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Den pædagogiske læreplan udgør rammen og den fælles retning for 

vores pædagogiske arbejde med børnenes trivsel, læring, udvikling og 

dannelse. Læreplanen er et levende dokument, som kort beskriver 

vores pædagogiske overvejelser og refleksioner med eksempler, der 

er retningsgivende for det daglige pædagogiske arbejde. 
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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. 

Osted børnehus er en integreret institution 0-6 år, beliggende med dejlige omgivelser i landsbyen 
Osted i Lejre Kommune.  Vi bor tæt på det åbne land med let adgang til oplevelser i Lejre Kommunes 
naturskønne områder.  
Osted børnehus er i gang med en spændende forvandling. Vi er p.t. i gang med opstarten af ny 
institution, som skal placeres på Osted skoles matrikel.  Vi ser frem til at rykke ind i vores nye 
institution i løbet af 2023. I fremtiden skal Osted børnehus ikke blot danne rammen om vores 
institution med vuggestue og børnehave, men også være omdrejningspunkt for et nyt Osteds hjerte. 

Osted børnehus rummer 12 vuggestuebørn og ca. 50 børnehavebørn, fordelt i 3 hus og 4 stuer. De 
børne som skal starte i skole året efter, samler vi i det ene hus. Vuggestuen holder også til i eget hus. 
De to sidste stuer deler hus sammen med vores køkken. Vi har madordning, som betyder, at der laves 
alt mad til os. Hver fredag laver vi mad over bål. 

Der er fælles indskrivning til børnehuset og vuggestuebørnene bliver automatisk flyttet videre til bør-
nehaven d. 1. i den måned barnet fylder 3 år.  
 
Vores pædagogik  

I Osted børnehus gives der plads til fordybelse. Vi inddeler børnene i mindre grupper, som giver mu-
lighed for ro og fordybelse. Når vi inddeler børnene, er vi opmærksomme på det enkelte barn, den 
givne aktivitet og hvilke relationer barnet har eller er ved at opbygge. Vi hjælper børnene til at være 
gode venner og lære at håndtere de små og store udfordringer, som opstår i hverdagen.  
Vi lægger vægt på struktur og faste rammer, med bl.a. samling og faste pladser ved måltidet eller faste 
spise grupper i børnehaven. Vi arbejder med, hvad det vil sige at være en del af et fællesskab, hvor vi 
hjælper hinanden.  
I det daglige har vi stor fokus på den upåagtede læring. Det er bl.a. ved toiletbesøg, hvor vi taler med 
børnene om f.eks. vigtigheden af at vaske finger. I garderoben taler vi om, hvilket vejr det er og hvilket 
overtøj, der vil være godt at have på.  
Vi har fokus på selvhjulpenhed og arbejder ud fra barnet nærmeste udviklingszone. Børnene øver sig i 
at tage tøj og overtøj af og på, at kravle op og ned fra stolen og puslebordet, øver sig i håndvask og er 
med ved daglige gøremål, som at dække rulleborde til måltiderne.  
Selve måltidet ser vi også som en pædagogisk aktivitet, hvor der deles tallerkner, bestik og kopper ud, 
børnene øser selv mad op, sender fadene videre til den næste, hælder vand op i koppen, og øver at 
spise med kniv og gaffel. Som voksne er vi også en del af læringsmiljøet, hvor vi som gode 
rollemodeller støtter børnene i at samtale, vente på tur, lytte til hinanden. Vi taler også om maden; 
hvad der er, hvor den kommer fra, hvordan det smager. Efter måltidet hjælper vi også alle med at 
rydde af, og børnene bærer egen kop og tallerken over på vognen. 

Vi er i tæt dialog med forældrene og lægger stor vægt på det gode samarbejde. Vi vægter højt, at alle 
personaler kender alle børn og forældre. 
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I Osted børnehuse, er det vigtigt for os, at børnene fornemmer et trygt miljø, der giver muligheder 
for trivsel og mange former for læring. Når børnene oplever, at de mestrer noget nyt, vokser de på 
det personlige plan.   
  

