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Om skabelonen 

 

Denne skabelon henvender sig til jer, som er ledere 

og pædagogisk personale i dagtilbud. Formålet 

med skabelonen er at inspirere og understøtte ud-

arbejdelsen af jeres lokale pædagogiske læreplan.  

Den grundlæggende ramme for udarbejdelsen af 

den pædagogiske læreplan er dagtilbudsloven med 

tilhørende bekendtgørelse, der er omsat i Børne- og 

Socialministeriets publikation Den styrkede pædago-

giske læreplan, Rammer og indhold, 2018. Det er 

hensigten, at I skal bruge publikationen, når I arbej-

der med skabelonen. 

Skabelonen indeholder alle de lovmæssige krav til 

at udarbejde den pædagogiske læreplan. Samtidig 

understøtter skabelonen jeres overvejelser ved-

rørende den løbende dokumentation og evaluering 

af arbejdet med den pædagogiske læreplan.  

Den pædagogiske læreplan udgør rammen og den 

fælles retning for det pædagogiske arbejde med 

børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse, hvor 

legen er grundlæggende, og børneperspektivet er 

tydeligt. Jeres konkrete læreplan giver jer en ramme 

til at arbejde systematisk med at planlægge, følge 

op på og videreudvikle kvaliteten i det pædagogiske 

læringsmiljø i jeres dagtilbud i forhold til jeres 

børnegruppe.  

Inden for de krav, der følger af dagtilbudsloven, er 

det op til jer at beslutte, hvordan I konkret vil arbejde 

med den pædagogiske læreplan. Jeres læreplan 

skal være et dynamisk og meningsfuldt dokument, 

som peger fremad, og som I kan bruge aktivt i den 

løbende udvikling af den pædagogiske kvalitet og 

jeres pædagogiske praksis.  

 

 

Den styrkede pædagogiske læreplan, 

Rammer og indhold  

 

Brug af skabelonen 

Når I udfylder skabelonen, skal I klikke på skrivefel-

tet. I kan fremhæve tekster og indsætte billeder.  

I kan slette denne side ved at markere teksten og 

billedet og trykke delete. I kan også slette den sidste 

side, hvis I ønsker det. 

 

  

https://emu.dk/dagtilbud/en-paedagogisk-laereplan/den-styrkede-paedagogiske-laereplan-rammer-og-indhold
https://emu.dk/dagtilbud/en-paedagogisk-laereplan/den-styrkede-paedagogiske-laereplan-rammer-og-indhold
https://emu.dk/dagtilbud/en-paedagogisk-laereplan/den-styrkede-paedagogiske-laereplan-rammer-og-indhold
https://emu.dk/dagtilbud/en-paedagogisk-laereplan/den-styrkede-paedagogiske-laereplan-rammer-og-indhold
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Ramme for udarbejdelse af den pædagogiske 

læreplan 

 
 

Den pædagogiske læreplan udarbejdes med ud-

gangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag samt 

de seks læreplanstemaer og de tilhørende pæda-

gogiske mål for sammenhængen mellem det pæda-

gogiske læringsmiljø og børns læring.  

Rammen for at udarbejde den pædagogiske 

læreplan er dagtilbudsloven og dens overordnede 

formålsbestemmelse samt den tilhørende bekendt-

gørelse. Loven og bekendtgørelsen er udfoldet i 

publikationen Den styrkede pædagogiske læreplan, 

Rammer og indhold. Publikationen samler og formid-

ler alle relevante krav til arbejdet med den pædago-

giske læreplan og er dermed en forudsætning for at 

udarbejde den pædagogiske læreplan. Derfor hen-

vises der gennem skabelonen løbende til publikatio-

nen. På sidste side i skabelonen er der yderligere 

information om relevante inspirationsmaterialer.  

 

https://emu.dk/dagtilbud/en-paedagogisk-laereplan/den-styrkede-paedagogiske-laereplan-rammer-og-indhold
https://emu.dk/dagtilbud/en-paedagogisk-laereplan/den-styrkede-paedagogiske-laereplan-rammer-og-indhold
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Hvem er vi?  

 

Her beskriver vi kort vores stamoplysninger, pædagogiske profil og lokale forhold. Det kan for eksempel 

være børnegruppens sammensætning og forskellige forudsætninger, de fysiske rammer, geografisk 

placering og andre ting, der har betydning for vores pædagogiske arbejde. 

>Skriv her.<  

Rollingen børnehave er en selvejende institution med plads til 66 børn fordelt på 2-3 
stuer. Vi har et tæt samarbejde med Hyllinge børnehave som også er selvejende. Vi har 
fælles ledelse og personalesamarbejder på tværs omkring det overordnede pædagogiske 
arbejde og arbejdsmiljø. Om sommeren er vi sammen 3 uger, hvor vi er på skift i børneha-
verne. 
Børnehaven Rollingen ligger i Ejby og vi er i gåafstand til bus. Vi er tæt på naturskønne 
områder og kan gå til fjorden hele året. 
Rollingen prioriterer at være et godt sted for børn, forældre og personale. 
Et sted med leg og læring, skæg og ballade og faste traditioner. 
Vi har en stor dejlig legeplads, med mange forskellige muligheder for leg og fordybelse.  
Vi har boldbane, cykelområde, bålplads og legeredskaber og hyggelige kroge til fælles leg 
og samvær. 
Vi vægter udeliv højt men har også indendørs aktiviteter. 
Vi lægger vægt på at styrke børnenes empati, selvværd, sprog, fællesskab og venskaber 
og arbejder med den ny styrkede læreplan gennem hele dagen. 
 
I Rollingen arbejder vi med pædagogiske læreplaner og vi har et fint samarbejde med  
forældrene. Vi har årsplan og ugeplaner som forældrene løbende får orientering om, og 
som også ligger på Aula i starten af året.  
Vi arbejder med at de voksne er tilgængelige, befinder sig i børnehøjde og udviser inte-
resse for det enkelte barn. Vi benævner barn og forældre når de møder om morgenen og 
vi spiser morgenmad sammen. 
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I foråret 2022 flytter Rollingen til en helt ny institution, der også skal rumme vuggestue og 
skal være beliggende bag Bramsnæsvigskolen op til skoven, så det bliver nyt og spæn-
dende. 
Hyldebjerget en kommunal børnehave og vuggestue der er beliggende ved skolen skal 
sammenlægges med Rollingen i det nye børnehus i Ejby.  
 
Fællestur: I juni hvert år tager børn og forældre på udflugt og bestyrelsen står for arrange-
mentet. Personale holder pædagogisk dag og forældrene laver fællestur. 
 
 
 
 
 
 
 

Pædagogisk grundlag 

 
 

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

lag.”  

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

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

udvikling og dannelse i alle dagtilbud i Danmark.”  

”De centrale elementer er:  

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

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

starten på en dannelsesproces og demokratisk forståelse. 

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

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

ter og udforskning af naturen og ved at blive udfordret. 

▪ Børnefællesskaber. Leg, dannelse og læring sker i børnefællesskaber, som det pædagogi-

ske personale sætter rammerne for. 

▪ Pædagogisk læringsmiljø. Et trygt og stimulerende pædagogisk læringsmiljø er udgangs-

punktet for arbejdet med børns læring. 



 

5 

Børnehaven Rollingen  2020-2022  Lejre Kommune – ”Vores Sted” 

▪ Forældresamarbejde. Et godt forældresamarbejde har fokus på at styrke både barnets 

trivsel og barnets læring. 

▪ Børn i udsatte positioner. Alle børn skal udfordres og opleve mestring i lege og aktiviteter. 

▪ Sammenhæng til børnehaveklassen. Sammenhæng handler blandt andet om at under-

støtte børns sociale kompetencer, tro på egne evner, nysgerrighed mv.” 

