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INDLEDNING 

Med dagtilbudsaftalen (2018) er det fremlagt, at det i dagtilbudsloven skal tydeliggøres, hvilket 
pædagogisk fundament alle dagtilbud skal bygge på for at skabe en tryg og udviklende hverdag for 
alle børn i dagtilbud. Det handler om at skabe en fælles retning, sprog og forståelse gennem en ny 
ramme for den pædagogiske læreplan. 

 
I Hjernen&Hjertet har vi med udgangspunkt i den nye dagtilbudslov samt materialer udgivet på EMU i 
forbindelse med den nye styrkede læreplan, udviklet redskabet Rambøll Læreplan, som er en skabelon 
til understøttelse af det enkelte dagtilbuds systematiske arbejde med læreplanen. 
 
Gennem dialogen får I et indblik i hinandens oplevelser og forståelser af praksis ud fra nogle 
reflektions- og vurderingsspørgsmål. Redskabet henvender sig til pædagogisk personale med en leder 

som den, der fastsætter den overordnede ramme. Lederens rolle er derudover at understøtte 
processen ved at tilrettelægge gode rammer for og sikre, at dialogen medfører nye eller justerede 
tiltag og i sidste ende en pædagogisk praksis i overensstemmelse med den styrkede pædagogiske 

læreplan.  
 
  

 

VEJLEDNING OM OFFENTLIGGØRELSE  
LÆS INDEN I GÅR I GANG! 

Det er ikke hensigten, at den pædagogiske læreplan skal være en lang rapport, som i 
detaljer beskriver dagtilbuddets arbejde med det pædagogiske læringsmiljø og børns 
læring.  

Tværtimod er det intentionen, at dagtilbuddets pædagogiske læreplan - med udgangspunkt i de 
centrale elementer fra det pædagogiske grundlag og med udgangspunkt i de pædagogiske mål og 

indholdsbeskrivelser for læreplanstemaerne - skal fungere som et pædagogisk redskab, der via 

korte, relevante pædagogiske overvejelser, refleksioner og eksempler skal skabe en klar 
fælles retning for det pædagogiske arbejde, der foregår i dagtilbuddet.  

Herunder sikre, at den intenderede pædagogik er til stede hele dagen og i alle aktiviteter, 
rutiner med børnene mv.  

Lederen af dagtilbuddet er ansvarlig for at offentliggøre den pædagogiske læreplan. Den 
pædagogiske læreplan vil fx kunne offentliggøres på dagtilbuddets hjemmeside eller et andet sted, 
som er kendt af og let tilgængeligt for forældrene. (Forarbejder til dagtilbudslovens § 9, stk. 1).  

Læreplanen fungerer altså både som et internt arbejdsredskab, samt et 
dokumentationsdokument udadtil.  
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PÆDAGOGISK GRUNDLAG 

Den pædagogiske læreplan skal udarbejdes med udgangspunkt i det fælles pædagogiske 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. Nogle elementer i form af eksempelvis barnesynet 
skal altid være til stede i det pædagogiske læringsmiljø, mens andre elementer såsom eksempelvis 
forældresamarbejdet og arbejdet med at skabe en god overgang til børnehaveklassen kan være mere 

til stede i nogle sammenhænge end i andre.  
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ET PÆDAGOGISK LÆRINGSMILJØ HELE DAGEN 
Dagtilbud skal etablere et pædagogisk læringsmiljø, der med leg, planlagte vokseninitierede 
aktiviteter, spontane aktiviteter, børneinitierede aktiviteter samt daglige rutiner giver børnene 
mulighed for at trives, lære, udvikle sig og dannes. 
 

