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Børnene skal i dag i køkkenhaven for at 
hakke og luge, inden der skal sås og plantes. 

Et barn spørger: ’Hvad skal vi have på?’ 
Det fører til en snak om vejr, årstid og 
dagens aktivitet. Vi taler os frem til, at tøjet 
skal være varmt; jorden er våd, så også 
regn/termobukser-jakke og gummistøvler. 
Barnet finder tøjet frem og tager det på. Et 
andet barn spørger om det samme, men 
inden pædagogen når at reagere, har det 
første barn svaret. Et tredje barn kan ikke 
få buksebenene ud over støvlerne og et 
andet barn tilbyder da med det samme at 
hjælpe. 

Børnene er dejligt opmærksomme på 
hinanden, de hjælper hinanden ved at 
viderefortælle, hvad de skal have på, og 
med at få buksebenene ud over støvlerne. 
Pædagogen vejleder og hjælper med at få 
sat ord på handlingerne - ”benene ned i 
bukserne”, ”træk så bukserne op”. Børnene 
øver sig dermed i motorik, rækkefølge, 
blive selvhjulpne og hjælpsomme. Samlet 
er det en kultur med nærværende voksne, 
der skaber tryghed og omsorg, så børnene 
tør prøve kræfter med det, der kan være 
lidt svært. 

Eksemplet er fra vores læreplan og jeg vil 
gerne beskrive processen med at udforme 
denne, herunder specielt benævne min 
egen rolle som leder; hvordan jeg får koor-
dineret læreplanen med vores vision og 
værdigrundlag og hvordan jeg prøver at 
forankre den i børnehuset. Sammen med 
personalet vel at mærke! 

Fase 1: Som leder er jeg i helikop-
ter-perspektiv, skaber ejerskab, intro-
ducerer, er ’fødselshjælper’
Via min Diplomuddannelse i Ledelse har 
jeg lært om vigtigheden af, at for at kunne 

1 OBS! – hvis du også har digitalt abonnement på 014 (gratis i 2022), kan du via dette link se disse 36 slides! 
https://www.paedagogisk.com/vare/322nyeideerognyinspirationtillederensarbejde/?v=dd65ef9a5579
2 Vores vision er bl.a. et markant og aktivt udeliv på store og attraktive naturarealer, økologi i hverdagen, brug af 
IT, udvikling af selvværd, initiativ, tryghed, nærvær, nysgerrighed og skoleparathed

forankre forandringer kræves der ejerskab. 
Og for at kunne opnå ejerskab skal foran-
dringerne være meningsskabende, identi-
ficerende og modtage legitimitet fra omgi-
velserne. 

Min rolle som leder var i denne fase 
1 da specielt: 
1. Introducere opgaven for persona-

let: Ny læreplan
2. Skabe sammenhæng til 

Børnehusets værdigrundlag og 
vision

3. Skabe motivation, forståelse for 
forandring, ejerskab

Jeg læste først grundigt hele ”Den styrkede 
pædagogiske læreplan – Rammer og ind-
hold” fra Børne- og Socialministeriet, og 
herudfra lavede jeg 36 slides med essensen1. 
Dem præsenterede jeg for personalet, med 
gode muligheder for dialog om, hvor det 
vi gør i dag kan kobles direkte på den nye 
læreplan og hvor de ser udfordringerne. 
Én dialog var for eksempel om, at vi som 
voksne er vigtige rollemodeller – og at hvis 
vi ønsker ’plads til’, at børnene kan begå fejl 
og famle, betød det vel, at også vi voksne 
skal kunne begå fejl og famle for at lære nyt. 

Jeg koblede undervejs til Bandholm 
Børnehus´ visioner2 og spurgte ind til 
vores værdier i personalets dialog. De følte 
sig eksempelvis noget udfordret af ’pæda-
gogisk læringsmiljø hele dagen’ – for som 
én sagde: ’Skal jeg hele tiden have over-
vejet, planlagt og sat mål for alt, vi gør?’ 
Andre tilføjede  - ’Jamen, vi gør jo tit 
ting uden at tænke over det’. Jeg bad om 
eksempler og nævnte selv, at når børne-
havebørnene skulle ind fra legepladsen, 

Af Pia Rasmussen, 
pædagog/
leder, Bandholm 
Børnehus

Lolland Kommune

Fem faser i at indføre  
en ny pædagogisk læreplan 
- og de tilhørende skiftende lederroller

Som leder har du hele tiden skiftende fokus på, hvad der lige nu er brug for fra dig som netop – leder. 
Artiklen giver et fint indtryk af de mange skiftende roller, en leder skal arbejde i og med!

