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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


 

2 

Dagplejen 2021-2023  Lejre Kommune – ”Vores Sted” 

Hvem er vi? 
I dagplejen i Lejre Kommune stræber vi efter at være et attraktivt pædagogisk tilbud for børn, forældre og 
medarbejdere. 
 
I dagplejen er Den styrkede pædagogiske læreplan det vigtigste arbejdsredskab. Den danner grundlag for 
det daglige pædagogiske arbejde. 
 
Læreplanen skal være et dynamisk redskab, som vil holdes opdateret løbende. Vi bruger læreplanen i det 
daglige, den giver et fælles sprog og en fælles forståelsesramme i forhold til dagplejens kerneopgave. 
 
I dagplejen, har vi et særligt fokus på leg, læring og kreativitet. Det betyder at vi har et fokuseret mål, og at 
dagplejernes læringsmiljø skal fordre og invitere til at børnene bliver nysgerrige og eksperimenterende og 
hvor den legende tilgang altid er udgangspunktet for læring. 
 
Vores kerneopgave er, at skabe trivsel, udvikling, læring og dannelse for de 0-3-årige, ud fra det fælles 
pædagogiske grundlag og de 6 temaer.  
 
11 dagplejere ud af 34 har været på 3 dages kursus som fagligt fyrtårn. 4 dagplejere skal i 2021 på efter-
uddannelse i at fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse i udviklingen af læringsmiljøer af høj 
kvalitet i eget hjem med henblik på tidligt forebyggende indsats i barnets første 1000 dage. 
 

Mange af dagplejerne har særlige kompetencer som Grønne Spirer, motorikassistenter og kurser om præ-
mature børn.  
 

Dagplejerne får jævnligt tilsyn, sparring og vejledning fra 3 dagplejepædagoger. De tre 3 pædagoger har 
efteruddannelser som Marte Meo-terapeut, motorikvejleder og sprogvejleder.  
 
I samarbejde med dagplejerne laver pædagogerne udviklingsbeskrivelser på børnene når de er 1.5 år, 2 
år og 2,5-3 år. Børnenes udvikling følges tæt, forældrene informeres om vores observationer og inddrages 
når der tilrettelægges særlige forløb ud fra det enkelte barns behov, evt. i samarbejde med PPR. 
1.  

Vi arbejder med L-SAM som et redskab til at sikre pædagogisk udvikling gennem fælles, koordineret ind-
sats. Dagplejerne har været på kursus i L-SAM. 
 
 
Dagplejepædagogens kerneopgave, er at støtte og vejlede den enkelte dagplejer i kerneopgaven. Samti-
dig er det vigtigt, som dagplejepædagog at have øje for den enkelte dagplejeres fysiske og psykiske ar-
bejdsmiljø både i dagplejehjemmet samt i legestuegruppen. Dette er også set i forhold til uddannelse og 
generel trivsel i opgaven som dagplejer. 
 
Forældresamarbejdet er en naturlig del af dagplejernes og dagplejepædagogernes arbejde, som forudsætter 
tillid og tryghed i samarbejdet omkring børnene.  

At tilbyde et trygt pædagogisk miljø i hjemlige omgivelser (voksenrelationer og genkendelighed).  
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Dagplejen er et lille trygt miljø – det er den samme voksne der tager imod om morgenen, følger 
barnet i leg og aktiviteter gennem dagen, og runder dagen af med forældrene, hvor de vigtige infor-
mationer videregives. Normeringen er 4 børn til en voksen, samt ind imellem et gæstebarn. 
De hjemlige rammer og normeringen giver gode betingelser for at skabe en tryg, sekundær tilknyt-
ning i barnets første tid udenfor hjemmet. 
 
Gruppestørrelsen gør det muligt at tilrettelægge læringsmiljøer med udgangspunkt i det enkelte 
barns behov og zone for nærmeste udvikling.  
Forskning viser, at mindre grupper giver bedre barn-voksen-interaktioner med mere sensitive og 
opmærksomme voksne. Børnene udviser bedre sociale interaktioner med hinanden, der er færre 
drillerier og mindre stress (Kilde: https://www.eva.dk/dagtilbud-boern/kvalitet-dagtilbud-pointer-
forskning, s. 7) 
 
Dagplejen kan altså være et godt tilbud for børn med særlige behov, som for eksempel for tidligt 
fødte børn, børn med en forsinket sprogudvikling, motorisk udvikling mm, og børn der af andre 
grunde er i en udsat position. Men også et godt tilbud for de forældre, der ønsker at overgangen 
fra hjem til dagtilbudslivet skal foregå i mindre rammer. 
 
I den kommunale dagpleje er der ansat 34 dagplejere, 1 leder på 18½ time pr. uge og 3 pædago-
ger. Dagplejerne er bosat i forskellige dele af kommunen.  
 
Dagplejere og pædagoger samarbejder og sparrer, i forhold til at skabe rammer og miljø for det en-
kelte barn i den pågældende børnegruppe. Et integrerende og alderssvarende miljø, baseret på 
anerkendelse i en genkendelig hverdag, med fokus på læring gennem daglige rutiner. 
  
Vision for dagplejen 
Vi ønsker at dagplejen skal være en vigtig del af Lejre Kommunes samlede dagtilbud.  
 
Vi vil være et tilbud forældrene vælger til på grund af den kvalitet der ligger i de mindre, overskue-
lige rammer og det tætte forældresamarbejde, hvor omsorg, tryghed, tillid og faglighed er i cen-
trum. 
 
Mål for det daglige arbejde  
2.  

Vi vil kontinuerligt arbejde på et stærkt relationsarbejde med gode interaktioner mellem barn og 

voksen - alle børn skal mødes med anerkendelse og accept. Vi bruger Marte Meo som metode og 

henter inspiration fra den neuro-affektive udviklingspsykologi. Kontakt, energiregulering og trivsel 

er en forudsætning for udvikling og læring. 

 

Vi vil skabe gode rammer for et trygt og udviklende børneliv, med legen i centrum og med ud-

gangspunkt i et børneperspektiv. Der skal være tid og plads til at eksperimentere og øve sig ved 

egen kraft. 

 

Vi vil skabe gode og udviklende læringsmiljøer med fokus på læring hele dagen. Børnene skal ind-

drages og have medbestemmelse. Vi følger børnenes initiativer, og har fokus på hvornår vi skal gå 

foran, ved siden af og bag ved barnet. 

 

Vi vil tilbyde et pædagogisk miljø med aktiviteter der understøtter børnenes trivsel, udvikling, læ-

ring og dannelse, som er tilpasset den enkelte børnegruppe. Det kan være særlige motorikforløb, 

dialogisk læsning, aktiviteter i naturen, rytmik med rytmikpædagog fra musikskolen mm. 

 

Heldagslegestue er et større miljø, hvor børnene opnår erfaringer med at være sammen med flere 

børn og voksne, både i planlagte aktiviteter, fri leg og dagens rutinesituationer. Legestuen er det 

https://www.eva.dk/dagtilbud-boern/kvalitet-dagtilbud-pointer-forskning
https://www.eva.dk/dagtilbud-boern/kvalitet-dagtilbud-pointer-forskning
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sted, hvor børnene kan lære deres gæstedagplejer at kende. Heldagslegestuen skal også danne 

rammen om et fagligt fællesskab for dagplejerne og dagplejepædagogerne. Her kan vi udveksle 

erfaringer, viden og give gensidig inspiration. 

 

Dagplejen skal både være et godt sted at være barn og et godt sted at arbejde. Vi ser forskellighed 

som en ressource og er åbne overfor at arbejde med os selv i et trygt, støttende og udviklende 

miljø med fokus på det der virker. 

 

I det daglige pædagogiske arbejde arbejder vi ud fra det pædagogiske grundlag og anvender de 6 

læreplanstemaer i sammenhæng. I planlægningen skelner vi til alle temaer og får så vidt muligt 

tænkt dem ind i en sammenhæng 

 

1.  gode rammer for et trygt og udviklende børneliv, med legen i centrum og med udgangspunkt i et 

børneperspektiv. Der skal være tid og plads til at eksperimentere og øve sig ved egen kraft. 

2.  skabe gode rammer for et trygt og udviklende børneliv, med legen i centrum og med ud-

gangspunkt i et børneperspektiv. Der skal være tid og plads til at eksperimentere og øve 

sig ved egen kraft. 

3. Heldagslegestuen er et 

4.  

5.  

6.  større miljø, hvor børnene opnår erfaringer med at være sammen med flere børn og voksne, 
både i planlagte aktiviteter, fri leg og dagens rutinesituationer. Legestuen er det sted, hvor bør-
nene kan lære deres gæstedagplejer at kende.  

7. Heldagslegestuen skal også danne rammen om et fagligt fællesskab for dagplejerne og dagple-
jepædagogerne.  Her kan vi udveksle erfaringer, viden og give gensidig inspiration. 
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8.  

3. Vi vil skabe gode og udviklende læringsmiljøer med fokus på læring hele dagen. Børnene 

skal medinddrages og have medbestemmelse. Vi følger børnenes initiativer, og har fokus 

på hvornår vi skal gå foran, ved siden af og bag ved barnet. 

