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Ramme for udarbejdelse af den pædagogiske
læreplan

Den pædagogiske læreplan udarbejdes med udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag samt
de seks læreplanstemaer og de tilhørende pædagogiske mål for sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og børns læring.
Rammen for at udarbejde den pædagogiske
læreplan er dagtilbudsloven og dens overordnede
formålsbestemmelse samt den tilhørende bekendtgørelse. Loven og bekendtgørelsen er udfoldet i

publikationen Den styrkede pædagogiske læreplan,
Rammer og indhold. Publikationen samler og formidler alle relevante krav til arbejdet med den pædagogiske læreplan og er dermed en forudsætning for at
udarbejde den pædagogiske læreplan. Derfor henvises der gennem skabelonen løbende til publikationen. På sidste side i skabelonen er der yderligere
information om relevante inspirationsmaterialer.
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Hvem er vi?

Bandholm Børnehus er en lille integreret daginstitution med 10 vuggestuepladser og 25
børnehavepladser.
Vi tilbyder et overskueligt, nærværende og trygt miljø. Børnehavegruppen og vuggestuegruppen har egne afdelinger, med gode udfoldelsesmuligheder og grupperne har mulighed
for at være sammen i det omfang de kan magte det.
Vi er beliggende i Bandholm på Midtlolland, i et naturskønt område i gåafstand til vand, eng
og skov, hvilket vi benytter os meget af i det daglige pædagogiske arbejde.
På trods af de landlige omgivelser er der offentlige transportmidler lige uden for døren.
Vi har ny etableret gode og hyggelige udendørs legefaciliteter med masser af plads til fysisk
udfoldelse, multihytte og ikke mindst en skøn have med frugttræer, frugtbuske, urte- og
blomsterbede, som dyrkes økologisk. Børnene deltager i hele processen fra jord til bord.
Vores menneskesyn i Bandholm Børnehus bygger på, at hvert enkelt barn er unikt. En lille
personlighed med forskellige ressourcer og udviklingsbetingelser.
Vores vigtigste opgave er, at give hvert enkelt barn lige nøjagtig det nærvær, tryghed og
anerkendelse det har brug for, så det kan møde verden med tillid og glæde. Dette sker i en
tæt dialog med forældre.
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Pædagogisk grundlag

”Den pædagogiske læreplan skal udarbejdes med udgangspunkt i et fælles pædagogisk grundlag.”
”Det pædagogiske grundlag består af en række fælles centrale elementer, som skal være kendetegnende 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 aktiviteter og udforskning af naturen og ved at blive udfordret.

▪

Børnefællesskaber. Leg, dannelse og læring sker i børnefællesskaber, som det pædagogiske personale sætter rammerne for.

▪

Pædagogisk læringsmiljø. Et trygt og stimulerende pædagogisk læringsmiljø er udgangspunktet 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 understøtte børns sociale kompetencer, tro på egne evner, nysgerrighed mv.”
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Børnesyn, Dannelse og børneperspektiv,
Leg, Læring og Børnefællesskaber

Hvordan kommer de fem centrale elementer fra det fælles pædagogiske grundlag til udtryk
hos os og bliver omsat i vores hverdag sammen med børnene?