Personalet arbejder anerkendende og har fokus på det enkelte barns nærmeste udviklingszone og 
at hvert barn har forskellige måder at lære på. Gennem afvekslende aktiviteter tilbydes børnene et 
spændende læringsmiljø.   
Gennem iagttagelser af børnene tilrettelægger og tilpasser vi vores pædagogiske praksis, så den pas-
ser til den pågældende børnegruppe.   
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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. 

▪ 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? 

I Osted børnehus er hele dagen et pædagogisk læringsmiljø. Dagens gang er den samme uanset 
hvilken voksen, der er til stede.  
Dagen er præget af ensartethed og genkendelighed, og det er de voksne, der skaber rammen og 
børnene, som fylder den ud.  
 
Vi bestræber os på at se bag om barnets handling, spørge ind og forstå, guide og vejlede. Vi an-
erkender at barnet ikke har de samme erfaringer og kompetencer som en voksen.  

Børnefællesskabet er en ressource som tilbyder rigtig mange forskellige kompetencer. Det er vig-
tigt, at vi hjælper det enkelte barn med at byde ind med deres kompetencer. Alle børn har noget 
godt at tilbyde, som andre børn kan lære noget af. Vi er optaget af, at børnene lærer at se, lytte 
og forstå hinandens forskelligheder på tværs af alder.  

Legen er en vigtig del af barnets udvikling og en væsentlig forudsætning for børnenes trivsel og 
dannelse. Legen fremmer bl.a. børnenes nysgerrighed, fantasi, sociale kompetencer og selv-
værd. Det pædagogiske læringsmiljø understøtter muligheden for, at børnene kan indgå i positive 
legerelationer med jævnaldrende og på tværs af alder. Det fysiske legemiljø er i høj grad med til 
at stimulere udviklende lege. Vi indretter med spændende ting og materialer, så børnene får lyst 
til at udforske og deltage. 
 

Ud over de voksenstyrede pædagogiske aktiviteter og igangsatte lege, hvor vi sætter rammerne 
for børnene ved at være deltagende og støttende – er det også vigtigt at børnene får lov til at 
lege selv, for at udvikle deres sociale kompetencer. Vi er meget bevidste om at give plads til bør-
nenes spontane og selvorganiserede leg og lade barnet være barn. Det er vigtigt, at pædagogen 
hele tiden er bevidst om sin rolle og kan veksle mellem at være foran, ved siden af eller bag ved 
barnet/børnene. Her hjælper den voksne barnet med selv at ”sætte ord på” i en given konflikt, 
hjælper barnet med at bidrage til legen og selv spørge om at være med i en leg. Her hjælper vi, 



 

8 

Osted børnehus 2020-2022  Lejre Kommune – ”Vores Sted” 

ud fra barnets alder og udvikling og på en anerkendende måde, barnet metoder til at løse konflik-
ter selv.  

Nogle fællesskaber er forpligtende fællesskaber. Et fællesskab, som børn hverken kan eller skal 
vælge selv. Børn skal opleve, at der er noget, man er nødt til, men samtidig også opleve, at der 
er noget man kan, fordi man er i en gruppe. Barnet lærer at udvise omsorg og empati, at være 
med til at løse fælles opgaver, at blive enige med andre, at træffe kollektive valg (Evt. sammen 
med en voksen) og handle kollektivt. Det er den voksnes opgave at sørge for passende ”forstyr-
relser”, der kan indvirke positivt både på fællesskabet, men også for det enkelte barn i fællesska-
bet.   

 

 

 

 

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? 

Et trygt og stimulerende pædagogisk læringsmiljø er udgangspunktet for arbejdet med børns læ-
ring. Børnene er i læringsmiljøer hele tiden og de bevæger sig ud og ind af disse læringsmiljøer 
gennem hele dagen, hvor de indgår i fællesskaber og samspil. I Osted børnehus sørger vi for 
gennem hele dagen at etablere pædagogiske læringsmiljøer, der med leg, planlagte aktiviteter, 
spontane aktiviteter samt daglige rutiner, giver børnene mulighed for at trives, lære, udvikle sig 
og dannes.   

Vi meget opmærksomhed på at skabe nogle gode, trygge og faste rammer for børnene, fra de 
kommer om morgen, til de går hjem i løbet af eftermiddagen. Når børnene kommer om morge-
nen, skal de opleve nogle tydelige rammer for morgensituationen, med nærværende voksne, 
som hjælper med til, at overgangen fra hjem til institutionen, bliver så god og rolig som mulig. Vi 
lægger stor vægt på at sige godmorgen samt nævne barnets navn, så barnet føler sig set og an-
erkendt.  