4. de et pædagogisk miljø med aktiviteter der understøtter børnenes trivsel, udvikling, læring 

og dannelse, som er tilpasset den enkelte børnegruppe. Det kan være særlige motorikfor-

løb, dialogisk læsning, aktiviteter i naturen, rytmik med rytmikpædagog fra musikskolen 

mm.  

9.  

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 børnehaven. Sammenhæng handler blandt andet om at understøtte børns 

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

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

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

læring i dagtilbud.” 

Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 14 
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I Lejre Kommunes dagpleje er vores afsæt, at det at være barn, barndommen og legen har værdi 
i sig selv, og at leg, dannelse samt læring sker i sociale fællesskaber. 
 
Med fokus på det enkelte barn og barnets trivsel i børnefællesskabet, vil vi udforske vores egen 
rolle i forhold til, hvordan vi er omkring børnene. 
  
I vores arbejde vil vi fokuserer på vores møde med børnene i hverdagen. Dette vil vi gøre ved be-
vidst at positionere os foran, bagved og ved siden af barnet/børnegruppen.  
 
Med børneperspektivet i fokus, kan vi se hvor der er brug for indblanding, fokus og /eller ro til for-
dybelse. Ved at ”gå foran” møder vi barnet der hvor barnet er, for igen at tilføre legen ny (inspira-
tion). Når vi ”går ved siden” af barnet, støtter vi anerkendende barnet, i eksempelvis at udfordre 
sig selv på vej op ad en bakke, ”bestige bjerge”. På denne måde mærker vi også, hvor barnet har 
et reelt behov for støtte. Det er vigtigt at møde barnet i succesoplevelsen, for at kunne vurdere, 
hvor barnet kan udfordres yderligere. Når vi ”går bagved” barnet, er vi iagttagende og følger bar-
nets leg. Med fokus på ikke at forstyrre den igangværende leg, fantasi og nysgerrighed.  
 
Vi arbejder hele tiden med at være nysgerrige, iagttagende og bevidste om vores indblanding i 
forhold til barnets udforskning af sine omgivelser. Det mindre barn er i færd med at udforske, 
skabe egne erfaringer og læring. Derfor har vi omkring barnet et stort ansvar for, at møde barnet 
anerkendende og være nysgerrige på, hvor det er barnet er på vej hen og hvad det er barnet øn-
sker at opnå. På denne måde føler barnet sig mødt og anerkendt. At være barn er en værdi i sig 
selv.  
 
Vores måde at møde børnene har stor betydning for, hvordan børnene møder verdenen. I vores 
anerkendende tilgang, giver vi børnene de nødvendige redskaber til at mødes, og skabe kontakt i 
et børnefællesskab.  
 
Omsorg, de sociale spilleregler, dannelse, udforskning og leg, er en del af børnenes læring i de-
res spejling af omgivelserne. Derfor har vi, som pædagogisk ansatte, et stort ansvar for, i samar-
bejde med forældrene, at vise børnene hvordan, ved selv at ”gå foran, bagved og ved siden af”. 

Børnesyn, Dannelse og børneperspektiv, 
Leg, Læring og Børnefællesskaber 

Først forholder I jer til de fem elementer:  

▪ Børnesyn 

▪ Dannelse og børneperspektiv 

▪ Leg 

▪ Læring  

▪ Børnefællesskaber.  

 

  

Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 15 
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På denne måde bliver det implementeret som en del af barnets læring, i forhold til at vokse op 
som individ i socialt samspil med andre.  
 
Vi har i dagplejen et ønske om et fælles overblik, over den hverdag vi har med børnene. En hver-
dag bestående af mange rutiner, som de mindre børn finder en tryghed I. Når børnene er trygge 
ved det forudsigelige, er der for børnene en større ro og overskud til at opleve nyt.  

 
Praksisfortælling omkring børnesynet:  
 
”Vi vil gerne, at gæstebarnet bliver taget godt imod og føler sig godt tilpas, når de afleveres hos 
en gæstedagplejer. Vi spiller måske musik for barnet, som det kan genkende fra sidste gang, bar-
net var hos dagplejeren, det skaber ro, tryghed og forudsigelighed for barnet”  
 
”Børnene er optagede af regnvejret og undersøger om regntøj og støvler kan holde vandet ude.”  
”Når vi har arrangeret en leg og børnene pludselig bliver optaget af noget andet end det, der var 
planlagt, så justerer vi og følger børnene…”  
 
Praksisfortællinger omkring dannelse og børneperspektiver: 
 
” Vi er i børnehøjde og historien vi fortæller er let og genkendelig. Vi følger de initiativer børnene 
tager.”  
”Vi følger børnenes initiativer, så de bliver set, hørt og forstået og tilpasser dagligdagen, så de op-
lever succes og opbygger selvtillid og selvværd.”  
 
Praksisfortællinger omkring leg:  
 
Vi bygger fx huler i haven og støtter børnene i, at det er hyggeligt at være derinde. Vi skaber ople-
velser for dem i hulen, spiser madpakker i hulen, og børn og voksne fortæller historier derinde.  
 
Børnene lærer hvordan man kan bruge materialer fra naturen på en respektfuld måde og skaber 
oplevelser med noget, de selv har været med til at lave. Vi kigger på kryb og kravl, og udfordrer 
måske myretuer og kælker om vinteren.  
 
Vi sender billeder til forældrene, så de kan genopleve dagen med børnene. Vi maler på et kæmpe 
papstykke eller på papir.  
 
”Vi oplever, at børnene ”følger” hinanden og hjælper hinanden i legen. De giver krammere og ud-
trykker egne følelser ved at sige det med ord eller vise det med kroppen: ”Jeg er sur” eller ”sparke 
med benene”.   
 
Vi arbejder med kartofler. Vi undersøger, hvad man kan bruge sådan en til. Vi maler, skræller, 
skære, smager og vi slutter af med at lave kartoffeltryk”  
 
Praksisfortællinger omkring læring:  
 
Vi er på bondegårdsbesøg og børnene ser hvad køerne spiser. Vi taler sammen om, hvad der 
sker når køerne tisser. Nogle børn tør gå lidt tættere på køerne, når man har sin ven i hånden. 
Køerne ”muuher” MEGET højt og man kan blive forskrækket, men får trøst af sin dagplejer. Der 
lugter anderledes hos køerne”  
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Praksisfortællinger omkring fællesskaber:  
 
Fx dagplejens-dag. Børnene løber selv og andre er i barnevognen. Der bliver løbet, jublet og 
stolte børn får medaljer. 
  
Sommerudflugt i nærmiljøet for alle dagplejere og børn. Alle spiser boller sammen før turen og 
derefter en tur ud i det blå. Alle børnene er glade og får gode oplevelser. 
 
Hvordan kommer de fem centrale elementer fra det fælles pædagogiske grundlag til udtryk 
hos os og bliver omsat i vores hverdag sammen med børnene?  
 
De fem centrale elementer fra det fælles pædagogiske grundlag, kommer hver dag til udtryk i 
dagplejen i læringsmiljøerne sammen med børnene. Som det kan læses ud fra praksisfortællin-
gerne i ovenstående, er det givet, at mange af de fem centrale dele ses i fortællingerne; mange 
tænkes ind over hele dagen, men også i rutinesituationerne i de forskellige læringsmiljøer i daglig-
dagen. Ligeledes vil alle emnerne i praksisfortællinger kunne ses. Der arbejdes ikke kun med et 
emne; de tænkes ind over hele dagen og mange af dem vil ”dækkes ind” i aktiviteter som dagple-
jerne arbejder med. 
 
Børnesyn  
I dagplejen stræber vi mod at gøre børn medskabende gennem leg og læring ud fra tryghed, nær-
vær, omsorg og empati. Vi ønsker at møde barnet i deres nærmeste udviklingszone med tid, for-
dybelse, harmoni og ro.  
 
I den daglige praksis er vi anerkendende ved at støtte/opmuntre, give ro og plads, tid til fordy-
belse, udvise tålmodighed, benævne (sætte ord på følelser og handlinger), udvise empati, være 
lyttende og lydhøre.  
 
Vi er til stede i nuet, vi er på gulvet sammen med børnene, vi aflæser børnene, giver relevant 
spejling, giver berøring/knus/kram, er synlige og bevidste om at følge barnets initiativ.  
 
Dannelse og børneperspektiv  
I dagplejen stræber vi mod at følge barnets initiativ, justere os og give barnet mulighed for at ud-
vide dets verden og se, hvad det udvikler sig til.  
 
Alle skal føle sig set, hørt og værdifulde i fællesskabet.  
 
I daglig praksis gør vi os umage for at fange børnenes interesser og planlægge aktiviteter derud-
fra, vi planlægger aktiviteter ud fra alle børns udviklingstrin, vi er aktive sammen med børnene og 
vi griber de spontane opståede aktiviteter.  
 
Vi er opmærksomme på at vi er gode og tydelige rollemodeller for børnene.  
 
Leg og læring  
I dagplejen stræber vi efter at være bevidste om betydningen af børns leg og læring. At legen er 
essentiel for børns udvikling og dannelse.  
 
