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Den styrkede pædagogiske læreplan 
 

Forord 
 
Den styrkede pædagogiske læreplan er Lisbjerg-Trige-Spørring Dagtilbuds fælles styringsværktøj. 
Læreplanen er rammen for det pædagogiske arbejde i dagtilbuddet og et redskab, der understøtter 
vores arbejde med at skabe gode pædagogiske læringsmiljøer. 
 
Dagtilbuddets læreplan er udarbejdet på baggrund af input fra personalet i alle afdelinger og er 
resultatet af en omfattende proces. Vi tog hul på processen tilbage i efteråret 2019, hvor vi stod 
over for en fusion mellem de daværende Lisbjerg Dagtilbud og Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring. 
Sammen med den tidligere dagtilbudsleder fra Lisbjerg Dagtilbud aftalte jeg, at vores dagtilbud 
kørte to parallelle forløb i efteråret 2018 så det fra foråret 2019 blev muligt at samle materialet til ét. 
  
Alt materialet bygger videre på flere fælles personalemøder, hvor personalet har arbejdet med 
refleksionsspørgsmålene for de enkelte temaer – sideløbende med refleksionsprocesser i 
ledelsesteamet og i hver enkelt afdeling. Ledelsen har renskrevet materialet, med inddragelse af 
MED-udvalget undervejs. Desuden har bestyrelsen været inddraget i forbindelse med flere af 
emnerne. En proces, der dog har været sat på pause på grund af det COVID-19-ramte forår 2020, 
men får nyt liv i det nye bestyrelses-år, fra efteråret 2020.   
Vores læreplaner afspejler det, som har været et stort ønske fra personalet – nemlig at der er 
overensstemmelse mellem det skrevne og vores pædagogiske praksis. Alle ansatte har arbejdet 
energisk og intenst med opgaven, og arbejdet afspejler med hvilken stolthed og faglighed de går til 
opgaven hver dag. Tak for jeres store bidrag. 
 
Læreplanen er delt op i tre dele: 

 De røde sider der handler om de seks pædagogiske læreplanstemaer (den røde del af 
læreplansblomsten). 

 De blå sider, der handler om emnerne fra det pædagogiske grundlag (den blå del af 
læreplansblomsten). 

 De grønne sider, der handler om de seks resterende emner fra skabelonen til den 
pædagogiske læreplan. 

 
Læreplanen er tænkt som et dynamisk redskab, der nu skal ud og leve i vores pædagogiske 
hverdag, frem mod at planen skal evalueres i 2021. 
 
 
Lea Frislev Olsen 
Dagtilbudsleder – Lisbjerg-Trige-Spørring Dagtilbud 
Juli 2020 
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Den styrkede pædagogiske læreplan 
 

Alsidig personlig udvikling 
 
…..…………………………………………………………………………………….. 
 

Overordnede 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 pædagogiske 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. 
 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Dagtilbuddets mål for læreplanstemaet ”Alsidig personlig udvikling”:  
 
Vores mål er: 

 At børnene har mod på at udfordre sig selv og lære nyt.  
Det handler om vedholdenhed og om at blive ved, selv om tingene ikke lykkes første gang. 
Det handler om evnen til at fordybe sig og fastholde fokus på noget.  
Det handler om, at børnene kan håndtere et ’nej’, en afvisning, eller at noget er svært. 

 At vi møder børnene med passende udfordringer – fagligt, socialt og personligt – og 
graduerer aktiviteterne, så alle børn oplever at lykkes.  

 At børnene lærer at håndtere og sætte ord på deres følelser, og at de oplever, at det er legitimt 
at udtrykke alle følelser. Gennem voksenkontakt øver børnene sig i at regulere og afstemme 
deres følelser, så de passer til de situationer, de befinder sig i.  

