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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: 

Gårdbørnehaven Spirevippen i Tofte ved Bogense er en privat vuggestue og børnehave, hvor 
naturen og udelivet er i centrum. 

Vi modtager ca. 65 til 70 børn i børnehaven og ca. 12 til 15 børn i vuggestuen; gennem årene har 
vi øget børnetallet og de fysiske rammer såvel inde som ude, vi har seneste bygget egen 
selvstændig vuggestuebygning med egen legeplads. Struktur og fysiske rammer i Spirevippen 
understøtter et målrettet og alderssvarende læringsmiljø. Vuggestuen 0,7 år til 2,10 år og 
børnehaven 2,10 til 6 år. Til sammen er de 2 adresser et sammenhængende pædagogisk tilbud 
og forløb, som hver har tydelige kendetegn og forskellige læringsmiljøer ift. aldersgrupperne. 

Vi har specialiseret os i ”Gårdmandslivet”, som et meget væsentligt læringsmiljø. Det betyder, 
at børnene bruger det meste af dagen ude i naturen og i dagligdagen deltager aktivt i fysiske 
aktiviteter og opgaver omkring dyrehold, vedligeholdelse og vores have, med vores jord-til-bord 
koncept. 

Vi har siden 2009 modtaget Dansk Friluftsråds Grønne flag, da vi gør en særlig indsats for at 
bringe børn ud i naturen. Vi har som et særligt kendetegn, egen bus, som giver de ældste børn 
et tilbud i form af ”Naturgruppen” som opsøger naturoplevelser men også andre relevante 
kulturelle og lokale sammenhænge.  

Vi er i børnehaven organiseret på 4 basisstuer, hvor hensynet til børns alder, og udvikling 
tilgodeses. I vuggestuen organiseres der også mindre grupper, som bliver justeret løbende i 
forhold til den aktuelle børnegruppes alder og behov. 

Da vi er et privat tilbud, har vores forældrebestyrelse en uindskrænket kompetence, som giver 
en høj grad af frihed og dermed et stort ansvar. Forældrebestyrelsen består af 5 
forældrevalgte medlemmer som er på valg hvert 2. år samt 2 suppleanter, som er på valg hvert 
år. 
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Vores værdier: 

Fra-jord-til-bord Vi tror på at børn vokser og udviklinger sig allerbedst ude i naturen og gerne 
i samspil med dyr. Vi ønsker at de bliver fortrolige med at årstiderne skifter og ser de 
muligheder som hver årstid byder. Der skal mærkes, føles, smages, prøves af og 
eksperimenteres. Der skal drømmes og tænkes gode ideer. Der skal prøves grænser af og 
samarbejdes med vennerne. Der skal samles ind i erfaringens og udviklingens store rygsæk til 
brug resten af livet. Arbejdet med læringsmiljøet skal understøtte at barnet føler sig 
inddraget. At vi er aktive sammen, at vi vil noget med børnene som skaber samvær og 
meningsfuld læring af nye begreber samt erfaringer. Vi mener, at denne tilgang er med til at 
danne basis for, hvordan barnet senere oplever sig selv – som aktiv deltager i et fællesskab.  

 

Troværdighed Vi er loyale over for hinanden som kollegaer og nærværende voksne i forhold til 
børn og forældre. Loyalitet betyder, at vi i respekt for hinanden udviser ærlighed. Vi tager 
pædagogisk og økonomisk ansvar og er grundige og tro mod de aftaler, vi indgår. 

 

Ordentlighed Vi prioriterer et miljø og et fællesskab, hvor vi tager vare på os selv og hinanden. 
Vi er bevidste om, at gode relationer er forudsætning for motivation, trivsel og glæde i vores 
hverdag. Vi ser det positive først og gør vores bedste for at skabe en god dag for alle – både 
børn, kollegaer og forældre. 

