, på legepladsen, små ture, til formiddagsmaden samt forskellige aktivi-
teter i læreplanstemaerne. 

Vi holder fødselsdage for alle børn på stuerne og hygger med noget, de har haft med hjemmefra 
til at dele ud. 

Vi hjælper børnene ind i fællesskabet, så de kan byde ind med deres egne kompetencer. Alle 
børn har noget at tilbyde, som andre børn kan lære noget af. 

Vi er bevidste om at indrette fysiske læringsmiljøer, der indbyder til leg i fællesskabet, men også 
med plads til alene-leg, hvis man har brug for lidt tid til at fordybe sig eller f.eks. vil bygge noget 
selv. 

Vi arbejder i børnefællesskabet med at skabe rum for, at børn kan etablere venskaber på tværs 
af alder, køn og kultur og på den måde forebygge mobning. 

Mange børn har også venner fra børnehaven med hjem. Det betyder, at forældrene også er en 
del af et velfungerende børnefællesskab. Vi har som voksne fokus på, hvis nogle børn aldrig 
kommer hjem til venner fra børnehaven og opfordrer til det. 

 

Praksiseksempel fra et tema:  
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Ofte går vi på boldbanen, som ligger lige ved børnehaven. Til motionsdagen løber børnene en 
distance, som personalet har afmærket. Helt spontant begynder de første, der har klaret turen, 
at heppe på de andre børn. Det gør, at alle føler sig som en del af fællesskabet.  

 

 

 

Pædagogisk læringsmiljø 

”Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan det enkelte 

dagtilbud hele dagen etablerer et pædagogisk læringsmiljø, der med leg, 

planlagte vokseninitierede aktiviteter, spontane aktiviteter, børneinitie-

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

lære, udvikle sig og dannes.  

Det pædagogiske læringsmiljø skal tilrettelægges, så det inddrager hen-

synet til børnenes perspektiv og deltagelse, børnefællesskabet, børne-

gruppens sammensætning og børnenes forskellige forudsætninger.” 

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

 

 

 

Ude og inde laver vi muligheder for leg i små rum og kroge. Her prøver vi at undgå, at børnenes 
veje krydser igennem legezonerne. Vi sætter legetøjet, som indbyder til leg i netop denne zone 
tæt på, så der inviteres til netop denne leg dette sted. Vi har billeder på væggene for at skabe et 
hyggeligt og lærerigt miljø for børnene. (dyr-fugle-bokstaver m.v.) 
Vi har legevægge, hvor der er billeder af forskellige lege, så børnene kan lade sig inspirere. Vi har 
med stor succes haft det indendørs i flere år, og er i gang med, at etablere en udendørs legevæg. 

Læringsøjeblikke – i hverdagens små rutiner 
Børnemiljø og læreplaner 

I Hyllinge Børnehave vil vi arbejde med større opmærksomhed på hverdagens rutiner i arbejdet 
med at skabe det gode børnemiljø. 
Ved at gribe hverdagens øjeblikke og give dem et pædagogisk fokus, opnår vi en helhedsoriente-
ret tilgang til læring. For os vil det betyde, at vi hele dagen vil arbejde med den pædagogiske læ-
replan ved at tænke vores hverdagsrutiner ind i vores læreplanstemaer (Årshjul).  
 

På badeværelset  
Der er gang i gøremålene på badeværelset. En af de daglige rutiner er håndvask og toiletbesøg. 
Mange af børnene klarer gøremålene selv med stolthed.  
De mindre børn har brug for mere hjælp, og her er der fokus på at sætte ord på egne og barnets 
handlinger undervejs. Vi oplever at arbejdet med børnemiljøtemaerne anerkendelse, stemning og 
tryghed under toilet besøg og bleskiftningen styrker børnenes selvtillid, selvværd, sproglige udvik-
ling og styrke de fin- og grovmotoriske færdigheder. 
 

