
Børnehaven Birken 2021 

    

    

 Pædagogisk læreplan for 

 

 

 

Børnehaven Birken 

2021 

 

 

 
Billede: Martin Kunzendorf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      
 

 

 

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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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? 

 

Birken er en udelivsbørnehave. Birken er placeret midt i det åbne land, tæt på skov og fjord.  

Naturen danner rammen for det pædagogiske arbejde. Der arbejdes aktivt og struktureret med "DE 

GRØNNE SPIRER", der giver børnene mange spændende, udfordrende og lærerige oplevelser. 

Birken har store veltilplantede udearealer med mange legemuligheder eks. klatretårn, tarzanbane, 

bålplads, legehuse, træer og bakker, der giver plads til motorisk udfoldelse og både vilde og stille lege. På 

Marken hvor førskolebørnene (også kaldet Naturgruppen) holder til, giver 2 skurvogne mulighed for mere 

stille aktiviteter i ly for vind og vejr. 

I Birken er der indrettet således, at det legetøj, der typisk benyttes inde, også kan tages med ud på 

legepladsen. 

Birkens hus er indrettet med 3 grupperum, 3 funktionsrum og et køkken. Børne - og vokseninitieret aktiviteter 

foregår primært ude. De yngste børn er inde et par timer i løbet af dagen i vintermånederne. 

Birken har plads til 58 børn. For bedre at kunne målrette leg og strukturerede aktiviteter, fordeles børnene i 

alders integrerede grupper, også kaldet Mini, Maxi og Naturgruppen.  
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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 Birken bestræber vi os på at se børnene som aktive medspillere. Det er personalet, der sætter rammen, 

hvor børnene er medskabere af proces og / eller udtryk. Vi er opmærksomme på, at børnene kan have ind-

flydelse tidligere i processen f.eks. ved emnevalg og brug af materialer. 

Vi bestræber os på dagligt at være lyttende og anerkendende over for børnenes ideer og input. Eks. ved at 

spontane lege sættes i gang efter børnenes ønske, eller at vi hjælper dem med at finde ting frem, som de 

ønsker i skabelsen af en kreativ proces. Vi arbejder på, at der dagen igennem skal være vekslen mellem 

voksenstyrede aktiviteter og ’fri leg’ børnene i mellem. Den voksenstyrede leg skal gerne afspejle sig i bør-

nenes frie leg. F.eks. oplever vi, hvis vi leger den samme leg flere dage i træk, hvordan børnene gentager 

legen uden voksenindblanding. Eller hvordan at børnene lader sig inspirere af en leg, som de har lært af de 

voksne og udvikler videre på den i egne fællesskaber og ofte på tværs af grupperinger. 
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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? 

 

Vi har i Birken valgt at inddele børnene på tre aldersintegrerede stuer. På hver stue er der tilknyttet en pri-

mær pædagog og 1-2 medhjælpere, som er de faste kendte voksne, der har den tætte, omsorgsfulde rela-

tion til det enkelte barn på stuen. Inden for den enkelte stue deler vi ofte igen børnene op i yderligere grup-

per, for at opnå den nære, trygge kontakt. Vi arbejder i en fast struktur, for at barnet føler tryghed og gen-

kendelighed i rutinerne. 

Vi har i Birken et stort fokus på, at der igennem dagen veksles mellem den voksenstyrede aktivitet og den 

frie og spontant opståede leg børnene imellem. Vi har fokus på at følge barnets spor, så de oplever at de-

res ideer og leg har værdi i sig selv. Vi er gode til at planlægge voksenstyrrede aktiviteter, og har øget op-

mærksomhed på børnenes ret til medbestemmelse. Vi er her blevet mere opmærksomme på den upåag-

tede læring, der foregår mellem aktiviteterne og legen. At der også er læring til stede ind imellem aktivite-

terne, f.eks. ved bleskift, ved tøjskift i garderoben og i den frie leg. 