Efterhånden, når flere af stuerne åbnes op om morgenen, fordeler de voksne sig, for at tilgodese 
det enkelte barns behov. De voksne sætter små forskellige aktiviteter i gang, hvor børnene kan 
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fordybe sig. På den måde bliver der skabt nogle læringsmiljøer i huset, hvor børnene bliver inspi-
reret og guidet.  

I både vuggestuen og børnehaven arbejder vi struktureret og en stor del af vores hverdag er i fa-
ste rutiner, så børnene har ro og overskud i en forudsigelig hverdag. Det giver de voksne mulig-
hed for at skabe en hverdag med læringsmiljøer der tilgodeser det enkelte barns behov og be-
vidstheden om at alle kræver noget forskelligt. Vi har mange rutiner og vi ser her muligheden for 
at arbejde med børnenes egne læreprocesser. Her er der tid til gentagelser at øve sig, udvikle sig 
og lære.   

Vi arbejder med bevidstheden om, at der er tid til læring i dagligdagens rutiner, f.eks. toiletbesøg 
og vaske hænder samt selvhjulpenhed i garderoben hvor vi giver børnene god tid til at øve sig i 
selv at tage tøj af og på, mens de voksne støtter og guider.  

 

 

 

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? 

Vi vægter et samarbejde med forældrene meget højt, da vi fra erfaring ved, at et godt og positivt 
samarbejde mellem dagtilbud og forældre er medvirkende til barnets positive udvikling. Kan bar-
net mærke en god tone og anerkendende kommunikation mellem forældre og de voksne i vugge-
stuen, kan det have lettere ved at føle sig tryg og tillidsfuldt, hvilket bidrager til, at barnet i ro og 
fred kan bruge sin energi på at udvikle sig.  
Herudover lægger vi vægt på, at samarbejdet er bygget på åbenhed, synlighed, daglig dialog og 
generel god kommunikation.  

Vi prioriterer højt, at vi har en daglig dialog med forældrene, når de afleverer eller henter deres 
barn. Det er meget vigtigt for os, at vi får opbygget et godt og tillidsfuldt forældresamarbejde. Ud 
over de daglige ”garderobe-snakke”, bruger vi Aula, hvor vi synliggør og inddrager forældrene i 
deres børns oplevelser, læring og trivsel. Her lægger vi billeder ud, så forældrene kan se hvad 
deres barn laver og vi bruger også billederne til at opfordre forældrene til at spørge ind til deres 
barns egen fortælling af, hvad de har lavet i løbet af dagen. Dette er også vores arbejdsredskab 
og dokumentation af hverdagen.  

Vi holder samtaler med forældrene om deres barn 3 mdr. efter start og derefter inden skolestart 
og efter behov. 

Som forældre kan i forvente af os, at vi samarbejder professionelt omkring jeres barn og at vi 
henvender os til forældrene, både i forhold til den gode trivsel og i det tilfælde, hvor barnet ikke 
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trives mm. Vi er altid imødekommende og tager forældrene seriøst, når de henvender sig til per-
sonalet angående deres barn. Et godt samarbejde mellem forældre og pædagoger er en af de 
vigtigste faktorer for, at børnene oplever deres tid i vuggestuen eller børnehaven som positiv og 
tryg. Vi tager altid forældrenes henvendelse om evt. bekymringer eller tvivl om barnets trivsel og 
udvikling alvorligt og hvis forældrene har brug for at få forhold uddybet eller oplever utilfredshed, 
er det vigtigt at kontakte stuens personale eller den pædagogiske leder, så eventuelle misforstå-
elser eller uklarheder kan blive opklaret.   

 

 

 

 

 

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? 

I Osted børnehus har alle børn ret til en god og indholdsrig hverdag hvor barnet bliver set, aner-
kendt, udfordret og oplever mestring af leg og aktiviteter. Det har stor prioritet i vores arbejde, at 
alle børn får de bedste betingelser for at udvikle sig.  
  