Garderoben 
Vi ønsker en rar og positiv stemning i garderoben, der er ofte mange børn, der skal ud eller ind 
samtidig, og vi har derfor fokus på at skabe ro og tid, så barnet kan koncentrere sig om det at øve 
sig i at tage overtøj af eller på. Vi guider og understøtter barnets initiativer, ved at skabe tryghed 
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ved, at den voksne har tid til at støtte op, om det der er svært. 
Vi vil arbejde med at undgå forstyrrelser og tidspres i garderoben. 
Vi ønsker at skabe et rum, der motiverer børnene til aktiv deltagelse, og samtidig prioriteres sam-
spillet højt. Vi udvikler børnefællesskabet ved, at børnene er i mesterlære, ved at børn hjælper 
børn. Det kan f.eks. være, at de største børn hjælper med at finde det rigtige tøj i de små børns 
garderober eller hjælper med en lynlås eller et par sko der driller. 
Vi støtter børnene i at øve sig med at holde orden i egen garderobe. 
Vi taler med børnene om, hvilket overtøj der skal tages på i forhold til vejret. 
Storgruppens garderobe er placeret i således børnene selvstændigt tager tøj på, vi oplever stolte 
børn, der nyder selvstændigheden. 

 
 

 

 

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? 

Forældre og personale har et åbent og respektfuldt samarbejde om børnene 

 

Det betyder i praksis: 

• Vi er imødekommende overfor familiens og barnets behov. Vi forventningsafstemmer 

med henblik på at sikre en god start i børnehaven 

• Vi inddrager forældrene i barnets trivsel og udvikling 

• Vi arbejder for en åben, respektfuld og anerkendende dialog med forældrene  

• Vi inddrager forældrene i samarbejdet omkring deres børn med fokus på familiens res-

sourcer og styrker 

• Samarbejde med vores tosprogede forældre: Vi bruger tolk til møder, når det er nødven-

digt. Vi har billeder af forskellige ting, som børnene skal have med i børnehave. Hvis der 

er tilgængeligt materiale på arabisk, bruger vi det.  

 

 

Modtagelse af børn 
Vi vil møde børn og forældre med smil og øjenkontakt og skabe en inviterende og varm atmo-
sfære under modtagelsen, så barn og forældre oplever opmærksomhed, nærvær og tryghed.  
Vores fokus er på barnet, og vi vil være opmærksomme på det øjeblik hvor barnet er parat til 
sige farvel. 
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Vores mål er, at barnet kan tage afsked med far og mor og efterfølgende tage kontakt med de 
andre børn og voksne i børnehaven. 
 

 
 

 

 

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? 

 

Vi ønsker at alle børn skal føle sig som en del af fællesskabet. Derfor møder vi børnene, hvor de 
er og arbejder på at udfordre og guide børnene tilpas, så de bevarer lysten til deltagelse og udvik-
ling.  

Vi bestræber os på, at vi på p-møder gør brug af L-SAM modellen, når der er en nødvendighed 
for det. 

Vi prioriterer et tæt forældresamarbejde samt det tværfaglige samarbejde med andre kolleger i 
den udstrækning, det kan lade sig gøre og det findes nødvendigt. 

 

Børnene skal mærke, de er en del af fællesskabet  

Det betyder i praksis: 

• Vi arbejder på, at alle børn har gode legerelationer og føler sig som en del af gruppen 

• Vi ser, at barnet trives og viser glæde, bl.a. ved selv at være initiativtager og selv tage 

kontakt til andre børn og personalet 

• Deltager i og inviteres til leg/aktivitet  

 

Praksiseksempel 

En pædagog prøver at skabe kontakt til et barn. Barnet har ikke rigtig lyst til at være med i de an-

dre børns leg og har svært ved selv at komme i gang med en leg. Pædagogen sætter en leg i 

gang med Lego og biler. Barnet er ikke så let at få kontakt med, men Lego-legen begynder allige-

vel at interessere ham lidt. Efter lidt tid, fanger legen ham, og får aktiveret hans fantasi. Legen til-

trækker andre børn, som med pædagogens hjælp bliver lukket ind i legen og accepteret af barnet. 
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Da pædagogen efterfølgende skal hjælpe andre børn, er barnet så godt inde i legen, at han fort-

sætter med at lege med de andre børn, selvom pædagogen ikke er til rådighed.  

Legen tiltrak børn på tværs af alder og køn, og nogle børn legede selv videre om eftermiddagen, 

og udbyggede legen fra om formiddagen og satte nye fantasifulde lege i gang. Barnet blev mødt i 

sin kompetence frem for sin tendens til at trække sig væk. Barnet bidrog med sin fantasi på en 

måde, som var interessant for de andre børn. 

 

 

 

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.) 