Ved de voksenstyrede aktiviteter, har vi netop nu stort fokus på at medinddrage børnene, hvor de skal have 

medbestemmelse helt fra aktivitetens start. F.eks. ved at de også kan være med til at vælge, hvilke materi-

aler, de kan vælge mellem, og ikke kun få et valg mellem materialer, der allerede er lagt frem.  

Vi sørger for, at der i hver børnegruppe er mange små øer eller rum i rummet, med en bred vifte af materia-

ler, som børnene har fri adgang til ud fra deres alderstrin og formåen. Eksempler på dette kunne være ad-

gang til: Lego og andre konstruktionsmaterialer, tusser/farver, perler, spil, cykler, Mooncars og fodbolde. 
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Samarbejde med forældre om børns læring 

”Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan dagtilbuddet 

samarbejder med forældrene om børns læring.” 

Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 24-25 

 

 

 

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

• Inden opstart i Birken har forældrene fået en grundig rundvisning, hvor vi fortæller om det pæda-

gogiske arbejde vi laver i Birken, rutiner mm. Desuden spørger vi ind til relevant information om de-

res barn og om, hvorvidt der er særlige forhold vi skal være opmærksomme på ved opstarten, eks. 

sprogudvikling, sensitivitet, for tidligt født, ørebarn eller andre forhold i familien, som kan have ind-

flydelse på barnets trivsel. 

• Vi prioriterer den daglige kontakt med forældrene ved aflevering og afhentning og opfordrer altid 

forældrene til at spørge, hvis der er noget de undrer sig over.  

• Vi bruger Aula til at vise billeder og til at informere om alt fra dagens aktivitet, ferietilmeldinger, ak-

tuelle temaer, der arbejdes med og opmærksomhedspunkter, som kan styrkes ved hjælp af inddra-

gelse af forældrene. 

• Vi er forpligtet til at lave sprogvurderinger, hvis det vurderes at der er behov for det, og  tilbyder at 

lave dem, når barnet er startet i børnehaven og ca. ½ år inden skolestart i forbindelse med brobyg-

ningssamtalerne. 

• Vi tilbyder opstarts-samtaler 3-4 måneder efter barnet er startet, hvor vi taler om barnets trivsel og 

sprogvurdering. Desuden tilbyder vi en brobygnings-samtale ca. ½ år inden barnet starter i skole, 

hvor det primære fokus er fælles opmærksomhedspunkter i forhold til barnets skolestart.  

• To gange om året inviterer vi forældrene til forældremøde. 

• Vi opfordrer til, at alle Birkens forældre og børn kan anvende Birkens lokaler – både ude og inde - 

til evt. fællesarrangementer, der kan komme alle børn til gode. 
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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? 

• Vi bestræber os på at få øje på barnets ressourcer og sætter fokus på disse i leg og fællesskab 

med den resterende børnegruppe, så barnet føler sig betydningsfuld i relation med andre eksem-

pelvis ved arbejdsopgaver i drivhuset. 

 

• Vi møder barnet, hvor det er og hjælper det med at sætte ord på følelser, så barnet føler sig set, 

hørt og anerkendt for hvem han / hun er eksempelvis ved brug af Marte Meo. Marte Meo er en vi-

deobaseret praksis pædagogiske metode, som bruges til at sætte spot på barnets kompetencer og  

styrke positivt samspil i børnehaven og hjemmet. 

1.  

• Vi samarbejder med forældrene, f.eks. ved at sætte ord på, hvad der sker og med hjælp til at søge 

hjælp, så tidlig indsats er til stede, f.eks. ved at invitere forældre og andre fageksperter til dialog-

møde. Vi har i fællesskab opmærksomhed på nærmeste udviklingszone eks. ved hjælp af Familie-

dialog, Koordinerende Team, L-sam, Den fælles faglige værktøjskasse, når der er behov for nye 

tiltag, som måske er svære at få øje på.  

 

• Vi hjælper barnet med at lykkes, ved at skabe forudsigelighed og forståelse for, hvad der forventes 

eksempelvis ved brug af piktogrammer. 

 

• Den fysiske indretning både ude og inde tager højde for læringsmiljøer, hvor der eks. er plads til 

vilde og stille lege, fysisk udfoldelse og pause.  