I daglig praksis er vi nærværende voksne, som følger barnets initiativer og spor. Vi giver ro og tid 
til fordybelse og vi er bevidste og betydningen af at den voksne leger med og inspirerer børnene 
til at udvikle deres leg.  
 
Børnefællesskaber  
I dagplejen stræber vi efter at alle børn skal føle sig trygge og føle sig anerkendt. Alle børn skal 
være inkluderet i fællesskabet med mulighed for leg og læring.  
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I daglig praksis er vi tilgængelige for alle børnene, følger det enkelte barns initiativ og sætter ord 
på barnets handlinger. Vi omtaler og tiltaler alle børn positivt, så de kan spejle sig i de voksne.  
 
Vi inspirerer børnene til at hjælpe og have øje for hinanden, ved selv at møde alle børn med posi-
tive forventninger og et positivt kropssprog.  
 

 
 

 
 

 

Pædagogisk læringsmiljø 

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

 

 

 

I Lejre Kommune er det det pædagogiske personales ansvar at skabe attraktive læringsmiljøer 
tilpasset børnegruppens forskelligheder, herunder køn, alder, etnicitet mv. Et læringsmiljø, hvor 
børnene kan udvikle sig gennem leg og kreativitet samt oplever, at de mestrer deres liv.  
 

Vi arbejder samskabende og rammesættende igennem en legende, anerkendende og inddra-
gende tilgang.  
Vi skaber rum til læring i hverdagssituationer og rutiner.  
Vi har attraktive fysiske rammer, der understøtter pædagogikken.  
 
Hvordan skaber vi hele dagen et pædagogisk læringsmiljø, der giver alle børn mulighed for 
at trives, lære, udvikle sig og dannes?  
 
I dagplejen stræber vi efter at skabe trygge og udfordrende rammer for børnene, som en del af at 
skabe et godt børneliv. Vi arbejder bevidst og målrettet med pædagogiske aktiviteter og daglige 
rutiner med fokus på børnenes initiativer.  
 
I daglig praksis er vi nærværende og ser det enkelte barn, vi er tilgængelige og gør os umage 
med at tage barnets perspektiv og derved planlægge dagen efter børnenes behov. Vi gør os 
umage for at anerkende alle børns meninger og følelser, så det enkelte barn bliver værdifulde  
medskaber af hverdagen.  
 
Læringsmiljø og børns trivsel, læring, udvikling og dannelse. Samspillet børn og voksne imellem. 
Overordnet handler de pædagogiske mål om sammenhængen mellem det pædagogiske. 
 
Når vi I den ny styrkede pædagogiske lærerplan støder på begrebet Læringsmiljø 7-17, menes 
der, at børn har ret til læring igennem hele dagen.  
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• I de daglige rutiner.  

• I tilrettelagte aktiviteter  

• I børnenes egne initiativer og erfaringer.  

• I børne - og vokseninitieret leg  
 
Vi vil i dagplejen arbejde med at få ord på hvilke rutiner der arbejdes med igennem hele dagen og 
hvorfor vi vælger netop disse rutiner i forhold til barnets læring.  
 
I planlægningen af det pædagogiske læringsmiljø, tager vi udgangspunkt i:  
 

1. Barnets alder, interesse og behov.  

 

2. Planlægning af alderssvarende læringsmiljøer motorisk, socialt og med fokus på gentagel-
ser. Vi skal i vores refleksive vurderinger, have fokus på det der virker for det enkelte barn 
og børnegruppen, for på denne måde at skabe de bedst mulige betingelser i et miljø med 
dannelse, trivsel, udvikling og læring.  

 

3. At aflæse barnet: Hvilket behov har barnet nu. Søger barnet eksempelvis, at sidde for sig 
selv? Viser barnet interesse for leg med et andet barn mv? Hvor kan vi som fagpersoner 
støtte barnet i at få de nødvendige rammer og redskaber, som barnet har behov for?  

 

4. At følge barnets spor, ved at få øje på barnets ressourcer og interesse lige nu og her. 
Lade barnet drives af spontanitet, fantasi, nysgerrighed og indlevelse ved at give den nød-
vendige plads til dette, uden for mange forstyrrelser og unødvendig indgriben.  

 
5. Være bevidst om egen rolle og ansvar, i forhold til at kunne udfylde og møde barnets be-

hov.  

 

6. Vi har igennem vores uddannelse af faglige fyrtårne samt drøftelser til aftenmøder og i 
den daglige sparring i dagplejehjemmene, italesat hvordan vi i dagplejen skaber de opti-
male betingelser for børnene, med en lyst og et mentalt overskud til læring. 
  

• Hvordan møder jeg barnet? Når barnet græder, bliver frustreret, bliver vred mv? Et 
godt udgangspunkt er altid at møde barnet med forståelse, for herefter – sammen -at 
finde en løsning. Griner barnet mød barnet med smil, et grin og anerkendelse for den 
gode oplevelse (lad det blive vores fælles historie). At spejle sig i barnets følelser med 
mimik og ord, giver det mindre barn en følelse af forståelse.  

 

• Skabe en for barnet forudsigelig hverdag med faste rutiner 
 

• Hvor er det svært at tilgodese barnets behov? Hvorfor, hvad er min fortælling? Eks. 
barnet der hælder af en kande, men spilder mange gange inden han/hun pludselig 
mestrer denne handling. ”Vand på bordet, et frygtelig griseri ”. Her kan det måske 
være svært at møde barnet pga. egne normer. Det er vigtigt hele tiden at have fokus 
på ”egne normer/ regler” og hvorfor de er opstået. Regler kan være en bremseklods 
for barnets spontane læring, samt læring med gentagelser.  

 

• En observation og nysgerrighed på hvad barnet kan, for på denne måde, at kunne 
følge barnets spor, og give barnet redskaber til at lære, der hvor barnet har succes 
(ikke nederlag). 
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• Skabe en tryg og tillidsfuld hverdag. En hverdag, hvor barnet i trygge omgivelser har 
mod, ro og tillid til at turde eksperimentere, lære og udvikles. En hverdag, hvor barnet 
bliver set, hørt og taget hånd om.  

 

• Være bevidst om egen rolle (god eller dårlig), den smitter og bliver en læring for bør-
nene.  
 

7. Børnene skal have mulighed for at møde de 6 lærerplanstemaer i det pædagogiske læ-
ringsmiljø (dette kan kræve forberedelse og efterfølgende evaluering).  

 
Praksisfortælling fra en dagplejers arbejde med justering af læringsmiljøet, herunder en rutinesitua- 
tion:  
 
”Vi vil gerne undersøge påklædningsrutinerne, når vi skal ud af huset”. Hvordan kan en dagplejer få mere 
tid til at være med i processen og skabe mere motivation hos børnene, give dem bedre forståelse og blive 
mere selv- hjulpne?  

 
Vi arbejder med læringsmiljø og med barnets alsidige personlige udvikling, samt kommunikation og sprog.  
Vi finder ud af, at vi skal afsætte mere tid til af- og påklædning af børnene og gøre det til en aktivitet og en 
læringsproces. Vi skal være mere tydelige i kommunikationen og i kontakten med det enkelte barn, og sam-
tidigt støtte hele gruppens behov. Vi vil bruge video til vores evaluering og reflektere over egen praksis. 

 
 

 

 

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 

 

 

 

I Lejre Kommune er samarbejdet mellem dagplejer/dagplejepædagoger og forældrene ligeværdigt 
og tillidsfuldt.  
 
Samarbejdet bygger på børnenes perspektiver og forældrenes viden og erfaringer samt på en for-
ståelse for det pædagogiske arbejde.  
 
Børnenes udvikling, trivsel, dannelse og læring er et fælles ansvar. Vi ser forældrene som en res-
source, der aktivt deltager i deres barns udvikling, trivsel, dannelse og læring.  
 
Vi afstemmer forventninger med forældrene, herunder betydningen af forældrenes engagement i 
barnets og børnegruppens hverdag.  
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Alle omkring barnet er bevidste om, hvordan der kommunikeres med hinanden. Det foregår i en 
åben, tillidsfuld og anerkendende dialog, hvor der anvendes et sprog, der er tilpasset modtage-
ren.  
 
Det pædagogiske personale og forældrene informerer gensidigt hinanden til gavn for det enkelte 
barn og børnegruppen.  
Vi skaber og vedligeholder børne- og forældrefællesskaber, så hele familien oplever samhørighed 
og er naturlige ambassadører for dagplejen.  
 
Forældresamarbejdet er differentieret. Alle forældre har ikke de samme behov, og vi tager højde 
for forskelle i normer, værdier, forventninger og sproglige barrierer.  
 
Hvordan samarbejder vi med forældrene om barnets og børnegruppens trivsel og læring?  
 
I dagplejen stræber vi efter at skabe en åben dialog med forældrene, som fremmer et godt samar-
bejde omkring børns læring, trivsel, udvikling og dannelse. Vi samarbejder med forældrene for at 
bringe de 2 verdener (hjemmet og dagplejen) sammen omkring børnenes trivsel og læring. 
  