Det  skal være sjovt at gå i Åkanden 
Det er den helt overordnede pædagogiske grundtanke i al den leg, læring og udvikling, der foregår i 
hverdagen i Åkanden.  
Det er det primært fordi de børn der går i Åkanden jo rent faktisk lever en væsentlig del af deres liv i 
Åkanden. 
Hverdagen skal være tryg og indeholde en balance mellem genkendelighed og overraskelser, der skal 
ske noget spændende og der skal være plads til fordybelse, man skal kunne med andre og man skal 
kunne selv og man skal opleve at være deltager i fællesskaber.  
Først og fremmest skal de voksne jo være nærværende, varme og omsorgsfulde.  
Det er også vigtigt at de voksne har blik for det sjove i mange af dagligdagens situationer, og har let til 
smil og grin. Dette er med til at understøtte børnenes tillid og tryghed i forhold til at være i Åkanden. 
Det er også med til at skabe en god grundstemning i huset.  
Derudover er det væsentligt at man oplever og føler sig som en vigtig og uerstattelig del af 
et fællesskab. Derfor er tilknytningen til Åkanden, både til voksne og børn et af grundelementerne i et 
godt børneliv.  
Vi arbejder derfor kontinuerligt med både at etablere og udbygge den personlige tilknytning og med 
at skabe en ”vi-hed” i hverdagen. Vi taler om, hvem der er til stede og hvem der ikke er. Vi læser 
breve højt fra dem som er på ferie. Generelt er italesættelsen af at være en del af fællesskabet i 
Åkanden, en væsentlig del af pædagogikken.  Hverdagsrutiner er de fixpunkter genkendeligheden 
fastgøres til, jo bedre de fungerer både for gruppen og for den ekelte, desto bedre er mulighederne 
for at overraskelserne opleves udviklende og lærerige 
Åkanden er indrettet ud fra ideen  om at en daginstition skal indeholde zoner til, Børneinitialiseret 
leg, ro, vokseninitierede aktiviteter samt bevægelse . Dette er gennemgående i huset, mest 
fremtrædende i børnehaven, hvor de enkelte rum har tydelige funkrtioner. I vuggestuen er rummene 
delt i zoner.  
For at børnene oplever forskellige muligheder for at danne relationer og knytte venskaber, både med 
jævnaldrende og på tværs af alder, er de organiserede i forskellige grupper. Spise/samlingsgrupper, 
som er den primære gruppe, hvor børnene samles, vælger sig på hold og spiser 4 dage og 
onsdagsgrupper, som er tre aldersdelte grupper der samles, har aktiviteter og spiser sammen hver 
onsdag. I vuggestuen er børnene også opdelt i stuer og grupper (på trærs af stuerne). Her er 
grupperne sammen om formiddagen fra samling til og med frokost og stuerne om eftermiddagen. 
Hverdagen er opbygget i en genkendelig struktur med fixpunkter som samling, hold/aktiviteter, 
måltider, sovning (for vuggestuen og de mindste børnehavebørn), Leg på legepladsen, 
eftermiddagsmåltid og eftemiddagsaktivitet.  
Personalets kompetencer er fordelt så vi i fællesskab dækker bredt ift. temaerne i den pædagogiske 
læreplan og nyansættelser foregår med henblik på at styrke denne bredde i truppen. 
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BØRNESYN OG BØRNEPERSPEKTIVER  
Børnesynet i danske dagtilbud tager udgangspunkt i, at det at være barn har værdi i sig selv. 
Pædagogiske læringsmiljøer skal derfor inddrage børneperspektiver, uanset om der er tale om 
hverdagssituationer, børneinitierede aktiviteter eller voksenplanlagte forløb. 
 

Børnene inddrages direkte i hverdagen, mest formelt ved samling, hvor børnene er med til at vælge 
sig på hold og ellers komme med input til gruppen. Dette ud fra tanken om at når man vokser op i et 
demokratisk samfund er det væsentligt at  øve sig i at man har noget at skulle have sagt, at ens 
meninger og ord kan være med til at gøre en forskel. Samtidig er der tidspunkter, hvor der ikke er 
så  mange muligheder for at have indflydelse. Begge dele er sunde at kunne forholde sig til.  
 
Om morgenen holder vi et møde med børnene, hvor fordelingen af ”hvem er hvor og laver hvad” 
finder sted. Det er en kompleks situation, hvor der balanceres på en knivsæg i forhold til at få opfyldt 
ønsker og tilgodeset behov i sammenhæng med de betingelser og muligheder der er 
tilstede.  Derfor  vil børnene til tider opleve at de kan vælge, hvilket hold de er på, andre gange at 
blive placeret på et hold fordi det er dér, at der er plads.  
 
Til tider vil barnet blive tilgodeset så ønskeholdet bliver en realitet, til andre tider er det netop fordi 
man er på et stort hold, at der er plads til, at kammeraten ved siden af kan komme på sit ønskehold. 
Vi holder styr på, hvem der kommer på hvilke hold og orienterer sig således at alle kommer på 
fordybelseshold hver uge.     
Derudover gennem dialog i hverdagssituationer, over måltider og aktiviteter, med børnene om hvad 
der rører sig.  
Børnene er derudover fast tema på de ugentlige koordineringsmøder, både ift. enkeltsager og 
grupper. Her søges børneperspektivet talt frem bl.a. gennem analyser af praksisfortællinger mm. 
Dette kan til stadighed udvikles i retning af at have børnenes perspektiv med i en endnu større grad, 
både ift. dialog om børnenes trivsel samt temaer og aktiviteter.  

BØRNS LEG  
Leg har en værdi i sig selv og skal være en gennemgående del af et dagtilbud. Leg er grundlæggende 
for barnets udvikling og understøtter bl.a. fantasi, virkelyst, sprog, nysgerrighed, sociale 
kompetencer, selvværd og identitet. 
 