Børnesyn:
Hvert enkelt barn er unikt. En lille personlighed med forskellige ressourcer og udviklingsbetingelser, som gør deres bedste ud fra de forudsætninger som de har.
Jeg er okay, du er okay og det er okay at vi er forskellige.
Vi skaber rum, tid og ro til at barnet kan udvikle sig i eget tempo og hvor omsorg, nærvær, positive forventninger og tillid er de bærende værdier.
Børn er kompetente og selvstændige, der skal mødes anerkendende, føle sig set, hørt og
forstået lige der, hvor de er og hvor det pædagogiske personale støtter, guider, vejleder
og følge børnenes spor.
Vi har valgt de grundlæggende værdier som betyder mest for os og beskrevet dem. Det
er ikke ensbetydende med, at andre værdier ikke er vigtige, men vi har prioriteret og valgt
disse, ud fra den overbevisning, at de værdier er grundlæggende for at fremme børns
trivsel, læring, udvikling og dannelse.
Anerkendende:
At blive set, hørt og mødt – lige dér, hvor du er.
Forskellighed, alle gør deres bedste ud fra de forudsætninger de har, brug hinandens
kompetencer og styrker.
Se barnets hensigter og deres handlinger. Sætte ord på handlinger, følelser og initiativer.
Nærvær
Være i nuet, tage sig tid, at være 100% tilstede
Se barnets hensigter/deres handlinger
Være i børnehøjde, synlige
Forholde sig til børnenes fortællinger.
Tryghed
Omsorg
Positiv modtagelse alle børn og forældre.
Forudsigelighed og genkendelse (rutiner)
Glæde, alle mødes med smil – fjolle og pjatte
Tillid
Voksne står inde for det de siger.
Ærlighed i samarbejdet med børn, forældre og kollegaer
Ris og ros
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Dannelse og børneperspektiv:
Børnene er aktive deltagere, der involveres i hverdagens udformning, alt fra små lege,
børneinitierede lege til vokseninitierede lege. Vi skaber læringsmiljøer, hvor redskaber og
materialer er i børnehøjde, således at børnene selvstændigt og på eget initiativ kan
vælge aktiviteter og lege til. Vi giver mulighed for, at børnene kan eksperimentere og lege
i trygge rammer med nærværende, synlige og anerkendende voksne. Vi følger børnenes
spor, lytter til børnene, er i børnehøjde og forholder os til børnenes fortællinger.
Fx Den fysiske indretning, hvor grupperummene tager udgangspunkt i både at skabe læringsmiljøer, hvor der er aktiv deltagelse af personalet – og læringsmiljøer, hvor barnet
selv eller sammen med andre skaber en fælles leg uden voksne.
Grupperummene er indrettet med forskellige lege/aktivitetsmiljøer, der tydeliggør hvilke
lege/aktiviteter der kan foregå der, såsom konstruktionslege, rollelege, stille zone, aktivitetszone og kreativzone. Det udendørs læringsmiljø, er ligeledes også inddelt i forskellige
områder, der tilgodeser forskellige lege/aktiviteter. Børnene kan selvstændigt vælge
udendørs læringsmiljøet, til eller fra, idet 4 børn må være alene på legepladsen. I de indendørs læringsmiljøer, fordeler det pædagogiske personale sig, således at de er nærværende og aktive rollemodeller, der kan veksle mellem at gå bagved, ved siden eller
foran barnet.
Gennem medbestemmelse og medindflydelse på hverdagens udformning og aktiviteterne, forankrer børnene værdierne i egen personlighed og læring, som rettesnor for at
orientere sig og handle hensynsfuldt og kritisk i Bandholm Børnehus. Vi guider og vejleder børnene, således at alle børn føler sig som en del af børnefællesskabet og har mulighed for at yde indflydelse på hverdagens udformning.
Fx arbejder vi med børnefællesskaber, ”fri for mobberi”, som er bygget op på, respekt,
mod, tolerance og omsorg. Vi tager udgangspunkt i samtaletavlerne, hvor børnenes input
inspirerer til udformningen af aktiviteten. Børnene lytter til hinanden, venter på tur og udvikler empati, ved at det pædagogiske personale støtter det enkelte barnet i at udtrykke
egne behov, grænser og følelser, samt skabe nye relationer.
I samværet med børnene skaber de voksne tryghed, nærvær og respekt omkring og for
barnet. De voksne har ansvaret og lederskabet for gruppen. Igennem de voksnes lederskab for gruppen oplever barnet, at vi voksne er her for at guide og tage varer på dets følelser og de oplevelser de fortæller om til gruppen.
I vuggestuen arbejdes der ligeledes med dannelsesbegrebet og dannelses principper:
Dette handler om læring i forhold til hvem er du og hvem er jeg. Der arbejdes med trygge,
sikre relationer og de voksne er hele tiden omkring barnet til, at støtte dem og guide dem
i hverdags begivenheder og rutiner.
Vi skaber læringsmiljøer, der gennem medbestemmelse og aktiv deltagelse, lærer børnene at begribe og handle i demokratiske processer, samt vi inviterer børnene til at være
aktiv medskaber af egen læring, der vil give afsæt for børnenes måder at handle og forstå
på i en digitaliseret og global verden. Vi lytter til børnenes ideer og omsætter dem i det
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omfang det er muligt og indenfor den pædagogiske ramme og den pædagogiske læreplan
Fx i bålugerne, hvor børnene gennem en demokratisk afstemningsproces er med til at
sammensætte menuerne og hvor de, i grupper på ca. 6 børn, tilbereder maden over bål.