I daglig praksis er vi nysgerrige på hvad der sker i hjemmet og hvordan forældrene oplever bar-
net. Vi er åbne og nysgerrige og vi er bevidste om værdien af videndeling. Vi er åbne og ærlige i 
kommunikationen og stiller os til rådighed for sparring og vejledning. 
 

Indkøring - fra hjem til dagpleje 

Den gode overgang fra hjem til dagpleje, handler om at følge barnets rytme /ritualer, i forhold til at 
imødekomme barnet i den bløde overgang. Det er vigtigt, at hverdagen for barnet opfattes som 
genkendelig.  

Den første dag i dagplejen vil barnet være hos dagplejeren, med mor eller far i ca. en time.  
 

 

Erfaringer har vist os, at barnet bliver hurtigere træt af alle de nye indtryk. Ved at gå efter en time 
undgår vi, at forældrene går hjem med et grædende barn, og at der næste dag igennem barnets 
sanser, er vakt en ubevidst følelse af ubehag.  
 

 

De følgende dage ugen ud, foregår indkøring i forhold til barnets tillidsfølelse, og kommunikatio-
nen forældre og dagplejer i mellem.  
 
Indkøring i dagplejen tager ca. en uge. For barnets skyld er det vigtigt, ikke at trække forløbet ud.  
 
Forældrene skal støttes i at få sagt farvel, så barnet ikke påvirkes i forhold til forældrenes usikker-
hed overfor den omvæltning det forståeligt er, at skulle slippe efter et langt tilknytningsforløb sam-
men.  
 
Forældresamarbejdet  
 
Forældre og dagpleje har et gensidigt ansvar for at samarbejde omkring det enkelte barns læring 
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At italesætte, hvordan vi sammen kan samarbejde omkring barnet, i forhold til barnets trivsel, 
dannelse, udvikling og læring 
Her er det vigtigt, sammen, at sætte ord på barnets følelser og behov.  
 
Dagplejeren har i samarbejde med forældrene, ansvaret for at understøtte barnets læring. Hvor-
dan kan vi sammen bidrage til barnets/børnegruppens udvikling, og italesætte barnets kunnen? 
Dagplejeren har ansvar for, at formidle barnets daglige udvikling, ved at give forældrene eksem-
pler fra hverdagen. Eks. at barnet nu selv kan kravle op på trip/trap stolen.  
 
Dagplejeren spørger ind til hvordan forældrene håndterer forskellige episoder, tiltag mv. hjemme. 
På denne måde kan dagplejeren lægge op til at drøfte gensidige forventninger, for sammen med 
forældrene, at skabe et, for barnet, genkendeligt miljø.  
 
Alle forældre er forskellige. Derfor er det nødvendigt at facilitere og rammesætte forældresamar-
bejdet, således at forældresamarbejdet bliver differentieret og baseret på dagplejens traditioner, 
ønsker, samt den enkelte families behov.  
 
Dagpleje og forældre italesætter gensidige forventninger og behov, allerede ved det første møde, 
inden barnet starter i dagplejen, dette sker ved ”præsentationsmødet”.  
 
Forældrene skal være orienteret om deres barn samt børnefællesskabet i dagplejehjemmet. 
 
I vores samarbejde med forældrene, lægger vi vægt på den gode kommunikation. Vi indbyder 
meget tidligt forældrene til at stille tvivlsspørgsmål, når de i hverdagen undres over en bestemt 
episode.  
 
Forældrene kender deres børn bedst, og derfor er det vigtigt, altid at inddrage forældrene i forhold 
til iagttagelser omkring deres børn i dagplejeregi. Ser forældrene det samme som os?  
 
At vi hele tiden arbejder ud fra et fælles fokus.  
 
At dagplejerne i det daglige tager ansvar for videregivelse af det der arbejdes med i dagplejen, 
både i forhold til det enkelte barn og børnefællesskabet.  
 
Faglig videreformidling, i forhold til den ny styrkede læreplan, og vores arbejde omkring denne.  
 
At lade forældrene vide om deres barns dag, hvilke udfordringer, glæder, læring mv. har dagen 
budt på.  
 
Forældrenes følelse af, at have været til stede som ”fluen på væggen”.  
 
I tæt samarbejde med forældrebestyrelsen, orienterer vi omkring forsatte nye tiltag, som føres til 
referat, og som information til alle forældre med børn i dagplejen. 
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Børn i udsatte positioner 

Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 26 

 
 

 

I dagplejen arbejder vi med udviklende og rummelige børnefællesskaber. Rummelige børnefæl-
lesskaber betyder, at vi tilpasser læringsmiljøet til den aktuelle børnegruppe og understøtter det 
enkelte barns deltagelsesmuligheder.  
 
Udviklende børnefællesskaber og pædagogiske læringsmiljøer har stor betydning for alle børn og 
er særlig vigtige for børn i udsatte positioner. Kvaliteten i samspillet med den enkelte dagplejer er 
afgørende for, at børn i udsatte positioner kommer til at opleve sig som betydningsfulde i fælles-
skabet.  
 
Børn kan være i en udsat position af mange forskellige årsager, og vi har ansvaret for med en tid-
lig og rettidig indsats at identificere udsatte børn.  
 
I kortere eller længere perioder kan børnene have brug for særlig opmærksomhed og hjælp til at 
kunne deltage i leg, samvær og planlagte aktiviteter.  
 
Når vi er bekymrede for et barns trivsel, tilrettelægger vi i samarbejde med forældrene en syste-
matisk tværfaglig indsats.  
 
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 dagplejen stræber vi efter at alle børn skal være en værdifuld del af fællesskabet, hvor alle mø-
des med en rummelig og anerkendende tilgang.  
 
Vi ønsker et tæt samarbejde med forældrene hos børn med særlige behov, således at vi afstem-
mer indsatsen efter forældrenes ønsker og behov. 
  
I dagligpraksis er vi guidende og støttende på en måde der matcher barnets behov. Vi tilrettelæg-
ger aktiviteter der giver alle børn en følelse af succes og af at lykkes, samtidig med at alle udfor-
dres. Vi benytter rutine situationer, som naturlige læringsmiljøer og vi anvender afledning for 
undgå uhensigtsmæssige konfliktsituationer. Vi arbejder systematisk med aktuelle indsatser såle-
des vi konstant får tilpasset den faglige tilgang.  
 
Børn er en værdi i sig selv. I vores møde med børnene og deres familier, vil vi opleve at børnene, 
ud fra forskellig kultur og opvækstbetingelser, agerer forskelligt i forhold til de udfordringer de mø-
des med i hverdagen. Udover barnets fysiske og psykiske tilstand, kan barnet være udfordret af 
det vi ikke altid kan se, som eksempelvis forandringer hjemme, samt det at finde ud af at være en 
del af en gruppe. Vores opgave er, at være nysgerrig på barnet, barnets reaktioner, eller mangel 
på samme. Vi møder barnet med forståelse i oplevelsen, frustrationen, glæden mv.  
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I dagplejen arbejder vi bevidst med at sætte ord på oplevelsen og barnets følelse. Vi vurderer bar-
nets signaler, for herefter at anerkende dets følelser. Vi skal være nysgerrige og anerkendende 
på barnets reaktioner, også selvom de for os umiddelbart kan virke uhensigtsmæssige. I vores 
tilgang til børnene, skal vi tage højde for alder og barnets møde med verdenen. Dette gælder 
også udfordringer som for barnet kan være nye. I vores nysgerrige tilgang, får vi skabt den nød-
vendige tillid til barnet, og hermed også muligheden for at fremme barnets udvikling, trivsel, dan-
nelse og læring.  
 
I samarbejde med forældrene skal vi drøfte barnets udfordring.  
Ser forældrene det samme hjemme? Hvordan gør forældrene hjemme? mv.  
 
Altid være opmærksom på at give forældrene en fortælling på, hvorfor det har været en ”god” eller 
lidt ”svær” dag. På denne måde kan familie og dagpleje arbejde hen imod, at få en større forstå-
else af barnet.  
 
Ved tvivlsspørgsmål vil dagplejen i samarbejde med hjemmet, henvise og indstille til en fagperson 
der kan give os de nødvendige redskaber og viden om den eventuelle udfordring.  
 

 

 

Øvrige krav til indholdet i den pædagogiske 

læreplan 

 

Inddragelse af lokalsamfundet 

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

 

I Lejre Kommune er vi optaget af lokalsamfundets ressourcer ”Vores Sted” og muligheder, der kan 
inddrages i det pædagogiske læringsmiljø.  
 
Vi inddrager forældrebestyrelsens viden om de forskellige muligheder og lokale tilbud.  
Vi anvender lokalmiljøets muligheder og tilbud i organiseringen af de pædagogiske aktiviteter.  
Vi giver børnene mulighed for førstehåndserfaringer, samhørighed med og integration i lokalsam-
fundet.  
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Hvordan inddrager vi lokalsamfundet i arbejdet med at skabe pædagogiske læringsmiljøer 

for børn? 

I dagplejen stræber vi efter at være synlige i nærmiljøet. Vi anvender de lokale muligheder, som 
en del af den pædagogiske praksis og giver børnene erfaringer med at benytte lokalmiljøet og 
verden omkring sig.  
 