 

 

En væsentlig faktor i forhold til børns udvikling, læring og trivsel er muligheden for fordybelse. Det er 
netop i stunder med fordybelse at barnets læring og udvikling er optimal. For at kunne fordybe sig er 
det vigtigt at man ikke bliver forstyrret. Det kræver både ro og plads. 
Fordybelse gælder også som hovedfaktor i børns egen leg. Vi balancerer mellem iagttagelse og 
suffleren i forhold til at guide børnene i leg, Vi introducerer lege i de små og i de store fællesskaber 
(går foran) og understøtter børnenes ved at guide når det synes væsentligt( går ved siden af) og 
iagttager igangværende lege (går bagved).   
I vuggestuen arbejdes der dagligt i små grupper så der er mulighed for at fordybe sig sammen med de 
andre i en overskuelig gruppe. (ellers er samme principper gældende) 
Vi benytter bade praksisfortællinger og videoklip når vi arbejder med forståelse af børn og deres leg 
og øvrige ageren i hverdage. Disse tages op på koordineringsmøder og gennemås med afsæt i en 
’Social inkluderende praksisanalyse’. 
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DET BREDE DANNELSES- OG LÆRINGSSYN  
Legen og den legende tilgang til læring, barnets interesser, undren og nysgerrighed samt det 
pædagogiske personales viden om at fremme læring og udvikling er udgangspunktet for de 
læringsprocesser, barnet indgår i. 
 
 

Grundlæggende er dette knyttet til Åkandens grundlæggende værdier: 

 Det  skal være sjovt at gå i Åkanden 

 Man skal være med til at bestemme 

 Der  skal være tid til fordybelse 

 Man skal kunne omgås hinanden 

 Man skal kunne selv  

 Mennesker skal mødes med anerkendelse 

 Alle skal have deltagelsesmuligheder i sociale fælleskaber  
 

Målet er at de børn der starter i skole fra Åkanden er: 
 Glade, sjove og selvhjulpne. 
 Gode kammerater og gode til at håndtere små dagligdagskonflikter. 
 Nysgerrige på verden. 
 Opmærksomme på sig selv og andre. 
 I stand til at sige til og fra. 
 Gode til sprog. 
 Glade for at røre sig. 
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BØRN I UDSATTE POSITIONER OG ALLE BØRNS DELTAGELSE I 

BØRNEFÆLLESSKABER 
Gode pædagogiske læringsmiljøer har særligt stor betydning for børn i udsatte positioner. Det 
pædagogiske personale har et ansvar for at støtte børn med forskellige udfordringer og sikre, at alle 

deltager i fællesskabet. 
 
 

Man skal kunne omgås hinanden 
Baggrunden for dette er at mennesket er et socialt væsen der ikke kan eksistere uden at være en del 
af en social sammenhæng. For at kunne dette, er det nødvendigt at kunne begå sig blandt andre 
mennesker.  
 
Det fordrer at man som person mestrer den kompleksitet, der er i sociale situationer, at man kan 
etablere og udbygge relationer til andre mennesker og at man både kan deltage i – og finde på lege, 
at man kan begynde at se andres intentioner, at man kan formidle egne ønsker og behov, og at man 
kan lytte til andres og tage hensyn. Alt i alt en øvelse i, at balancere sig selv i forhold til de betingelser 
der er til stede.  
 
I de år barnet går i daginstitution er der mulighed for at arbejde med den personlige og sociale læring 
som hovedtema, senere hen i livet bliver hovedtemaerne anderledes og dér forventes det, at 
man mestrer de forskellige sociale spilleregler, så man kan bruge sin energi på skole-læring og senere 
hen arbejde. En af måderne vi arbejder med trivsel og godt kammeratskab på er ved at benytte 
Fri  for mobberi, som er et pædagogisk værktøj til at arbejde med fremmelse af  
pro-sociale dyder udfra følgende 4  grundpræmisser. 
 
  •  mobning blandt børn er de voksnes ansvar 
 •  en forebyggende indsats er nødvendig for at bekæmpe mobning 
 •  inddrage tilskuerne til mobning 
 •  udvikle børnefællesskaber der bygger på tolerance, respekt, omsorg og  mod 
 