 

I det sidste år, hvor børnene går i børnehaven, er de kommende skolebørn sammen en dag om 
ugen. Vores ekstra stue bliver målrettet de store børn, med materialer, puslespil og bøger der 
passer til de ældste, Desuden sættes der tal, bogstaver o. lign. op, som bruges i det pædagogi-
ske arbejde og til inspiration for børnene. Dette for, at de har et alderssvarende læringsmiljø. 

 

Mål for storgruppen: 

• Give børnene et socialt netværk, som de kan have glæde af, når de starter på skolen. 

o Dette styrkes ved relationsarbejdet, hvor børnene hjælpes til at være opmærk-
somme på egne og andres kompetencer, styrker og svagheder  

• Øve rim og remser, tal og bogstavforståelse o. lign. Som leges ind i et trygt læringsmiljø 

• Styrkes helt i at forstå kollektive beskeder og udføre dem. 

•  Brobygning med skolen, hvor de ofte besøger skolens legeplads, har en prøveskoledag 
samt diverse aktiviteter med de omkringliggende institutioner. 

• Deltager i den årlige udflugt til Sagnlandet med de kommende skolebørn fra de omkring-
liggende institutioner 

  



 

14 

Hyllinge Børnehave 2020-2022  Lejre Kommune – ”Vores Sted” 

 

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? 

 

Vi samarbejder med/bruger lokalsamfundet på mange områder. 

Vi går i kirke til jul (Kultur) 

Vi har læseheste, som kommer i børnehaven og taler og læser med nogle få børn ad gangen. 
Læseheste er en afstikker fra +DIG-projektet. Læsehestene er søde mennesker, som giver sig tid 
til at komme i Lejre Kommunes institutioner og give en ekstra hånd med at læse en bog og være 
nærværende for børnene nogle gange hver måned.  

Vi bruger biblioteket. Både til at låne bøger i almindelighed, men især til at låne bøger til de emner 
vi arbejder med. Vi har haft udstilling på biblioteket. 

Vi er nabo til fodboldklubbens boldbaner, som vi benytter os meget af.  

Vi har samarbejde med ældrecentret, hvor de største børn kommer til fastelavn og Lucia. 

Vi besøger omkringliggende institutioner 
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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? 

 

Til at understøtte vores arbejde med det fysiske-, psykiske- og æstetiske børnemiljø, har persona-
let fået hæfter fra dcum, som understøtter dette arbejde. Fremover vil vi arbejde med de forskel-
lige temaer i materialet, da vi ønsker, at alle børn skal føle sig som en del af fællesskabet. Vi vil 
ud fra venskabs- og relationsskemaer afklare, om det enkelte barn har gode relationer til både 
børn, personale og forældre. 

Da det er vigtigt med gode læringsrum, vil vi bruge hæfterne ”Undersøgelseskassen” og ”Skab 
rum der virker” fra dcum til at afklare vores læringsrum og gøre dem bedre.  

Både før, under og efter temaer, taler vi med børnene om, hvad der kunne være sjovt, og hvad 
der har været sjovt. Børnene fortæller med glæde om de forskellige ting. Det er godt for persona-
let, da de får viden om, hvad der eventuelt skal justeres og for børnene, da de får reflekteret over, 
det de har lavet. 

 

Det fysiske børnemiljø: 

Vi har inddelt stuerne med forskellige læringsrum. F.eks. læsekrog og dukkekrog,  

Vi har reoler stående, så de laver rum i rummet. Her forsøger vi at have legetøj, som lægger op til 
bestemte lege i de forskellige legeområder. F.eks. biler, dyr, magneter, i et hjørne, hvor man kan 
sidde i fred uden at andre børn kommer til at gå igennem og vælte tingene. Reol med puslespil og 
tegneartikler tæt på et bord. 

https://dcum.dk/dagtilbud/vaerktoejer-og-inspiration/vaerktoejskasse-bedre-boernemiljoe
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På legepladsen har vi legelandskab, bålplads, gynger, legehuse og krible-krableland. Ved bor-
dene under halvtaget er der mulighed for at sidde og tegne, leg med perler, læse i bøger og an-
det. 

Vi har lavet en vandbane, og vi har planer om en afgrænset fodboldbane.  

Vi har god erfaring med en legevæg på stuerne, hvor der er billeder af legemuligheder. Børnene 
bruger den flittigt, både hvis de leger alene eller sammen. Her kan de kigge, hvis de har brug for 
inspiration til leg. Vi vil lave en legevæg til inspiration udendørs.   