Der er stor variation i, hvordan det enkelte barn er i en udsat position i Osted børnehus. Vi arbej-
der ud fra et fælles mål om at få barnet inkluderet i det sociale fællesskab. Dette gør vi ved at 
tage udgangspunkt i det enkle barn og dets familie. Vi skaber rammer for barnet, så det kan del-
tage i dagtilbuddet fællesskaber og vi skaber læringsmiljøer, der understøtter barnet nærmeste 
udviklingszone. På den måde skabes en hverdag hvor barnet oplever succes og ikke nederlag.  
  

Nogle børn har brug for faste og forudsigelige rammer, så barnet bedre kan overskue hverdagen. 
  

Vi sætter fokus på barnets styrkesider og skaber succesoplevelser for barnet. For at skabe de 
bedste forudsætninger for udvikling.  
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Mindre grupper er en af de steder hvor barnet kan vise de færdigheder som det mestrer. Her er 
mere ro og tingene er mere overskueligt for barnet. De andre børn ser barnet i nogle andre soci-
ale kontekster. Her har personalet mulighed for at fremhæve barnets styrkeside og fremhæve 
succes oplevelser, så barnet bliver en aktiv del af børnefælleskabet.  
 
Alt efter behov gives der mulighed for ro og pauser, der kan give barnet overskud til hele dagen. 
Vi har et godt samarbejde med andre faggrupper i PPR, der vejleder både os som personale og 
familierne.  
 

 

 

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 Osted børnehus har førskolegruppen (storbørnsgruppen) deres egen stue, som er indrettet med 
skolerelevante ting. Her øves f.eks. at samarbejde omkring små opgaver, lave ”før” skoleopgaver, 
øve sig i at sige noget foran andre, øve sig i at der er en tidsfrist tingene skal laves eller gøres in-
denfor.  
 
Vi har et tæt samarbejde med distrikt skolen. Vi afholder altid et møde efter sommerferie, hvor der 
planlægges besøg i børnehaven for de børn, som lige er startet i skole. Vi laver et årshjul, med de 
besøg vi planlægger, samt hvorfor vi gør som vi gør.  
Vi taler om, hvilket ting der kan være genkendelige både i børnehaven samt skolen. Vi har årlig 
overlevering af de børn, der skal i skole efter sommerferien. Vi har sammen lavet et skema til 
overlevering, hvor vi har vurderet, hvilke informationer der er vigtigt at videregive til skolen. 
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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 

 

 

Hvordan inddrager vi lokalsamfundet i arbejdet med at skabe pædagogiske læringsmiljøer 

for børn? 

I Osted børnehus er nærområdet en stor del af vores læringsmiljø. Vi er ude så meget som muligt 
enten på legepladsen, nærområdet eller ture i skoven. På legepladsen har vi mange forskellige 
læringsmiljøer i form af f.eks. vores, skib, heste, huler i buske ”stille område” uden cykler, og 
mange muligheder for at gemme sig i buske. I nærområdet bruger vi åen, markerne og den lokale 
legeplads til at udfolde os motorisk og bruge sanserne. 
Vi går fast i kirke 2 gange årligt, hvor vi også kan finde på at gå en tur rundt om kirken. Her taler vi 
f.eks. om kirken samt hvorfor der er begravet mennesker.  
Vi handler sammen med børnene i den lokale brugs. 
Vi benytter biblioteket ofte, hvor vi låner bøger, leger og læser bøger med børnene.   
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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: 

 

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

 

 

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

læringsmiljø? 

I Osted børnehus kan I se forskellige læringsrum, som følger barnets spor og som er dannet sam-
men med børnene efter deres interesser. Dette kan ses både inde og ude. På vores legeplads 
har vi mange muligheder og plads til fordybende lege. Her kan børnene f.eks. benytte vores skib, 
hestene eller naturens egne rum som huler i buske osv.  
I Osted børnehus vil I kunne se, at børnene selv er med til at udsmykke huset med f.eks. tegnin-
ger eller ting, de har klippet. Vi har mange rum i Osted børnehus og vægter højt at danne mindre 
grupper til fordybelse og leg. Vi taler pænt til hinanden, både børn og voksne. Vi minimerer støjni-
veauet indenfor i form af ”inde stemmer” og ”udestemmer”. Vi bruger vores reoler til at skabe ”rum 
i rummet” og plads til at fordybe sig. Vi tager naturen ind i huset.  