”Loven fastsætter, at alle elementer i det fælles pædagogiske grundlag skal være udgangspunkt 

for arbejdet med den pædagogiske læreplan og dermed det pædagogiske arbejde med børns 

læring i dagtilbud.” 

”Nogle elementer i form af fx børnesynet skal altid være til stede i det pædagogiske læringsmiljø, 

mens andre elementer som fx arbejdet med at skabe en god overgang til børnehaveklassen kan 

være mere til stede i nogle sammenhænge end andre.” 

Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 14 
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Børnesyn, Dannelse og børneperspektiv, 
Leg, Læring og Børnefællesskaber 

Først forholder I jer til de fem elementer:  

▪ Børnesyn 

▪ Dannelse og børneperspektiv 

▪ Leg 

▪ Læring  

▪ Børnefællesskaber.  

I kan beskrive elementerne samlet eller hver for sig.  

 

De øvrige elementer i det pædagogiske grundlag skal ifølge loven fremgå særskilt af den 

pædagogiske læreplan. Disse elementer forholder I jer til lidt senere.  

Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 15 

 

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: 

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

Det at være barn i Rollingen tænker vi som en værdi i sig selv. Alle børn har ret til at blive 
set, hørt og forstået og blive talt med. 

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

Vi støtter op omkring dette ved at være nærværende og troværdige voksne. Vi understøt-
ter det enkelte barns læreproces med udgangspunkt i det som barnet allerede kan. Det 
gør vi ved at følge barnets spor, og f.eks. møder vi barnet positivt i dialog og også når vi 
bliver inviteret ind i leg og samvær. 

Vi lytter til barnets signaler og vi inddrager børnene i både rutiner, leg og aktiviteter i løbet 
af dagen. Vi støtter børnene i at udtrykke deres følelser, i stedet for at vi definerer barnets 
følelser og vi prøver til enhver tid at anerkende børnene hvor de er. 

Praksiseksempel: 

 Et barn græder i en afleveringssituation og vi går i dialog med barn og forældre og finder 
den bedste måde vi kan hjælpe barnet med at sige farvel og anerkender barnets følelser. 
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Vi foreslår at vi sammen går på stuen og tegner sammen med de andre børn der er i 
gang. 

Det kan også være at vi sætter os i garderoben og tager barnet på skødet og trøster, 
mens forældre går så barnet føler sig set, hørt og i trygge rammer. Vi vinker også i det 
store vindue ud mod parkeringspladsen, så barnet kan se forældrene, kører og fortæller 
de kommer tilbage om eftermiddagen. 

 

 

Dannelse og børneperspektiv: 

I Rollingen tilstræber vi at følge barnets initiativer og give plads til forskellighed og med-
inddragelse.  

Vi fokuserer på hvordan vi kan få størst mulig gavn af den enkeltes potentiale i fællesska-
bet og i pædagogiske aktiviteter, leg og i de daglige rutiner. Vi arbejder med medbestem-
melse og inddrager børnene på forskellige niveauer, afhængigt af alder og udvikling. 

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

Vi arbejder med at styrke børnenes trivsel og læring, udvikling og dannelse ved at tilbyde 
et spændende læringsmiljø både når vi arbejder med læreplan temaer, rutiner og i legen. 
Vi planlægger vores arbejde skriftligt og kan derfor løbende reflektere og evaluere for at 
styrke det pædagogiske arbejde. 

Praksiseksempel fra et tema: 

En gruppe børn sidder i rundkreds på gulvet og vi snakker om det tema vi er i gang med, 
hvor vi skal male både enkeltvist og også lave et stort fællesbillede. Børnene kommer 
med forslag til fælles tema for det store billede, og der besluttes at det skal være lands-
byen, hvor vi bor.  

Gennem flere dage bliver der malet forskellige motiver fra landsbyen og til sidst hænger 
vi det op udenfor på legepladsen. Tit når børnene går forbi kigger de på det de har malet 
og snakker om billede med de andre børn. 

Praksiseksempel fra en rutine: 

Inden frokost laves der rulleborde klart. To børn og en voksen, tæller glas så det passer 
med de børn der er til stede og stiller mælk og skåle til affald frem og kører rullebord ind 
på stuen. De to børn siger så ”værsgo” inden spisning. 

Hver dag inden frugt kl.14.00, rydder vi op på legepladsen. Dette forgår ved at en voksen 
ringer med en klokke, der betyder vi skal rydde op og derefter spise frugt. Alle børn og 
voksne rydder op i fællesskab. 
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Leg: 

I legen lærer og udvikler barnet sig, og det er et meget vigtige elementer i barndommen.  

Legen har en vigtig værdi i sig selv, har mange forskellige former og er en gennemgå-
ende del af vores hverdag i Rollingen. 

Leg kan være med til at styrke barnets sociale kompetencer, sprogudvikling, selvforstå-
else og motorisk udvikling og derved også styrke den alsidige personlige udvikling og triv-
sel. 

Børnene lærer en masse gennem leg og samspil med de andre børn, men det er de 
voksne i Rollingen der har ansvaret for at læringen finder sted, og derved er det også de 
voksnes ansvar at støtte disse processer og udvikle gode og gavnlige lege/læringsmil-
jøer. 

Vi har i Rollingen bl.a. arbejdet med at styrke den pædagogiske kvalitet i legen, med af-
sæt i børns egen leg, personales rolle og funktion samt udvikling af lege og læringsmil-
jøer. 

Her inddrager vi også børnene i processen og til hvordan man kan bruge et nyt legemiljø 
og også rydder op så andre børn kan lege videre senere. 

Vi har løbende drøftelser med fokus på børneperspektivet, anerkendelse og inklusion og 
bruger også observationer af samspil på legepladsen til at udvikle dette. 

Vi har i Rollingen meget fokus på at rammesætte legen så alle børn trives, prøver nye rol-
ler og udvikler sociale kompetencer. Dette bl.a. for at inddrage de børn der eventuelt står 
uden for legen. 

Vi vægter også børnenes egen leg hvor de lærer og øver sig i at samarbejde. Her udvik-
ler de deres fantasi i fællesskab med de andre børn. Det ser vi som afgørende i barnets 
sociale udvikling og trivsel. 

Vi mener at det er vigtigt at arbejde frem mod at et godt og inkluderende socialt miljø i 
børnehaven, og at det kan styrke forskellige udfordringer og vanskeligheder hos børn. 

Vi har i Rollingen igangsat en proces hvor vi arbejder med at have fokus på legens for-
skellige aspekter, leg og læringsmiljø og de voksnes rolle. 

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

Praksiseksempler: 

Stuerne sætter f.eks. en leg i gang til inspiration så børnene selv kan lege den efterføl-
gende i middagsstunden hvor alle børn er ude. 

Børnene leger på stuen om morgenen og nogle drenge og piger vil gå balance og vi siger 
de kan bruge stolene. Så laves det pludselig om til et tog og legen udvikler sig. 
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To dage om ugen sætter de voksne en leg i gang ude på legepladsen. Det er frivilligt om 
børnene vil være med, men som oftest er de fleste med. Det kan være gemmelege, bold-
lege, sanglege m.v. Formålet er at børnene oplever at de er en del af et fællesskab og 
alle må være med. Legene er også med til at inspirere børnene til selv at lege dem på an-
dre tidspunkter og måske danne nye legerelationer. 

 

Læring: 

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

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

Børnene er lige nu fordelt på to stuer med faste voksne og derudover har vi en stor-
gruppe en gang om ugen.  

Vi tilstræber at dele stuens børn op i mindre grupper til aktiviteter, lege og til samling. På 
den måde får vi en bedre indsigt i barnets trivsel og udvikling end hvis de hele tiden er 
mange samlet. 

Vi ser på hvad barnet kan nu, og hvad det skal understøttes i for at komme bedst muligt 
videre i sin nærmeste udviklingszone og læring. 