Vi har legepladstilsyn, så vi sikrer os, at legepladsen er sikker. 

 

Det psykiske børnemiljø: 

Vi bruger Maryfondens materiale til at understøtte og italesætte, hvordan man er sammen på en 
måde, så alle trives. Det hjælper børnene til at forstå hinandens forskelligheder og få noget posi-
tivt ud af forskellighederne. 

Vi hjælper og guider børnene til at løse de konflikter der opstår. Vi lytter interesseret til, hvad der 
er gået forud for en konflikt, og hjælper dem til selv at finde løsningsforslag, som de kan have 
gavn af senere, og måske undgå andre konflikter.  

Vi inddeler børnene i mindre grupper, når vi har planlagte aktiviteter, så der er tid til den enkelte. 
Dette, når der f.eks. skal laves papmache-masker, males kunstværker efter en bunden opgave 
el.lign. 

 

Det æstetiske børnemiljø: 

Vi udsmykker vægge og vindueskarme med de ting vi arbejder med. Det kan være bogstaver, rim 
og remser, hvor der er billeder til (f.eks. Halfdans ABC), ting vi har lavet i forbindelse med et 
emne fra læreplanstemaerne o. lign. Vi har bl.a. haft om De tre Bukke Bruse og Den grimme æl-
ling, hvor børnene har haft mulighed for at lege med figurerne fra eventyrene. 

 

Børnenes indflydelse: 

Vi inddrager børnene i forhold til deres alder. F.eks. er de med til at bestemme, hvad vi skal spise, 
når vi har julefrokost og smøre-selv dage, forslag til, hvor vi skal på tur, hvilke lege skal der være 
billede af på legevæggen, legetøjsønsker til stuen og legepladsen etc. 
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De seks læreplanstemaer 

 
 

 

”Den pædagogiske læreplan skal udarbejdes med udgangspunkt i seks læreplanstemaer samt 

mål for sammenhængen mellem læringsmiljøet og børns læring. 

Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan det pædagogiske læringsmiljø under-

støtter børns brede læring inden for og på tværs af de seks læreplanstemaer.” 

Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 32 

 

 

Alsidig personlig udvikling 

”Alsidig personlig udvikling drejer sig om den stadige udvidelse af 

barnets erfaringsverden og deltagelsesmuligheder. Det forudsætter 

engagement, livsduelighed, gåpåmod og kompetencer til deltagelse.” 

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

 

Pædagogiske mål for læreplanstemaet: 

1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udfolder, udforsker og erfarer sig selv 

og hinanden på både kendte og nye måder og får tillid til egne potentialer. Dette skal ske på tværs af 

blandt andet alder, køn samt social og kulturel baggrund.  

2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte samspil og tilknytning mellem børn og det pædago-

giske personale og børn imellem. Det skal være præget af omsorg, tryghed og nysgerrighed, så alle 

børn udvikler engagement, livsduelighed, gåpåmod og kompetencer til deltagelse i fællesskaber. 

Dette gælder også i situationer, der kræver fordybelse, vedholdenhed og prioritering. 

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø børnenes alsidige personlige 

udvikling? 

Herunder, hvordan vores pædagogiske læringsmiljø: 

▪ Understøtter de to pædagogiske mål for temaet Alsidig personlig udvikling  

▪ Tager udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag  

▪ Ses i samspil med de øvrige læreplanstemaer. 

I den alsidige personlige udvikling, skal de voksne udvide barnets erfaringsverden og dets mulig-
hed for deltagelse, efterhånden som barnet er parat til dette. Det kræver, at de voksne omkring 
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barnet sætter rammer, som gør, at barnet kan udvikle engagement, livsduelighed, gåpåmod og 
deltagelseskompetencer.  

Den pædagogiske refleksion 

Hvordan møder vi børnene med opmærksomhed, der både gælder hele gruppen, mindre grupper 
og enkelte børn. 
Det legemiljø vi vil skabe, betyder det, at der er materialer til rådighed, der relaterer til emner, te-
maer og børnenes interesse. 
 

Det gør vi på følgende måde: 

• Vi arbejder med dag, uge, måned og årstid, hvor alle børn er med til at sætte billeder og 
tal på kalenderen hver dag. 

• Vi arbejder med bundne opgaver i faste rammer, hvor vi hjælper børnene med f.eks. at 
klippe, lime male mm. 