 

 

 
 

De seks læreplanstemaer 

 
 

 

”Den pædagogiske læreplan skal udarbejdes med udgangspunkt i seks læreplanstemaer samt 

mål for sammenhængen mellem læringsmiljøet og børns læring. 

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

giske personale og børn imellem. Det skal være præget af omsorg, tryghed og nysgerrighed, så alle 

børn udvikler engagement, livsduelighed, gåpåmod og kompetencer til deltagelse i fællesskaber. 

Dette gælder også i situationer, der kræver fordybelse, vedholdenhed og prioritering. 

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. 

Anerkendelse  
    Empati  

Udviklende øjeblikke  
Vente på tur  
Selvhjulpenhed  
  
Vi arbejder med at anerkende hvad barnet er, og ikke udelukkende hvad barnet kan.  
I vuggestuen benævner, hvad vi ser de små børn, gør og motiverer dem, på den måde, til at 
være med og bidrage til fællesskabet.  
Ved borddækning. Barnet får at vide, det er vel nok dejligt, at få hjælp til at dække bord. Jeg 
kan se at du er ved at sætte tallerkner på, til os alle.  
Det kan være ved en højtlæsning, at vi siger hvor er det dejligt at sidde her med dig, og du for-
tæller mig farverne på regnbuen. Du kan sikkert også vise mig mariehønsene.  
Vi arbejder med at give børnene mulighed for, at lære at udvise empati f.eks., hvis en lille dreng 
vælter på en cykel, benævner vi navnet, på nærmeste kammerat og siger du må gerne hjælpe 
Linus op igen, så kan vi sammen spørge, om han er ok.  
Børnene skal føle sig hørt, set og forstået, det er grobund, for de mest optimale udviklende øje-
blikke. De voksne har tydelig mimik og rolig stemmeføring, i anvisninger af børnene.  
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På puslebordet er der f.eks. et af de gode udviklende øjeblikke, med god øjenkontakt. Her be-
nævnes og vises de forskellige kropsdele. Der benævnes, at jeg kan se din næse og der røres 
ved næsen. Barnet rører sin egen næse og den voksne benævner igen, ja der er din næse, du 
mærker på din næse.  
Er et lille barn ked af det, benævnes følelsen, jeg kan se, at du græder, jeg tror at du blev ked 
af det og det er helt ok.  
Skal børnene skiftes til brug af f.eks. legeredskaber, benævnes at lige nu er det Simon, der 
gynger, bagefter er det dig. Jeg kan hjælpe dig, med at finde en cykel mens du venter.  
Det kan også være ved spisebordet, at der skal deles om en kande med vand. Børnene kan 
selv hælde op, og gør det på skift, mens vi anviser til, at “sende” kanden videre til sidemanden.  
I vuggestuen arbejder vi med selvhjulpenhed, på det udviklingstrin, som barnet er. Vi guider, 
med stemmen, og anviser visuelt. Det kan være i det øjeblik vi skal i garderoben, at der bliver 
lagt tøj frem, i den rækkefølge det er hensigtsmæssigt at klæde sig på, til det modne barn, og vi 
anviser og hjælper det mere umodne barn, til at få taget overtøj på.  
I børnehaven ved borddækning tæller børnene, hvor mange børn som her her. De henter selv 
maden i køkkenet, dækker bord sammen med en voksen. Vi hjælper børnene med at øse op, 
at få sendt maden videre til det næste barn. Vi har fokus på at holde bordskik og vente på tur. 
Ved højtlæsning italesætter de voksne, børnene skal lytte og det er kun muligt, hvis alle kan 
hører hvad der bliver læst. Efter læsning bliver der stillet spørgsmål samt at børnene genfortæl-
ler historien.  
For at børnene kan lære empati er det vigtigt at de kan aflæse hinanden. Dvs. er det andet 
barn kede af det. Eller er det sjovt det jeg gør. Vi støtter børnene i at sætte ord og følelser på 
hvis barnet f.esk.er ked af det.  
 

 

 
 

 

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 indflydelse 

og med at værdsætte forskellighed.  

