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Den pædagogiske læreplan udgør rammen og den fælles retning for 

vores pædagogiske arbejde med børnenes trivsel, læring, udvikling og 

dannelse. Læreplanen er et levende dokument, som kort beskriver 

vores pædagogiske overvejelser og refleksioner med eksempler, der 

er retningsgivende for det daglige pædagogiske arbejde. 
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Om skabelonen 

 

Denne skabelon henvender sig til jer, som er ledere 

og pædagogisk personale i dagtilbud. Formålet 

med skabelonen er at inspirere og understøtte ud-

arbejdelsen af jeres lokale pædagogiske læreplan.  

Den grundlæggende ramme for udarbejdelsen af 

den pædagogiske læreplan er dagtilbudsloven med 

tilhørende bekendtgørelse, der er omsat i Børne- og 

Socialministeriets publikation Den styrkede pædago-

giske læreplan, Rammer og indhold, 2018. Det er 

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

der med skabelonen. 

Skabelonen indeholder alle de lovmæssige krav til 

at udarbejde den pædagogiske læreplan. Samtidig 

understøtter skabelonen jeres overvejelser ved-

rørende den løbende dokumentation og evaluering 

af arbejdet med den pædagogiske læreplan.  

Den pædagogiske læreplan udgør rammen og den 

fælles retning for det pædagogiske arbejde med 

børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse, hvor 

legen er grundlæggende, og børneperspektivet er 

tydeligt. Jeres konkrete læreplan giver jer en ramme 

til at arbejde systematisk med at planlægge, følge 

op på og videreudvikle kvaliteten i det pædagogiske 

læringsmiljø i jeres dagtilbud i forhold til jeres 

børnegruppe.  

Inden for de krav, der følger af dagtilbudsloven, er 

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

med den pædagogiske læreplan. Jeres læreplan 

skal være et dynamisk og meningsfuldt dokument, 

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

løbende udvikling af den pædagogiske kvalitet og 

jeres pædagogiske praksis.  

 

 

Den styrkede pædagogiske læreplan, 

Rammer og indhold  

 

 

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

læreplan 

  

 

Den pædagogiske læreplan udarbejdes med ud-

gangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag samt 

de seks læreplanstemaer og de tilhørende pæda-

gogiske mål for sammenhængen mellem det pæda-

gogiske læringsmiljø og børns læring.  

Rammen for at udarbejde den pædagogiske 

læreplan er dagtilbudsloven og dens overordnede 

formålsbestemmelse samt den tilhørende bekendt-

gørelse. Loven og bekendtgørelsen er udfoldet i 

publikationen Den styrkede pædagogiske læreplan, 

Rammer og indhold. Publikationen samler og formid-

ler alle relevante krav til arbejdet med den pædago-

giske læreplan og er dermed en forudsætning for at 

udarbejde den pædagogiske læreplan. Derfor hen-

vises der gennem skabelonen løbende til publikatio-

nen. På sidste side i skabelonen er der yderligere 

information om relevante inspirationsmaterialer.  

 

 

https://emu.dk/dagtilbud/en-paedagogisk-laereplan/den-styrkede-paedagogiske-laereplan-rammer-og-indhold
https://emu.dk/dagtilbud/en-paedagogisk-laereplan/den-styrkede-paedagogiske-laereplan-rammer-og-indhold
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Hvem er vi? 
Bakkehuset er en del af Aabenraa Kommunes dagtilbud. Vi er en selvejende integreret institution, 
der modtager børn i alderen 0-6 år.  

Børnene er fordelt på fire stuer. Vi har en vuggestuegruppe og tre børnehavegrupper, hvoraf den 
ene børnegruppe er en førskolegruppe.  

Der er uddannet personale tilknyttet hver stue, og vi modtager studerende fra UC Syd og SOSU 
Syd.  

Vi er beliggende i Felsted, som er en landsby sydøst for Aabenraa. 

Vi har et tæt samarbejde med både den kommunale dagpleje, de private børnepassere, den tyske 
børnehave, Waldkindergarten, og Felsted Centralskole. 