Leg:
I børnehuset opleves og erfares livet gennem legen.
Det grundlæggende udgangspunkt i vores arbejde med børnene er LEGEN. De voksne
kan bestemme og appellere, men legens dynamik er en kompliceret proces, som ikke kan
konstrueres i andre voksenskabte forhold. Legen er der hvor børnene kan trække sig fra
omverdens krav og forventninger og der hvor barnet kan opleve ro og fordybelse.
Legen har værdi i sig selv, børnene fordyber sig i noget der har deres interesser og gennem legen udvikler børnene kendskab til sig selv, andre, udvikler følelser, sociale kompetencer, lærer grænser og erfarer verden og fællesskabet her igennem.
Legen er en af de første vigtige indføringer i den demokratiske proces, og barnet har her
mulighed for at øve og afprøve samspillet og relationen til andre, lære hvilken effekt og
hvilke konsekvenser barnets handlinger har.
Det er derfor vigtigt for barnets læring, at vi giver tid til leg, plads og rum både ude og
inde, således at børnene har mulighed for fordybelse, bruge og udvikle deres fantasi og
nysgerrighed.
Et væsentligt pædagogisk princip er, at sørge for at barnet oplever succes. Når tingene
lykkes, giver det barnet selvtillid, og dermed bedre mulighed for selv at vælge og udføre
planlagte aktiviteter og arbejdsopgaver.
Til disse formål er det vigtigt at have voksne, som har tid – det skaber tryghed – ro/plads
og mulighed for fordybelse, samt voksne der skaber rum til vokseninitierede lege, børneinitierede lege og spontane lege.
Spørger vi barnet, er der ingen tvivl om at leg – det er det bedste.
Derfor tager vi legen alvorligt.

Læring:
Læring skal forstås bredt, og læring sker hele dagen gennem det læringsmiljø som børnene er en del af.
Det grundlæggende i vores pædagogiske principper for læring, er at læring sker gennem
leg, relationer, udfordringer, børneinitierede lege, vokseninitierede lege og daglige rutiner.
Børn lærer ved:
At udforske med krop og sanser
At de har mulighed for at prøve og eksperimentere - have fingrene i tingene
De får en forklaring der matcher deres alder eller udviklingsniveau.
De undrer og stiller spørgsmål, bliver mødt med spørgsmål og udfordringer.
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At tingene gentages.
At de genkender.
De deler oplevelser.
De mærker følelser.
Til disse formål er det vigtigt at have voksne, der er nærværende, anerkendende og drager omsorg både for det enkelte barn og for hele børnegruppen, således at børnene oplever tryghed til at turde begå fejl, famle og slippe fantasien løs.

Børnefællesskaber:
Legen, dannelsen og læringen sker i børnefællesskabet.
Vi vægter fællesskabet højt i Børnehuset, vi ønsker at skabe et læringsmiljø der giver
barnet mulighed for at opleve, afprøve og lære at beherske sociale færdigheder, såsom
evnen til at skabe og indgå i relationer, respektere sig selv og andre, glædes ved samvær
og føle empati.
Jeg er okay, du er okay og det er okay at vi er forskellige
Fx arbejder børnehaven med ”fri for mobberi”, hvor respekt, omsorg, mod, tolerance er de
grundlæggende værdier. Hvert barn i børnehaven har en bamseven, der er en god ven i
svære situationer. Bamseven er ligeledes med, når vi giver hinanden massage. Massagen er med til, at skabe nye relationer børnene imellem. ”Den jeg rører – mobber jeg
ikke”
Samtaleplakaterne bruges til at skabe dialog i børnegruppen omkring forskellige temaer,
som ellers kan være svære at konkretiserer, samt kan perspektivere forskelligheder og
give følelsen af, at være en del af fællesskabet.
I vuggestuen lærer børnene at begå sig i fællesskabet gennem samværet med voksne. Vi
har fokus på at støtte dem i udviklingen af deres følelsesmæssige og sociale udvikling.
Fx arbejder vuggestuen med samling, hvor børnene øver sig i at vente på tur, lytte til hinanden og byde ind med aktiviteter til fællesskabet.
I garderoben giver vi børnene tid og nærvær til at øve sig i at tage tøj på eller af, og vi opfordrer børnene til, at hjælpe hinanden og
Vuggestuen prioriterer legen højt, både den børneinitierede, den vokseninitierede og den
spontane leg.