Social inklusion ...eller børns deltagelsesmuligheder i sociale fælleskaber 
Endnu en tilgang til arbejdet med børns personlige og sociale kompetencer er at arbejde med en 
socialt inkluderende optik. Det handler primært om at arbejde bevidst med de inklusions- og 
eksklusionsmekanismer der er en del af hverdagen i institutioner, skoler og på arbejdspladser. Både 
inklusion og eksklusion finder sted i hverdagen og er en del af de vilkår mennesker befinder sig i. 
I denne sammenhæng handler det om at personalet gør sig bevidst hvad der har indflydelse på børns 
deltagermuligheder i sociale fællesskaber. Dette foregår på flere niveauer, både direkte i børnenes 
indbyrdes forhold til 'hvem må være med i legen' og måske mindre synligt i forhold til børn der 
bevæger sig i korridorerne mellem de små hverdagsfællesskaber der opstår på legepladsen, de ser 
aktive ud, men finder sjældent fordybelse i en leg med de andre. 
Denne form for ufrivillig ikke-deltagelse er et af de fokuspunkter der er i spil. Der ligger også en del 
inklusionsarbejde i organiseringen af hverdagen ... er der mulighed for at børnene kan deltage i 
forskellige fællesskaber og dermed få mulighed for at vise forskellige og forhåbentlig de bedste 
versioner af sig selv...man kan jo godt være god til at bygge med Lego, men knap så god til at spille 
fodbold osv. Der ligger ligeledes en del arbejde i den detail-organisering der foregår i en 
aktivitet...hvem sidder ved siden af hvem, hvordan er tonelejet over for de forskellige børn i gruppen, 
hvor nemt eller svært er det vi skal lave, er fejl tilladt (må man tegne uden for stregen) osv. 
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Alt i alt er 'børns deltagelsesmuligheder i sociale fællesskaber' et centralt omdrejningspunkt i 
hverdagen. 
I tilfælde hvor en tværfaglig indsats vil kunne understøtte barn og familie er vi både igangsættere og 
medspillere i samarbejde med de relevante indstanser, såsom Gentofte kommunes pædagogiske 
konsulenter, PPR, Sundhedsplejen, Tale-høre-konsulenter og ’børn og familie’ m.fl. 
 

 

FORÆLDRESAMARBEJDE  
Dagtilbud skal i samarbejde med forældrene give børn omsorg og understøtte det enkelte barns 
trivsel, læring, udvikling og dannelse. Samarbejdet skal bidrage til, at barnet får en god og tryg 
opvækst. 
 

Samarbejdet med forældrene er naturligvis et af de områder vi vægter højt. Jo bedre det går desto 
nemmere er det for barnet. 
Vi arbejder hårdt på at nå at overlevere små historier fra hverdagen og sætter også pris på at få 
historier hjemmefra, det giver en bredere viden om det enkelte barn og dermed en større palét af 
handlemuligheder. Dette er dog tidskrævende og det er ikke altid at vi lige har 5-10 minutter til en 
snak.  
Vi oplever som så mange andre dele af den offentlige sektor at der er et vist pres på ressourcerne. 
Derfor er vi, for at kunne samskabe en bedre service for færre ressourcer hele tiden på udkig efter 
hvordan vi kan gøre ting smartere i morgen end vi gør idag. Et af områderne hvor vi kan gøre det 
smartere er når det gælder den information vi har brug for at sende.  
Derfor er vores hoved informationskanal Børnegenvej.   
For at kommunikationen skal være meningsfuld skal der både være afsender og modtager. Derfor 
forventer vi, at forældre aktivt benytter Genvej. Dvs. Sørger for at holde kartotekskort mm. 
opdateret, svarer på indbydelser, melder ferier ind osv. 
I den mere alvorlige afdeling er det også vigtigt at vi er informerede om væsentlige begivenheder i 
barnets liv. Det være sig skilsmisse, dødsfald i familien eller andre begivenheder der sætter præg på 
hverdagen derhjemme. Flytning, mm. Vi er langt bedre i stand til at imødekomme jeres barns behov 
når vi er informerede.  
Forældremøder og forældresamtaler På det mere formelle plan afholder vi to forældremøder årligt 
Et i Marts måned hvor vi taler om aktuelle temaer og har valg til bestyrelsen. Et i oktober hvor vi har 
mere tid til at tale om hverdagen. 
Derudover holder vi forældresamtaler en gang årligt. På det møde har både personale og forældre 
forberedt en ’Dialogprofil’, hvilket foregår via Rambølls system 'Hjernen og hjertet' (i Gentofte 
kommune også kaldet 'Kib'), og alt efter barnets alder en sprogscreening (3 og 5 år) eller en motorik 
screening (2 og 4 år) Hvis der opstår akut behov for samtaler så afholdes disse. 
Vi arbejder pt. Med imødekommelsen af forventninger til forældregruppen og har inddraget denne 
både via bestyrelse og nedsættelse af arbejdende udvalg. Med dette forventer vi både en lydhørhed 
overfor vores forventninger og en tættere dialog både om børnegruppen og om det enkelte  barn. 
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SAMMENHÆNGENDE OVERGANGE OG DET SIDSTE ÅR I BØRNEHAVEN 
Barnet oplever mange overgange i sine første leveår. Både de store overgange, når det begynder i 
dagtilbud og senere i skole, og de mindre, daglige overgange, når barnet fx bliver afleveret om 
morgenen eller går fra én aktivitet til en anden. I alle typer af overgange er det vigtigt, at pædagogisk 
personale og forældre samarbejder om at skabe en oplevelse af sammenhæng, tryghed og trivsel hos 
barnet. 
 