Gennem relationer til andre udvikler børn empati og sociale relationer, 

og læringsmiljøet skal derfor understøtte børns opbygning af relationer til 

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

aktiviteter, ting, legetøj m.m.” 

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 res-

source, og som bidrager til demokratisk dannelse. 
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Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø børnenes sociale udvikling? 

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. 

Sociale spilleregler 
Sociale udvikling 
Fællesskab- fælles lege- samling 
Fri for mobberi- omsorg, mod, respekt og tolerance 
Venskabscirkel 
Vi siger godmorgen og farvel 
Vi motiverer børnene til at invitere på leg 
Vi guider børnene til at finde løsninger i konflikter. 
Børnene kan vente på tur- giver plads til andre- man skal ikke altid være først. 
Det gode forældresamarbejde- De er medansvarlig i de sociale relationer- legeaftaler.  

 

Eksempler:  
Børn og voksne sidder til samling og taler om følelser ud fra det pædagogiske materiale. Store 
billeder viser hvordan børn viser deres følelser med deres kropssprog. Børnene er meget ivrige 
efter at fortælle om det, de ser på billedet. Ringene breder sig i vandet. Børnene fortæller situatio-
ner hvor de har være kede af det, vrede, sure, glade m.m. En pige vender sig mod en anden pige 
og spørger om de skal lege. Pigen sig ja og de giver begge hinanden et kram og griner.  
Når vi taler om mobning til samling ud fra billederne fra ”Fri for mobberi”, hænger vi billederne op 
og oplever at børnene selv taler om dem på et senere tidspunkt  
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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. 

I Osted børnehus er sprogstimuleringen en naturlig del af hverdagen. Vi sætter ord på alle daglig-
dagens rutiner og benævner det vi møder på vores vej. Vi har mange flersprogede børn og bruger 
derfor hele kroppen og specielt ansigtet i vores kommunikation. Det er væsentligt at børnene kan 
aflæse mimik og ansigtsudtryk. Vi arbejder med følgende: 
 
Fri for mobberi 

• dem man rører mobber man ikke, vi massager hinanden 
• Lave ansigtsudtryk og aflæse 
• Bruge plancher til at tale om svære ting 
• Tale om svære episoder fra dagligdagen vi selv oplever 

 
 
I løbet af året arbejder vi med emner på tværs af hele institutionen. Vores seneste emne var 
eventyret om “Guldlok og de 3 bjørne” i børnehaven og “2 mus og en kage” i vuggestuen. Vi bru-
ger dialogisk læsning som metode og sørger på denne måde for at alle børn får den optimale for-
ståelse ud af eventyret. Gentagende oplæsning af historien, genfortælling og produktion af rekvi-
sitter, er noget af det vi benytter os af. Vi afslutter altid emnet med fælles fremførelse, som f.eks. 
Kan være en sang, skuespil, fortælling, udsmykning eller lignende. 
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Dialogisk læsning 
-alle deltager på deres niveau 
-vi taler om det læste 
-vi udvider sprogkundskab ved fokusord 
-læringsstigen: gør det nemmere/gør det sværere * 
 
 

• Metoden bygger på at næsten alle børn kan være med i en samtale om det samme emne 
helt fra at give svaret til abstrakte spørgsmål. F.eks. At tale om at børnene har fået nyt tøj i 
weekenden, kan spørgemetoden anvendes i forskellig grad. Helt fra: 

• Du har fået ny rød bluse. Hvad farve er blusen?  
• Skal vi sammen pege på den nye bluse? 
• Har du fået en ny bluse eller nye bukser? Til 
• Hvornår tror du skal have nyt tøj igen? 
• Kunne man købe andre ting i butikken? 
• Hvorfor tog i til butikken? 

 

Mad mod 

• vi sætter ord på den mad vi spiser 
• Taler om fra jord til bord 
• Børnene er deltagende i det omfang de kan og må 

 
 
Vi laver sprogvurderinger på alle 3-årige børn. Vi har valgt at gøre dette, bl.a. for at opdage de 
børn tidligt, som har tilegnet sig så gode kommunikative kompetencer/social forståelse, at man 
sent opdager manglende sprogforståelse eller et lille ordforråd. 
Efterfølgende laves evt. handleplaner på enkelt eller gruppeniveau. Vi er også behjælpelige over-
for forældre, der gerne vil have gode forslag til sprogstimulering. 
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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. 