 At børnene øver sig i at automatisere almindelige hverdagshandlinger, så de kan bruge deres 
energi på svære øvebaner. De skal opbygge en vis robusthed, så de formår at møde og 
overvinde udfordringer. 

 At alle oplever venskab.  
Det er afgørende, at børn ser sig selv som en del af et større fællesskab. Det er vigtigt, at 
børnene møder tryghed og omsorg og knytter sig til de nære voksne og andre børn. 

 At børnene er sansemæssigt velintegrerede.  
Motorisk udvikling, kropslig bevidsthed, det at føle sig hjemme i sin krop og at kunne holde 
ud at være i sig selv; det er en forudsætning for at kunne tage læring til sig. 

 
Vi ser barnet, som han eller hun er. 
Vi møder børnene med en positiv forventning, og vi støtter børnene i retten til at være sig selv.  
Vi viser børnene, at vi tror på, at de godt kan selv. Vi guider og anerkender, når noget er svært. Vi 
opmuntrer børnene til at øve sig mange gange, indtil de lykkes.  
Vi er bevidste om at italesætte ressourcer frem for udfordringer. 
 
Vi tager højde for, at børn har forskellige deltagelsesbaner. 
Vi arbejder ud fra børnenes nærmeste udviklingszone.  
Vi tilpasser lege- og læringsmiljøerne, så de styrker børnenes indbyrdes fællesskaber, understøtter 
fælles opmærksomhed, sikrer børnene en oplevelse af et tilhørsforhold, giver børnene plads til at øve 
sig i at være i et fællesskab, og så børnene får øje på hinanden. 
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Kvalificeret selvbestemmelse og medbestemmelse.  
Børnenes perspektiver skal anerkendes og tages alvorligt. Børnenes synspunkter skal tillægges 
passende vægt i overensstemmelse med deres alder, modenhed og udviklingstrin.  
Vi skal følge og reagere på børnenes initiativer og interesser og arbejde ud fra dem i 
læringsmiljøet. Børnene får passende og overskuelige valgmuligheder i voksenstyrede aktiviteter. 
 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Refleksionsspørgsmål: 
 

 Hvordan skaber vi trygge rammer for børnene generelt – også når de er urolige, bange, vrede? 

 Hvordan udfordrer vi det enkelte barn inden for dets nærmeste udviklingszone (NUZO)? 

 Hvordan arbejder vi med selvhjulpenhed? 

 Hvordan arbejder vi med, at alle børn er engagerede og motiverede i gruppeaktiviteterne? 

 Hvad tilbyder vi børn, der forlader en aktivitet? 

 Hvordan vælger vi, hvilke aktiviteter, vi tilbyder hvilke børn? 

 Hvilke muligheder har børnene for samarbejde og leg på tværs af alder, stuer og køn? 

 Hvilken praksis har vi for dialogen med børn? (Lytte, turtagning, vente med at svare til 
barnet er færdig med at tale…)? 

 Hvordan arbejder vi med børns vedholdenhed og gåpåmod? 
 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Indikatorer:  
 

 Personalet styrker aktivt børnenes selvhjulpenhed i takt med, at børnene er klar til det – og 
guider de børn, som fortsat har brug for mere hjælp. 

✓ Eksempel: Børnene lærer at spise selv og senere bruge bestik. 
✓ Eksempel: Børnene tager selv flyverdragt på. 
✓ Eksempel: Børnene vasker hænder efter toiletbesøg. 

 Personalet er respektfulde over for børnene og guider dem positivt. 
✓ Eksempel: Håndterer konfliktløsningsproblemer på en rolig og relevant måde, samt 

lytter indtil barnet er færdig med at tale. 

 Personalet støtter og skaber tryghed, når børnene er urolige, vrede, bange eller sårede. 
✓ Eksempel: Er forstående over for et barn, som har problemer med en ven. 

 Personalet er sensitive over for børns nonverbale tegn og responderer hensigtsmæssigt. 
✓ Eksempel: Opdager under en rundkreds, hvornår børn har behov for fysisk aktivitet 

og handler på dette. 