 

Åbenhed Vi går foran, også inden for vores faglighed. Vi kan lide at tænke stort, nyt og 
fremadrettet. Inspiration og nysgerrighed er en vigtig drivkraft og vi afsøger gerne nye 
muligheder i vores daglige arbejde. Vi er trygge ved at vise handlekraft og tage initiativ – og 
værdsætter også, når andre gør det. 

 

Synlighed Vi gør os umage med, at al kommunikation er tydelig og til at forstå og lægger vægt 
på, at der er sammenhæng mellem ord og handlinger. Vi deler vores viden, inddrager og 
anerkender hinanden, så forventninger er afstemt og alle ved, hvilken mål vi vil opnå og hvorfor. 

 

Professionalisme Vi er motiverede og søger udvikling og udfordring af vores personlige og 
faglige kompetencer. Vi ser det som en fælles opgave at yde service af bedst mulig kvalitet. Vi 
engagerer os og tager sammen ansvar for helheden og opgavernes løsning. 
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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.” 

”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 
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Vores Børnesyn 

Barnet fødes med sociale og kommunikative kompetencer og bliver til i relation med 
andre. 

Med udgangspunkt i værdien ”Ordentlighed” arbejder vi i Spirevippen ud fra et 
anerkendende og inkluderende børnesyn; med udgangspunkt i bevidstheden om, at 
gode relationer er forudsætning for motivation, trivsel og glæde samt det enkelte 
barns forudsætninger, tager vi ansvaret for barnets udvikling og dets adgang til 
samt udvikling i børnefællesskabet. Vi arbejder værdsættende og anerkendende: 
børn gør det bedste de kan, og derfor tillægger vi ethvert barn værdi som et unikt 
væsen. Vi ser barnet som medskaber af egen læring, idet barnet øver tydelig 
indflydelse på vores pædagogiske praksis. 

Dannelse og børneperspektiv 

I Spirevippen skal alle børn mødes med respekt og positiv kontakt hver dag. 

Baseret på værdien ”Troværdighed” sikres all børn deltagelsesmuligheder og plads 
i fællesskabet, med respekt for dem de er og med de kompetencer og 
forudsætninger de har, hvilket gør barnet til aktive og vigtige med-skabere af egen 
læring.  Hverdagens aktiviteter og strukturer tilrettelægges, så børnene har 
indflydelse og muligheder for at præge hverdagen. De voksnes dagsorden tilpasses 
og tager hensyn til børnenes interesser og behov. Personalet udviser lydhørhed og 
respekt for børnenes interesser, behov og ideer. 

Alle børn mødes hver morgen af nærværende voksne, som er imødekommende og 
hjælper med at barnets dag starter positivt. Personalet hilser med barnet navn og 
et venligt ansigt samt smil, hvorpå barnet hjælpes i gang med leg eller aktivitet 
eller i at tage afsked med mor eller far. Alle børn mødes med nysgerrighed og 
interesse fra personalet. 
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Leg 

Legen er afgørende og en vigtig læreproces, som styrker identitetsdannelsen, 
socialisering og giver nye kompetencer; ”Legen er… Det livsrum hvor der er mest på 
spil for barnet. At være udenfor legefællesskabet er at gå glip af det mest centrale 
i Børnelivet…” Jørgensen 2018 

Med afsæt i værdien ”Åbenhed” ser vi legen from bærende og højt prioriteret. Leg 
og læring hænger uløseligt sammen; legen danner basis for læring, udvikling og for 
dannelse af relationer. Legen kan opdeles i iscenesat leg (projekter) og 
egenkontrolleret leg (fri leg); i Spirevippen er det vigtigt at skabe rum for begge 
legetyper. Derfor skal vi etablere læringsmiljøer hvor lysten til, at lege og lære 
stimuleres; det skal være sjovt at lære. Der er vigtig læring i de lege som børnene 
selv initierer, og den voksnes fornemmeste opgave er at skabe de optimale 
betingelser for legen gennem inspiration og nysgerrighed. 