Den ro, struktur, overblik og indsigt en voksen kan tilføre en leg, er uvurderlig for vuggestuebørnene, f
blive en del af fællesskabet og kan gøre forskellen på, om de får lært det, der skal til eller ej.
Vi opfordrer til, at der er plads til alle i en leg. Vi sætter ord på det, barnet gør, når det fx
tager bilen fra en anden. ”Vil du også lege med biler ligesom Jens – se nu finder vi en bil
til dig”. Samtidig anerkender vi også, hvis et eller flere børn vil lege uforstyrret, og hjælper
med at få det sagt på en ordentlig måde, så de andre ikke føler sig afvist. Børnene i vuggestuen er i en alder, hvor de helst vil have alting for sig selv, men vi øver dem i at åbne
op for at andre kan være med, fx invitere andre med i aktiviteten. ”Du kan sagtens være
her også, se du kan sidde på mit andet ben, mens vi læser bog”. ”Prøv at spørge Sofie,
om hun vil være med til at lege med dukker.”
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Pædagogisk læringsmiljø

Hvordan skaber vi hele dagen et pædagogisk læringsmiljø, der giver alle børn mulighed for
at trives, lære, udvikle sig og dannes?

Vi søger at skabe en hverdag, der er præget af en tydelig dagsrytme som er overskuelig
og forståelig for de forskellige aldersgrupper.
Hvor læringsmiljøet bygger på et samspil mellem strukturelle parametre og proces elementer.
De strukturelle parametre handler om vores fysiske rum, normering, gruppeinddeling,
valg og placering af inventar + redskaber + legetøj m.m. samt organisering af det pædagogiske personales kompetencer.
Proces elementerne handler om det relationelle og empatiske samspil mellem børnene
(indbyrdes), det pædagogiske personale og børnene (indbyrdes), det pædagogiske personale (indbyrdes), det pædagogiske personale og forældrene (indbyrdes).
Vi har ”Ugens tavle”, der giver børnehavebørnene et overblik over dagens/ugens aktiviteter.
Både vuggestuen og børnehaven starter dagen med samling, hvor børnene ser ”hvem er
her i dag”, hvad byder dagen på og med små aktiviteter som sang og leg. Aktiviteten ved
samling kan være vokseninitierede, ligeså vel som den kan være børneinitieret. Det der
er vigtigst for os, er at vi inddrager børnenes perspektiv, følger deres spor samtidig med
at der tages højde for det enkelte barn og børnefællesskabet.
I alle vores daglige rutiner, improviserede og planlagte aktiviteter har vi fokus på at skifte
mellem vokseninitierede aktiviteter og børneinitierede aktiviteter.
Legen er det vigtigste læringsmiljø, her er der mulighed for tryghed, udvikling og fordybelse. Vi har indrettet institutionen med mindre rum, der tilgodeser forskellige lege, interesser og læring, således at børnene i deres lege oplever tryghed, og har mulighed for
udvikling og fordybelse. Børnene har mulighed for at lege i mindre grupper og det er
okay at sige nej til en legekammerat.
Vi vægter nærvær højt, hvilket gør at vi som pædagogisk personale er i børnehøjde og
der hvor børnene er. Dette gør ligeledes, at vi har mulighed for at indgå i længere dialoger med børnene om lige netop det, der interesserer dem lige nu, og hvor vi kan støtte
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børnene i at indgå i kendte og nye legerelationer, ”sige til og fra” og hvor vi kontinuerligt
kan sætte ord på alt det der sker i legene og hverdagens gøremål.
Dette differentierede blik er baseret på vores fokus på at skabe læringsmiljøer, hvor det
enkelte barns trivsel, udvikling, dannelse og læring bliver tilgodeset.

Samarbejde med forældre om børns læring

Hvordan samarbejder vi med forældrene om barnets og børnegruppens trivsel og læring?

Forældremøder
Forældresamtaler
Sociale arrangementer for alle i børnehuset: julearrangement, Lanternehygge, arbejdsdag, forældrekaffe.
Synlig dokumentation på stuerne, med f.eks. billeder, video, cirkulærebeskrivelser og børnenes egne produkter.
Daglig kontakt ved aflevering/hente situationer.
Intra hvor Nyhedsbreve, små glimt og billeder fra hverdagen findes.
Gensidige forventninger: tjekker Intra – deltager i arrangementer – forældremøder – forældresamtaler.
Forældre deltager ved overleveringssamtaler til skole.
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Børn i udsatte positioner

Hvordan skaber vi et pædagogisk læringsmiljø, der tager højde for og involverer børn i
udsatte positioner, så børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse fremmes?