 

• Vi hjælper til med at finde gode legerelationer, som kan skabe grobund for venskaber. Vi opmuntrer 

forældre til at aftale besøg hos hinanden, hvor relationen kan styrkes yderligere. Eller vi tilbyder 

barnet leg i mindre grupper, hvor det er lettere at få øje på hinanden. Dette støttes op af medarbej-

dere, der guider og italesætter legens udvikling og forskellige behov. Forventninger til barnet af-

stemmes ud fra det enkelte barn. 

 

• Vi er opmærksomme på at finde gode match og dermed opdeling i mindre grupper eksempelvis 

ved spisning, i mere strukturerede aktiviteter.  

 

• Vi bestræber os på at møde børn med nye øjne hver dag. 
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Sammenhæng til børnehaveklassen 

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

sidste år i dagtilbuddet tilrettelægges et pædagogisk læringsmiljø, der 

skaber sammenhæng til børnehaveklassen.” 

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

 

 

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

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

børn i den relevante aldersgruppe.) 

I Naturgruppen, som er vores gruppe af førskolebørn, forsøger vi at præsentere en så bred vifte som muligt 

af skoleforberedende ting. 

• I børnehaven præsenterer vi aldersvarende førskoleopgaver og aktiviteter, hvor fordybelse og kon-

centration trænes. 

• Børnene er medbestemmende og de inddrages, i det omfang, det giver mening, i beslutninger af 

aktiviteter, opgaver, lege, bålmad og andet. 

• Vi tager hensyn til, hvornår hvert enkelt barn er klar til at gå i gang med nye udfordringer. 

• Generelt støtter vi børnene i: 

- At blive selvhjulpne 

- At være til samling, hvor vi øver at række fingeren op, lytte til hinanden og vente på tur 

- At forstå, modtage, huske og udføre en besked. 

- At sige til og fra i relation til andre og at opmuntre børnene til at tro på egne forudsætninger.  

Samarbejde med skolerne: 

For at forberede børnene på de nye udfordringer, bygger vi bro imellem børnehave og skole, så børnene 

får mulighed for at se og opleve de fysiske rammer på de to nærliggende skoler. 

Vi har et tæt samarbejde med Sofiehøj Friskole, som vi deler samme matrikel med. Året igennem bestræ-

ber vi os på at have fælles aktiviteter, eksempelvis grupper, hvor de store skolebørn læser for naturgruppen 

og deltagelse i morgensamling på skolen. Dette sker i højere grad det sidste halve år inden barnet starter i 

skole, hvor vi også besøger SFO og skole. 

Desuden mødes vi med andre førskolebørn på Kirke Hyllinge skole, dette for:  

• At børnene lærer andre førskolebørn fra nærområdet at kende. 

• At børnene møder hinanden både gennem leg og det at vi spiser sammen 

• At børnene ser og oplever skole og SFO på en rundvisning 



 

10 

Institutionens navn 2020-2022  Lejre Kommune – ”Vores Sted” 

• At børnene mødes med voksne tilknyttet skole og SFO 

 

Andre brobygningsaktiviteter: 

Vi inviterer også førskolebørn fra andre institutioner i nærmiljøet til en udelivsdag hos os. Dette for at: 

• Børnene igen møder hinanden og lærer hinanden at kende igennem leg, bålhygge og samvær. 

• Børnene bliver nysgerrige på at få nye venner og får mod på nye oplevelser og udfordringer på 

tværs af børnehaver i vores skoledistrikt. 

Desuden mødes vi til pædagogisk læringsdag i Sagnlandet. Her mødes vi igen med andre førskolebørn fra 

andre børnehaver. Dagen er tilrettelagt med samarbejdslege og fællesskabsaktiviteter på et alderssvarende 

niveau. 