 

Læring 
Læring ses i forhold til barnets udvikling af viden, færdigheder, holdninger, 
selvværd, og at kunne mestre. 

Læring er en dynamisk proces, der foregår når barnet leger alene eller sammen med 
andre børn, samt i relation med voksne. Igennem dagligdagens rutiner, f.eks. i 
relation til værdien ”Fra-jord-til-bord”, og læringsmiljøer sker der konstant læring, 
når der skal mærkes, føles, smages, prøves af og eksperimenteres. Læringsmiljøet 
omkring barnet tager udgangspunkt i det barnet kan lige nu og arbejder med 
nærmeste udviklingszone. 

Læring er altid afhængig af situationen og det konkret samspil, hvilket fordre voksne 
der er troværdig og arbejder anerkendende og empatisk og som kan skabe relationer. 

 

Børnefællesskaber 

At have en god ven og at være en del af et fællesskab har en vital betydning for 
barnets trivsel og sociale læring. 

Vores kultur med blandt andet værdien ”Ordentlighed” har til opgave at skabe 
balance mellem individ og fællesskab; en kultur hvor vi bærer et fælles ansvar for at 

se det positive først og gør vores bedste for at skabe en god dag for alle - både i 
Spirevippen og i blandt forældre, ved at skabe et anerkendende miljø som giver plads 
til accept og forskellighed.  

Ifølge Wenger er læring noget der sker i samspil med andre. En meningsfuld praksis 
hvor man deltager aktivt og gør sig erfaringer. Et fællesskab som ikke kun er sigende 
for hvad vi gør, men hvem vi er. Det handler altså ikke kun om færdigheder til at 
klare verden, men i høj grad om dannelse og identitet. 
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De øvrige elementer i det pædagogiske grundlag skal ifølge loven fremgå særskilt af den 
pædagogiske læreplan. Disse elementer forholder I jer til lidt senere. 

Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 15 
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Hvordan kommer de fem centrale elementer fra det fælles pædagogiske 
grundlag til udtryk hos os og bliver omsat i vores hverdag sammen med 
børnene?  
Læringsmiljøet omkring børnene er præget af ”synlighed”, hvor vi skaber 
sammenhæng mellem ord og handlinger samt en opmærksomhedskultur, hvor den 
voksne bevidst arbejder med at minimere sin generaliserende opmærksomhed. Det 
vil sige vores behov for at multitaske sættes ud af spil: Vi skal strukturere os 
således at vi kan hellige os én fokuseret opmærksomhed. 

Vi skal være tilstede i børnenes hverdag og udvikle vores praksis og pædagogiske 
forløb med afsæt i der hvor børnene allerede er på vej hen. Igennem vores 
”Professionalisme” skal vi forny og inspirerer børn til at være aktivt tilstede. 
Udvikling og læring hos både børn og voksne opstår når ”nye viden” rykker og 
udvider ”kendt viden”. Den viden kan findes sammen gennem leg og nærvær.  

Vi arbejder ud fra 3 lærings rum, hvor det altid vil være konteksten som afgør 
hvordan den voksne interagerer: 

 Voksenskabt – den voksne går foran barnet 

 Voksenstøttet – den voksne går ved siden af barnet 

 Leg og spontane aktiviteter og oplevelser – den voksne går bag ved barnet 

En mere detaljeret voksenrolle finder vi i en model som vi kalder ”Legelinealen ”. 
Modellen giver et overblik over hvor og hvornår vi som voksne indtager bevidste 
positioner i legen. Legelinealen hjælper os med et fagligt blik på vores ageren. En 
model som billedliggøre hvordan vi bedst drager omsorg for legen i den konkrete 
kontekst og sikre et varieret legemiljø for alle børn.  

Vores værdier er vores fundament hvad enten den enkelte sammen med børnene 
undersøger verden fra gulvet i vuggestuen, er på tur, fodrer dyr eller er på 
legepladsen.  
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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, 
børneinitierede aktiviteter samt daglige rutiner giver børnene mulighed 
for at trives, lære, udvikle sig og dannes. 