 

I forbindelse med at skabe en oplevelse af sammenhæng i overgangen fra børnehave til skole 
arbejder vi med afsæt I Gentofte kommunes retningslinjer og anbefalinger og er aktivt med til 
arbejdet med kontinuerligt at tilrette og tilpasse dette arbejde. 
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DET PÆDAGOGISKE GRUNDLAG OG SAMMENHÆNG TIL 

DE SEKS LÆREPLANSTEMAER 

                   

  
 

Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan det pædagogiske læringsmiljø understøtter 

børns brede læring inden for og på tværs af seks læreplanstemaer. Der er fastsat en 

indholdsbeskrivelse for hvert læreplanstema, som beskriver de overordnede elementer, som ligger i 

det enkelte læreplanstema. I kan læse indholdsbeskrivelserne her:Den styrkede pædagogiske 

læreplan - Rammer og indhold 

 

Herudover er der fastsat to pædagogiske mål for hvert læreplanstema. De to pædagogiske mål 

udtrykker sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og børns trivsel, læring, udvikling 

og dannelse. Et læreplanstema skal altid ses i sammenhæng med det pædagogiske grundlag og de 

øvrige læreplanstemaer i den pædagogiske læreplan og det besluttes lokalt, hvordan de overordnede 

elementer konkret omsættes organisatorisk og pædagogisk i det pædagogiske læringsmiljø i 

hverdagen.   

https://www.emu.dk/sites/default/files/Hovedpublikation%20endelig.pdf
https://www.emu.dk/sites/default/files/Hovedpublikation%20endelig.pdf
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ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER  
Det pædagogiske læringsmiljø skal tilrettelægges så det inddrager hensynet til børnenes perspektiv og 
deltagelse. Under hvert læreplanstema skal I derfor forholde jer til, hvordan I hele dagen etablerer et 
pædagogisk læringsmiljø, der med leg, planlagte vokseninitierede aktiviteter, spontane aktiviteter, 
børneinitierede aktiviteter samt daglige rutiner giver børnene mulighed for at trivses, lære, udvikle sig 
og dannes. 
 

De seks læreplanstemaer, som omhandler børnenes kropslige, følelsesmæssige, sociale og kognitive 
læring er: 

 
ALSIDIG PERSONLIG UDVIKLING 

SOCIAL UDVIKLING 

KOMMUNIKATION OG SPROG 

KROP, SANSER OG BEVÆGELSE 

NATUR, UDELIV OG SCIENCE 

KULTUR, ÆSTETIK OG FÆLLESSKAB. 
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ALSIDIG PERSONLIG UDVIKLING 
Alsidig personlig udvikling drejer sig om den stadige udvidelse af barnets erfaringsverden og deltagel-
sesmuligheder. Det forudsætter engagement, livsduelighed, gåpåmod og kompetencer til deltagelse.  

Pædagogiske mål for læreplanstemaet Alsidig personlig udvikling 

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 

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. 

Refleksion over sammenhæng til læringsmiljøet og det pædagogiske grundlag 
Nedenfor skal I beskrive, hvordan jeres pædagogiske læringsmiljø understøtter børnenes alsidige 
udvikling, herunder deres nysgerrighed, gåpåmod og deltagelseskompetence via både børneinitierede 
og vokseninitierede aktiviteter. Hav også opmærksomhed på de pædagogiske hverdagsaktiviteter og 
legen.  
 
 

Det er et bredt område der mest hænger sammen med børnesyn og syn på almen dannelse mm. 
som beskrevet tidligere. Dette vil blive videreudarbejdet i løbet af 2019 
 

 
 

Arbejdet med Alsidig personlig udvikling fremadrettet  
Nedenfor skal I reflektere over, hvilken udvikling I ønsker at skabe rammerne for fremadrette, og 

hvilke tegn/pejlemærker, der kan indikere, at I er på rette vej. 

Hvilke tegn/pejlemærker ønsker vi at se? 
 

Børn der er 

 Glade, sjove og selvhjulpne. 
 Gode kammerater og gode til at håndtere små dagligdagskonflikter. 
 Nysgerrige på verden. 
 Opmærksomme på sig selv og andre. 
 I stand til at sige til og fra. 
 Gode til sprog. 
 Glade for at røre sig. 
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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 alsidig personlig udvikling 

Det pædagogiske arbejde med læreplanstemaet Social udvikling skal tage udgangspunkt 

i beskrivelsen af temaet og to pædagogiske mål målrettet børn i aldersgruppen 0-5 år. 

De to pædagogiske mål er følgende: 

Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn trives og indgår i sociale 

fællesskaber, og at alle børn udvikler empati og relationer. 

Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte fællesskaber, hvor forskellighed ses som 

en ressource, og som bidrager til demokratisk dannelse. 