Løbende på personale og stuemøder evaluerer vi alle børn, for bedst mulig at kunne 
styrke der trivsel og udvikling.  

Vi bruger også L-sam for at arbejde med børns udfordringer og problemstillinger. Vi eva-
luerer løbende de tiltag vi igangsætter. 

Vi ser på vores rutinerne som et muligt læringspotentiale for det enkelte barn. Vi arbejder 
på vores møder med de forskellige rutiner, laver skriftligt handleplanark som vi reflekterer 
over og som vi evaluerer løbende. 

Der er meget læring for børnene i alle vores rutiner og derfor er det vigtigt man tænker 
pædagogik og trivsel ind i disse situationer. Børnene udvikler mange kompetencer i hver-
dagens rutiner. 

Vores læringssyn er i høj grad præget af det brede læringssyn. Vi forstår det sådan at læ-
ring finder sted i mange forskellige situationer og ikke kun ved voksenplanlagte aktiviteter. 

I Rollingen arbejder vi med skriftlige pædagogiske læreplaner og ugeplaner i hverdagen. 
Vi arbejder i længere perioder med f.eks. et tema, hvor så alle læreplan temaerne indgår 
på en eller flere måder. 
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Efter temaperioder laver vi nogle gange børneevaluering på forskellige niveauer, alt efter 
alder og kompetencer og vi inddrager også børnene undervejs. 

Vi arbejder med alle temaer i læreplanen flere gange om året i vores årsplan og bruger 
den didaktiske model 7-kanten.  

Denne arbejdsmetode har vi gode erfaringer med og videreudvikler ved mundtlige drøftel-
ser, skriftlig evaluering og dokumentation. 

Praksisfortællinger:  

Nogle børn leger de samme lege eller vælger det samme legetøj hele tiden. Her går vi ind 
og hjælper barnet til at prøve en anden leg og hermed med nye udfordringer. Nogle 
gange sætter vi legegrupper sammen der kan sætte fantasi og nye lege og venskaber i 
gang. 

 

 

 

Børnefælleskaber: 

Alle børn har i løbet af dagen mulighed for at deltage aktivt i forskellige børnefællesska-
ber. 

Det kan være til samling, på legepladsen, små ture, spisesituationer og i forskellige aktivi-
teter i læreplantemaerne. 

Vi holder fødselsdage for alle børn på stuerne hvor vi synger fødselsdagssang, giver bar-
net en gave og hygger med noget barnet har med til at dele ud. 

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

Vi er også bevidste om at indrette fysiske læringsmiljøer, der indbyder til leg i fællesska-
bet. Vi giver også plads til individ leg, i en god balance hvis man har brug for lidt tid til at 
fordybe sig alene eller f.eks. vil bygge Lego eller læse en bog. 

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

Ny forskning understreger vigtigheden i at få lavet et godt og inkluderende socialt miljø i 
børnehaven og at det kan reducere forskellige udfordringer og vanskeligheder hos børn. 
Mindre grupper har også gavn af dette. 

Nogle børn har venner fra børnehaven med hjem, så det betyder også at forældrene er 
en del af velfungerende børnefællesskab. Vi har som voksne fokus på hvis nogle aldrig 
kommer hjem til venner fra børnehaven, så opfordrer vi forældrene at lave legeaftaler. 
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Praksiseksempler: 

Vi var på ture til vandet, her havde vi voksne bevidst valgt de større børn skulle holde de 
yngste i hånden. Ved at blande børnene på den måde bliver de mere trygge ved hinan-
den, trygge ved at bede om hjælp og lære at vise omsorg for hinanden. 

Vi såede blomster og plantet, store og små hjælp hinanden og de yngste børn lærte en 
masse sprogligt af de ældste. 

Halloween er en årlig tradition her i Rollingen, og børnene elsker det. I ugen op til festen 
klipper børnene pynt og masker og vi leger halloweenlege. På selve dagen har vi nogle 
værksteder som børnene skal rundt i. Sidst var det et sanseværksted med følekasser, et 
læseværksted med forskellige halloweenhistorier, et sminkeværksted hvor man f.eks. 
kunne få malet spindelvæv på kinden, og et mørkt rum med forhindringsbane. Til sidst ta-
ger vi fællesbillede. Alle børn er klædt ud og så spiser vi heksesuppe m.v. 
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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, børneinitie-

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

lære, udvikle sig og dannes.  

Det pædagogiske læringsmiljø skal tilrettelægges, så det inddrager hen-

synet til børnenes perspektiv og deltagelse, børnefællesskabet, børne-

gruppens sammensætning og børnenes forskellige forudsætninger.” 

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

 

 

 

Hvordan skaber vi hele dagen et pædagogisk læringsmiljø, der giver alle børn mulighed for 

at trives, lære, udvikle sig og dannes? 

 

Vores læringsmiljø indeholder planlagte vokseninitierende aktiviteter hele året rundt med 
fokus på læreplan temaerne. Vi har også spontane aktiviteter, leg og børneinitierende ak-
tiviteter som vi støtter op omkring, samt læring i vores pædagogiske rutiner. 

Vores pædagogiske arbejde bliver planlagt i dialog på personalemøder og vi skriver i vo-
res arbejdsmodeller. Så kan vi bedre reflektere, evaluere og justere undervejs. 

Vi arbejder i Rollingen med at skabe pædagogiske læringsmiljøer med nærvær og aner-
kendende voksne, og vi tænker læring ind i forskellige aktiviteter og rutiner der foregår i 
løbet af dagen. 

Vi har i personalegruppen arbejdet med hvordan praksis kan rammesættes, organiseres 
og tilrettelægges.  

Vi har også haft pædagogiske overvejelser og drøftelser om et pædagogisk læringsmiljø, 
hvordan vi bedst muligt kan understøtte børnegruppens kropslige, sociale, emotionelle, 
kognitive læring og trivsel og udvikling. 

 

Praksiseksempel:  

Personalet har overvejet og skriftligt lavet hjemmeopgave om læringsmiljøer, som vi så 
drøftet sammen på et personalemøde. Vi er nu i fuld gang med at etablere fysiske læ-
ringsrum på legepladsen efter vores plan. 

Vi arbejder med at give børnene en oplevelse af større tydelighed i læringsrummene og 
bedre mulighed for fordybelse Dette ved at lave legeområder både inde og ude. 
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 Når vi laver nye legezoner, inddrager vi små børnegrupper på skift. 

Vi er lige nu også i gang med vores rutiner, hvor vi laver handleplan for hver enkel rutine. 
Det er bl.a. spisning, samling, garderobe lige nu vi skal arbejde med det næste stykke tid. 

Praksiseksempel: 

 Vi laver nyt legeområde med udekomfur, bord og bænk til brug i rollelege, altså indret-
ning af det fysiske læringsrum udendørs. 

Vi laver et skur om til et værksted til både inde og udeaktiviteter, der er beliggende på le-
gepladsen og primært er til storgruppen. 

Vi laver et bilområde og har indkøbt en masse større biler og skal lave bilbaner ud af pal-
ler og plader til vejbaner. 

Vi guider børnene i mindre grupper til hvordan man bruger legeområdet og rydder op i det 
så det er klart til nye børn. Det er en opgave man hele tiden skal arbejde med, og som 
børnene skal øve sig i. 

Vi har fælles oprydning og sortering på legepladsen hver dag og ekstra en gang imellem. 

 

 

 

 

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? 

 

I Rollingen lægger vi stor vægt på at have et tæt og godt samarbejde med alle forældre. 
Forældrene skal føle sig set, hørt og forstået, når de træder ind i vores børnehave. 

Når et barn starter hos os, holder vi altid et møde med forældrene, og der er også besøg 
inden start. 