 
For at styrke og udvikle den sunde og psykiske udvikling, er det fundamentalt at børn 
dagligt bruger sin krop, får pulsen op og mærker glæden ved at bevæge sig. Børn har en 
naturlig lyst til at bevæge sig og udfordre sig selv og sin krop. I Osted Børnehus under-
støtter vi, ude som inde, børnenes muligheder for at være i bevægelse, mærke sig selv, 
sin krop og sanser. Dette sker både i ro og aktivt at bruge kroppen i aktiviteter. 
 

▪ Børnene vil gennem planlagte eller spontane aktiviteter få mulighed for at bruge kroppen og 

derved drage erfaringer heraf samt opleve glæden ved at bevæge sig. 

▪ I nærmiljøet vil børnene, sammen med de voksne, bruge naturen som en vigtig del af at bruge 

kroppen. Vi løber op og ned ad bakke, klatre, triller, går på line, laver stafetløb og hopper. I 

naturen opleves vejr og vind gennem sanserne. 

▪ Naturen er også med til at finde ro og fordybelse. Dette både på vores naturlegeplads og i na-

turen rund om børnehuset.  Alle sanser er i brug når børnene får muligheden og guides til fx 

at lytte til bladene der rasler og blomsterne der dufter. Dette giver mulighed for at mærke sig 

selv og sanse den verden/omgivelser børnene er i. 

▪ I Osted Børnehus lægger vi vægt på at hverdagen er så varieret som muligt og at børnene 

har mulighed for både at få pulsen op og finde ro en stille leg/aktivitet. 

▪ I børnehaven har ”stilletid” med meditationsmusik før frokosten starter. Her får børnene mulig-

hed for at få ro i kroppen efter at have været aktiv. 

▪ Vi arbejder med massage fx med pensler og er i gang med at implementere yderligere tiltag i 

form af fodbad. 
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▪ I vuggestuen synges sange med fagter og bevægelser. 

▪ Store-gruppe-børnene løber et årligt løb ”Osted-løbet” på ca. 4 km med træning 1 måned før 

selve løbet. 

▪ Vi vil etablere sansehave m/ krydderurter, vindspil og forskelligt underlag til at gå på. 

▪ Følger skolernes motionsdag fredagen inden efterårsferien. 

▪ Vi laver børneyoga 
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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. 

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. 

 
I vores udemiljø har vi en stor legeplads, med to sandkasser, en lille skov med gode klatrer træer, 
fliser til at cykle på, en bålplads med små bænke samt et klatrestativ med ruchebane. 
På vores Naturlegeplads har vi skov, bålplads, en stor bakke med mulighed for at rulle, kælke og 
løbe. Det kun fantasien sætter grænser. 
 

▪ Turer i nærområdet 

▪ Sansekasser= mudder-mos- sand-jord m.m. 

▪ Vandlege 

▪ Aktiviteter med sne. 

▪ Insekthotellet. 

▪ Skovture med bål mad 

▪ Følge børnenes spor 
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Naturen er et godt læringsrum hvor børn har mulighed for at udforske, være nysgerrige, tilegne  

sig ny viden både børn i mellem og sammen med de voksne. Der er højt til loftet hvor børnene  

oplever/ lærer de forskellige faktorer som spiller ind ved årstidernes skifte. Børnene mærker kul 

den, varmen, regnen, vinden og sneen og vi snakker med dem om de forskellige skift i vejret. Vi  

snakker også om hvorfor der ikke er nogen blade på træerne om vinteren, om foråret springer der  

nye knopper frem, om sommeren springer alle blomsterne ud og der er mange insekter som er  

kommet til tilbage ud af deres hi. Om efteråret snakker vi om bl.a. om farverne på træer og laver  

kastejer figurer m.m.  

Vi oplever at når børnene er i naturen, skaber det en ro, frihed og en glæde og børnene ser hin-

anden på en mere nysgerrig og positiv måde. Vi erfarer at børnene har mere overskud og lyst til 

at være aktivt deltagende.  