 

Mennesket er et socialt væsen der ikke kan eksistere uden at være en del af en social sammenhæng. 
For at kunne dette, er det nødvendigt at kunne begå sig blandt andre mennesker. I de år barnet går i 
daginstitution er der mulighed for at arbejde med den personlige og sociale læring som hovedtema 
eller hovedvirksomhed, senere hen i livet bliver hovedtemaerne anderledes og dér forventes det, at 
man mestrer de forskellige sociale spilleregler, så man kan bruge sin energi på eksempelvis skole-
læring og senere hen arbejde. 
Alt hvad vi foretager os har derfor et socialt udvikligsaspekt. 
 

Hvad vil vi se (tegn/pejlemærker)? 
 

En børnegruppe der kan omgås og udviser tolerance, respekt, omsorg og  mod  
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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. Det pædagogiske personale skal derfor skabe et læringsmiljø, der formidler 
glæde ved æstetiske oplevelser ogs kabende praksis. 

Pædagogiske mål for læreplanstemaet Kultur, æstetik og fællesskab 
Det pædagogiske arbejde med læreplanstemaet Kultur, æstetik og fællesskab skal tage udgangspunkt 
i beskrivelsen af temaet og to pædagogiske mål målrettet børn i aldersgruppen 0-5 år. De to 
pædagogiske mål er følgende: 

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. 

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. 

Refleksion over sammenhæng til [institutionens navn] læringsmiljø 
Nedenfor skal I beskrive, hvordan jeres pædagogiske læringsmiljø understøtter børnenes muligheder 
for at indgå i forskellige kulturelle fællesskaber, som stimulerer deres fantasi, nysgerrighed og 
kreativitet via både børneinitierede og vokseninitierede aktiviteter. Hav også opmærksomhed på de 
pædagogiske hverdagsaktiviteter og legen. 

 

Vi arbejder i retningninger når vi tænker kultur. Det æstetisk orienterede gennem kreative 
værkstedslignende aktiviteter samt gennem drama og teater med børnene. Derudover er sang og 
musik en fast bestanddel af hverdagen for børnene i Åkanden. Det mellemmenskelige kulturelle 

aspekt handler mere om hvordan vi eksisterer sammen, hvilke regler, sagte og usagte, der gælder i 

hverdagen (hvorfor det altid gæder om at komme først ned ad trappen), hvor mange man må tage, 
til frugt ol.  Vi arbejder også med årstider og kulturelle festligheder. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Hvilke tegn/pejlemærker ønsker vi at se? 
 

Kreativitet og opfindsomhed samt evne til at indgå i forskellige sammenhænge. Både som aktører, 

producerende, tilskuere mm. 
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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 Kommunikation og sprog 
Det pædagogiske arbejde med læreplanstemaet Kommunikation og sprog skal tage udgangspunkt i 
beskrivelsen af temaet og to pædagogiske mål målrettet børn i aldersgruppen 0-5 år. De to 
pædagogiske mål er følgende: 

Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udvikler sprog, der bidrager 

til, at børnene kan forstå sig selv, hinanden og deres omverden. 

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. 

Refleksion over sammenhæng til [institutionens navn] læringsmiljø 
Nedenfor skal I beskrive, hvordan jeres pædagogiske læringsmiljø understøtter børnenes tilegnelse af 

sprogforståelse, ordforråd, udtale og sætningsdannelse i sammenhænge, der er meningsfulde for børn 

via både børneinitierede og vokseninitierede aktiviteter. Hav også opmærksomhed på de pædagogiske 

hverdagsaktiviteter og legen. 

Sprog og kommunikation er grundlæggende for hele fores sameksistens, selvforståelse mm. 
Åkanden er som sådant også et sprogligt fællesskab, hvor der tales, benævnes, italesættes, tales 

med, fortælles, forklares, formidles, tales til, tales om.  
Vi har udover den generelle opmærksomhed på alle børns sproglige udvikling også en systematisk 

indsats for børn med sproglige udfordringer, både i samarbejde med tale/hørekonsulenter og internt 
i sproggruppe.  
Derudover arbejdes der med Engelsk i børnehaven. Dette md baggrund i en legende tilgang, hvor 
både ord og begreber og f.eks. sange fra hverdagen præsenteres og inddrages i hverdagen. Denne 
sprogleg er ligeledes med til at fastholde at ’sprog’ er sjovt kan læres med et smil. 

 
 
 
 

 

Hvilke tegn/pejlemærker ønsker vi at se? 
 

Børn der er aktive i deres i sproglige udvikling   
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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. 
Børnene skal inviteres til at få mange forskellige kropslige erfaringer i et læringsmiljø, hvor 
bevægelsesglæde, kreativitet og leg er nøglebegreber, og hvor det pædagogiske personale motiverer 
børnene til at bevæge sig ved at vise glæde ved bevægelse og kropslig udfoldelse. 