Det gør vi ved bl.a. ved at afholde legestuer i lokale institutioner, deltage i lokale arrangementer 
og samarbejde med lokale virksomheder og kulturelle tilbud.  

Vi samarbejder med de forskellige institutioner, musikskolen, kirken og biblioteket.  
 
En rytmik pædagog fra musikskolen har planlagt et forløb med fokus på gentagelsen i aktiviteten. 
Et forløb tilpasset målgruppen af børn. Musikinstrumenter, bolde, rasle æg mv. indgår som en del 
af aktiviteten bag sangen.  
 
Formål: Børn og dagplejer kan via musik og leg som et fælles tredje profitere af musikkens struk-
tur, rytme, genkendelighed, mulighed for kreative udtryk, glæde, livfuldhed og samspil.  
 

• Fremme kontakt og kommunikation mellem dagplejebørn og dagplejer  

• Skabe aktivitet og glæde  

• Stimulere sanser samt vedligeholde grov- og finmotorik  

• Vedligeholde sociale og følelsesmæssige funktioner  

• Stimulere minder og selvværd  
 
Indhold: Musiske aktiviteter og lege, som tilgodeser både børnenes behov og funktionsniveau. 
F.eks. vælges nogle sange/bevægelseslege som børnene kender, og som samtidig er alderssva-
rende for børnene.  
 
Aktiviteten er struktureret så der opbygges genkendelighed og tryghed. Intensiteten i musikken/le-
gene varieres, der kan både være høj intensitet og helt stille musik.  
 
Børnenes læring er her bl.a.:  
 

• Gensidig omsorg og opmærksomhed, på tværs af børnegruppen.  

• Fællesoplevelsen. I starten kan det være lidt svært, at finde ud af hvad vi skal, til pludselig 
at kunne mødes I det genkendelige.  

• Forskelligheden i forhold til alder, og følelsen af at hjælpe hvor der er et behov.  

• Læring i forhold til 5 af de 6 lærerplaner, hvor kompetencerne Alsidig personlig udvikling, 
Social udvikling, Kommunikation og sprog, Krop, sanser og bevægelse samt Kultur, æste-
tik og fælleskab alle kommer i spil.  

 
Fx. En tur i nærmiljøet ”skoven” 
En tur i skoven fx 3 gange i løbet af foråret. Dette, for at gøre børnene trygge og mere opmærk-
somme fra hver gang. Tema i foråret kan handle om små fugle og deres æg om, at så og plante 
blomster. 
 
Børnenes læring:  
 

• At børnene på eget initiativ og nysgerrighed går på opdagelse i naturen, dagplejerne føl-
ger op, med udgangspunkt i barnets interesse (Barnets spor). Eks. ormen på jorden. Hvor 
bor den, skal vi prøve at grave mm. Natur, udeliv og science  
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• Måske vi laver et pindsvin af en klump ler og små pinde. Kultur, æstetik og fællesskab. 

 

• Fælles oplevelsen. De blikke der udveksles mellem børnene, betyder meget for måden de 
finder hinanden i deres sociale udvikling. Social udvikling  

 

• At turde noget der pludselig ikke virker fremmet mere, som at undersøge skovbunden. Al-
sidig personlig udvikling.  

 

• Læring om miljø (aldersvarende). Eks. vi må ikke smide vores mad papir i skoven. Natur, 
udeliv og science.  

 

• Det anderledes og ujævne terræn, bakker, våde og glatte jordoverflader, græs mv. Krop 
sanser og bevægelse.  

 

• Ligge ord på aktiviteten dagene efter, hjemme under måltidet. Kommunikation og sprog 
og Social udvikling.  
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Arbejdet med det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø 

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

 

I dagplejen er børnenes perspektiver grundstenen i arbejdet med børnemiljøet. I arbejdet med at 
skabe, vurdere, fastholde og udvikle børnemiljøet, er vi opsøgende og nysgerrige på, hvordan ver-
den opleves fra børnehøjde.  
 
Et børnemiljø, som også er et godt læringsmiljø, formes gennem alt det, der omgiver børnene, så-
som strukturen, dialogen, indretningen, hverdagsrutinerne, pædagogiske aktiviteter og forældre-
samarbejdet.  
 
Hvordan integrerer vi det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø i det pædagogiske læ-
ringsmiljø?  
 
I dagplejen stræber vi efter at tilbyde et miljø, som er dækkende for barnets udviklingsbehov. At 
skabe en stemning og en atmosfære, som understøtter og imødekommer det enkelte barns fysi-
ske, psykiske og emotionelle behov . 
 
Det gør vi ved at indrette læringsmiljøet efter børnegruppens behov og ved at have øje for det en-
kelte barns interesse og zone for nærmeste udvikling.  
 
Det fysiske læringsmiljø: Der arbejdes med at skabe miljøer som understøtter den motoriske ud-
vikling. Der skal være gode muligheder for at lave bevægelseslege og lege der udvikler og udfor-
drer den sansemotoriske udvikling.  
 
I dagplejen har vi et stort fokus på barnets selvhjulpethed. Det gør vi ved at skabe høj grad af læ-
ringsmiljøer i rutinesituationer, således at barnet selv lærer at tage tøj på, kravle op og ned af stole 
og barnevogne, dækker bord m.m.  
 
Det psykiske læringsmiljø: Der arbejdes med barnets psykiske læringsmiljø i dagplejen ved at tage 
udgangspunkt i det enkelte barns perspektiv. At forstå hvorfor barnet reagerer som det gør og ita-
lesætte dette og ved at anerkende barnets hensigter. Vi spejler barnets følelsesmæssige tilstand 
og sætter ord på følelser og viser barnet at vi anerkender deres følelsesmæssige tilstand  
 
Det æstetiske læringsmiljø: I dagplejen har vi barnets eget perspektiv, som udgangspunktet for vo-
res arbejde med at støtte barnet i at sanse, opleve, skabe mening og derigennem lære at forstå sig 
selv i den verden, de er en del af.  
 
At rammesætte små læringsmiljøer med udgangspunkt i børnegruppen/det enkelte barns alder, 
interesse og behov.  
 
Eks. stille bilerne op på række med en garage, eller dække et dukkebord med bamser og dukker 
omkring bordet.  
 
Er der stemning for motorisk udfoldelse, kan man sammen med børnene bygge en bane hjemme i 
dagplejehjemmet, eller ude hvor børnene møder forskellige forhindringer. Kravle under, gå på line, 
hoppe i ringe mv. gerne på bare tæer, så børnene kan mærke underlaget.  
 
Det er vigtigt med fokus på børnegruppen, og på at inkluderer børn, også der hvor det kræver flere 
gentagelser.  
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https://dcum.dk/dagtilbud/vaerktoejer-og-inspiration/vaerktoejskasse-bedre-boernemiljoe 
 
 

 

 

 

 

”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 
 

 

De seks læreplanstemaer 

 

 

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

I dagplejen udvikler vi, i fællesskab med forældrene, barnet til et livsdueligt og nysgerrigt  
menneske, som har en tro og sikkerhed på, at det har en værdifuld rolle i fællesskaber.  
 
Vi arbejder målrettet med at udvikle dets alsidige personlige udvikling, ved at give barnet  
mulighed for at deltage i mange forskellige aktiviteter i fællesskab med de andre børn i dagpleje-
hjemmet og i legestuer.  
 
Aktiviteter hvor de selv har en aktiv rolle, men også hvor de lærer at være nysgerrige på de an-
dres roller og ideer.  
 
I dagplejen stræber vi efter at have et læringsmiljø: Der med legen som udgangspunkt, tilret-
telægger aktiviteter hvor vi støtter det enkelte barns personlige og alsidige udvikling.  
 
Det er lege og aktiviteter:  
Hvor det enkelte barn, i trygge rammer, får mulighed for at udvikle sit selvværd og selvtillid.  
Hvor vi følger barnets initiativ og udvider barnets perspektiv, og hvor vi samtidig, har fokus på at 
udvide barnets erfaringsverden.  
Hvor læringsmiljøet giver barnet mulighed for både at fordybe sig, være iagttagende og initiativrig.  
Som inkluderer og retter fokus mod de øvrige børn og deres værdi i legen, og hvor vi er opmærk-
somme på det enkelte barns deltagelsesmuligheder.  
Hvor vi italesætter barnets initiativer, følelser og behov.  
 
Dagplejerens rolle:  
For at udvikle en tryg tilknytning til børn i dagplejen kræver det nærvær og tid i samspillet mellem 
dagplejer og barn. Det skabes bl.a. ved, at dagplejeren bliver hjemme, eller kun går en tur i 
nærområdet i løbet af de første 14 dage af et barns indkøring. Dagplejeren skal være følelses-
mæssig afstemt for at kunne spejle de følelser, som barnet giver udtryk for. En tryg tilknytning gi-
ver barnet mulighed for at kunne regulere sine egne følelser og senere udvikle empati.  
 