Til mødet ønsker vi viden om barnet og barnets interesser, søvn, mad, hjem, så vi kan 
lave den bedst mulige start og udvikling fremover. 
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Vi prioriterer den daglige kontakt højt og det er vigtigt at forældrene føler sig velkomne 
om morgenen, og hvis muligt at de kan høre hvordan dagen er gået. 

Vores forældre bliver også inddraget i barnets hverdag gennem Aula (børneintra) 

Her beskriver vi pædagogiske mål, aktiviteter, lege, rutiner m.v. 

Vi lægger billeder ind et par gange om ugen, og også af når barnet holder fødselsdag hos 
os.  

Dette er med til at skabe sammenhæng mellem institution og hjem. Gennem Aula kan for-
ældre også have dialog med sit barn og kigge på billeder sammen fra barnets hverdag. 

Vi tilbyder en forældresamtale efter ca. tre mdr. i børnehaven og en igen inden skolestart 
Hvis forældre eller personale ellers har behov for samtaler afholder vi en forældresam-
tale. Inden skolestart laver vi også et overleveringsark til skolen som vi gennemgår med 
forældrene. 

Forældrene har del i sprogtest som vi laver på alle børn, hvor der er en række forældre-
spørgsmål i skema. 

Vi laver motorikscreening på børnene i mindre grupper, som vi orienterer forældre om til 
samtalen. Hvis vi finder det nødvendigt, indkalder vi til et samarbejde med forældrene 
omkring deres barn. 

Af arrangementer har vi jule- og sommerfest, afslutningsarrangement for skolebørn og 
forældre. 

Vi har også en årlig bedsteforældredag hvor de planter en blomst i børnehaven sammen. 
med deres børnebørn. 

Vi har fælles forældremøde med Hyllinge børnehave en gang om året, og her kan pæda-
gogiske temaer, orientering fra hverdagen, madordning m.v. også være på programmet. 
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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? 

 

Alle børn kan opleve på et tidspunkt at være i en udsat position. Der kan være tale om, at 
det er over ganske kort tid eller en længerevarende periode og i mindre og større grad.  

Fælles for børn i udsatte positioner er at de på den ene eller anden måde er i risiko for at 
stå udenfor børnefællesskabet. Det vil sige at det ikke udelukkende handler om ressour-
cesvage børn og familier, det kan også kan være periodiske udfordringer hos det enkelte 
barn. 

Både i vores børnesyn, leg og læring, i de sociale færdigheder og gennem hele dagen ar-
bejder vi med at støtte barnet.   

Vi voksne guider børnene i leg og læring og er også med i barnets leg når muligt. Der 
hjælpes med at og laver små lege grupper, hvis børnene ikke selv kan gøre det. 

Vi tilstræber at sige stop ved konflikter og ikke nej og guider også børnene til at sige det. 
Vi arbejder på at alle børn har gode legerelationer og føler sig som en del af en gruppe. 

I personalet drøfter vi børn med mindre eller større udfordringer, laver L-sam, inddrager 
forældre, Vi holder dialogmøder og har sparring med PPR. 

I det koordinerende team har vi mange fagtema drøftelser og pædagogerne kan få spar-
ring på et barn der, for at styrke det forbyggende arbejde. 

Vi har også sammen med Hyllinge børnehave lavet inklusionsmål der også er at finde på 
vores hjemmeside. 

 

Praksiseksempel: 

En dreng ender ofte i konflikter. Vi har erfaret at hvis han har ro omkring sig leger han 
bedre og kan bedre koncentrere sig om en leg eller aktivitet. Personale prøver i sådan en 
situation, så ofte det kan lade sig gøre at give denne dreng ro. Det kan være med at tage 
ham og en mindre gruppe børn ind i et andet rum og lege, eller gå en tur med en lille 
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gruppe børn. På den måde kan han udvikle nogle bedre legerelationer og de andre børn 
oplever også at han er sjov og god at lege med. 

Er der sygdom, skilsmisse eller andre ting i barnets familie er barnet i en udsat position. 

I sådanne hændelser har vi ekstra fokus på barnets trivsel, så vi kan støtte op om det 
hvis det er nødvendigt. Her har vi også tæt dialog og samarbejde med forældrene. 

 

 

 

Sammenhæng til børnehaveklassen 

”Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan der i børnenes 

sidste år i dagtilbuddet tilrettelægges et pædagogisk læringsmiljø, der 

skaber sammenhæng til børnehaveklassen.” 

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

 

 

Hvordan tilrettelægger vi vores pædagogiske læringsmiljø for de ældste børn, så det 

skaber sammenhæng til børnehaveklassen? (Dette spørgsmål gælder kun dagtilbud med 

børn i den relevante aldersgruppe.) 

 

I Rollingen arbejder vi med at børnene udvikler så mange færdigheder som muligt for 
bedst muligt at kunne begå sig i det sociale fællesskab. 

Vi synes det er vigtigt at være opmærksom på at skolemodenhed ikke kun handler om at 
kunne skrive og læse. 

Det handler om at de får øvet så mange færdigheder, at de kan begå sig i nye børnefæl-
lesskaber, nye sociale kontekster, modtage kollektive og individuelle beskeder og at de er 
nysgerrige og læringsparate. 

I det sidste halvår i børnehaven er de kommende skolebørn sammen en til to gange om 
ugen. De har da sin egen stue hvor der hænger bogstaver og tal til inspiration. De arbej-
der med forskellige opgaver og laver mange aktiviteter i forbindelse med læreplan tema-
erne 

Der er stort fokus på fællesskab, sociale kompetencer, sprog, gode lege og samarbejde. 
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Mål for storgruppen: 

Personlige/ sociale egenskaber :forstå og modtage en kollektiv besked, kunne bede om 
hjælp og være i stand til at hjælpe andre, have selvtillid og tro på egne evner, selvhjulpen 
med tøj og toiletbesøg og kende hvor man bor, med adresse og nummer. 

Sproglige egenskaber: kunne så mange begreber som muligt, kende rim og remser, 
kunne udtrykke sig i en samling, lytte og være opmærksom 

Motoriske egenskaber: have kendskab til og have øvet mange forskellige fin- og grovmo-
toriske færdigheder som f.eks., at holde på en blyant, tegne et menneske, kunne klippe, 
lyne sin jakke, hinke samt gribe og kaste en bold, kunne løbe og kunne gå lidt længere 
ture. 

Praksiseksempler: 

Læreplantemaer 

Vi arbejder med de ting vi har beskrevet når vi bl.a. er i storgruppe (de kommende skole-
børn) 

Fælles arrangement for storgruppebørn fra eftermiddag til aften med spisning, hygge og 
aktiviteter. Forældrene er med til sidst. 

Brobygning med skole og SFO. 

Fælles tur med andre storgrupper til Sagnlandet 

Øvrige krav til indholdet i den pædagogiske 

læreplan 

 

Inddragelse af lokalsamfundet 

”Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan dagtilbuddet inddrager lokalsamfundet i 

arbejdet med etablering af pædagogiske læringsmiljøer for børn.” 

Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 29 

 



 

18 

Børnehaven Rollingen  2020-2022  Lejre Kommune – ”Vores Sted” 

 

Hvordan inddrager vi lokalsamfundet i arbejdet med at skabe pædagogiske lærings-
miljøer for børn? 

 

 

I Rollingen anerkender vi de mange læringsmuligheder, der ligger i lokalsamfundet i vores 
lille by og i Lejre kommune. 

Vi benytter bl.a. nedenstående muligheder: 

Vi samarbejder med Lejre kommunes musikskole hvor vi får sang og musik ud til børneha-
ven og hvor vi også deltager i teaterforestillinger. 

Vi bruger Sagnlandet, også til de kommende skolebørn. 

Vi går ture til fjorden og på legeområder i vores lille by. 

Vi har deltaget i klap en fisk ved fjorden. 