 Personalet organiserer sig så der er opmærksomhed på hele gruppen. 
✓ Eksempel: Personalet kommunikerer med hinanden for at sikre, at der ikke er dele 

af stuen, som ingen har overblik over, også når de arbejder med det enkelte barn 
eller en lille gruppe. 

 Personalet gennemfører så vidt muligt gruppeaktiviteter i mindre grupper. Hvis gruppeaktiviteter 
gennemføres i større grupper, skal børnene have mulighed at trække sig og lege selv. 

 
 

 
 

Eksempel fra praksis: I garderoben er en dreng i gang med at øve sig i at tage sko på. Han 
kontakter den voksne for at få hjælp, så han selv kan komme videre med at tage sine sko på. 
Det lykkes drengen at få sine sko på med en lille smule guidning fra den voksne. Drengen blev 
mødt af en hjælpsom voksen, der opmuntrede, guidede, gav ham en hjælpende hånd, udviste et 
anerkendende kropssprog og verbal kommunikation gennem hele processen. Drengen fik 
gåpåmod takket være den voksnes støtte. Drengen gik på legepladsen med et smil på sine 
læber og en glad krop sammen med sine jævnaldrende kammerater fra stuen. 
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Den styrkede pædagogiske læreplan 
 

Krop, sanser og bevægelse 
 
…..…………………………………………………………………………………….. 
 

Overordnede 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  
fornemmelser, kroppens funktioner, sanser og forskellige former for bevægelse. 
 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Dagtilbuddets mål for læreplanstemaet ”Krop, sanser og bevægelse”:  
 
Vores mål er: 

 At børnene oplever glæden ved at bevæge sig og tør udfordre deres krops formåen.  

 At børnene møder passende udfordringer i forhold til deres alder, modenhed, udviklingstrin 
og nærmeste udviklingszone. 

 At det enkelte barn tilegner sig en alderssvarende fin- og grovmotorisk udvikling. 

 At børnene bliver selvhjulpne. 

 At børnene får forskellige sanseoplevelser og er sansemæssigt velintegrerede. 

 At vi lader børnene selv erfare, hvad det kan og ikke kan, inden for trygge rammer, som vi 
tager ansvar for. 

 At børnene bliver bevidste om kroppens signaler, høj og lav arousal og kropssprog. 

 At barnet får kendskab til egen krop, føler sig tilpas i sin egen krop og viser respekt over for 
andres.  

 
Den voksne som rollemodel 
Vi er bevidste om at sikre passende udfordringer til alle børn, fra de mindste til de ældste. 
Udfordringer, der appellerer til flere sanser, flere læringsstile og til både fin- og grovmotorik. 
Vi er opmærksomme på at drage mest mulig nytte af de læringsrum, vi har.  
Vi er bevidste om at være positive rollemodeller og motiverende guides. Vi øver os for eksempel 
på at sige ”hold nu godt fast” i stedet for ”pas på”. 
 
Selvhjulpenhed 
Vi støtter barnet i at gøre så meget som muligt selv. For eksempel lader vi barnet få lov til at spise 
selv, så snart barnet kan - også selvom det tager længere tid. Vi lader barnet gå op og ned ad 
trapperne selv, så snart barnet kan. Vi lader barnet gå i stedet for at blive kørt eller båret. Vi holder 
barnet i hånden i stedet for at bære det. Og så vidt muligt lader vi barnet selv tage tøj og sko af og 
på – og står klar til at hjælpe, når det er svært, for eksempel med knapper, lynlåse og snørebånd. 
 