Naturen har en god indvirkning på børns mulighed for udfoldelse, udvikling og flytte egne grænser 

Vi kan se at børn flytter grænser ved at de får mere mod til at rører, smage og blive bedre  

motoriske ved at bruge kroppen i naturen.  

 

Eksempel:  

Vi laver mad på bålet hver fredag. Det går på skift mellem stuerne, hvem der har ansvaret. 

Processen omkring bål og bål mad begynder allerede dagen før. Her taler vi med børnene om, 

hvad der skal laves af mad dagen efter. Der bliver snittet, hakket, smagt og talt om de forskellige  

grøntsager.  

Ved bålet der børn der hjælper med at hente ting der skal bruges til bål. Det kan være vand, bål 

Gryde mm. Der bliver snittet i grene og talt om vejret. 

 

I Osted børnehus har vi haft et projekt om dyr. Hver stue fik et dyr. Vuggestuen fik mariehøner. 

Storbørnsgruppen fik regnorme. Her var det op til den enkelte stue, at finde ud af, hvad de ville  

lave. De blev fundet dyr. Tegnet dyr. Talt om, hvor dyrene lever. Til slut i projektet præsenterede  

børnene for hinanden, hvad de havde lavet. Der blev sunget sange mm.   
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Kultur, æstetik og fællesskab 

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

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

 

At vi alle er forskellige, skal ses som en styrke, og i Osted Børnehus har vi en anerkendende og 
åben tilgang til andre kulturer og traditioner.  

• Danske traditioner fejres, og der tales om den danske kultur. Øvrige landes kultur og tradi-
tioner inddrages i refleksionen. 

• Kultur er også kulturelle oplevelser, og kreativ udfoldelse. I læringsmiljøerne er der materi-
aler til rådighed for kreativ udfoldelse. Læser relevant litteratur, og kigger på billeder af det 
børnene er optagede af lige nu. (Vi benytter også IPads sammen med børnene, og finder 
ad den vej også svar på mange spørgsmål.) – et tiltag 

• Teater, musik, sang og dans. Er gennemgående fælles oplevelser, som skaber glæde og 
fællesskab. 

• (Børnehavebørnene fotograferer selv, f.eks. på en tur i skoven, hvor de selv skal vælge 
hvad de vil tage billeder af. Når billeder er fremkaldt, er det til stor fælles fornøjelse, og 
samtalerne udvikler sig i alle retninger, og følger børnenes eget spor.) Dette kunne være 
et nyt tiltag – evt. et ønske om små iPads børnene bedre kan holde – inddragelse af bør-
neperspektivet 
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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 pædagogiske 

mål? 

Her kan I kort beskrive jeres arbejde med at etablere en evalueringskultur som en del af det daglige pæda-

gogiske 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. 
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Hvordan evaluerer vi arbejdet med den pædagogiske læreplan, som skal foretages mindst 

hvert andet år? 

I Osted børnehus ønsker vi at etablere en stærk og meningsfuld evalueringskultur. Vi vægter eva-
luering højt, da vi tror på, at det skaber et engageret personale, der har et vedvarende fokus på at 
styrke deres faglighed og opbygge pædagogiske læringsmiljøer af høj kvalitet.  
Ligeledes stræber vi efter en evalueringskultur, der er stringent og struktureret, så der evalueres 
ens og med udgangspunkt i data, baseret på børneperspektivet. 

Her kan I fx kort beskrive, hvordan evaluering af læreplanen kan ses i forhold til jeres evalueringskultur i 

hverdagen. 

I Osted børnehus arbejder vi løbende med data fra sprogvurderinger fra Rambøll. Men en 
stor del af vores pædagogiske dokumentation og evaluering beror på konkrete vurderinger 
og refleksioner fra den daglige pædagogiske praksis.  
Vi vil den kommende læreplansperiode have et stort fokus på dagtilbuddets evalueringskul-
tur. Dette via strukturerede processer, hvor lederen skaber rammerne for faglige refleksioner. 
Når vi tilrettelægger målrettede processer, er det for os vigtigt, at opmærksomheden og ud-
gangspunktet er børnegruppen. Hvis målene ikke passer til børnegruppen, så er det de for-
kerte mål. Får at sætte mål og kunne evaluere bruger vi SMTTE-modellen. 
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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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