Vi bruger bibliotek i Kr. Hyllinge og går i kirke til jul. 

Vi samarbejder med skolen og besøger SFO èns legeplads. 

Vi har læseheste der kommer i børnehaven. 

Vi besøger bondegårde. 

Vi henter juletræ hos naboer på vejen. 

Arbejdet med det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø 

 

 

”Arbejdet med det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø i dagtilbuddet skal integreres i det 

pædagogiske arbejde med etablering af pædagogiske læringsmiljøer.  

Børnemiljøet skal vurderes i et børneperspektiv, og børns oplevelser af børnemiljøet skal ind-

drages under hensyntagen til børnenes alder og modenhed.” 

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

 

Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig børnemiljøvurdering.  

Eksempel på hvordan der kan arbejdes med børnemiljøet og redskab til udarbejdelse af børnemiljøvurde-

ring: 
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https://dcum.dk/dagtilbud/vaerktoejer-og-inspiration/vaerktoejskasse-bedre-boernemiljoe 

 

 

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

læringsmiljø? 

 

 

I Rollingen ser vi det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø spille tæt sammen med 
etablering af vores læringsmiljøer. 

Vi arbejder med at børnenes oplevelser, udsagn og de observationer vi laver, har indfly-
delse på den måde vi reflekterer over og indretter vores læringsmiljøer på. 

Børnemiljøet handler om hvordan vi møder børnene, og observerer hvordan de færdes i 
børnehavens rammer. 

 

Vores fysiske børnemiljø: 

Ude: vi har en stor legeplads med mange muligheder for bevægelse, leg og udfordringer 
og vi arbejder løbende med at etablere legezoner og læringsmiljøer.  

Vi inddrager børnene i indretning af udemiljøet og observerer dem i legen. Vi har etableret 
skyggeområder til leg og spisning om sommeren. 

Vi har boldbane, cykelområde, beplantning med lille bakke, store træer, legehuse og bål-
plads. 

 Vi har årligt sikkerhedscheck fra kommunen på vores legeplads.  

Inde: Vi har meget legetøj i træ, men har i Coronatiden måtte købe en del plastik legetøj 
der er vaskbart. 

Vi har et ok indeklima i et ældre hus med mange døre til legepladsen og fint lys fra store 
vinduer. 

 

Vores æstetiske børnemiljø: 

Vi har et ældre og nedslidt hus men som har gode muligheder til leg og bevægelse. Vi har 
fællesrum og et stort puderum, hvor der er nedslidte vægge men god plads til leg og aktivi-
teter. Væggene prøver vi løbende at udsmykke med tegninger og plakater. 

https://dcum.dk/dagtilbud/vaerktoejer-og-inspiration/vaerktoejskasse-bedre-boernemiljoe
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Vi flytter til ny institution foråret 2022, så vi istandsætter ikke vores hus men prøver at lave 
det hyggeligt så længe vi bor her. 

 

Vores psykiske børnemiljø: 

Vores psykiske børnemiljø omhandler samspil mellem børn og voksne som også er be-
skrevet i de første afsnit i læreplanen. 

Det handler om den tone der er blandt børnene og det fællesskab de har, hvor alle skal 
have nogle andre børn at lege med for at have en god hverdag. 

Dette er noget vi inddrager i vores hverdag og i alle de ting der sker i løbet af en dag. 

Vi har lavet børneevalueringer på forskellige temaer vi har arbejdet med og afholdt børne-
møder. Vi holder også samling hvor børnene får mulighed for at udtrykke sig. 

Legen er et meget vigtigt element i trivslen og i børns samspil. Her lærer de at snakke 
sammen, bestemme på skift, inspirere og hjælpe hinanden. 

Vi vil bl.a. bruge linket der er besluttet i Lejre skabelonen til en børnemiljø vurdering frem-
over i vores arbejde sammen med vores andre redskaber der indgår i læreplanen. 
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De seks læreplanstemaer 

 
 

 

Den pædagogiske læreplan skal udarbejdes med udgangspunkt i seks læreplanstemaer samt 
mål for sammenhæng mellem læringsmiljøet og børns læring. 
 
Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan det pædagogiske læringsmiljø under-
støtter børns brede læring inden for og på tværs af de seks læreplanstemaer. 
 
Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s.32 
 
 

Alsidig personlig udvikling 

”Alsidig personlig udvikling drejer sig om den stadige udvidelse af 

barnets erfaringsverden og deltagelsesmuligheder. Det forudsætter 

engagement, livsduelighed, gåpåmod og kompetencer til deltagelse.” 

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

 

Pædagogiske mål for læreplanstemaet: 

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

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

blandt andet alder, køn samt social og kulturel baggrund.  

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

ske 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 gæl-

der også i situationer, der kræver fordybelse, vedholdenhed og prioritering. 
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Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø børnenes alsidige personlige 

udvikling? 

Herunder, hvordan vores pædagogiske læringsmiljø: 

Understøtter de to pædagogiske mål for temaet Alsidig personlig udvikling  

Tager udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag  

Ses i samspil med de øvrige læreplanstemaer. 

 

 

I Rollingen har barnets alsidige personlige udvikling en stor betydning, og dagen er sam-
mensat med udgangspunkt i vores børnesyn og de pædagogiske læreplaner.  

Alle børn har ret til at blive set, hørt og forstået. Dette tilgodeser vi ved at arbejde i min-
dre grupper når det er muligt. Vi arbejder også med alders opdelte grupper. 

De voksne omkring barnet skaber rammer som danner grundlag for bedst mulig udvik-
ling, læring, dannelse og trivsel. 

Derudover arbejder vi med læreplantema enkeltvist og på tværs af de andre temaer.  

 

Praksiseksempler: 

Når vi holder samling, øver barnet sig i at lytte, fortælle og vente på tur. Vi har fokus på 
at barnet føler sig forstået. Dette udvikler også gåpåmod i leg og fællesskab og styrker 
livsduelighed. De føler at de er en del af en gruppe og oplever dermed fællesskab. 

Barnet er med til at dække bord og til at sige værsågod. På den måde oplever barnet at 
det har gjort noget for de andre børn og føler sig betydningsfuld. 

Til leg og aktiviteter får barnet mulighed for at vælge og får således medbestemmelse. 
F.eks. deltager børnene i etablering af legemiljøer, oprydning o.l.  

Vi øver barnet i at tage initiativ, undersøge og få lov til at være nysgerrig ved at lytte til 
deres udsagn. Dette indgår også i alt vores temaarbejde. 

I hverdagen og temaer øver vi os i at respektere hinandens forskellige ideer og være 
rummelig. 

Vi går tur, hvor de går i par og samarbejder. 

Vi laver børneyoga, bevægelseslege og afslapning og øver os i fordybelse og i at mærke 
sig selv. 

Vi voksne laver rammer og grænser så børnene lærer at navigere i et fællesskab. 
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Social udvikling 

”Social udvikling er udvikling af sociale handlemuligheder og deltagel-

sesformer og foregår i sociale fællesskaber, hvor børnene kan opleve 

at høre til, og hvor de kan gøre sig erfaringer med selv at øve indfly-

delse og med at værdsætte forskellighed.  

Gennem relationer til andre udvikler børn empati og sociale relationer, 

og læringsmiljøet skal derfor understøtte børns opbygning af relationer 

til andre børn, til det pædagogiske personale, til lokal- og nærmiljøet, til 

aktiviteter, ting, legetøj m.m.” 

Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 38-39 

 

 

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. 

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø børnenes sociale udvik-
ling? 

Herunder, hvordan vores pædagogiske læringsmiljø: 

Understøtter de to pædagogiske mål for temaet Social udvikling  

Tager udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag  

Ses i samspil med de øvrige læreplanstemaer. 