Pædagogiske mål for læreplanstemaet Krop, sanser og bevægelse 
Det pædagogiske arbejde med læreplanstemaet Krop, sanser og bevægelse skal tage udgangspunkt i 
beskrivelsen af temaet og to pædagogiske mål målrettet børn i aldersgruppen 0-5 år. De to 
pædagogiske mål er følgende: 

Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udforsker og 

eksperimenterer med mange forskellige måder at bruge kroppen på. 

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. 

Refleksion over sammenhæng til [institutionens navn] læringsmiljø 
Nedenfor skal I beskrive, hvordan jeres pædagogiske læringsmiljø understøtter børnenes muligheder 
for at få erfaringer med krop og sanser, som stimulerer deres bevægelsesglæde via både 

børneinitierede og vokseninitierede aktiviteter. Hav også opmærksomhed på de pædagogiske 
hverdagsaktiviteter og legen. 
 
 

Bevægelse er et af husets fokusområder og vi har været særlig opmærksomme på at skabe 

rammer, især indendørs, hvor bevægelse og den lydstyrke der medfølger er en fast mulighed i 
børnenes hverdag. Vi har derfor dedikerede bevægelsesrum på alle etager i huset. Det er en 

naturligdel af hverdagen i Åkanden at svinge sig eller at klatre. 
Derudover er yoga-lignende øvelser som aktivitet en fast del af ’hold’ repetoiret. 
 
 
 

 

Arbejdet med  Krop, sanser og bevægelse fremadrettet  
Nedenfor skal I reflektere over, hvilken udvikling I ønsker at skabe rammerne for fremadrette, og 
hvilke tegn/pejlemærker, der kan indikere, at I er på rette vej.  
Hvilke tegn/pejlemærker ønsker vi at se? 

 

Modige kropsbevidste børn der kender og tror på deres krop så de kan bruge energien på at lege og 
lære.  
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NATUR, UDELIV OG SCIENCE 
Naturen er et rum, hvor børn kan eksperimentere og gøre sig de første erfaringer med 

naturvidenskabelige tænke- og analysemåder. Men naturen er også et grundlag for at arbejde med 

bæredygtighed og samspillet mellem menneske, samfund og natur. Det pædagogiske personale skal 

opmuntre børnene til at foretage egne undersøgelser samt støtte og guide dem i at turde øve sig igen 

og igen for derved at opbygge en grundlæggende tillid 

Pædagogiske mål for læreplanstemaet Natur, udeliv og science  
Det pædagogiske arbejde med læreplanstemaet Krop, sanser og bevægelse skal tage udgangspunkt i 
beskrivelsen af temaet og to pædagogiske mål målrettet børn i aldersgruppen 0-5 år. De to 
pædagogiske mål er følgende: 

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. 

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. 

Refleksion over sammenhæng til [institutionens navn] læringsmiljø 
Nedenfor skal I beskrive, hvordan jeres pædagogiske læringsmiljø understøtter børnenes muligheder 
for at få erfaringer med natur og science, som stimulerer deres nysgerrighed og lyst til at udforske via 
både børneinitierede og vokseninitierede aktiviteter. Hav også opmærksomhed på de pædagogiske 
hverdagsaktiviteter og legen.  
 

Vi er beliggende tæt på både skov og strand, og benytter begge dele jævnligt. Der er fokus på 

årstider som grundtema året rundt, herunder blik for naturfænomener og deres 
årsagssammenhæng. Materiale hjemtages og undersøges og sættes i sammenhæng med 
hverdagen.  

 

Arbejdet med  Natur, udeliv og science fremadrettet  
Nedenfor skal I reflektere over, hvilken udvikling I ønsker at skabe rammerne for fremadrette, og 

hvilke tegn/pejlemærker, der kan indikere, at I er på rette vej. 

Hvilke tegn/pejlemærker ønsker vi at se? 

 

Nysgerrige og undersøgende børn der har sans for sammenhænge. 
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ØVRIGE ELEMENTER 

DET FYSISKE, PSYKISKE OG ÆSTETISKE BØRNEMILJØ 
Begrebet børnemiljø er et samlende begreb for det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø i 
dagtilbuddet, hvor det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø skal forstås bredt.  
 
Børnemiljøet i dagtilbuddet skal vurderes i et børneperspektiv. Det indebærer, at børnemiljøet skal 
vurderes med børnenes øjne, ligesom børnenes oplevelser skal inddrages i vurderingen af 

børnemiljøet afhængigt af børnenes alder og modenhed.  
 
Der lægges vægt på, at børnene inddrages i forbindelse med forhold, der vedrører dem selv, jf. FN’s 
Børnekonventions artikel 12 om barnets ret til at give udtryk for sin mening og krav på, at denne 
mening respekteres. 
 