Der er uddannet flere faglige fyrtårne, som skal være medskabende af og sikre implementering af 
Den Styrkede Pædagogiske Læreplan. 

 Vi er certificeret Sangglad Børnehave og Grønne Spirer.  Vi bruger vores nærmiljø samt lægger 
vægt på sang og udeliv.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

I kan læse mere om Sangglad på: sangglad.dk   Grønne Spirer, I kan læse mere på:Groennespirer.dk 
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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.  

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 

 

Børnesyn: 

Det enkelte barn bliver hørt og set. Børnene oplever nærhed og omsorg. Vi er tydelige 
voksne. Vi støtter børnene i at blive selvhjulpne-  det giver selvtillid at kunne selv. Børne-
perspektivet har stor værdi. Når børn fx er medbestemmende er det med til at motivere 
børnene til deltagelse og til at de føler sig set og hørt. Børnefælleskaber er centralt. Børn 
udvikler sig i samspil med andre og lærer bl.a. de sociale spilleregler. Der skal hele dagen 
være plads til leg.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dannelse og børneperspektiv: 
Dagligdagen tilrettelægges ud fra børnegruppens sammensætning og med inddragelse af 
børnene. Fx hvor går vi hen, når vi går tur? Hvilke aktiviteter og hvad viser børnene inte-
resse for? Vi griber børnenes initiativer/interesser. Børnene skal have en grundlæggende 
følelse af at de høres og tages alvorligt uanset om de er 2 eller 5 år. Børnene tages med 
på råd i fx løsningen af forskellige problemstillinger. Dette sker i rundkreds eller gennem 
børneinterviews. 
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Leg: 
Vi skaber rum til leg og læring, bl.a. ved at skabe mindre læringsmiljøer i det givne rum. Vi 
er opmærksomme på børnenes læringsmiljø, herunder påvirkning støjniveau. Vi sørger for 
legeredskaber /legetøj, som tager udgangspunkt i børnenes interesse og skifter ud i det, 

når børnene mister interessen. Vi er opmærksomme på børnenes lege-
relationer og på om alle har mulighed for at deltage i leg. Vi deltager i 
leg aktivt og på sidelinjen. Den frie leg fylder mest, men der er også vok-
senstyret leg i løbet af dagen  
 
 
 
Læring:  
Der er læring gennem hele dagen både i leg, planlagte aktiviteter og 
gennem dagligdagsrutiner.  
Science, natur, traditioner, velforberedt personale, ugedage, tal, bogsta-
ver, årstider og vejrfænomener.  

 
 
Børnefællesskaber:  
 

Det vigtige er at skabe rammer for børnefællesskaberne. Der 
skal være plads til at børn fx kan lege i små grupper. Vi som 
voksne er med på sidelinjen, hvis børn har brug for det og ob-
serverer hvad der sker. Vi er opmærksomme på, hvor børnene 
har de gode lege.  
Der er både de små og store fællesskaber, som børnene skal 
agere i, bla. Hele gruppen og med enkelte andre børn.  
. Vi motiverer til leg med de andre børn og hjælper evt. i gang.  

Vi har ugentligt fri for mobberi og sangglad er en central del af vores hverdag, børnefælle-
skaberne er her centrale 
 

 

Hvordan kommer de fem centrale elementer fra det fælles pædagogiske grundlag til udtryk 

hos os og bliver omsat i vores hverdag sammen med børnene? 
 

Pædagogisk læringsmiljø 

”Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan det enkelte  

dagtilbud hele dagen etablerer et pædagogisk læringsmiljø, der med leg, 

planlagte vokseninitierede aktiviteter, spontane aktiviteter, børneinitierede 

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

udvikle sig og dannes.  

Det pædagogiske læringsmiljø skal tilrettelægges, så det inddrager  

hensynet til børnenes perspektiv og deltagelse, børnefællesskabet, børnegruppens  

sammensætning og børnenes forskellige forudsætninger.” 

 

Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 22-23 
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Hvordan skaber vi hele dagen et pædagogisk læringsmiljø, der giver alle børn mulighed for 

at trives, lære, udvikle sig og dannes? 