Pædagog Mette Ingvordsen og jeg 
diskuterer Madordning ud fra SMTTE, 
som altid er synlig på personalestuen 
for at sikre faglig dokumentation …
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hvad skete der så? – set i et perspektiv af 
læringsmiljø, vores vision og værdier. 

Via en rigtig god debat fik personalet 
i fællesskab eksemplificeret med, at de i 
denne situation styrker børnefælleskabet, 
når de opfordrer et barn til at fortælle sine 
venner, at det er spisetid – at de skaber 
tryghed og nærvær, når en går ind sammen 
med de første og når der altid er en voksen, 
der går ind som den sidste - at de i over-
gangen fra legeplads til stue ofte har nogle 
gode samtaler med børnene om dagens 
aktiviteter. Med andre ord: Der var allerede 
en god sammenhæng mellem handlinger 

3  OBS! – hvis du også har digitalt abonnement på 014 (gratis i 2022), kan du via dette link også se disse 
slides! https://www.paedagogisk.com/vare/322nyeideerognyinspirationtillederensarbejde

og visioner – og hensigten var nu at udbyg-
ge og styrke denne sammenhæng! 

Jeg havde det rigtig godt med som leder 
at være en form for ’fødselshjælper’ på 
denne helt afgørende start på processen! 

Fase 2: Intro til forældrene – som har 
medansvar!  
Jeg valgte i præsentationen at lægge væg-
ten på forældrenes ansvar og hvor de kan 
bakke op om pædagogernes arbejde. Jeg 
beskrev via slides3 et læringsmiljø, der 
belyste pædagogernes faglighed og den 
læring som finder sted hos deres børn. 
Min intention var, at forældrene skulle 
blive bevidste om pædagogernes arbejde 
og dermed tildele dem legitimitet, som gør 
det pædagogiske arbejde mere værdifuldt 
og styrker ejerskabsfølelsen. 

Fase 3: Intro til ’læringsmiljø’ – med 
oplæg udefra samt fra mig som leder
Den pædagogiske dag indeholdt oplæg 
fra en ekstern konsulent om forskellige 
læringsmiljøer og med mange konkrete 
eksempler. Ét eksempel var et rødt kors, 
der kan skabe en sygehusleg, og hvor per-
sonalet selv skulle lege på kursusdagen. 
Det var først lidt grænseoverskridende, 
men vi fandt hurtigt trygheden og kastede 
os ud i legen. Næste opgave var på 15 min. 
at skitsere indretning af et læringsmiljø i 
børneperspektiv på deres stue og præsen-
tere det for de andre: Hvad ser børnene, 
når de kommer ind på stuen, hvad kan 
børnene selv nå for at sætte lege i gang, 
hvordan kan de voksne indgå i legene. 

Mit bidrag var så at koble det hele til 
begrebet faglighed og læringsmiljøer med 
høj faglig kvalitet samt at samle op på dagen.

Efter denne pædagogiske dag skiftede min 
lederopgave til at være i løbende, direkte dia-
log med personalet om deres løsninger på 

læringsmiljøer og støtte dem i at fastholde 
vores pædagogiske grundlag og de 6 temaer. 
Det gjorde jeg meget ved hele tiden at spør-
ge ind til deres løsninger og dét tog de godt 
imod. Som én af dem sagde, så førte vores 
dialoger både på den pædagogiske dag og 
bagefter, til, at de selv blev skarpere på deres 
pædagogiske profil og overfor forældrene fik 
de sat mere faglig begrundelse på. 

Fase 4 og 5: Der gik lidt Corona i 
udarbejdelsen, men vi fik udarbejdet 
læringsmiljøer
Mellem fase 3 og 4 kom Corona på besøg, og 
vi blev sendt hjem. Jeg valgte da som leder 
at sende en opgave med personalet hjem - de 
skulle alle beskrive et læringsmiljø til hvert 
læreplanstema, med indhold og eksempler. 
Det kunne eksempelvis angå ’Hallen’ – med 
fokus på krop, sanser og bevægelse, udvik-
ling personligt, socialt, kulturelt, natur og 
science og til sidst sprogligt. 