I dagplejen styrker vi børns selvværd og selvtillid, ved at dagplejeren er nærværende, omsorgs-
fuld og empatisk. Det er en central rolle, at dagplejeren er en tydelig rollemodel, som børnene kan 
spejle sig i. Dagplejeren skal ligeledes være rollemodel ift. at understøtte barnets deltagelse og 
engagement. Det gør de ved at have øje for alle børn og deres ressourcer, og bringe børnenes 
perspektiver i spil.  
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Daglejeren bruger sin faglige viden og kendskab til det enkelte barns udvikling og interesser, til at 
tilrettelægge udviklende læringsmiljøer så det imødekommer alle børns behov.  
 
Hverdagsrutiner er betydningsfulde, idet de er daglige, tilbagevendende, vedvarende og spredt 
over hele dagen og hver dag.  
 
Vi anser rutinesituationerne i den daglige praksis, som en central del af dagplejens læringsmiljø, 
hvor der er rum og mulighed for at arbejde med barnets alsidige personlig udvikling, som eksem-
pel kan nævnes:  

 
Aflevering/afhentning: Når barnet afleveres og afhentes, er der nærvær i at sige godmorgen og 
farvel, hvor barnets følelsesmæssige tilstand spejles. Samt at forældrene viser at de ser de øvrige 
børn i dagplejehjemmet ved at sige tydeligt godmorgen og farvel.  
Måltider: At barnet er med til at forberede og rydde op efter måltider. På denne måde arbejdes 
der på at give barnet en værdifuld rolle ind i fællesskabet.  
Af- og påklædning: Ved af og påklædning arbejder vi med at lade barnet udføre den del de ud-
viklingsmæssigt kan og giver dem tid og anerkendelse. At gøre barnet så selvhjulpen som muligt.  
Pusle/skifte: En tæt kontakt mellem barn og dagplejer, hvor barnet spejles følelsesmæssigt. Med 
udgangspunkt i barnets nærmeste udviklingszone opfordres og anerkendes barnet for at være 
aktiv deltagende.  
Overgange/aktivitetsskift: Barnet skal mødes med en genkendelig og forudsigelig hverdag, hvor 
der er en tydelig afslutning på aktiviteter og lege. At barnet bliver forberedt på at om lidt så skal 
der ske noget andet.  
 
Både ved planlagte og spontant opståede aktiviteter, arbejder vi med didaktiske modeller, som 
skal sikre at vi arbejder helhedsorienteret med temaerne i den styrkede pædagogiske læreplan, 
samt benytter det faglige pædagogiske grundlag, som fundament.  
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Social udvikling 

”Social udvikling er udvikling af sociale handlemuligheder og deltagel-

sesformer og foregår i sociale fællesskaber, hvor børnene kan opleve at 

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

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. 

I dagplejen udvikler vi, i fællesskab med forældrene, børnenes gensidige relationer, for at blive 
sociale og rummelige individer, som er aktive i fællesskabet og som anerkender forskelligheder, 
som en ressource.  
 
Vi arbejder målrettet med at udvikle deres sociale kompetencer ved at sikre, at alle børn har en 
ligeværdig rolle i fællesskabet og ved at sikre at alles meninger har betydning.  
 
I dagplejen stræber vi efter at have et læringsmiljø: Der med legen som udgangspunkt, sikrer 
et miljø hvor det enkelte barns sociale udvikling understøttes og hvor der er en høj grad af trivsel 
hos alle.  
 
Det er lege og aktiviteter:  
Som sikrer at barnet har mulighed for at deltage og blive inddraget uanset udviklingsniveau.  
Som har fokus på, at det enkelte barn oplever at være en vigtig del af et større fællesskab.  
Som opfordrer barnet til at bidrage og oplever at blive hørt i fællesskabet.  
Hvor læringsmiljøet sikrer og understøtter at barnet får skabt venskaber og relationer til andre 
børn og voksne.  
Som giver plads til børnenes forskelligheder og at disse forskelligheder bliver værdsat.  
 
Dagplejerens rolle:  
Dagplejeren vil gennem leg, understøtte børnenes deltagelse i fællesskabet, og være opmærk-
som på, at alle børn føler sig, som en del af et børnefællesskab.  
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Ved at være opmærksom på at være i børnehøjde og være lyttende og forstående for det barnet 
bringer ind i legen og hverdagen, gives barnet følelsen af at blive set, mødt og hørt.  
Dagplejeren har fokus på indbyrdes relationer og venskaber imellem børnene, da disse har stor 
indflydelse for den sociale læring og udviklingen af de sociale færdigheder, både i egen børne-
gruppe, men også i legestuen, hvor de oplever at være en del af et større fællesskab.  
 
Dagplejeren vil sikre at læringsmiljøet understøtter barnets daglige trivsel og lyst til at lege med 
de andre børn, hvor der er plads til at udforske og eksperimentere  
 
Barnet bliver mødt med positive forventninger af dagplejeren, da det fremmer børnenes gåpåmod 
og positive forventninger til deres omverden. Ifølge Per Schultz Jørgensen er social trivsel forbun-
det med at være elsket, tryg, anerkendt og føle at man er noget værd – både i andres og i egne 
øjne.  
 
Hverdagsrutiner er betydningsfulde, idet de er daglige, tilbagevendende, vedvarende og spredt 
over hele dagen – hver dag.  
 
Vi anser rutinesituationerne i den daglige praksis, som en central del af dagplejens læringsmiljø, 
hvor der er rum og mulighed for at arbejde med barnets sociale udvikling, som eksempel kan 
nævnes:  
Aflevering/afhentning: Dagplejeren og forældrene er gode rollemodeller og italesætter de andre 
børn i gruppen. Der bliver sagt tydelig goddag og farvel til hinanden, så alle føler sig set og aner-
kendt.  
Måltider: Måltidet er et godt udgangspunkt for at arbejde med barnets sociale udvikling og skabe 
relationer i børnefællesskabet. De øves i at vente på hinanden, dække bord til hinanden, hjælpe 
hinanden og lytte til hinanden.  
Af- og påklædning: Med udgangspunkt i barnets nærmeste udviklingszone opfordres børnene til 
at hjælpe hinanden. Der øves i at vente på hinanden og vente på at det bliver sin tur til at få hjælp 
af dagplejeren.  
Pusle/skifte: Der arbejdes med at hjælpe hinanden og at de ældste hjælper de mindste. At vente 
på tur og at andres behov bliver opfyldt før egne behov.  
Overgange/aktivitetsskrift: Når dagplejerne mødes forberedes barnet på, at det skal mødes 
med andre venner. At forstørre børnenes individuelle styrker og interesser og derved give barnet 
forståelse for og respekt for hinanden.  
 
Både ved planlagte og spontant opståede aktiviteter, arbejder vi med didaktiske modeller, som 
skal sikre at vi arbejder helhedsorienteret med temaerne i den styrkede pædagogiske læreplan, 
samt benytter det faglige pædagogiske grundlag, som fundament.  
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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 dagplejen samarbejder vi med forældrene om, at udvikle barnets sproglige og kommunikative 
evner. Således tilstræber vi at gøre det nysgerrigt og opsøgende på at udvikle dets sproglige og 
kommunikative muligheder. Vi arbejder målrettet med at udvikle barnets sproglige og kommunika-
tive kompetencer, ved at skabe et miljø, hvor både den ekspressive og impressive kommunikation 
er tilstede i alle former for aktiviteter. 
 
I dagplejen stræber vi efter et læringsmiljø:  
Der med legen som udgangspunkt, sikrer et miljø hvor sprog og sproglige elementer anvendes i 
den daglige praksis.  
 
Det er lege og aktiviteter:  
Som anvender et bredt og varieret udvalg af sprogudviklende aktiviteter f.eks. babytegn, højtlæs-
ning, sange/sanglege, rim og remser m.m.  
Hvor dagplejeren er rollemodel og igangsætter eller inkluderer sprogudviklende elementer.  
Hvor dagplejer og børn i samvær, anvender sproglige og kommunikative elementer til at udvikle 
og rammesætte aktiviteten.  
Hvor læringsmiljøet sikrer det enkeltes barns sproglige udvikling ved at det både har mulighed for 
fordybelse, eksperimentere og bruge sin nysgerrighed i forskellige sprogstimulerende miljøer.  
Hvor dagplejeren sætter ord på barnets handlinger og følelser.  
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Dagplejerens rolle:  
For at udvikle den sproglige udvikling hos det enkelte barn i dagplejen, kræver det hele tiden op-
mærksomhed fra dagplejeren via positiv og anerkendende kommunikation, nærvær og øjenkon-
takt. Dette skabes f.eks. via gentagelser og forudsigelighed, at dagplejeren gør hvert enkelt barn  
unikt. Det kan være ved at forstørre barnet ved aflevering, ved at sætte ord på, ”du ser glad ud i 
øjnene”, ”du har en traktor på blusen”.  
 
Kommunikation og sprog er vigtigt for det enkelte barn for, at det kan lære at indgå i relationer og 
derved skabe venskaber. Dagplejeren skal være rollemodel ved at være indlevende og nysgerrigt 
både på det verbale og nonverbale sprog med fokus på barnets sprogtilegnelse, ordforråd, sæt-
ningsopbygning, udtale, pludren, gestik og mimik.  
 