Vi er meget opmærksomme på, at læring ikke bliver et snævert begreb, men at læring også foregår ved ble-

skiftning, spisning, af- og påklædning når man venter på tur osv. Læringsmiljøet er ikke kun de fysiske ram-

mer indenfor, men legepladsen og hele nærmiljøet. Vi laver mange voksenstyrede aktiviteter, men børnene 

har stor medbestemmelse, fx i planlægningen af maduger.  

Vi arbejder hele tiden med at udvide begrebet 
 

Samarbejde med forældre om børns læring 

”Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan dagtilbuddet 

samarbejder med forældrene om børns læring.” 

 

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

 

 
 

 

 

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

Vi laver opslag, fotos og videoer, hvor vi fortæller forældrene om hensigten med den pædagogiske baggrund 

for de aktiviteter vi laver. Vi beder om tilbagemeldinger på vores opslag. 

Vi står altid til rådighed for samtaler, hvis det er noget som ikke kan klares i garderoben, hvis forældrene øn-

sker det. Vi tager også initiativ til samtaler, når vi finder det nødvendigt. 

Vi har på forældremøder fortalt om læring gennem hele dagen og lavet prøvehandlinger. 

 
 

 

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 ud-

satte positioner, så børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse fremmes? 

Vi forstår børn i udsatte positioner, som en sammensat gruppe af børn, det kan fx være børn med en svag 

socioøkonomisk baggrund, børn med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, manglende sprog, børn som 

er i risiko for at stå uden for fællesskabet. 

Det pædagogiske læringsmiljø, skal tage højde for at børn i udsatte positioner bliver inddraget i leg/læring 

med de øvrige børn på gruppen, så disse børn også oplever trivsel, læring, udvikling og dannelse. 

Vi taler med forældrene om, at det er vigtigt, at de bakker op om de venner børnene taler om derhjemme og 

opfordrer til at der laves legeaftaler.  

 

Vi har evaluering på personalemøderne hver gang, og i det daglige er der mulighed for refleksion. 
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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 kan se vores folder om samarbejdet med Felsted Centralskole og det daglige pædagogiske arbejde med 

børnene på www.bakkehuset-felsted.dk 

Vi arbejder efter de retningslinjer, der er angivet i politikken for sammenhæng mellem dagtilbud og skole, vi 

bruger ”Blomsten” med de 6 kompetenceområder. 

Vi er fysisk på Felsted Central skole 2 gange om ugen i tidsrummet efter påske og 6-7- uger frem. Vi lærer 

IKKE at gå i skole, men vi lærer at holde frikvarter, og stifter bekendtskab med de fysiske rammer, som bør-

nene skal opholde sig i efter sommerferien. Børnene kommer på besøg i børnehaveklassen. 

 

 

 

Øvrige krav til indholdet i den pædagogiske læreplan 

Inddragelse af lokalsamfundet 

”Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan dagtilbuddet 
inddrager lokalsamfundet i arbejdet med etablering af pædagogiske 
læringsmiljøer for børn.” 

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

 

Hvordan inddrager vi lokalsamfundet i arbejdet med at skabe pædagogiske læringsmiljøer 

for børn? 

Vi har et fint samarbejde med den lokale kirke om højtiderne. Vi går tur på kirkegården, snakker om de men-

nesker, der ligger begravet, og som børnene kender. Vi har et godt og aktivt forhold til den lokale købmand. 

Vi besøger Felsted Central Skole på planlagte og spontane besøg. 

Vi samarbejder med den tyske skole om brug af lokaler til gymnastik, rytmik og leg. 

Vi er en aktiv del af ”Felstedugen” 

Vi bruger Damsgaard til sang og musik, og samarbejdet med dagplejerne i Felsted. 

Vi har samarbejde med Waldkindergarten, den lokale tyske institution, om fælles sommer – og efterårsfest   
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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 

 

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

læringsmiljø? 