Bevægelse udenfor  
Vi er bevidste om at gribe mulighederne for at tage børnene med ud i naturen og lader dem løbe, 
kravle, hoppe, klatre og rulle - også udenfor stierne, hvor terrænet er ujævnt.  
Vi tager børnene med på legepladsen i alt slags vejr. Vi går på opdagelse sammen og ser, rører 
ved, dufter til og smager på naturen. 
 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Refleksionsspørgsmål: 
 

 Hvordan hjælper personalet børnene med at udvikle nye færdigheder og udvikle det, de 
allerede kan? 

 Hvilke læringsmiljøer tilbyder vi – ude som inde – som understøtter bevægelse? 

 Hvilke læringsmiljøer tilbyder vi, som understøtter både grovmotorisk, finmotorisk og 
sansemotorisk udvikling? 

 Hvilke rammer skaber vi, så alle børn oplever bevægelsesglæde? 

 Hvordan arbejder vi med, at børnene bliver fortrolige med egen krop og udvikler god 
kropsfornemmelse? 

 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Indikatorer:  
 

 Personalet etablerer et læringsmiljø, der understøtter børnene i at udfordre og udvikle sine 
fysiske færdigheder (i forhold til nærmeste udviklingszone). 

✓ Eksempel: Iværksætte kraftbetonede lege (hoppe længere, løbe hurtigere, 
tempofyldte samt udholdenhedslege. 

✓ Eksempel: Klatre i træer, gå på balancebom mv. 

 Personalet gør dagligt brug af materialer og aktiviteter, som stimulerer færdigheder i en 
bred vifte af de store muskelgrupper. 

✓ Eksempel: Kravlebaner, gåture, balancegang, klatre op og hoppe ned, boldspil. 

 Personalet bruger udearealerne til at give børnene mulighed for at erfare forskellige typer af 
underlag, der understøtter forskellige typer af bevægelse gennem leg. 

✓ Eksempel: Igangsætter lege på legeområder, bestående af græs, gummiasfalt, 
sand, fliser, sten mv. 

✓ Organiserer løb i forskelligt terræn. 

 Personalet tager initiativ til grov- og finmotoriske aktiviteter. 
✓ Eksempel: Opstiller baner med variationer (op/ned, over/under, blødt/hårdt underlag). 
✓ Eksempel: Sætter musik på, som børnene kan danse til. 
✓ Eksempel: Boldaktiviteter – kaste og gribe, sparke (med bolde af forskellige størrelser). 
✓ Eksempel: Arrangerer kreative miljøer, hvor der er mulighed for at klippe, klistre, folde. 
✓ Eksempel: Arrangerer madlavnings- og bage-aktiviteter. 

 Personalet etablerer et miljø / aktiviteter, der stimulerer sanseapparatet. 
✓ Eksempel: Arrangerer lege, hvor labyrint-, føle- og muskel/led-sansen stimuleres. 
✓ Eksempel: Arrangerer gynge-, cykle-, hoppe- og tumlelege. 
✓ Arrangerer stille sanseaktiviteter med kroppen i ro (fx mindfulness). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eksempel fra praksis:  
Hver anden uge er vi i gymnastiksalen. Her laver vi sansebaner, hvor børnene får styrket deres 
motorik. Gennem længere tid har vi for eksempel arbejdet særligt med et barns motorik – med 
fx bolde og sansebaner - for at få ham op at gå. Fra at han i begyndelsen ikke viste interesse for 
at deltage, finder han nu selv tingene frem, bygger baner, stiller stole frem mv.  
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Den styrkede pædagogiske læreplan 
 

Social udvikling 
 
…..…………………………………………………………………………………….. 
 

Overordnede pædagogiske mål for læreplanstemaet: 
 
1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn  
trives og indgår i sociale fællesskaber, og at alle børn udvikler  
empati og relationer. 
 
2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte fællesskaber,  
hvor forskellighed ses som en ressource, og som bidrager til  
demokratisk dannelse. 
 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Dagtilbuddets mål for læreplanstemaet ”Social udvikling”:  
 
Vores mål er: 

 At alle børn skal føle sig set, hørt, forstået og vigtige og opleve at have en stemme, der 
betyder noget i fællesskabet. 