Dagplejeren vil ud fra barnets perspektiv styrke sprogtilegnelsen ved at være deltagende i legen 
og aktiviteterne  
 
Forskning peger på, at det er afgørende for barnets sproglige udvikling, at det møder et under-
støttende og engageret læringsmiljø, der styrker barnets læring og trivsel. Dagplejeren spiller en 
væsentlig rolle med hensyn til at skabe kommunikative situationer der inddrager barnet og derved 
øger barnets muligheder for trivsel og læring. 
 
Hverdagsrutiner er betydningsfulde, idet de er daglige, tilbagevendende, vedvarende og spredt 
over hele dagen og hver dag.  
 
Vi anser rutinesituationerne i den daglige praksis, som en central del af dagplejens læringsmiljø, 
hvor der er rum og mulighed for at arbejde med barnets sproglige og kommunikative udvikling, 
som eksempel kan nævnes:  

 
Aflevering/afhentning: Barnet mødes af en tydelig og imødekommende dagplejer, som anerken-
der og spejler barnets følelsesmæssige tilstand.  
Måltider: Sætte ord og begreber på det der spises, hvem man sidder sammen med, hvad man 
kan lide og ikke så godt kan lide. Måltidet bruges også til at øve i at have samtaler f.eks. om det 
man har oplevet i fællesskab eller det man skal opleve bagefter. At øve i at lytte til hinanden. Bar-
net tilbydes mad af forskellige konsistenser og vasker munden efter måltidet og derved stimuleres 
den mundmotoriske funktion, som har en stor indflydelse på den sproglige udvikling.  
Af- og påklædning: Sætte ord på og guide trin for trin i selvhjulpenhed, ud fra barnets nærmeste 
udviklingszone. At arbejde med og øve begreber som koldt/varmt, vådt/tørt, årstider m.m.  
Pusle/skifte: At benævne kropsdele og udnytte den tætte kontakt til at spejle barnets tilstand. At 
få afstemt arousal til den kommende aktivitet.  
Overgange/aktivitetsskrift: Sætte ord på og forberede overgange fra en aktivitet til en anden. 
Give barnet en tydelig ramme for at afslutte det, der er i gang.  
 
Både ved planlagte og spontant opståede aktiviteter, arbejder vi med didaktiske modeller, som 
skal sikre at vi arbejder helhedsorienteret med temaerne i den styrkede pædagogiske læreplan, 
samt benytter det faglige pædagogiske grundlag, som fundament  
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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? 

Herunder, hvordan vores pædagogiske læringsmiljø: 

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

▪ Tager udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag  

▪ Ses i samspil med de øvrige læreplanstemaer. 

I dagplejen samarbejder vi med forældrene om, at udvikle børnenes motoriske udvikling. Således 
stræber vi efter at udvikle dem til at finde glæde ved at bevæge sig, at de opnår en høj grad af 
selvhjulpethed og har et veludviklet sanseapparat.  
 
Vi arbejder målrettet med at udvikle deres fornemmelse for det kropslige, at give dem tilpas med 
sansemæssige stimuli og dette ofte gennem forskellige muligheder for at bevæge sig og give dem 
tilpassede motoriske udfordringer i forhold til den nærmeste udviklingszone  
 
I dagplejen stræber vi efter et læringsmiljø:  
Der med legen som udgangspunkt, sikrer et miljø hvor krop, sanser og bevægelse anvendes i 
den daglige praksis.  
 
Det er lege og aktiviteter:  
Hvor børnene altid gør det de kan. At vi giver dem tiden til at være selvhjulpen, med udgangs-
punkt i nærmeste udviklingszone.  
Hvor vi anvender naturen og nærmiljøet til at præsentere børnene for forskellige sansemæssige 
og kropslige stimuli.  
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Hvor børnene i samvær med dagplejeren bruger naturen og nærmiljøet til at udforske, eksperi-
mentere og udvikle sig motorisk og sansemæssigt.  
Hvor dagplejer og børn i samvær anvender bevægelse, som en central del af det gode lærings-
miljø.  
 
Dagplejerens rolle:  
Kroppen er basis for trivsel, udvikling og læring. Den er et sammensat sansesystem, som er fun-
dament for alt erfaring og viden.  
 
Gennem handling bliver kropsbevidstheden grundlaget for barnets sansning, tænkning, be-
vidsthed og følelser, og er dermed en vigtig del af alle lærings- og udviklingsprocesser. 
 
Dagplejeren er gennem hele barnets dagplejeforløb meget opmærksom på om barnet tilegner sig 
de grundlæggende og alderssvarende færdigheder, som er basale for deres videre udvikling.  
 
Barnets kropslige udvikling understøttes af, at dagplejeren har øje for barnets nærmeste udvik-
lings zone, og derved kan have fokus på hvilke aktiviteter/tiltag der skal til for at barnet kan vide-
reudvikle sine færdigheder og få succes oplevelser.  
 
Dagplejeren er rollemodel ved at være engageret og deltagende (går forrest, ved siden af og bag-
ved).  
 
Det er dagplejerens ansvar, at læringsmiljøerne inde og ude giver mulighed for at barnet kan 
styrke og udfordre sin krop.  
 
Aktiviteterne kan være både planlagte og spontane. Det er vigtigt at dagplejeren følger børnenes 
spor, derved vil børnene blive medaktører (medbestemmelse).  
 
Barnets kropslige læring fremgår gennem leg og brug af kroppen. Krop, sanser og bevægelse 
tænkes derfor ind i alle aktiviteter og temaer vi tilbyder børnene at deltage i. Desuden er der i det 
frirum rig mulighed for at alle børn kan få udfordret deres kroppe. Hverdagen tilrettelægges så 
barnet hele dagen får mange muligheder for at bruge sin krop og gøre sig erfaringer med den – 
eks. Barnet kravler selv op på en stol, tager selv tøj på. Der er plads til alle former for leg – rolig 
såvel som vild eller risikofyldt.  
 
Hverdagsrutiner er betydningsfulde, idet de er daglige, tilbagevendende, vedvarende og spredt 
over hele dagen – hver dag.  
 
Vi anser rutinesituationerne i den daglige praksis, som en central del af dagplejens læringsmiljø, 
hvor der er rum og mulighed for at arbejde med barnets motoriske og sansemæssige udvikling, 
som eksempel kan nævnes:  

 
Aflevering/afhentning: At dagplejeren modtager barnet i børnehøjde og stiller sig til rådighed for 
fysisk kontakt, hvis barnet ønsker eller har behov for det.  
Måltider: Barnet præsenteres for forskellige dufte, smage og konsistenser ved måltidet. Barnet 
udfordres i sin selvhjulpenhed i forhold til nærmeste udviklingszone ved at kravle op og ned af 
højstole, smører selv og hælde op i glasset.  
Af- og påklædning: At øve i forskellige kropsdeles benævnelser og funktioner. At træne sanser 
og motorik ved at give barnet tid og anerkendelse til at selv at øve sig på af og påklædning.  
Pusle/skifte: Barnet berøres og denne berøring afstemmes efter barnets arousalniveau. Der be-
nævnes kropsdele således at barnets kropsbevidsthed udvikles og motiveres. Øver barnet i at 
kravle op, løfte numsen og løfte sig selv op ved egen kraft når det er på puslebordet.  
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Overgange/aktivitetsskrift: Dagplejeren er bevidste om at det er hensigtsmæssig at arbejde 
med arousal niveau i forbindelse med overgangen fra en aktivitet til en anden. At gå fra en stille-
siddende aktivitet til en mere kropslig aktivitet. Derved arbejdes der med at barnet kan øve sig i at 
afstemme sin kropslige tilstand. 
 
Både ved planlagte og spontant opståede aktiviteter, arbejder vi med didaktiske modeller, som 
skal sikre at vi arbejder helhedsorienteret med temaerne i den styrkede pædagogiske læreplan, 
samt benytter det faglige pædagogiske grundlag, som fundament.  
 

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. 

I dagplejen samarbejder vi med forældrene om, at udvikle barnet til at få en glæde ved at bruge 
og tage ansvar for naturen. At det får positive erfaringer med at aktiviteter foregår ude og bliver 
nysgerrige på årsager og sammenhænge.  
 
Vi arbejder målrettet med at udvikle deres fornemmelse for det matematiske og på at pirre deres 
nysgerrighed, således at de får en begyndende interesse for hvorfor ting sker, årsag - virkning.  
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I dagplejen stræber vi efter et læringsmiljø:  
Der med legen som udgangspunkt, sikrer et miljø med rig adgang til udelivet og en pirrende inte-
resse for science, anvendes i den daglige praksis.  
 
Det er lege og aktiviteter:  
Hvor børnene bliver nysgerrige og opmærksomme på naturen, dens muligheder og forandringer.  
Hvor børnene oplever glæden ved at opholde sig i naturen og bliver præsenteret for naturens le-
gemuligheder.  
Hvor børnene anvender, undersøger og eksperimentere med forskellige former for natur materia-
ler.  
Som giver børnene mulighed for en undersøgende tilgang til science og matematisk opmærksom-
hed.  
 