Fysisk børnemiljø 
Det fysiske børnemiljø kan eksempelvis omhandle støjniveau, indeklima, plads til fysisk udfoldelse og 
stille aktiviteter, hygiejneforhold, lysforhold, garderobe, legeplads og udearealer, stuernes indretning 
og størrelse mv. 
 
 

 

Vil blive nærnemere beskrevet I løbet af 2019  
 

 

 

 

Psykisk børnemiljø 
Det psykiske børnemiljø kan fx omhandle samspillet mellem børn og voksne, herunder om samspillet 
er kendetegnet ved gensidig respekt og tolerance, børnenes indbyrdes samspil, herunder om børnene 
i deres sprog og handlinger indbyrdes respekterer hinanden, om der blandt børn og personale er plads 
til og accept af menneskers forskellighed, om der finder mobning sted blandt børnene, mv. 
 
 
 

Vil blive nærnemere beskrevet I løbet af 2019  
 

 
 

Æstetisk børnemiljø 
Det æstetiske børnemiljø kan fx omhandle, hvorvidt stuernes indretning og udsmykning virker 
stimulerende og inspirerende på børnene, samt hvorvidt omgivelserne indenfor og udenfor er 
udformet på en måde, som fremmer børnenes lyst til at bevæge og udfolde sig, fordybe sig, have 

stille lege mv. 
 

 

Vil blive nærnemere beskrevet I løbet af 2019  
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SAMSPIL OG RELATIONER 
I dagtilbud indgår barnet i et fællesskab med andre børn og voksne, som er fælles om at skabe det 
sociale rum, som de enkelte børn lærer og udvikler sig igennem. Sammen med det pædagogiske 

personale har de andre børn betydning for, hvilke erfaringer det enkelte barn gør sig, når det er i 
dagtilbuddet. 
 

Vil blive nærnemere beskrevet I løbet af 2019  
 
 

 
 

 

 
 

EVALUERING 
Evaluerende pædagogisk praksis handler om løbende og systematisk at evaluere sammenhængen 

mellem det pædagogiske læringsmiljø og børnegruppens trivsel, læring, udvikling og dannelse. En 

systematisk evaluerende pædagogisk praksis styrker kvaliteten af det pædagogiske læringsmiljø og 

sikrer, at det hele tiden er justeret og tilpasset den aktuelle børnegruppes behov. 

 

 

Evaluering foregår både ugentligt ved koordineringsmøder og på vores personalemøder. Årligt 

gennegås både aktiviteter og ture for at undersøge bredden og fordelingen af disse. 
Dette har hidtil medført justeringer henimod bedre balkance samt en udvikling af hustes 

grundkatalog af aktiviteter og turideer. 
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INDDRAGELSE OG SAMARBEJDE 
Arbejdet i forældrebestyrelsen skal tilrettelægges lokalt og på en måde, så det giver mening i 

dagligdagen for både forældrebestyrelsen og det pædagogiske personale. Som led i dette arbejde vil 

forældrebestyrelsen skulle inddrages i, hvordan ressourcer i lokalsamfundet vil kunne bringes i spil 

med henblik på at skabe trygge og pædagogiske læringsmiljøer for børn i dagtilbud. 

Inddragelse af forældrebestyrelsen 
Det er lederen, der i forbindelse med udarbejdelse af den pædagogiske læreplan sikrer, at 

forældrebestyrelsen bliver inddraget i processen omkring udarbejdelse, evaluering af og opfølgning på 
den pædagogiske læreplan. 
 
Beskriv kort, hvordan forældrebestyrelsen inddrages i arbejdet med læreplanen. 
 

Forældrebestyrelsen inddrages løbende I alle husets aktiviteter. I det seneste år har fokus været på 

forældresamarbejde ift. at skabe større lydhørhed overfor gensidige forventninger. Arbejdet med 
læreplanen har været mere orienteret omkring personalet. Dette arbejdes der på i 2019. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Inddragelse af lokalsamfundet 
Som led i arbejdet med den pædagogiske læreplan skal dagtilbuddet overveje, hvordan 
lokalsamfundet i form af fx biblioteker, museer, idrætstilbud og -faciliteter, plejehjem, erhvervsliv mv. 

kan inddrages med henblik på at styrke dagtilbuddets pædagogiske læringsmiljø. 
 

Beskriv kort, hvordan lokalsamfundet inddrages som en ressorce med henblik på at skabe 
trygge og pædagogiske læringsmiljøer for børnene. 
 

Vi benytter lokalmiljøet primært som tur mål mm. bl.a travbanen, der ligger lige nede ad vejen. Vi 
har også haft kontakt til nogle af de få omkringliggende butikker mht. eksempelvis stofprøver til 
krea værksted mm. udover det er vi stadig på udkig efter nye muligheder i lokalområdet. 

 
 
 

 

 

UDVIKLINGSPLANER ER PT. UNDER UDVIKLING 

 

 