I en institution på vores størrelse er der kun få voksne og børn at forholde sig til.
Det er vores overbevisning, at dette giver en hverdag, der er tryg og overskuelig, også for
børn i udsatte positioner. Samtidig gør det overskuelige miljø, at personalet i høj grad har
mulighed for at have fokus på børn i udsatte positioner og kan skabe gode betingelser for
inkluderende fællesskaber.
Vi arbejder bevidst med Fri for mobberi, som en indgangsvinkel til fællesskab og at alle
børn, også børn i udsatte positioner, skal være en del af fællesskabet.
Barnet er aktør og handler ud fra bestemte situationer, som derved skaber barnets adfærd.
Du er okay, jeg er okay og det er okay at vi er forskellige.
Den måde vi arbejder på, er bl.a.:
• Anerkendende tilgang til børn og forældre.
• Sætter fokus på det enkelte barn og relationerne til fællesskabet.
• Når vi observerer at et barn ikke er en del af legen/aktiviteten/fællesskabet ændre
vi vores handlemåder.
• Støtter børnene til at være deltagere i fællesskabet og derved giver barnet mulighed for personlig udfoldelse.
• Tager udgangspunkt i det enkelte barns forudsætninger/ kompetencer, vi møder
barnet der hvor barnet er.
• Laver aktiviteter på forskellige niveauer, her gør vi os følgende overvejelser: børnenes kompetencer, alder, gruppesammensætning, fysiske rum og formål med aktiviteten.
• Sætter aktiviteter i gang, der er målrettet et enkelt barn, for en større gruppe, ud
fra den overbevisning at det er med til at øge fællesskabsfølelsen, at alle kan få
profiterer af aktiviteten og at børnene kan spejle sig i hinanden.
• Opfordrer børnene til at hjælpe hinanden.
• De voksne går forrest som gode rollemodeller.
• De voksne støtter børnene i at sætte ord på følelser, handlemåder og oplevelser.
• Opfordrer til legeaftaler udenfor institutionen.
• Informerer og inddrager forældrene i det pædagogiske arbejde vedr. børn i udsatte
positioner.
• Der hvor vi vurderer at vores kompetencer ikke gør det alene eller vi har brug for
supervision, gør vi brug af tilbuddet om åbenrådgivning og vi tager kontakt til eksterne samarbejdspartnere.
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Sammenhæng til børnehaveklassen

Hvordan tilrettelægger vi vores pædagogiske læringsmiljø for de ældste børn, så det
skaber sammenhæng til børnehaveklassen? (Dette spørgsmål gælder kun dagtilbud med
børn i den relevante aldersgruppe.)

En gang om ugen er de ældste børn sammen med 1 pædagog i skolegruppe, hvor læringsmiljøet bygger på, at børnene danner positive erfaringer i, at deltage i børnefællesskabet og tør tage initiativ til at indgå i relationer. Her er der fx fokus på kollektive beskeder, lade det enkelte barn fortælle og komme til orde i fællesskabet samt lytte til hinanden.
I skolegruppen præsenteres børnene for flere ”opgaver”, fx. indenfor områder som Fri for
mobberi, bogstaver, tal, former og begreber. Alle opgaver bliver tilrettelagt således, at de
udfordrer børnenes gå-på-mod, vedholdenhed og lyst til at lære.
Personalet har her mulighed for, at sporer sig ind på det enkelte barns kompetencer og
udfordringer og justere aktiviteter og indhold, så alle kan følge med og har mulighed for at
opleve succes.
Vi vurderer i samarbejde med forældrene børnenes skoleparathed, vi anvender hjernen
og hjertet ”dialoghjulet”, som dialogmateriale. I efteråret har vi samtaler med forældrene
ud fra dialoghjulet, hvor vi i fællesskab tuner ind på barnets kompetencer og fokuspunkter
for tiden frem til april.
Inden skolestart i april, har vi overleveringssamtale med forældrene og den respektive
skole, hvor dialoghjulet er udgangspunktet for samtale, samt de fokuspunkter der er aftalt
med forældrene i efteråret.
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Øvrige krav til indholdet i den pædagogiske
læreplan

Inddragelse af lokalsamfundet

Hvordan inddrager vi lokalsamfundet i arbejdet med at skabe pædagogiske læringsmiljøer
for børn?