• Vi laver modellervoks, kartoffelmel med vand, som børnene kan prøve at have fingrene i. 

• Der skabes legemiljøer både ude og inde, hvilket prioriteres højt. Udenfor laver børnene 
huler i buskene indenfor under bordene. Vi har vandbane, vand/sandbad og krible krable-
land. 

• Toiletbesøg i forbindelse med at blive renlig belønnes med klistermærke, så barnet bliver 
stolt af at have klaret opgaven. Klistermærkerne viser de stolte frem til deres forældre og 
de andre børn. 

• De største børn hjælper de mindre: Lyner lynlås, holder i hånd på tur. På den måde føler 
de, at de har betydning i børnegruppen.  

 

 
 

 

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. 

 

Alle børn skal hjælpes til at være med i sociale fællesskaber, både med børn og voksne. Det er 
vigtigt, at vi hjælper barnet til at udvikle empati. Børns sociale læring fremmes af legen, hvor bør-
nene lærer at forhandle, lave kompromisser og løse konflikter. Læringsmiljøet skal give børn lyst 
til at lege, udforske og eksperimentere. Nogle børn kan have svært ved at få adgang til legefæl-
lesskaber. Her vil vi støtte barnet i udvikling af sociale handlemuligheder, anvisninger og deltagel-
sesformer. Social udvikling foregår i fællesskaber, hvor barnet skal opleve at høre til, udvikle em-
pati og får erfaringer med selv at øve indflydelse og værdsætte forskellighed. 
 
 
Den pædagogiske refleksion 
Hvordan involverer vi barnet aktivt i at løse konflikter, som er rettet mod deres følelser og relatio-
nen mellem dets handling og andres reaktion? Her bruger vi Maryfondens materialet ”Fri for mob-
beri”   
Hvordan kan vi skabe børnevenlige procedurer, der minimerer problemer og strukturer, så vi und-
går ventetid, trængsel? Vi bruger vores p-møder, til at finde smarte løsninger. Disse afprøves, og 
vi bruger det der virker. 
Hvordan kan vi skabe hensigtsmæssige overgange mellem aktiviteter, herunder rutiner? Her bru-
ger vi også vores p-møder, til at finde smarte løsninger, som afprøves, og efterfølgende bruger 
det der virker. 
 
 

Det gør vi på følgende måde: 

• Alle børn bliver hørt og lærer, at deres mening har betydning. 

• Alle børn oplever, at de har betydning for andre. 

• De voksne er rollemodeller. Tydelighed i forventninger til hinanden. 

• Barnet oplever, det har betydning for andre, og får mod til at sige fra eller finde en voksen, 
der kan hjælpe. 
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• Lære børnene køkultur og udsættelse af egne behov – tage hensyn til andre. 

• Maryfonden 

 

 
 

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. 

Børnenes sprog og kommunikation skal udvikles og understøttes, så de bliver i stand til at inter-
agere sprogligt og kommunikativt med både børn og voksne. De skal gøres i stand til at kunne 
udtrykke sig og deltage sprogligt aktivt i legen med de andre børn. Det pædagogiske personale 
skal hjælpe og støtte børnene i legen. Vi arbejder med en bevidsthed om, at vi fungerer som 
sproglige rollemodeller for barnet, og vi vil guide barnet til at indgå i fællesskaber med andre børn. 
 
 

Den pædagogiske refleksion 
Hvordan møder vi børnene med forholdet mellem det talte og det trykte ord?  
Hvordan opfordrer vi børnene til at genkende bogstaver og ord i deres miljø? 
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Hvordan opmuntre vi til fællestænkning gennem fortælling, bøger, sang og rim? 
 

Det gør vi på følgende måde: 

• Sprogkufferter 

• Sprogvurderinger 

• Italesætte, hvad vi gør.  

• Være sproglige rollemodeller 

• Har bogstaver, rim og remser mm. på væggene sammen med billeder til inspiration. 

• Børnemøder/samling, hvor vi har dialog om hverdagen, taler om årstider, ugedage og må-
neder, rim og remser, ugens sang/bog etc. 

 

 

 

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  
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▪ Ses i samspil med de øvrige læreplanstemaer. 