Det pædagogiske læringsmiljø skal tilrettelægges, så det inddrager 
hensynet til børnenes perspektiv og deltagelse, børnefællesskabet, 
børnegruppens sammensætning og børnenes forskellige 
forudsætninger.” 

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

 
 

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

I Spirevippen danner en veksling mellem forskellige aktiviteter og strukturer 
rammer for et læringsmiljø, som kendetegnes ved følgende fokusområder/tilgange: 

 Børnenes frie leg/børneinitierede aktiviteter 

 Voksenstyrede /initierede aktiviteter. 

 Rutinesituationer 

 Understøttende aktiviteter 

 Gennem ”Ordentlighed” har vi fokus på at personaledeltagelse og 
læringsperspektivet prioriteres i alle hverdagens processer. Daglige rutiner og 
omsorgsopgaver ses som pædagogiske arenaer for udvikling, læring og deltagelse. 
Indholdet i hverdagen er fleksibelt og tilpasses dagens stemning, aktuelle 
interesser og gruppens behov. 

 I vuggestuen: Her er særligt rutiner og daglige omsorgsopgaver forbundet med leg 
og læring. Særlig er bleskift og spisning  miljøer, hvor nærvær, dialog og 
kommunikation er i fokus.  

 Der arbejdes bevidst med at blive selvhjulpen og være aktiv deltagende i 
fællesskaber. I vuggestuen er læringsmiljøer mere voksenstyrede end i børnehaven. 
Det skaber den fornødne tryghed at vide at man har en voksen med sig, når der skal 
eksperimenteres med verden omkring. 

I børnehaven: Her er der fokus på at den pædagogiske tilgang skal drives af børns 
nysgerrighed og motivation som de bærende kræfter. Vi vægter et læringsmiljø 
der leves i udemiljøet og hvor natur og dyr er den sanselige og autentiske ramme. 
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 Børnene har adgang til mange forskellige materialer. Voksne er bevidste om at 
tilbyde og udfordre børnene med noget de måske ikke kender og udfordrer og 
understøtte børn lyst til at eksperimentere. 

  I hverdagen arbejdes med at hjælpe hinanden, være opmærksom på hinanden, og 
med at skabe rum for både større og mindre grupper. Der sikres at hverdagen både 
tilbyder en veksling mellem vokseninitierede og børneinitierede aktiviteter.  Og at 
alle har en aktiv del i fællesskabet. 
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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?' 

Samarbejdet med forældrene starter ved første besøg i institutionen. Hvor vi har 
fokus på modtagelse og velkomst af nye børn og familier. 

Inden start sendes et velkomstbrev og en kort præsentation af Spirevippen. Vi 
arbejder for at få etableret relationer og kontakt inden barnet starter. Når barnet 
starter er vores primære fokus barnets tilknytning til voksne og andre børn. 

Vi ønsker at samarbejdet mellem forældre og personale er kendetegnet af 
”Professionalisme” for at vi i fællesskab sikrer en helhed samt de bedste 
betingelser for børnenes trivsel, læring og udvikling. Samarbejdet bygger på en 
positiv og konstruktiv dialog og respekt for forskellige perspektiver og intentioner. 
Fælles er vi vigtige rollemodeller for børnene, og har et fælles ansvar for deres 
trivsel og læring. 

Dagligt har vi dialog og kontakt med forældre omkring deres barns hverdag. Vi har 
personlig kontakt ved aflevering og afhentning. Vi skriver på tavler og køleskabe om 
dagens indhold. Skriver infobrev hver måned, samt deler billeder via sociale medier. 

Vi sikrer, at børnene kun oplever positive og anerkendende kommunikation mellem 
forældre og personale. Ved undren, spørgsmål eller utilfredshed, søger vi at 
dialogen er væk fra børn eller på telefon. Det er vigtigt at børnene oplever voksne 
som samarbejder og har en god kommunikation. 