Vi inddrager lokalsamfundet i flere forskellige læringsmiljøer, og ud fra den oplevelse og
overbevisning, at lokalsamfundet er en aktiv medskaber til at understøtte Bandholm Børnehus pædagogiske arbejde med børns trivsel, læring, udvikling og dannelse.
Vi inddrager Bandholms husmandsorkester, der med deres instrumenter og sangglæde,
præsenterer børnene for musikken fra forskellige instrumenter, understøtter fællesskaber
hvor ung og ældre mødes, indgå i nye relationer, sanse og føle kropsbevægelser og
stemninger ved at bevæge sig til musik.
Vi besøger Svanevig Hospice, hvor børnene mødes med omsorg og glæde, samt de giver deres omsorg og glæde videre. Respekten for hinanden, at nogle emner/følelser kan
være svære at tale med, men det er ikke tabu. Vi er ikke ens men vi kan mødes om det
fælles tredje. Formidling af kultur og traditioner, såsom fastelavn og jul.
Bandholm gymnastikforening, hvor vi i samarbejde har fået etableret et børnehold. 1
gang om ugen følges alle børnehavebørn til gymnastik i den nærliggende hal. For at
skabe tryghed, er en pædagog som er ansat i børnehuset også instruktør på børneholdet
sammen med en udefra kommende instruktør.
Vi inviterer Lokalsamfundet til at deltage i Affaldsindsamlingen 1 uge om året, hvor vi
sammen samler affald op, mens der skabes nye relationer, trækker på erfaring og læring
fra andre voksne og glædes over at hjælpe hinanden med et tredje fælles.
Til jul har vi sammen med Bandholm Kirke, julegudstjeneste for alle børn, forældre og
bedsteforældre med efterfølgende julehygge i det lokale beboerhus. Julegudstjenesten er
åben for alle i lokalsamfundet.
Ved større arrangementer, såsom Åbent hus, Naturens dag mfl. inviteres lokalsamfundet.
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Arbejdet med det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø

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

Vi gør brug af dagtilbudstermometeret, der i sin udformning medtænker dannelse, børnefællesskaber, børneperspektiv og de seks læreplanstemaer.
Fx har vi i børnehaven arbejdet ud fra 3 forskellige indgangsvinkler:
1) Spørgeskema ”Hvordan har du det i børnehaven? – Spørgsmål om børnemiljø for
de 4-6årige”.
2) Venskabsskema.
3) Relationsskema (Relation mellem pædagogisk personale og børnene).
Alle 3 undersøgelser tager udgangspunkt i børnenes perspektiv.
Resultaterne fra de undersøgelser har vi brugt til at identificere eventuelle problemområder, som kan være nødvendige at undersøge nærmere eller som kan skabe retning for
den pædagogiske tilgang og indretning af læringsmiljøet.
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De seks læreplanstemaer

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.”

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 pædagogiske
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.

Kultur, æstetik og
fællesskab
Voksne møder børnene anerkendende.
Nærvær, tryghed og
omsorg til at guide og
hjælpe det enkelte
barn samt opfordre til
at børnene hjælper hinanden.
Her opleves kulturen
når børnene taler om
oplevelser og planlægger legen sammen.

Natur, udeliv og science
Kigger og taler om vejret:
hvad skal vi have på ud?
Taler om årstider og vejr.
Giver børnene en forståelse for varme og kulde.

Alsidig Personlig
udvikling
Børnene øver og lærer at være selvhjulpen.

Læringsmiljø:
Garderoben

Krop, sanser og bevægelse
Motorisk rækkefølge af tøjet.
Barnet øver og lærer grov og
fin motorik.
Fin motorik: lyne eller
knappe jakken.
Grov motorik: Hente tøj,
bære egen taske, kravler
ned i flyverdragten.

Social udvikling
Børnene opfordres og øver sig
i at hjælpe hinanden og give
plads til hinanden.

Kommunikation
og sprog
Børn og voksne
bruger begreber
fx ned i flyverdragten, træk
bukserne op.
Voksne sætter
ord på handlinger.
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Social udvikling
”Social udvikling er udvikling af sociale handlemuligheder og deltagelsesformer 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.”

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 ressource, og som bidrager til demokratisk dannelse.