Børn skal have mulighed for at mærke verden med deres krop og gennem deres krop, og på den måde 

blive bevidst om den. Dette både ude og inde, for sig selv og i samspillet med andre. Børnene skal støttes 

til at forstå kroppens fysiske og biologiske system. De skal lære at mærke deres egen krop, så de har for-

ståelse for, hvad der er rart eller mindre rart, og på den måde lære andres grænser. Vi vil udfordre, eksperi-

mentere, mærke og passe på kroppen, så barnet kommer i fysisk og psykisk trivsel. 

 

Den pædagogiske refleksion 
Hvornår og hvordan tilrettelægge vi det pædagogiske læringsmiljø så vi tilgodeser barnets mulig-
heder til at få erfaringer med: 
Labyrintsansen, der bl.a. registrerer hovedets og dermed kroppens forhold til omgivelserne, og 
som har stor betydning for vores samlede balance.  
 
Muskel-led-sansen, der registrerer spændinger i muskler og sener og bruges til at finjustere alle 
bevægelser, så man bruger lige præcis tilstrækkelig muskelkraft til at gennemføre bevægelsen 
hensigtsmæssigt.  
 
Følesansen, der registrerer kulde, varme, overflader, ubehag og velbehag. Følesansen sidder 
overalt på huden og på overfladen af de fleste slimhinder og har betydning for oplevelsen af berø-
ring, tryk, temperaturer og den samlede kropsbevidsthed. 
 
 

Det gør vi på følgende måde: 

• Vi deltager i den årlige motionsdag/idrætsdag. 

• Vi bruger naturen, hvor vi udfordrer kroppen gennem klatring, løb og bevægelse på ujævn 
grund. 

• Vi bruger materiale fra Grønne Spirer. 

• Vi laver forhindringsbaner, hvor motorikken bliver udfordret med at hinke, hoppe, kravle. 
Her bliver labyrintsansen stimuleret 

• Sanserne bliver udfordret, når vi maler, bager tegner klistrer mm. 

• Vi laver rytmik og dans 

• Muskel-ledsansen stimuleres ved boldkast og klatring i træer. 

• Følesansen stimuleres i vores krible-krable-land med insektindsamling, sandkassen, mo-
dellervoks, kartoffelmel mm. 

Praksiseksempel fra idrætsdag. 

Vi inddelte fodboldbanen i 5 dele. 

• Lang snor, hvor børnene skulle gå på line og hoppe over snoren 

• Boldkast, hvor børnene skal ramme en kasse 
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• Kasser med forskelligt indhold, hvor børnene skulle gætte, hvad der var i, med lukkede 
øjne 

• Stopdans 

• Leg med kort fra Rend og Hop med Oliver. Her skulle børnene bl.a. bevæge sig som for-
skellige dyr. 

 

 
 

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. 

Naturen er et rum, hvor børnene kan eksperimentere og gøre sig de første erfaringer med naturvi-
denskabelige tænke- og analysemåder.  
Naturen er også et grundlag for at arbejde med bæredygtighed og samspillet mellem menneske, 
samfund og natur.  
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Den pædagogiske refleksion 
Hvordan tilbyder vi børnene mødet med naturen? 
Er vi organiseret således at vi kan komme på busture for at møde skov, strand etc.? 
Hvordan organiserer vi os på legepladsen?  
 
 
Sciencetilgangen vægter en undersøgende tilgang, som åbner for en aktiv inddragelse af natu-
ren og naturfænomener som lys, luft, magnetisme og vejrfænomener. Vi har ligeledes fokus på 
børnenes begyndende forståelse for lovmæssigheder i naturen, talfornemmelse og fornemmelse 
for størrelser og dermed en begyndende matematisk opmærksomhed. 
 
Pædagogisk refleksion 
Hvordan inddrager vi lys, luft og magnetisme samt vejrfænomener? 
Møder vi børnene med spørgsmål, som forklarer deres egen matematiske tænkning? 
Hvordan møder vi børnene med tælleopgaver, måleopgaver, regne ud o. lign.?  
 
Det gør på følgende måde: 

• Vi har krible krable-land. 

• Vi har opsat en vandbane, hvor børnene kan hælde vand i en tagrende og nedløbsrør, 
hvor de kan se vandet løber. Vandet ender i et stort kar, hvor de kan stå og lege med van-
det eller tage vandet ned til enden, og sende det igennem rørene igen. 

• Vi taler om tal og former til samling. Når børnene kommer i storgruppe har vi endnu mere 
fokus på dette. 