 

Det meste af børnenes sociale liv udspiller sig i børnehaven, og dermed foregår en stor 
del af børnenes sociale udvikling her. 

I Rollingen arbejder vi i høj grad med børnenes relationer til hinanden og vigtigheden i 
disse, samt følelsen af at høre til i en gruppe eller i det store fællesskab. 

Alle børn hjælpes til at være en del af det sociale fællesskab, både med andre børn og 
med de voksne. Vi arbejder med at hjælpe barnet til at udvikle empati og forståelse for at 
bedst muligt at kunne få glæde af fællesskabet. Barnet får derved erfaringer med selv at 
øve indflydelse og værdsætte forskellighed. 
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Børnenes sociale læring foregår i stor grad i legen, både leg som de voksne sætter i 
gang og deltager i og deres egen leg. Her lærer børnene at forhandle, lave kompromis-
ser og løse konflikter, med de voksne på sidelinjen for at guide og støtte når det er nød-
vendigt. 

Udvikling finder sted når børnene iagttager andres børns leg, så de f.eks. lærer at af-
kode legens formelle og uformelle regler, komme med konstruktive legeudspil, så legen 
fastholdes. De øver sig derved i sociale omgangsformer til at begå sig i legen og i hver-
dagen. 

Børn er forskellige og har brug for forskellige udfordringer. Forskelligheden kan skyldes 
køn, kulturel og social baggrund og individuelle interesser. 

I vores rutiner og overgange i løbet af dagen skal børnene bruge deres sociale færdig-
heder og dermed få glæde af dem. 

Børnene samarbejder i alle vores temaer og det bliver formuleret skriftligt, hvordan vi til-
rettelægger og styrker det bedst muligt. 

Praksiseksempler: 

Børnene samarbejder når vi laver et stort fællesbillede, alle kommer til orde og vi aftaler 
til sidst hvad vi skal male. De kigger på hinandens arbejde og oplever hinandens forskel-
lige ideer og får derved inspiration. 

Børnene samarbejder når vi laver samling, børneevaluering efter temaperioder. 

Vi holder bål dag hvor børnene samarbejder om at lave det der skal foregå og oplever 
hygge og socialt fællesskab hvor alle er med. 

Børnene samarbejder i forskellige aktiviteter i vores temaperioder og lærer /øver sig i at 
hjælpe hinanden. 

Vi har fælleslege og holder halloween sammen med fælles lege og aktiviteter på tværs i 
huset.  

Vi etablerer legemiljøer for at understøtte børnenes deltagelse og interesser Vi er i gang 
med at lave udekøkken, bilområder, dyreområder og forskellige legehus/skure. 
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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.” 

Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 40-41 

 

 

Pædagogiske mål for læreplanstemaet: 

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

børnene kan forstå sig selv, hinanden og deres omverden.  

2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn opnår erfaringer med at kommunikere 

og sprogliggøre tanker, behov og ideer, som børnene kan anvende i sociale fællesskaber. 

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø børnenes kommunikation og 

sprog? 

Herunder, hvordan vores pædagogiske læringsmiljø: 

▪ Understøtter de to pædagogiske mål for temaet Kommunikation og sprog  

▪ Tager udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag  

▪ Ses i samspil med de øvrige læreplanstemaer. 

 

Sproget er en vigtig del i vores hverdag, både i pædagogiske aktiviteter rutiner, i temaer, i 
leg og i samvær. 

Vi har fokus på at inddrage sproget i de forskellige aktiviteter, så det bliver en naturlig del 
af dette. 

Vi er opmærksomme på sammensætningen af børn, når vi arbejder i grupper og i plan-
lagte lege, så vi derved kan tilgodese børnenes forskellige sproglige styrker og udfordrin-
ger. 

De voksne i Rollingen sætter ord på og bruger tydeligt sprog i samspil med børnene, og 
vi øver os i at børnene lærer at kunne udtrykke sig tydeligt og føle sig hørt og taget alvor-
ligt. Kan udtrykke noget og vi lytter. 
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På vores stuer har vi bogstaver og billeder hængt op for at stimulere børnenes sproglige 
nysgerrighed. Her lærer børnene bl.a. bogstaverne i deres egent navn og får kendskab til 
alfabet og diverse symboler. 

Vi sprogtester alle børn i børnehaven når de er 3 og 5år. 

Vi laver i perioder små grupper med særlige tilrettelagte sprogforløb på baggrund af 
sprogvurderingerne, hvor det skal styrkes ud over det vi har i hverdagens aktiviteter. 

 

 

Praksiseksempler: 

Når vi har samling, synger vi sange, øver rim og remser og taler med hinanden. 

Vi har en” læsehest” der kommer og læser med en lille gruppe børn. Vi skifter løbende 
grupper. Her er det primært de børn der skal styrkes lidt ekstra sprogligt, der er med. 

I vores temaarbejde øver børnene sig i at sætte ord på, f.eks. sætte ord på motiv, farver 
og former i et malerprojekt. 

Når vi arbejder med traditioner, sætter vi ord på, vi synger, læser, fortæller og leger. 

Vi læser, synger og lærer om naturen. Her bruger børnene deres sprog, undersøger, 
spørg og snakker sammen. Vi benævner insekter og smådyr, tegner dem og kigger i na-
turbøger og nogle gange på Y-pat. 

Vi snakker om vejr og vind, årstider og ugedage. 

Når børnene i legen oplever konflikter har vi et fælles sprog, vi lærer dem at sige stop og 
hvis behov kalde på en voksen. 

Det gælder også for de voksne i børnehaven at man tilstræber ikke at bruge ordet nej, 
men forklarer og siger hvad man vil have de skal gøre. 

Vi har sprogkufferter til temaer og aktiviteter sammen med Hyllinge børnehave. 

Vi læser og laver nogle gange dialogisk læsning. 

Vi bruger sprog og fagter til fagte-sange. 

Vi har piktogrammer til brug f.eks. i garderoben. 
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Krop, sanser og bevægelse 

”Børn er i verden gennem kroppen, og når de støttes i at bruge, udfor-

dre, eksperimentere, mærke og passe på kroppen – gennem ro og 

bevægelse – lægges grundlaget for fysisk og psykisk trivsel.  

Kroppen er et stort og sammensat sansesystem, som udgør fundamen-

tet for erfaring, viden, følelsesmæssige og sociale processer, ligesom al 

kommunikation og relations dannelse udgår fra kroppen”. 

Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 42-43 

 

 

Pædagogiske mål for læreplanstemaet: 

1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udforsker og eksperimenterer med 

mange forskellige måder at bruge kroppen på.  

2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn oplever krops- og bevægelsesglæde 

både i ro og i aktivitet, så børnene bliver fortrolige med deres krop, herunder kropslige fornem-

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

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø udviklingen af børnenes 
krop, sanser og bevægelse? 

Herunder, hvordan vores pædagogiske læringsmiljø: 

▪ Understøtter de to pædagogiske mål for temaet Krop, sanser og bevægelse  

▪ Tager udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag  

▪ Ses i samspil med de øvrige læreplanstemaer. 

 

I Rollingen har vi som en del af det brede læringssyn et stort fokus på at medtænke krop, 
sanser og bevægelse i hverdag og læringsmiljøer og temaer. Vi er bevidste om at børn 
sanser og oplever omverden gennem kroppen og derved tilegner sig ny viden og erfaring 
ved at bruge kroppen. 

Derfor bestræber vi os på at tilrettelægge vores pædagogiske aktiviteter således, at alle 
børn får mulighed for at sanse og bevæge sig i et fællesskab, som understøtter den tak-
tile sans, vestibulær sansen, muskel-/led sansen m.v. 

Som voksne går vi foran, ved siden af og bagved-alt efter barnets nærmeste udviklings-
zone og barnets behov for selv at erfaringsdanne. 