Kultur, æstetik og
fællesskab
Emnerne afspejler
årets gang og de traditioner der følger med. fx
sommer/efterår, jul/påske el. fastelavn

Alsidig Personlig udvikling
Børnene øver sig i at
byde ind med eget
perspektiv. At turde
prøve og opleve at
kunne.

Læringsmiljø:
Samling med
højtlæsning Vokseninitieret
Natur, udeliv og science
Når vi tager på legepladsen, bruges der referencer til bogens emne; fx
skal vi ud se/mærke efterårets blade
Krop, sanser og
bevægelse
Børnene øver sig i
at holde kroppen i
ro, så er det lettere
at lytte og tale.

Social udvikling
Børnene øver
sig i at lytte og
være opmærksomme sammen med andre.
At vente til det
bliver min tur,
bliver også øvet
her

Kommunikation
og sprog
Børnene "læser"
bogen højt for
kammeraten og
nye ord bliver
brugt igen og
igen.
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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.”

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.

Alsidig Personlig udvikling

Kultur, æstetik og fællesskab
Børnene hjælper med at
dække bord og udviser
glæde ved at få lov til det.
Hvad spiser vi hjemme og
hvilke livretter har vi.

Smøre selv sin mad, og oplevelsen
af at kunne selv øger barnets selvværdet.
Tid og nærvær til det enkelte barn.
Sproglig opmærksomhed om barnet
og i forhold til maden, er med til at
øge barnets egen opfattelse af
”Hvem er jeg”

Læringsmiljø:
Spisesituation i
vuggestuen.

Natur, udeliv og science
Hvor kommer maden fra
Jord til bord.

Krop, sanser og bevægelse
Øver at kravle op/ned fra stolen.
Dufter til maden. Kigger på,
hvad vi har på tallerken/madkassen.
Smager på maden – også det
vi tror, vi ikke kan lide.

Social udvikling
Øver og lærer at vente på tur.
Hjælpe til, så alle i Børnehuset kan spise sammen.
Lytte til og blive opmærksom
på, hvad kan vennerne lide af
mad og hvad kan de ikke
lide.

Kommunikation
og sprog
Vi snakker om
hvad vi spiser.
Dialog om plakaten med mad
(vuggestuen)
Vi snakker om
hvad kan vi lide
og hvad kan vi
ikke lide. (nægtelser, modsætninger)
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Krop, sanser og bevægelse
”Børn er i verden gennem kroppen, og når de støttes i at bruge, udfordre, 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 fundamentet for erfaring, viden, følelsesmæssige og sociale processer, ligesom al
kommunikation og relationsdannelse udgår fra kroppen”.

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 fornemmelser, kroppens funktioner, sanser og forskellige former for bevægelse.

Kultur, æstetik og fællesskab
2 og 2 når vi går til hallen.
Holde i hånd i en stor kreds
– vi venter på at alle er i
kredsen.

Alsidig Personlig udvikling
Styrker barnets koncentration
og opmærksomhed.
Børnene øver sig i og udfordres
med forskellige aktiviteter. De
får oplevelsen og succesen af,
at turde/kunne mere.

Læringsmiljø:
Hallen

Natur, udeliv og science
Vi taler om vejret – hvad
skal vi have på, over til hallen.
Er der vandpytter i skolegården, og hvordan ser det
store kastanjetræ ud?
Børnene vil afprøve aktiviteter fra legepladsen i hallen,
såsom løb, spring, kast og
klatrer.

Krop, sanser og bevægelse
Styrkelse af grov motorik, balance
og øje/hånd koordination.
Vi spiller med store og små bolde,
vi hopper fra ribberne og ned på
madras, vi går på linje.
VI leger sanglege og med faldskærm.

Social udvikling
Børnene øver sig
i at vente på hinanden, stå på
række, vise hensyn til hinanden
og samarbejde
for at fx faldskærmen kommer højt
op.

Kommunikation
og sprog
Sanglege hvor vi i
sangen nævner
de bevægelser vi
gør.
Børnene øver sig
i at modtage kollektive beskeder.
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Natur, udeliv og science
”Naturoplevelser i barndommen har både en følelsesmæssig, en kropslig, 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.”

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 naturfænomener i deres omverden, så børnene får erfaringer med at genkende og udtrykke sig om årsag,
virkning og sammenhænge, herunder en begyndende matematisk opmærksomhed.