 

 

 

Vi inddrager børnene i udformning af og etableringen af legemiljøet med henblik på at børnene trives 

i de givne rum 
 

 

 

Vi udstiller børnenes tegninger, kreative udtryk ........ 

 

Vi giver plads til at rummene afspejler børnenes interesser og mulighed for bevægelse og leg i min-

dre grupper  

 

Vi arbejder med, at de forskellige rum er tilpasset den aktuelle børnegruppe 

 

 

 

 

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.” 
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Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 32 

 

Alsidig personlig udvikling 

”Alsidig personlig udvikling drejer sig om den stadige udvidelse af barnets 

erfaringsverden og deltagelsesmuligheder. Det forudsætter engagement, 

livsduelighed, gåpåmod og kompetencer til deltagelse.” 

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

 

Pædagogiske mål for læreplanstemaet: 

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

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

blandt andet alder, køn samt social og kulturel baggrund.  

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

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

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

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

 

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø børnenes alsidige personlige 

udvikling? 

Herunder, hvordan vores pædagogiske læringsmiljø: 

 Understøtter de to pædagogiske mål for temaet Alsidig personlig udvikling  

 Tager udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag  

 Ses i samspil med de øvrige læreplanstemaer. 

 I Bakkehuset understøttes vores pædagogiske læringsmiljø og børnenes personlige udvikling ved, at der 

er et samspil mellem børn og personale som er præget af omsorg, tryghed og nysgerrighed, så alle har 

mulighed for at udvikle personlige kompetencer til deltagelse i fællesskaber. 

 Vi har en anerkendende tilgang til det enkelte barn, så alle børn føler sig set og hørt. Gennem fleksible 

læringsmiljøer understøttes alle børns udviklingsmuligheder upåagtet forskelligheder.  

 Vi tilpasser vores aktiviteter til det enkelte barns udviklingsniveau og er opmærksomme på, at det en-

kelte barn kan deltage på dets egne præmisser. Det kan fx 

være at et barn har behov for at være iagttagende, før barnet 

får mod på at deltage.  

 Vi giver børnene medbestemmelse ved at ind-

drage dem i beslutningsprocesser og opfordrer dem til at give 

udtryk for deres egne idéer og meninger. 
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Social udvikling 

”Social udvikling er udvikling af sociale handlemuligheder og deltagelsesformer og foregår i sociale 

fællesskaber, hvor børnene kan opleve at høre til, og hvor de kan gøre sig erfa-

ringer 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 Bakkehuset understøtter det pædagogiske læringsmiljø børnenes sociale udvikling. Dette skabes gen-

nem fællesskaber, hvor accept af hinandens forskellighed anses som en ressource, og som en del af 

den sociale dannelse.  

 Børnene udviser empati, og gennem arbejdet med Fri for Mobberi xx lærer de, hvad en god ven er, at 

drage omsorg for hinanden samt at invitere andre ind i legen. 

 Legen anses som en væsentlig del af barnets sociale udvikling. Igennem legen erfarer børnene deres 

omverden, de lærer at forhandle, indgå kompromisser, løse konflikter og være en del af sociale fælles-

skaber. 

 Vi tilbyder legefællesskaber, der giver alle børn en følelse af, at de har værdi. Derigennem vil børn ud-

vikle kompetencer, hvor de vil få en forståelse for andre, en evne til at lytte til andres behov, samt evnen 

til at kunne løse konflikter indbyrdes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 I kan læse mere om Fri for mobberi på: friformobberi.dk 
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Kommunikation og sprog 
 

”Børns kommunikation og sprog tilegnes og udvikles i nære relationer med barnets forældre, i fæl-

lesskaber 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 Bakkehuset er det centrale for børnenes sprogtilegnelse, at læringsmiljøet understøtter børnenes kom-
munikative og sproglige udvikling igennem samspil med de øvrige børn og personalet. 

 Da vi er en sangglad børnehave synger vi meget. Sangen er med til at udvikle børnenes sproglige kom-
petencer. Ligeledes arbejder vi med forskellige temaer fx rim og remser, dialogisk læsning (se bilag), 
bogstaver, tal, former og farver.  