 

 

 

 

 

  

Naturgruppen mødes med førskolebørn på Kr.Hyl.Skole:  
-vi lærer andre førskolebørn at kende  
-vi leger og spiser sammen. 
-vi bliver vist rundt på skolen og i Sfo’en og vi møder de voksne i Sfo’en og Bh klassen.  
-vi forbereder derigennem børnene på nye udfordringer og bygger bro mellem børnehaven og skolen, og 
børnene får mulighed for at lære de fysiske rammer at kende på skolen. 
Vi inviterer førskolebørn til udelivsdag på Birken: 
-Børnene møder igen hinanden og lærer hinanden at kende gennem leg, hygge og samvær.  
-Børnene bliver nysgerrige på at få nye venskaber og får mod på nye oplevelser og udfordringer på tværs af 
børnehaver i vores skoledistrikt. 
Vi mødes til pædagogisk læringsdag i Sagnlandet. 
-vi mødes med førskolebørn og dagen er tilrettelagt med samarbejdeslege og fællesskabsaktiviteter med 
alderssvarende aktiviteter og forventninger. 
Vi præsenterer alderssvarende skoleopgaver og aktiviteter, hvor fordybelse og koncentration trænes. 
-Børnene er medbestemmende og de  
indrages i det omfang det gir’ mening i beslutninger af aktiviteter, opgaver, lege, Bålmad og andet. Vi tar’ 
hensyn til hvornår de er klar til at gå igang med nye udfordringer. 
-Vi træner selvhjulpenhed  
-Vi holder samling og øver os i at række hånden op, lytte til hinanden og vente på tur.  
-Vi øve os i at forstå, modtage og udføre en fælles besked. 
-Vi øver os i at huske flere beskeder. 
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Hvordan inddrager vi lokalsamfundet i arbejdet med at skabe pædagogiske læringsmiljøer 

for børn? 

Vi har et tæt samarbejde med:  

• De lokale dagplejer, både før og efter barnet starter i Birken. 

• Distriktsskolen og naboskolen, Sofiehøj Friskole, hvor vi i øvrigt gerne deltager i deres arrangemen-

ter. 

• De lokale fritidsfiskere bl.a. i form af deres ’Klap en fisk’ arrangementer på den lokale havn. 

• Den lokale præst som vi bl.a. besøger til jul, hvor der bl.a.  laves krybbespil i kirken og til den årlige 

høst festival i september, hvor vi ser dukketeater og leger på pladsen. 

• Det lokale bibliotek, hvor vi i leger og isamarbejde med personalet låner relevant børnelitteratur el-

ler deltager i andre kulturelle arrangementer. 

• Ugentlige ture i skoven 

• Sagnlandet  

 

Naturgruppen mødes med førskolebørn på Kr.Hyl.Skole:  
-vi lærer andre førskolebørn at kende  
-vi leger og spiser sammen. 
-vi bliver vist rundt på skolen og i Sfo’en og vi møder de voksne i Sfo’en og Bh klassen.  
-vi forbereder derigennem børnene på nye udfordringer og bygger bro mellem børnehaven og skolen, og 
børnene får mulighed for at lære de fysiske rammer at kende på skolen. 
Vi inviterer førskolebørn til udelivsdag på Birken: 
-Børnene møder igen hinanden og lærer hinanden at kende gennem leg, hygge og samvær.  
-Børnene bliver nysgerrige på at få nye venskaber og får mod på nye oplevelser og udfordringer på tværs af 
børnehaver i vores skoledistrikt. 
Vi mødes til pædagogisk læringsdag i Sagnlandet. 
-vi mødes med førskolebørn og dagen er tilrettelagt med samarbejdeslege og fællesskabsaktiviteter med 
alderssvarende aktiviteter og forventninger. 
Vi præsenterer alderssvarende skoleopgaver og aktiviteter, hvor fordybelse og koncentration trænes. 
-Børnene er medbestemmende og de  
indrages i det omfang det gir’ mening i beslutninger af aktiviteter, opgaver, lege, Bålmad og andet. Vi tar’ 
hensyn til hvornår de er klar til at gå igang med nye udfordringer. 
-Vi træner selvhjulpenhed  
-Vi holder samling og øver os i at række hånden op, lytte til hinanden og vente på tur.  
-Vi øve os i at forstå, modtage og udføre en fælles besked. 
-Vi øver os i at huske flere beskeder. 