Vi har stort fokus på, at skabe trygge og tilfredse forældre gennem et 
konstruktivt samarbejde, forældre og personalet imellem. Hvilket giver de bedste 
betingelser for at børn trives. 

I løbet af barnet deltagelse i Spirevippen holder vi familiearrangementer, 
forældremøder og individuelle forældresamtaler og konsultationer. 
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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? 

At være i en udsat eller sårbar position kan have mange facetter og betydninger. 
Der kan være udsatte positioner, som er længerevarende, gennemgribende og 
meget udfordrende, men også udsatte positioner, som er kortere og ikke så 
gennemgribende, og som mere har præg af krise eller mindre udfordringer. Alle 
positioner tager vi alvorligt og arbejder målrettet med. 

Med udgangspunkt i værdien ”Ordentlighed” arbejder vi med en inkluderende 
tilgang, hvor hele miljøet og alle er vigtige og aktive deltager – vi tager vare på os 
selv og hinanden. Fleksibilitet og tilpasning af både miljø, aktiviteter og tilgange, er 
en løbende proces og vigtig del af hverdagen. Inklusion er for os en tænkning og en 
værdi til fællesskabet, ikke en handling som retter sig til bestemte situationer. 

Vi voksne i Spirevippen er vigtige rollemodeller, som tager ansvar for fællesskabet 
og samværet. Vi er opmærksomme på at vi som voksne respektere forskelligheder, 
kommunikerer positivt, har positive forventninger til samarbejdet og skaber en 
inkluderende praksis, hvor alle kan være deltagende. 

Både i børnehaven og i vuggestuen har vi en pædagogisk praksis som arbejder med 
differentierede og mindre fællesskaber. Herved skabes mere nærvær, 
overskuelighed og deltagelsesmuligheder for alle børn. 
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Sammenhæng til børnehaveklassen 

”Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan der i 
børnenes sidste år i dagtilbuddet tilrettelægges et pædagogisk 
læringsmiljø, der skaber sammenhæng til børnehaveklassen.” 

Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 27 

 

 

Hvordan tilrettelægger vi vores pædagogiske læringsmiljø for de ældste børn, så det 
skaber sammenhæng til børnehaveklassen?  

I Spirevippen handler det ikke om at børnehavelivet er et middel til at nå målet om 
at blive skoleparat. Vi ønsker ikke at indlære børn en masse kompetencer, men i 
stedet møde barnet med et børneperspektiv hvor læreplanstemaer udvikles 
igennem leg og aktiviteter, som det er optaget af. Vi vil danne børn og ikke uddanne 
dem. 

Som naturlig del af vores ”Jord-til-bord” værdi har vi to læringsmiljøer det sidste 
år inden børnene starter i skole; alle børn har et halvt år i henholdsvis naturgruppen 
og jordbærgruppen: 

 Naturgruppebørnene og voksne kører i egen bus ud i vores nærmiljø. Her øver 
børnene sig i at holde styr på egen rygsæk, selv tage tøj på til turen og at 
bevæge sig sammen med gruppen rundt i miljøerne uden et hegn til at passe 
på 

 Jordbærstuen arbejder mere med fokuserende opmærksomhed ved 
forskellige aktiviteter og forløb 

Fælles for begge grupper er at vi i en kortere periode 1 gang om ugen, afvikler et 
fokuseret forløb, med eksterne samarbejdspartner fra distriktets skoler  og egne 
kendte voksne, her er der fokus på struktur og fællesskab i et voksenstyret 
læringsmiljø med opgaver som udfordrer de kommende skolebørn.    