Dagplejerens rolle:  
Dagplejeren er åben for barnets spørgsmål og undren og deres lyst til at være undersøgende i 
naturen.  
 
Dagplejeren skaber et læringsmiljø i naturen, hvor barnet inddrages i egen læring og får mulighed 
for at eksperimentere. 
 
Dagplejeren er opmærksom på alle facetter af naturen og er nysgerrig på uderummet til sanse 
oplevelser, motoriske lege og kreative aktiviteter.  
 
Dagplejeren skal skabe rum og plads så barnet får en fornemmelse af årsag virkning og sammen-
hæng på deres niveau. Barnet skal have mulighed for at eksperimentere med forskellige materia-
ler og matematiske tilgange. 
 
Dagplejeren skal skabe et læringsmiljø i naturen, hvor børnene inddrages i egen læring og får 
mulighed for at eksperimentere. Det er vigtigt at der skabes et fokus på den risikofyldte leg, som 
især er mulig i naturen. De erfaringer børn gør sig i den risikofyldte leg, som involverer potentielt 
farlige situationer, forhindringer og udfordringer, øver dem til når de en dag står i en udfordrende 
og farlig situation i virkeligheden.  
  
Hverdagsrutiner er betydningsfulde, idet de er daglige, tilbagevendende, vedvarende og spredt 
over hele dagen – hver dag.  
 
Vi anser rutinesituationerne i den daglige praksis, som en central del af dagplejens læringsmiljø, 
hvor der er rum og mulighed for at arbejde med barnets interesse for natur, udeliv og science, 
som eksempel kan nævnes:  
Aflevering/afhentning: Dagplejeren italesætter om barnet har kolde eller varme hænder, er våd 
eller lignende. Der tages en snak om det er fordi man har cyklet, kørt eller gået i dagplejen og om 
det regner, blæser eller er solskin.  
Måltider: Vi spiser ude og vi spiser gerne det vi selv har sået og høstet. Vi italesætter form, farver 
og antal. Det kan give anledning til at tale om form og farver, forskellige smage, hvordan ting ser 
ud og føles.  
Af- og påklædning: Dagplejeren og barnet er i fællesskab nysgerrig på hvordan vejret er, og får 
en snak om hvilket tøj der er behov for.  
Pusle/skifte: Der tælles fingre og tæer, der tales om at noget er vådt eller tørt og koldt og varmt.  
Overgange/aktivitetsskrift: Ved skift fra udeaktivitet til inde aktivitet vaskes hænder og dette gi-
ver mulighed for at få udforsket begreber som snavset/rent. Ved at tage ting fra naturen med ind, 
eksempelvis planter eller andet, kan der opstå en naturlig overgang mellem de forskellige læ-
ringsmiljøer. Når der ryddes op, giver det rig mulighed for at tale form og farver, tælle og sortere.  
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Både ved planlagte og spontant opståede aktiviteter, arbejder vi med didaktiske modeller, som 
skal sikre at vi arbejder helhedsorienteret med temaerne i den styrkede pædagogiske læreplan, 
samt benytter det faglige pædagogiske grundlag, som fundament  
 
 
 
 
 

 

 

Kultur, æstetik og fællesskab 

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

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

dagslivet.  

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

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

forstå deres omverden.” 

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

 

 

Pædagogiske mål for læreplanstemaet: 

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

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

værdier.  

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

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

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

redskaber og medier. 

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

kultur, æstetik og fællesskab? 

Herunder, hvordan vores pædagogiske læringsmiljø: 

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

▪ Tager udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag  

▪ Ses i samspil med de øvrige læreplanstemaer. 

I dagplejen samarbejder vi med forældrene om, at udvikle barnet til at finde interesse i kultur og 
æstetik og at skærpe dets interesse ved at indgå i kreative og kulturelle fællesskaber.  
 
Vi arbejder målrettet med at udvikle barnets kreative interesse og kompetencer ved at give det et 
bredt tilbud om at indgå i fællesskaber, hvor der arbejdes i kulturelle og æstetiske processer.  
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I dagplejen stræber vi efter et læringsmiljø:  
Der med legen som udgangspunkt, sikrer et miljø, hvor adgang til at deltage i fællesskab med kul-
turelle og æstetiske processer, anvendes i den daglige praksis.  
 
Det er lege og aktiviteter:  
Hvor barnet i samvær med dagplejeren anvender nærmiljøet til at deltage i en varieret vifte af kul-
turelle aktiviteter.  
Hvor barnet har adgang til en bred variation af kreative materialer, som kan anvendes i fællesska-
bet. Når vi i dagplejen har øje for kreativitet, har vi i fællesskabet fokus på processen og mindre 
fokus på produktet.  
Hvor vi giver næring til barnets fantasi og er opmærksomme på de æstetiske læreprocesser, ved 
at skabe, udforske og opleve gennem krop, materialer og kreativitet.  
Udvide barnets forståelsesramme af sig af sig selv i samspil med andre børn og voksne.  
 
Dagplejerens rolle:  
Barnets kreative processer, støttes ved at dagplejeren, præsenterer barnet for nye og ukendte 
materialer. At have en skærpet opmærksomhed på sig selv, om at se bort fra, at noget skal se ud 
på en bestemt måde, men i stedet anerkende barnet og være åben for det nye, barnet kommer 
med.  
 
Dagplejeren styrker barnet, ved at give positive erfaringer med at bruge kreativiteten og fantasien.  
 
At have øje for den eksperimenterende del, hvor barnet får lov til at ”prøve sig frem” og derigen-
nem tilegner sig kreative erfaringer og æstetiske fornemmelser.  
 
Det æstetiske kan italesættes som fornemmelser, at noget lykkedes, at man har skabt noget der 
giver en god fornemmelse i kroppen, enten som en stille tilfredshed eller en sprudlende jubiiii op-
levelse. Et glædesudtryk der er med til at styrke det enkelte barn og giver værdi i fællesskabet. På 
den måde trækker æstetikken en streg i sandet for det kreative.  
 
Hverdagsrutiner er betydningsfulde, idet de er daglige, tilbagevendende, vedvarende og spredt 
over hele dagen – hver dag.  
 
Vi anser rutinesituationerne i den daglige praksis, som en central del af dagplejens læringsmiljø, 
hvor der er rum og mulighed for at arbejde med barnets interesse for kultur, æstetik og fælles-
skab, som eksempel kan nævnes:  
Aflevering/afhentning: Dagplejeren italesætter hvem der henter og afleverer og hvilken relation 
de har til barnet.  
Måltider: Barnet præsenteres for mad fra forskellige kulturer og taler om at vi kommer fra forskel-
lige steder. Barnets sanser stimuleres ved at føle, dufte og smage.  
Af- og påklædning: Der tales om materialer, former og farver. Hvad der passer til årstiden, og 
hvad der passer til vejret udenfor.  
Pusle/skifte: I den tætte kontakt tales der om forskellige køn, langt hår/kort hår. Hvem er jeg og 
hvor kommer jeg fra?  
Overgange/aktivitetsskrift: Dagplejeren er rollemodel for at italesætte overgange med begej-
string og motivation og derved skabe positive forventninger til det der skal ske. Ved skift fra inde- 
til udeleg, tales der om vejret, hvad der venter os når vi kommer ud eller ind.  
 
Både ved planlagte og spontant opståede aktiviteter, arbejder vi med didaktiske modeller, som 
skal sikre at vi arbejder helhedsorienteret med temaerne i den styrkede pædagogiske læreplan, 
samt benytter det faglige pædagogiske grundlag, som fundament.  
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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. 

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? 

Som et nyere tiltag har vi valgt at bruge Marte Meo. 
 
I vores arbejde omkring brugen af Marte Meo, har vi i dagplejen fået belyst hvor stor betydning 
den enkelte dagplejer har, i forhold til at dele egen praksisfortælling med kollegaen. At de udfor-
dringer den enkelte dagplejer har, kan blive en styrke ved at dele det med andre. Hensigten er, at 
kollegaerne og pædagogen spørger ind til udfordringen på en nysgerrig og nærværende måde. 
 
At faglig viden og refleksion er nødvendig i arbejdet med børn. Når vi sparrer og reflekterer, får vi 
tilegnet en fælles faglig viden, der gør os fagligt stærkere og mere bevidste omkring vores pæda-
gogik, og vores videndeling i det daglige.  
 
Når vi evaluerer forløbene har vi brug for at være bevidst om hvordan vi tilgår evaluering, i forhold 
til fællesoplevelsen.  
 
Når vi vælger at arbejde med Marte Meo modellen, er det for at give et indblik og forståelse for, 
hvordan evaluering af indsatser fungerer og påvirker praksis.  
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Når vi evaluerer, skaber vi et fælles fokus på det der fungerede, eller det der ikke fungerede. En 
større erfaringsudveksling og et større fagligt fællesskab.  
 
 

1. Hvilke Mål forholder vi os til?  

2. Hvilke data baserer vi vores viden på?  

3. Hvad lykkedes vi med- og hvorfor?  

4. Hvad gik mindre godt og hvorfor?  

5. Hvordan vil vi bruge vores nye viden?  
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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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