 Vi skaber rammer for dialog med 
både voksne og andre børn og er op-
mærksomme på, at barnet får tid til at 
tale. Vi er bevidste om vores rolle som 
sproglige rollemodeller. 

  Personalet planlægger og udfordrer 
børnene med nye aktiviteter, som gør 
børnene nysgerrige på ukendte begre-
ber, hvilket styrker ordforrådet. 
 Vi har fokus på den sproglige læ-
ring gennem hele dagen. Det foregår 
fx i rutinesituationer, i fri leg, planlagte 
aktiviteter og voksenstyret leg. 
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Krop, sanser og bevægelse 

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

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 fundamentet  

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 Bakkehuset understøtter de pædagogiske læringsmiljøer udviklingen af børnenes krop og sanser ved 
både inde og ude at tilbyde mange måder at bruge kroppen på.  

 Personalet tilrettelægger målrettede fin- og grov motoriske aktiviteter. Barnets sanser udfordres gennem 
leg og oplevelser. 

 Vi laver sansemotoriske aktiviteter som fx rygmassage og fingerma-
ling, som styrker børnenes taktile sans (følesans). 

 Legepladsen er indrettet, så den giver mulighed for, at børnene bli-
ver udfordret motorisk. Vi har bl.a. klatretræer, klatrestativer, gynger, 
hængekøjer, balancebomme og cykler.  

 Vi har en uddannet motorikvejleder, der kan varetage individuelle 
forløb. 
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Natur, udeliv og science 
 

”Naturoplevelser i barndommen har både en følelsesmæssig, en kropslig, en so-

cial 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 Bakkehuset er vi nysgerrige på naturen sammen med børnene både på legepladsen, og når vi er ude 
af huset.  

 Vi laver science – forskellige eksperimenter med de 4 elementer (vand, ild, jord og luft), og vi inddrager 
den digitale teknologi i hverdagen.  

 Vi er grønne spirer, vi smager på naturen, og vi har højbed med spiselige planter samt frugttræer på le-
gepladsen.  

 Vi sorterer affald og har en kompostbeholder. Vi deltager i affaldsugen én gang årligt, hvor vi samler af-
fald i nærmiljøet. Vi gør brug af naturen i nærmiljøet 

 
Eksempel fra natur og genbrug: 
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Eksempel på børnenes optagethed af is og sne 

 

 

 

 

 

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  

hverdagslivet.  

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 Bakkehuset holder vi fast i og markerer de traditioner og højtider, der kendetegner vores kultur. Samti-
dig er vi åbne over for andre kulturer og værdier. 

 I Bakkehuset præsenterer vi børnene for egnsretter og mad fra andre lande, vi øver os i at blive ”mad-
modige”. Vi tager udgangspunkt i børnenes ønsker samt årstiderne. 

 Vi bruger musik, sang og teater, hvilket stimulerer sprog, fantasi, nysgerrighed og bevægelsesglæde. 
 Vi deltager i arrangementer i nærmiljøet så som kirken, biblioteket og byfest. Dette giver barnet et indtryk 

af det samfund og fællesskab, det vokser op i, samtidig med at det udvider barnets begrebsverden. 
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Evalueringskultur 
 
”Lederen af dagtilbuddet er ansvarlig for at etablere en evalueringskul-

tur i dagtilbuddet, som skal udvikle og kvalificere det pædagogiske læ-

ringsmiljø. 

Lederen er ansvarlig for, at arbejdet med den pædagogiske læreplan 

evalueres mindst hvert andet år med henblik på at udvikle arbejdet. 

Evalueringen skal tage udgangspunkt i de pædagogiske mål og herunder en 
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vurdering af sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø i dagtilbuddet og børnenes 

trivsel, læring, udvikling og dannelse.  

Evalueringen skal offentliggøres. 

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

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

dannelse. Den pædagogiske dokumentation skal indgå i evalueringen.” 

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

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

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

opfølgning og evaluering af indholdet i læreplanen. 

 

 

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

læringsmiljø?  

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

herunder sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og de tolv pædagogiske 

mål? 