Bevægelse handler om børns aktive udforskning af verden og kroppens muligheder, så-
vel alene som sammen med andre børn. Her er aktive voksne i et inkluderende børnefæl-
lesskab og i samspil med de fysiske omgivelser ude og inde vigtigt. 
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Praksiseksempler: 
 
Vi har tema hvor vi bruger sanserne. Vi smager f.eks. på sødt og surt, vi mærker konsi-
stens ér og eksperimenterer på forskellige måder med vores sanser, som en del af et 
forløb. 
 
Vi laver motorikbaner inde og ude, vi laver børneyoga og massage hvor vi oplever berø-
ring, tryk og kropsbevidsthed. 
 
Impulsive lege på stuen hvor børnene laver balancebane eller tog på stuen. 
 
Vi har fast aldersopdelte cykeldage på vores parkeringsplads der bliver lukket af til for-
målet. 
 
Vi går ture i lokalområdet, f.eks. i skoven eller til vandet, hvor kroppen bliver brugt på 
forskellige måder. 
 
Vi har tema i to-tre uger ad gangen hvor vi fokuserer på kroppen, Dette foregår flere 
gange om året   
 og er indlagt i vores årsplan og omhandler forskelligt om krop, sanser og bevægelse.  
Her er vi tit delt op i mindre grupper og eller aldersopdelt.  
De ældste låner f.eks. SFOèns hal til boldspil og fælles lege De andre har f.eks. alders-
opdelte motoriske udfordringer og balanceøvelser i vores hal, i mindre grupper. 
 
Vores aktiviteter er beskrevet i vores 7-kant (planlægningsmodel) og børnene er med til 
at evaluere og dokumentere efter alder og evne. 
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Natur, udeliv og science 

”Naturoplevelser i barndommen har både en følelsesmæssig, en krops-

lig, en social og en kognitiv dimension.  

Naturen er et rum, hvor børn kan eksperimentere og gøre sig de første 

erfaringer med naturvidenskabelige tænke- og analysemåder. Men 

naturen er også grundlag for arbejdet med bæredygtighed og samspillet 

mellem menneske, samfund og natur.” 

Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 44-45 

 

 

Pædagogiske mål for læreplanstemaet: 

1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn får konkrete erfaringer med naturen, 

som udvikler deres nysgerrighed og lyst til at udforske naturen, som giver børnene mulighed for at 

opleve menneskets forbundethed med naturen, og som giver børnene en begyndende forståelse for 

betydningen af en bæredygtig udvikling. 

2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn aktivt observerer og undersøger natur-

fænomener i deres omverden, så børnene får erfaringer med at genkende og udtrykke sig om årsag, 

virkning og sammenhænge, herunder en begyndende matematisk opmærksomhed. 

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

natur, udeliv og science? 

Herunder, hvordan vores pædagogiske læringsmiljø: 

▪ Understøtter de to pædagogiske mål for temaet Natur, udeliv og science  

▪ Tager udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag  

▪ Ses i samspil med de øvrige læreplanstemaer. 

Rollingen ligger midt i Ejby, en lille landsby tæt på marker, skov og fjord. Vi har en dejlig 
stor legeplads, med buske, træer, græs, urter og masser af sand til at lege i. 

Vi understøtter børnenes naturlige nysgerrighed for natur, udeliv og science ved at være 
meget ude på legepladsen, gå ture til skov og mark og til fjorden der er i gåafstand, hele 
året. 

Vi er bevidste om at tilbyde lege- og læringsmiljøer, temaperioder som fordrer til udforsk-
ning og videre undersøgelse. Dette kan danne grundlag for en øget interesse i forhold til 
science. 



 

31 

Børnehaven Rollingen  2020-2022  Lejre Kommune – ”Vores Sted” 

Uderummet som læringsmiljø er karakteriseret ved direkte sanseoplevelser i et autentisk 
miljø og det har mange kvaliteter. 

Der er både åbne og lukkede arealer, som der kan bruges til forskellige aktiviteter. Ude-
rummet giver plads til sansning, bevægelse, fantasi og kreativitet. Man kan løbe, spille 
bold og deltage i både stille og vilde lege. 

Vi tilstræber at lade børnene eksperimentere og følge deres initiativer. Vi siger, ”se her” 
og vender f.eks. en træstamme eller en sten på legepladsen og finder bænkebidere, 
snegle og regnorme. 

I science tilgangen tager vi udgangspunkt i et læringssyn der aktivt inddrager børnenes 
eksisterende viden og erfaringer, deres undren og deres spørgsmål, men samtidig udfor-
drer vi børnenes aktuelle forståelse med ny viden og forsøg. 

Praksiseksempler: 

Vi laver ture til fjorden hvor vi fanger krabber, finder sten og andre ting vi laver kreative 
ting med i børnehaven. 

Vi har fokus på krible- krabledyr, læser og lærer om dem, finder dem i naturen og tegner 
dem. 

Vi har fokus på årstiderne og det der sker i naturen og undrer os sammen om hændelser. 

Vi laver forsøg om vinteren med at fryse vand med ting vi putter i. 

Vi laver inde aktiviteter udenfor, f.eks. tegner, maler leger Lego. 

Vi har båldage og laver f.eks. suppe, pandekager og popcorn på bål. 

Vi snakker om regn og sol, om kulde og varme og mærker det. 

Vi leger med vand på legepladsen. 

Vi læser og kigger i bøger om dyr. 

Vi har lige været på rundvisning på den Blå planet, hvor en forælder, der arbejder der vi-
ste rundt og vi klappede fisk og så hajer og rokker. En tur hvor vi fordybet os og den va-
rede hele dagen. Efterfølgende tegnet vi fisk på et stort stykke blåt karton som hænger i 
hallen. 

Vi laver f.eks. science forsøg:  

Børnene lærer om høns og hvad man kan bruge et æg til. Vi varmede en flaske op, så et 
kogt æg blev suget ned i flasken, vi lagde æg i eddike så æggene kunne hoppe, vi 
smagte æg lavet på forskellige måder. 

Storgruppen snakkede om vulkaner og lava og brugte en sodavandsflaske med farve og 
brusetabletter. Dermed fik de den i udbrud(udenfor) et spændende forsøg. 
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Børnene lavet lava lamper med olie, vand, frugtfarve og brusetabelletter. 

Børnene har samlet affald og snakket om at passe på naturen. 

Børnene laver planteprojekter og har bl.a. lagt et solsikkefrø i vat i en plastlomme og sat 
på vinduet så børnene kan vande det og følge med i processen. 

Børnene planter blomster på legepladsen hvert forår, vander og passer dem sammen 
med bedsteforældrene. 

 

 

Kultur, æstetik og fællesskab 

”Kultur er en kunstnerisk, skabende kraft, der aktiverer børns sanser og 

følelser, ligesom det er kulturelle værdier, som børn tilegner sig i hver-

dagslivet.  

Gennem læringsmiljøer med fokus på kultur kan børn møde nye sider af 

sig selv, få mulighed for at udtrykke sig på mange forskellige måder og 

forstå deres omverden.” 

Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 46-47 

 

 

Pædagogiske mål for læreplanstemaet: 

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

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

værdier.  

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

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

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

redskaber og medier. 

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

kultur, æstetik og fællesskab? 

Herunder, hvordan vores pædagogiske læringsmiljø: 

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

▪ Tager udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag  

▪ Ses i samspil med de øvrige læreplanstemaer. 
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I Rollingen arbejder vi med kultur, æstetik og fællesskaber når vi i vores daglige arbejde 
tilbyder børnene pædagogiske aktiviteter. Vi giver dem mulighed for at udfolde sig kreativt 
med bl.a. musik og motorik, billedkunst og forskellige aktiviteter i vores læreplanstemaer. 
Her kan børnenes fantasi udvikles og komme til udtryk. 