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 
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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 Birken bestræber vi os på i den udstrækning, det kan lade sig gøre, at inddele børnene i mindre grupper. 

Vi skaber mindre rum i rummet, både ude og inde. Dette for at skabe ro til fordybelse, både for det enkelte 

barn såvel som for mindre grupper af børn. Børnene er ofte selv med til at sætte deres eget præg på de 

små rum, eller er måske endda ligefrem med til at bygge rummet, hvis det f.eks. drejer sig om en hule i et 

hjørne til en fordybelsesleg. Ligeledes prydes vægge i de forskellige grupperum og skurvogne med børns 

kreative værker, både de, der opstår spontant såvel som de, der kommer ud af en mere voksenpræget akti-

vitet.  

 

Ud fra børnemiljøvurderingen, (foretaget i april 2021 på 7 børn i 5-6års alderen), viser der sig et billede af, 

at børnene generelt er glade og tilfredse med at gå i Birken.  

Der er et generelt billede af, at børnene bruger de voksne, har legekammerater, og at de føler sig trygge 

ved børnehaven og de voksne. 

Der hvor vi, i forhold til børnenes svar, kan forbedre os og reflektere over vores praksis kunne være i for-

hold til, at de ikke synes, der er plads til at lege vildt inden døre. Samtidig siger ca. halvdelen af de ad-

spurgte, at de kan opleve støj. Derved kunne vi arbejde endnu mere med zoneopdelinger inden døre, der 

giver adgang til vild leg, men med plads til, at man kan trække sig væk fra den støj, dette måtte give. 

Når børnene bliver spurgt, om de er med til at bestemme, hvad de laver i børnehaven, svarer de på spørgs-

målet i forhold til deres egne lege. De svarer derimod ikke i forhold til, om de er med til at sætte deres eget 

præg på de mere voksenstyrede aktiviteter. Igen kunne vi reflektere over, om det måske skal gøres endnu 

tydeligere overfor børnene, hvordan og hvad de kan være med til at bestemme i en aktivitet. 

En del af de adspurgte svarer, at de bliver drillet nogle gange. Drillerier er helt sikkert noget, som vi er op-

mærksomme på i Birken, men igen, kan vi blive endnu bedre og inddrage børnene mere, f.eks. i form af 

anti-mobbe programmet ”Fri for mobberi’. 

https://dcum.dk/dagtilbud/vaerktoejer-og-inspiration/vaerktoejskasse-bedre-boernemiljoe
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Afslutningsvis kunne vi til næste gang overveje, om det burde være en udefra kommende person, som la-

vede vurderingerne således, at det ikke var en kendt voksen, som sad overfor barnet og stillede spørgsmå-

lene. På den måde ville det blive nemmere for barnet, f.eks. at svare nej på spørgsmål som: ”Kan du lide de 

voksne i børnehaven”.  

 

 

 
 

De seks læreplanstemaer 

 
 

 

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

mål for sammenhængen 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 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. 
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Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø børnenes alsidige personlige 

udvikling? 

• De voksne går forrest og anerkender højlydt barnet, når barnet siger, at bålmaden smager godt. 
• Vi arbejder i fællesskaber, når vi skal lære nye færdigheder og ved daglige aktiviteter og “rutiner” 

• Vi støtter og opmuntrer barnet gennem de voksnes deltagelse i aktiviteten og udtrykker glæde og 
begejstring ved legen, sange, osv. 

• Børnene er medbestemmende, når vi f.eks. skal vælge lege og i aktiviteter, hvor det giver mening. 

 

 
 

 

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. 

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø børnenes sociale udvikling? 

Vi støtter op om legerelationer ved at: 

• Have blik for at alle børn har venskaber og for hvor, der er et fint ”match”. 

• Skabe ”små rum” til mindre legegrupper og fordybelse – både ude og inde. 

• Hjælpe med at sætte ord på følelser og til at aflæse andres mimik/kropssprog. Konfliktløse med en 

anerkendende tilgang.  