Kultur, æstetik og fællesskab
Tegne og klippe motiver der
er relateret til køkkenhaven
fx tomater.
Børnene synger ”Gravkoen
kommer og graver”
Vi italesætter ”vores køkkenhave”, alle har/får del af køkkenhaven.

Natur, udeliv og science
Børnene oplever naturfænomenet fra det lille
frø til planter vi kan høste og smage.
Børnene øver sig i at
kende navne på frugter,
grønsager, planter mm.
Vi lærer at passe på naturen, fx vander vi, samler skrald, fjerne ukrudt
så grønsagerne har
bedre plads til at vokse.

Alsidig Personlig udvikling
Børnene får erfaring med naturens gang, fra frø de planter,
passer, ser spire og vokse til de
smager dem.
Børnene udvikler nysgerrighed
for naturen.
Børnene deltager aktivt og viser
interesse for deres omgivelser.

Social udvikling
Fælles oplevelse - fra
jord til bord.
Medindflydelse på
processen og derved
oplevelsen af at blive
lyttet til.
Børnene øver sig i at
lytte til hinanden og
udvikle empati for
hinanden.

Læringsmiljø:
Køkkenhaven

Krop, sanser og bevægelse
Børnene får jord og vand
på hænder/knæ. De mærker den kolde/varme jord.
Føler, dufter og smager på
planter. Lytter til naturens
lyde.
Bruger kræfter på at kravle
huller, bære haveredskaber/planter/vandkande
mm.

Kommunikation og sprog
Fortæller om processerne,
snakker farver m.m.
Børnene stimulerer og styrker deres sproglige udvikling. De voksne fortæller
processen til børnene, der
efterfølgende fortæller det til
deres forældre.
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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 hverdagslivet.
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.”

Pædagogiske mål for læreplanstemaet:
1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn indgår i ligeværdige og forskellige former 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 oplevelser, 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.

Alsidig Personlig
udvikling
Kultur, æstetik og fællesskab
Tradition.
Bedsteforældre videregiver deres værdier til børnebørnene.

Børnene oplever sig
som værdifulde for
den de er. Jeg er
okay – du er okay og
det er okay vi er forskellige.

Social udvikling
Fællesskab med andre generationer.
Samarbejder med bedsteforældrene fx planter de
blomster sammen.
Børnene spejler sig i bedsteforældrenes handlemåder.

Læringsmiljø:
Natur, udeliv og science

Bedsteforældredag

Kendskab til nye planter
m.m.
Vi gør sammen vores legeplads fin og mindes
dagligt en dejlig dag.

Kommunikation og sprog

Krop, sanser og
bevægelse

Børnene synger for bedsteforældrene.
Børn og bedsteforældre taler
om planterne, aktiviteterne.

Graver, henter
vand, dufter.
Føler på jord/materialer.
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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 pædagogiske 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 sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og børnenes trivsel, læring, udvikling og
dannelse. Den pædagogiske dokumentation skal indgå i evalueringen.”

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?

I børnehuset vil vi foretage en kontinuerlig faglig vurdering af de pædagogiske læringsmiljøer, der løbende vil gøre os klogere på det, der fagligt og pædagogisk udviklende virker
og det, der kan gøres endnu bedre, anderledes eller bør ændres.
Helt konkret vil vi på hvert personalemøde behandle følgende 3 punkter:
1) Planlægning af kommende periodes aktiviteter, herunder hvordan aktiviteterne tager
højde for børns brede læring, trivsel, dannelse og udvikling, samt hvordan det pædagogiske grundlag er i spil.
2) Dokumentation af de kommende aktiviteter, herunder hvordan skal den udformes,
hvordan inddrages børnenes perspektiv og hvordan er sammenhængen til evaluering.
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3) Evaluering af de foregående aktiviteter, hvor dokumentationen gennemgås, inddragelse af børnenes perspektiv og en faglig vurdering af effekter og målopfyldelse foretages, for at vi på den baggrund kan udarbejde en handleplan for fx ændring af læringsmiljø, aktiviteter mm.

Hvordan evaluerer vi arbejdet med den pædagogiske læreplan, som skal foretages mindst
hvert andet år?

De kontinuerlige faglige vurderinger, der sker på hvert personalemøde, vil blive opbevaret
i børnehuset og de vil tilsammen udgøre det materiale, som læreplanen vil blive evalueret
ud fra hvert andet år.
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