• Når vi er på tur, taler vi om naturen omkring os. 

• Vi taler om vejret, når vi skal have tøj på og skal ud på legepladsen. 

 

 
 

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: 
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1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn indgår i ligeværdige og forskellige for-

mer for fællesskaber, hvor de oplever egne og andres kulturelle baggrunde, normer, traditioner og 

værdier.  

2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn får mange forskellige kulturelle ople-

velser, både som tilskuere og aktive deltagere, som stimulerer børnenes engagement, fantasi, 

kreativitet og nysgerrighed, og at børnene får erfaringer med at anvende forskellige materialer, 

redskaber og medier. 

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø, at børnene gør sig erfaringer med 

kultur, æstetik og fællesskab? 

Herunder, hvordan vores pædagogiske læringsmiljø: 

▪ Understøtter de to pædagogiske mål for temaet Kultur, æstetik og fællesskab 

▪ Tager udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag  

▪ Ses i samspil med de øvrige læreplanstemaer. 

 

Vi vil aktivere barnets sanser og følelser og de kulturelle værdier, barnet tilegner sig i hverdagen. 
Vores pædagogiske læringsmiljøer er med fokus på kultur, hvor barnet møder nye sider af sig 
selv, udtrykker sig på mange forskellige måder og understøttes i at forstå sin omverden. 
 
Den pædagogiske refleksion 
Møder vi barnet med positive samtaler, hvor der diskuteres fordelen ved ligheder og forskelle mel-
lem mennesker? 
Hvordan inddrager vi en aktiv læringsaktivitet, hvor der synges sange på forskellige sprog, vises 
forskellige kulturelle traditioner etc.? 
Får vi arbejdet med forskellige materialer, redskaber og medier? 
 

Det gør vi på følgende måde: 

• Vi har temaer om f.eks. H C Andersens eventyr. Vi læser et eventyr, snakker om, hvad det 
betyder og spiller teater for hinanden. 

• Vi har arbejdet med eventyret ”De tre Bukke Bruse.” Vi lavede en stor scene i papmaché 
med bro vand og græs, samt de tre bukke. Børnene var med til at male og efterfølgende 
spillede børnene de forskellige roller for hinanden på skift. Andre var publikum og fik billet-
ter til forestillingen. 

• Vi går i kirke til jul. 

• Vi har mange børn med anden etnisk baggrund, Her oplever børnene andre kulturer i for-
hold til beklædning og mad. Dette kan lægge op til en god snak om andre lande og deres 
kulturer. 
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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 arbejder ud fra vores årshjul, hvor der hvert år er en periode, hvor det enkelte læreplanstema 
foldes ekstra ud. Dette for at sikre os, at alle læreplanstemaer har været i fokus. Selvom vi har fo-
kus på et læreplanstema, underbygges flere læreplanstemaer samtidig. Når vi arbejder med et 
tema, har vi en plan for, hvad vi forventer at arbejde ud fra. Dette kan blive justeret under forløbet, 
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hvis børnene giver udtryk for, at det ikke er sjovt, eller vi kan se, at det ikke fanger deres opmærk-
somhed. Her er samlingen vigtig, da vi her taler med børnene, om det vi laver.  

På Aula lægger vi vores halvårsplan, planer for vores temauger og almindelige ugeplaner. Hver 
uge skriver vi om ugens forløb og lægger billeder fra aktiviteter. 

På stuemøderne planlægger og evaluerer vi ud fra syvkanten. På personalemøderne aftaler vi, 
hvilke aktiviteter vi arbejder med på tværs af stuerne. Fælles aktiviteter evalueres på personale-
møderne. 

Vi bruger: 

• Syvkanten 

• Skema til handling fra EVA 

• Nuværende fokus: Legeplads og overgange 

 

 

 

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. 

 

Vi vil løbende evaluere den nye styrkede læreplan. Vores ambition er, at om to år, når læreplanen 
skal evalueres igen, har vi i løbet af perioden evalueret det meste. Dette vil også gøre læreplanen 
til en dynamisk størrelse, som udvikler sig i takt med, at vi bliver klogere og lærer af vores erfarin-
ger. Dermed er ambitionen, at vi hele tiden har en opdateret læreplan, så vi ikke om to år skal 
evaluere hele læreplanen på en gang. Vi håber hermed, at læreplanen vil indgå som et arbejdsredskab. 
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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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