• Støtte/guide dem, der har det svært i gruppen. 

• Se det enkelte barns initiativer som et ønske om deltagelse i fællesskabet 
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• Samling i mindre grupper, så der bliver tid/plads til alle. 

• At bede om – og give hjælp, fx ved spisning, tøj, bygge/konstruere, trøst, hente en voksen. 

• Fokus på venskaber (Fri for mobberi). 

• Fælles lege – vente på tur, give og tage, vinde/tabe. 

• Hjælpe forældre: Give ideer til venskaber, Opmærksomhed på at prøve nye venskaber af. 

  



 

16 

Institutionens navn 2020-2022  Lejre Kommune – ”Vores Sted” 

 

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? 

• Vi arbejder med samling. Samlingen kan tage udgangspunkt i det tema, vi arbejder med, f.eks. bø-

ger, som handler om det tema, vi er i gang med, sang og tegninger som børnene tegner. 

• Vi læser bøger, f.eks. kan det være en bog som barnet/børnene har valgt. 

• Vi benytter ”Fri for mobberi” samtalekort, som omhandler noget, der skal arbejdes med i grupperne. 

• Vi har bøger, som står tilgængeligt i børnehøjde og vi har en kuffert med bøger til at tage med ud. 

• Vi bruger dialogisk læsning, som får børnene til at deltage aktivt i oplæsningen. 

• Vi har bøger/tablet til at finde viden. 

• Vi har små områder inde og arbejder på at få det ude, hvor børn og voksne kan fordybe sig. 

• Vi hjælper børnene med at komme ind i fællesskaber, og leg som allerede er i gang. 

• Vi leger med rim og remser, billeder, ord, spil og vi har billeder på væggen, som gør det visuelt. 

• Vi øver bogstaver, ved at vi skriver dem, ser dem og snakker om dem. 

• Vi synger sange og synger dem gentagende gange. 

• Førskolebørnene arbejder med førskole opgavesæt. 
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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 relationsdannelse 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? 

 

• Ved at vi indretter områder, der giver mulighed for alle grundbevægelserne. 

• At de enten kan opleves eller leges via de monterede legeredskaber eller øver sig i nye motoriske 
bevægelser. 

• Vi bruger kroppen til at lege forholdsord. 

• Vi opøver finmotorik under fremstilling af bål mad, hvor dufte og smag også opleves.  

• Vi bruger kroppen, når vi er på gåtur, hvor udholdenhed, egen mestring opøves - vi kigger - vi finder 

• Vi leger løbelege, kluddermor, hestelege, hundelege......., 

• Vi graver i jord, mudder, vand og sand med hænderne og der skabes historier, konstruktioner og fi-
gurer undervejs. 

• Vi laver perler i ler eller træ. 

• Vi laver perleplader og trækker perler på en snor og køber små perler af plast og træ. 

• Vi tegner og lægger farver på, bruger tusch, akvarel og farver. 

• Vi dyrker yoga-lignende historier, hvor der er rolige og statiske bevægelser, sanglege og Dronten. 

• Vi oplever naturens forskellige duft i skoven, når årstiderne skifter. 

• Vi mærker på den hårde træstamme og det bløde mos. 

• Vi mærker regnen og solen på vores hud. 
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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? 

 

Udmærker sig hos os i Birken, ved at: 

• Alle tre stuer tager ugentligt på tur, ofte i den nærliggende skov. Vi rører ved, kigger på, undersø-

ger, smager på, lærer om naturen, og bringer den også med os hjem i børnehaven, hvor vi bruger 

den i kreative processer. 

• Vi er sammen med børnene opmærksomme på, hvis der ligger skrald i naturen. Så samler vi det op 

og vi snakker om, hvad skraldet gør ved naturen, hvis vi lader det ligge. 

• Vores legeplads bærer præg af, at vi bruger naturens materialer til leg og fysisk udfoldelse. Jule-

træer, rafter, grene, stubbe bruges i fri leg, til at klatre på, lave legemad af og til hulebyggeri. 