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

gogiske arbejde. I kan fx beskrive, hvordan I arbejder systematisk med evaluering, om I arbejder med 

særlige metoder, om I arbejder eksperimenterende eller undersøgende med et særligt fokus, samt hvordan, 

hvor ofte og i hvilke fora I drøfter og reflekterer over jeres pædagogiske praksis mv. 

Vi evaluerer på vores personalemøder ca. 13 gange om året. Vi gør meget brug af forandringsmodellen, da 

alle medarbejdere er bekendt med modellen. 

 
 
Forandringsmodellen: 
 
Når vi bruger forandringsmodellen, laver vi først et mål, for det arbejde/ den aktivitet, vi 
skal i gang med. Derefter identificerer vi udfordringerne, laver indsatsområder for at for-
følge målet, laver små ”tests” inden vi ser på, om vi når det opstillede mål. 
I kan læse mere om forandringsmodellen på Børne- og undervisningsministeriets hjemme-
side.EMU.dk 
 
Vi evaluerer ikke alt, men holder fokus på ”Blomstens” temaer, og har særligt blik på børn i udsatte positio-

ner. 

I det daglige skal vi hele tiden tænke over hvad vi gør (handling) og hvorfor (formål) 

Hvorfor: formål, teori abstrakte visioner og ideer. Hvordan: udfør det lige nu, konkrete handlinger og praksis 

 
 

 

 

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

hvert andet år? 

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

hverdagen. 

Vi lægger op til at vores bestyrelse er en del af evalueringen, vi holder fællesmøde mellem bestyrelse og 
personale, hvor den styrkede Pædagogiske Læreplan (DSPL) er et fast punkt, ikke kun udarbejdelsen af 
DSPL, men også evaluering af de aktiviteter, der er lavet gennem året, og som hele tiden forholder sig til ele-
menterne i DSPL 
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Vi giver plads til den daglige refleksion over det pædagogiske arbejde i den enkelte børnegrupper, der reflek-
teres og evalueres på stuemøderne. Medarbejderne giver hinanden sparring. 
 
Større pædagogiske forløb evalueres sammen på personalemøder. 
 
Nedenfor beskrives evalueringen af 2 pædagogiske forløb: 
 

Forløb 1. 
 
Hos Søstjernerne er der blevet lavet fuglemad, som børnene fik med hjem og til ophæng i Bakkehuset. 
 
Gennem forløbet greb vi børnenes store interesse for fuglene, når de sad og spiste af maden. 
 
Et forløb, som skulle have varet 1 uge blev meget længere, fordi børnene var så interesserede. 
 
I forløbet brugte medarbejderne forandringsmodellem til evaluering og justering af emnet. 
 
I evalueringen blev der sat fokus på, at det både var det indendørs og udendørs læringsmiljø, der kunne bru-
ges. 
Vi var nysgerrige på hvor længe børnenes interesse for emnet ville vare ved. 
 
Vi har dokumenteret gennem kreative udfoldelser så som tegninger, papmachefugle, billeddokumentation, 
foderbræt og fuglemad. 
 
Emnet har givet børnene noget at snakke om med hinanden og derhjemme, vi har opfordret forældrene til at 
sende fuglebilleder til os hjemmefra. 
 

Forløb 2. 
 
Der er blevet arbejdet med science med vinter som underordnet tema. 
 
Læringsmålene har bl.a.  været udvikling af sanser, kendskab til årstiden og alsidig personlig udvikling. 
 
Gennem forsøgene og aktiviteterne opstod forståelse, modighed og nysgerrighed hos børnene, læringen og 
sansningen gav en personlig forståelse for temaet vinter. 
Dokumentationen har været gennem Facebook og dialog med forældrene. 
 
Evalueringen har vist os, at forløbet/aktiviteterne skulle justeres undervejs 
 
Vi har gennem aktiviteterne og forsøgene lært, at sammenhængen med vores pædagogiske læringsmiljø og 
børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse, kan justeres bl.a. at gennemføre aktiviteterne og forsøgene i 
mindre grupper. 
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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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