Jeg modtog 6 sådanne beskrivelser af 
læringsmiljø fra alle personaler. Rigtig flot! 
Alle blev gennemgået på første persona-
lemøde, herunder hvilke beskrivelser der 
skulle med i læreplanen. De resterende er 
også tilgængelige i personalerummet til 
inspiration for nye aktiviteter. 

Her udleverede jeg også ”Skabelon til 
læreplan”4. Den havde jeg inddelt i flere 
bidder, således at vi arbejdede med få 
punkter ad gangen. Beskrivelser og vær-
dier fra den eksisterende ’gamle’ læreplan, 
som stadig var i spil, blev ført over. Der 
var tid til dialog, spørgsmål og menings-
udveksling. Min rolle var nu som leder 
at holde dialogen op mod værdier og 
kerneopgaven samt mod de input, der var 
kommet frem i fase 1, 2 og 3. 

Fase 4 og 5 foregik i praksis sideløbende, 
for på den måde kunne vi på en overskue-

4 OBS! – det er den fra ministeriet  hvis du også har digitalt abonnement på 014 (gratis i 2022) og du lige skal 
mindes om skabelonen, kan du via dette link se den! https://www.paedagogisk.com/vare/322nyeideerognyin
spirationtillederensarbejde/?v=dd65ef9a5579

lig måde afprøve, ændre og implementere 
de pædagogiske processer, overvejelser og 
intentioner, vi havde beskrevet. Når vi for 
eksempel på et personalemøde havde talt 
om leg, brugte vi tiden indtil næste perso-
nalemøde på at have fokus på leg, foretage 
justeringer eller iværksætte tiltag, der var i 
tråd med det vi havde beskrevet. 

Min mest afgørende lederopgave: Sik-
re at alle er med og føler ejerskab!
Som det er fremgået af min beskrivel-
se ovenfor, så skiftede min lederopgave 
og mit fokus flere gange undervejs. Hele 
vejen var det dog for mig vigtigst at sikre, 
at alle personaler var en del af denne 
proces, kendte hele vores pædagogiske 
læreplan, følte ejerskab. Jeg ser i dag dette 
udmønte sig i, at personalet tydeligt gør en 
dyd ud af med stolthed at fortælle nye kol-
leger, nye forældre og andre interesserede 
om den pædagogiske måde, vi arbejder på. 

Vi har også fået meget positive tilkende-
givelser ved de pædagogiske tilsyn, som 
Stine Elverkilde har foretaget, og vi har 
haft besøg fra andre institutioner.  Vi er nu 
ved at tage rigtig hul på dokumentation 
og evaluering. Vi arbejder med SMTTE-
model, som jeg har hængt op i persona-
lestuen, så vi løbende bliver mindet om 
dokumentations- og evalueringsarbejdet. 

Det er et arbejde der aldrig slutter – jeg 
kan dog se en rød tråd fra start til nu.  

(Vores læreplan findes på https://band-
holmboernehus.dk/paedagogisk-laererpla-
ner )

Værktøjskassen

Denne artikel navngi-
ver forskellige leder-
roller: 

___Fødselshjælper
___Helikopter-pilot
___ ’Introducerer-nye-

ting’
___ Sammenhængs-

skaber
___Motivator
___Faglig Inspirator
___Oplægsholder
___ Løsnings-

samtalepartner
___Udspørger
___Ejerskabs-skaber

1. Hvis du er leder, 
så prøv at prioritere, 
hvilke af disse roller 
du genkender dig selv 
mest i. Skriv 3 ud for 
dem du identificerer 
dig mest med – 2 ud 
for dem du også sæt-
ter lidt højt - 1 ud for 
dem du kun er små-
god til – 0 ud fra dem 
der er helt fraværen-
de for dig. Hvad lærer 
du af resultatet?

2. Hvis du er medar-
bejder, så lav gerne 
for dig selv en beskri-
velse af, hvad du 
tænker en leder skal 
rumme af ’roller’. Hvis 
du nu selv blev leder 
en dag? 

3. Er der roller, som 
slet ikke er nævnt og 
som er vigtige?

Bandholm Børnehus
Birketvej 94D
4941 Bandholm
Tlf. 25379622
Mail: leder@bandholmboernehus.dk

Fra ét læringsmiljø 
(’Fri for mobberi’) – 
dialog om venskab. 
Vi har valgt, at bam-
sevenner ”bor i vores 
Logo”, så børnene 
altid selv kan tage 
deres bamseven, når 
de har brug for det