• Vi beplanter drivhus og plantekasser om foråret, passer planterne over sommeren for at se dem 

gro og høster dem og bruger dem i bålmad hen over efteråret. 

• Vi er opmærksomme på årstidernes skiften, hvad der sker med vejr, planter og dyr. 

• Vi kommer generelt rundt om naturen i alle læreplanstemaer 
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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. 

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

kultur, æstetik og fællesskab? 

 

• Vi markerer årets højtider – Fastelavn, påske, Halloween og jul, ved eks. samtaler, historier, krea-

tive aktiviteter, sange og fejring. 

• Vi præsenterer børnene for nye udtryksformer, som der arbejdes med i de aktuelle emner.  

• Vi tilbyder børnene let adgang til en bred vifte af materialer og arbejder gerne eksperimenterende 

med nye materialer, særligt ting vi har fundet i naturen. 

• Alle grupper deltager i Lejre kommunes børnekulturforløb - Dronten, hvor der arbejdes bredt med 

kreative udtryksformer. 

• Vi har opmærksomhed på opgaver, der kan løses i fællesskab eks. plante- og så-ting. 

• I fremtiden vil vi gerne blive bedre til: 

• At vi i højere grad følger børnenes spor og egne interesser, samt inspirer og stimulerer børnene til 

at finde deres egen udtryksform. 

• At have opmærksomhed på andre kulturers forskellige traditioner, som børnene kommer i naturlig 

berøring med. 
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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? 

I starten af 2020 var der særligt fokus på overgange og børneperspektiv for at udvikle den daglige 

pædagogiske praksis. 

• På personalemøder har vi haft fokus på at udvikle pædagogikken i de rutineprægede overgange. 

• Desuden har vi været optaget af at arbejde med overgange og brobygning for kommende 

skolebørn. Her har der været særlig opmærksomhed på, at børnene bliver selvhjulpne, og det at 

kunne modtage kollektive beskeder og handle på dem, løse konflikter og støtte børnene i 

legerelationer. Vi har anvendt evalueringsmodel og proces skabelon fra EVA. 

Senere i 2020 har det faglige fyrtårn introduceret hele personalegruppen til Kvalitets- og dialogguiden og 

skalering i forhold til pædagogisk kvalitet på personalemøde og pædagogiskdag. Personalet har efter den 
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pædagogiske dag arbejdet intenst med individuelle processer i grupperne. Hver gruppe har fordybet sig i 

forskellige punkter: 

• Minigruppen har arbejdet med ”Børn uden for fællesskaber”, hvor personalet understøtter de bør-

neinitierede legeaktiviteter. 

• Maxigruppen har arbejdet med ”Samlinger – at alle børn bliver stimuleret”. Her understøttes alle 

børns læring og udvikling gennem planlægning og målrettet individuelle læringsbehov. 

• Naturgruppen har arbejdet med ”kreative inde-rum” hvor børnene har været med til at indrette en 

skurvogn. Her understøttes også de børneinitierede legeaktiviteter. 

Efter et par måneder har fyrtårn og leder deltaget i gruppemøder, hvor der har været fokus på hvilken foran-

dringer indsatsområder har gjort, og hvordan der kan arbejdes videre. Tilsvarende proces vil fremadrettet 

være i fokus på vores personalemøder, sådan at vi hele tiden bestræber os på at højne den pædagogiske 

praksis. For at blive bedre og øge vores kompetencer inden for dokumentation og data vil vi fortsætte med 

at anvende evalueringsredskabet fra EVA, samt vores eget evalueringsmateriale. 

Desuden er vores evalueringsark, som vi bruger til Grønne Spirer afhandling blevet udviklet, så personalet 

reflekterer over, hvordan de forskellige læreplans temaer bruges i strukturerede aktiviteter. Desuden opfor-

dres medarbejderne  til at forholde sig til hvilke tegn på læring og udvikling, de har set hos børnene og om 

dette har givet anledning til forandring, samt et stærkere blik for børneperspektivet og børns medbestem-

melse.  

 

 

 

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

hvert andet år? 

Se ovenstående.  
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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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