Der tales om hvad betyder det at gå i skole, hvilke skoler børnene skal flytte til  og 
der etableres besøg på skoler, og afholdes overleveringssamtale. Hvis der er 
særlige forhold planlægges der et 3 partsmøde med forældre, skole og børnehaven 

Vi holder afslutningsfest for vores skolebørn og deres forældre den sidste dag de 
er i børnehaven.   
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Øvrige krav til indholdet i den pædagogiske 
læreplan 

 

Inddragelse af lokalsamfundet   

Under udarbejdelse  

 

”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. 2 

 

 

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

>Her skriver I korte retningsgivende refleksioner og eksempler.< 

 

 

 

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 
inddrages under hensyntagen til børnenes alder og modenhed.” 

Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 30 

 

 

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

>Her skriver I korte retningsgivende refleksioner og eksempler.< 

 

Børnemiljøet indrettes efter den aktuelle børnegruppe og de enkelte børns behov. 
Der skabes rum for forskellige typer af leg og aktiviteter såvel ude som inde. 
Materialer skal være let tilgængelig for børn for at understøtter deres kreativitet 
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og selvstændighed. Lege kan opstå overalt både ude og inde. De voksne er 
tilgængelige, der hvor børnene leger. 

 

Vores måde at indrette og skabe brug af rummene ses i et børneperspektiv, hvilket 
betyder for alle stuerne, at vi søger at indretter rum i rummet, så der naturligt er 
mulighed for leg og aktiviteter i mindre grupper, Indretningen og møbler er 
fleksible og der flyttes jævnligt rundt og indrettes på nye måde, alt efter den 
aktuelle børnegruppes behov og interesser. Desuden søger vi at have legetøj så der 
kan leges både rolle-, regel- og symbollege (hvor ting står for noget andet). 

Vi arbejder med brug af ”indestemme” og hjælper børnene til opmærksomhed på at 
der skal være rart at være i rummene for alle, så derfor ikke for høje lyde/ 
stemmer. Generelt lærer vi børnene, at have respekt for hinanden, andres lege og 
for materialer og omgivelser. Vi skal alle passe på fællesskabet, materialer, legetøj 
og omgivelserne. 

Det æstetisk børnemiljø handler om hvordan omgivelserne påvirker barnet i 
dagligdagen. Børnehaven og vuggestuen skal opleves som et sted, hvor børn 
inspireres og får lyst til at udfolde sig. Det er vores overbevisning at natur og 
uderummet giver børn positive og udfordrende sanseoplevelser; derfor er vores 
”Jord-til-bord” værdi central. 

I forhold til det psykiske børnemiljø ser vi lege som noget helt central; vi mener 
dette har værdi i sig selv set fra barnets synspunkt. 

Vi sikrer gode rammer for børnene, så børnehaven og vuggestuen er rare steder at 
være med muligheder for ar udvikle ralle sine kompetencer. Vi skal vurdere miljøet i 
et børneperspektiv, hvilket betyder at de voksne skal forsøge at sætte sig ind i 
børnenes sted, være lyttende og observerende, men også indhente viden direkte 
fra børnene.  Dette foregår gennem ”Synlighed”: dialog og samvær med det enkelte 
barn og børnegruppen, hvor vi tilgodeser og inddrager barnet sansning, tanker og 
forskellige udtryksformer. 

De voksne bringer en positiv og tryg stemning i rummet og samværet, for at skabe 
positiv og tryg stemning for børnene. 

I alle vore overgange og skift af miljøer i hverdagen arbejder vi med genkendelige 
og tygge strukturer, som er tydelig og meningsgivende for børnene. 

Børn skal føle sig mødt af nærværende voksne, som hilser goddag med barnets 
navn, og sikre øjenkontakt, smil og eventuel et kram eller let berøring. 

Nogle aktiviteter og lege hjælper vi børnene med at lave afskærmede miljøer 
omkring, så der kan leges uforstyrret og koncentreret. 
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Evalueringkultur 
 

Under udarbejdelse 

 

”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.” 

Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 50-51 

 

Det er ikke et lovkrav at beskrive dagtilbuddets dokumentations- og evalueringspraksis i den pædagogiske 
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 
pædagogiske 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. 

>Skriv her.< 

 

 

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. 
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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. 

   

 

 
 