Læringsmiljøet skal understøtte børn i at eksperimentere med, øve sig i og afprøve sig 
selv inden for en bred vifte af kunstarter og udtryk. 

Ale børn skal have mulighed for at udfolde deres fulde potentiale uafhængigt af sociale 
og kulturelle baggrunde, køn og alder. 

Derudover giver vi børnene mulighed for at fordybe sig i og forstå fælles kulturelle begi-
venheder. 

Dette gør vi bl.a. ved at holde fastelavn, lave påskeaktiviteter, gå i kirke til jul, holde fød-
selsdage og lave bedsteforældredag med blomster plantning og hygge. 

Her ønsker vi at børnene kan mærke den fællesskabsfølelse og glæde som opstår når vi 
samler os om en tradition. 

 

Praksiseksempler: 

Vi holder fælles cykeldage. 

Vi holder fællessamlinger ved bålet og synger, spiser m.v. 

Vi holder påskefrokost, finder æg sammen og laver påskepynt. 

Vi laver juleaktiviteter, laver gaver, synger og danser om juletræet og til sidst går vi i kirke. 

Vi holder fest for de kommende skolebørn med spisning om aftenen. 

Vi holder halloween. 

Vi snakker om forskellige lande og mad i forbindelse med temaer. 

Vi udsmykker vores stue og vores legeplads løbende, hele året rundt. 
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Evalueringskultur 

 
 

”Lederen af dagtilbuddet er ansvarlig for at etablere en evalueringskultur i dagtilbuddet, som skal 

udvikle og kvalificere det pædagogiske læringsmiljø. 

Lederen er ansvarlig for, at arbejdet med den pædagogiske læreplan evalueres mindst hvert 

andet år med henblik på at udvikle arbejdet. Evalueringen skal tage udgangspunkt i de pædago-

giske mål og herunder en vurdering af sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø i 

dagtilbuddet og børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse.  

Evalueringen skal offentliggøres. 

Lederen af dagtilbuddet er ansvarlig for at sikre en løbende pædagogisk dokumentation af sam-

menhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og børnenes trivsel, læring, udvikling og 

dannelse. Den pædagogiske dokumentation skal indgå i evalueringen.” 

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

 

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

ske læreplan, men det kan være en fordel i udarbejdelsen af læreplanen at forholde sig til den løbende 

opfølgning og evaluering af indholdet i læreplanen. 

 

Hvordan skaber vi en evalueringskultur, som udvikler og kvalificerer vores pædagogiske 

læringsmiljø?  

Det vil sige, hvordan dokumenterer og evaluerer vi løbende vores pædagogiske arbejde, 

herunder sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og de tolv pædagogi-

ske 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. 

 

 

d 
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Hvordan evaluerer vi arbejdet med den pædagogiske læreplan, som skal foretages 

mindst hvert andet år? 

 

 

 

På personalemøder, stuemøder og en årlig pædagogisk dag varetages det fællesskab-
ende samarbejde i vores børnehave og på tværs med Hyllinge børnehave. 

Vi har emner og læsning om pædagogisk viden og faglighed. Hele personalegruppen 
læste en del af det materiale leder og fyrtårn fik på læreplansforløb på Absalon. 

Vi snakker børnenes personlige, sociale, kropslige og kognitive liv og læring. Ud fra det 
planlægger vi vores forløb og læreplantemaer. 

Vi laver L-sam på problematikker og evaluerer dem løbende. 

Vi har i Rollingen det sidste halvandet år arbejdet fokuseret med dokumentation og eva-
luering og med skriftlighed i alt vores planlægning. 

Vi har arbejdet med at skabe systematiske processer omkring vores faglige vurderinger 
og at se sammenhængen mellem faglig intention, mål, indsats og effekt. 

Den viden vi får i vores evaluering og vores dokumentationsmateriale bruges til at kvali-
ficere læringsmiljøet. 

Vi har forskellige former for evaluering, som hverdagsreflektioner, evaluering af rutiner 
og systematisk evaluering, og vi sætter altid barnet i centrum i disse processer. 

Vi bruger i Rollingen den didaktiske arbejdsmodel 7-kanten som gennemgår forskellige 
faktorer, som bør tænkes ind i alle aktiviteter eller et tema der sættes i gang. 

Alt personale har arbejdet med 7-kanten og vi har gode erfaringer med modellen. Vi la-
ver en fælles 7-kant på de to stuer og derefter planlægges der fælles aktiviteter og akti-
viteter på hver stue. 

Pædagogerne skiftes nu to og to til at gennemgå 7-kanten på et p-møde og skrive den 
når vi f.eks. har et læreplantema. 

Vi bruger også Evas materiale om evaluering, som vi har besluttet i Lejre kommune og 
alle personaler har fået et sæt og gennemlæst. 

Vi har også drøftet alle punkterne i den styrkede læreplan igennem lidt efter lidt over en 
længere periode, hvor så leder og fyrtårn har lavet lidt forberedelse til drøftelser på 
punkterne. 

Fra Evas materiale bruger vi også handleplanark til rutiner og forandringer og evalue-
ringscirkelen med de tre punkter (sidste side i Evas materiale om evaluerende praksis)  
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Det pædagogiske fyrtårn har haft og har en aktiv rolle i dette arbejde, og der har været 
et godt samarbejde mellem leder og fyrtårn og til de øvrige personaler. 

Vores pædagogisk dokumentationspraksis dækker over en bred vifte af aktiviteter, som 
har til formål at give informationer om pædagogisk praksis, læringsmiljøer og børns triv-
sel, udvikling, læring og dannelse. 

 

Eksempler på hvordan vi f.eks. dokumenterer: 

Ved tegninger, malerier og ting børnene har lavet. 

Observationer af leg og aktiviteter. 

Fotos og fortælling. 

Aula. 

Praksisfortællinger. 

Skriftlig dokumentation fra f.eks. læreplantema. 

Børnemøder. 

7-kanten-der indeholder hvordan vi vil dokumentere. 

Vores læreplan skal evalueres hvert andet år. 

Lejre kommune er lige færdig med at udarbejde en kvalitets- og dialogguide der bl.a. 
skal være med til at skabe pædagogiske læringsmiljøer med høj kvalitet. Vi har lige 
modtaget den, og alle personaler får et eksemplar vi skal læse. 

Den er et dialogredskab til at styrke en systematisk feedback og evalueringskultur. 

Kvalitets-og dialogguidens grundlag er den Styrkede læreplan og en vi skal indarbejde i 
vores kvalitets arbejde med den styrkede læreplan og i drøftelser og dialog. 
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Her kan I finde yderligere inspiration til 

arbejdet med den pædagogiske læreplan 

Til at understøtte og inspirere jeres videre arbejde med den styrkede pædagogiske læreplan er 

der udviklet en række øvrige materialer. Alle inspirationsmaterialer – nuværende og kommende 

– kan findes på www.emu.dk/dagtilbud 

 

   

Redskab til 

selvevaluering er en 

ramme til systematisk at 

analysere jeres praksis 

inden for centrale 

områder i den styrkede 

pædagogiske læreplan. 

Redskab til 

forankringsproces 

indeholder fem tilgange 

til, hvordan I kan 

arbejde med forandring 

og forankring af et 

stærkt pædagogisk 

læringsmiljø. 

Film introducerer indholdet i og illustrerer 

hovedpointer fra publikationen Den 

styrkede pædagogiske læreplan. 

   

 

 
 

 

Forskellige tematiske materialer dykker ned i viden om et tema og giver 

inspiration til dialog og handling. Her er bl.a. materialer om evaluerende 

pædagogisk praksis, som understøtter en systematisk tilgang til det at evaluere. 

 

Der offentliggøres løbende nye temaer.  

 

Alle materialer kan findes på www.emu.dk/dagtilbud 
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