 At børnene kan indgå i både små og større fællesskaber.  
At børnene etablerer venskaber og fastholder venskaber med andre.  

 At børnene kan indgå i samspil med andre, udviser empati, tager hensyn, hjælper og siger 
fra over for andre. 

 At børnene oplever forskellighed og kan rumme, at andre børn ikke er som dem selv. 

 At børnene udtrykker deres følelser, så andre kan forstå, hvad de vil eller ikke vil. 

 At børnene lærer at samarbejde, at gå på kompromis og at håndtere det at være i en konflikt. 

 At børnene kender de sociale spilleregler, dannelse, overholder aftaler, kender regler mv. 
 
Tilknytning 
Vi arbejder positivt med tilknytning, lige fra det lille barn starter. Vi øver sociale dyder som for 
eksempel at vente på tur, give plads, være nysgerrig over for andre børn og deres intentioner, 
turde være i centrum, være med til en aktivitet, der ikke er selvvalgt mv. 
Sideløbende med fokus på de enkelte børns trivsel og udvikling skal vi have fokus på relationer, 
gruppedynamikker og børnegruppens trivsel.  
Både over for de andre børn og for barnet selv skal vi positivt italesætte barnets styrker.  
Vi øver fælles opmærksomhed, for eksempel til samlinger, og vi bruger redskaber, der kan styrke 
børnenes indbyrdes relationer (Fri for Mobberi, Face It, relations-skemaer osv.) 
 
Den voksne som rollemodel 
Det er vigtigt, at vi voksne er gode rollemodeller over for børn og forældre. 
Vi skal være tydelige voksne, der viser vej, og som rammesætter dagens aktiviteter og rutiner i 
genkendelige strukturer. Vi skal fortælle de gode historier til forældrene – og ikke kun om 
bedstevennen. Vi skal åbne for, at nye venskaber kan etableres. 
Vi skal desuden skabe en kultur, hvor børnene ved, at de kan bruge den voksne, og fortælle, hvad 
de oplever i gruppen. 
 
Plads til forskellighed 
Vi accepterer barnet, som hun eller han er. Vi motiverer barnet til at give plads til flere i legen, til at 
tage initiativ til lege, til at kontakte andre børn – og til at lade sig invitere ind. 
Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at barnet kan sætte sig i andres sted. 
Vi skal sætte ord på følelser og lære barnet selv at sætte ord på følelser. 
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Legitime deltagelsesbaner 
Vi skal sikre legitime deltagelsesbaner, så vi understøtter alle børns udvikling. Vi skal udnytte 
forskellige læringsrum. Børn har brug for voksne, der viser vej, inspirerer, går foran og ved siden af.  
Børn har brug for at være i både små og store fællesskaber. Den lille gruppe giver for eksempel 
rum for sprogstimulering, er trygt at være i, socialt nemmere at overskue for nogle børn, den 
voksnes opmærksomhed er ved børnene, børnene har fokus på den voksne mv.  
 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Refleksionsspørgsmål: 
 

 Hvordan understøtter vi et læringsmiljø, hvor sociale kompetencer udvikles gennem leg? 

 Hvordan arbejder vi med forskellighed som en ressource? 

 Hvordan ved vi, om alle børn er i trivsel? Hvad gør vi, hvis et barn mistrives? 

 Hvordan etablerer vi et godt børnefællesskab i institutionen? 
Hvilke tegn på et godt fællesskab blandt børnene, ønsker vi at se? 

 Hvordan guider vi de børn, der er uden for fællesskabet? 

 Hvordan kan vi som personale være gode rollemodeller i forhold til social udvikling? 
 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Indikatorer:  
 

 Personalet fremhæver og italesætter de forskelle (og ligheder), der er i børnegruppen, på 
en måde, så mangfoldighed ses som en ressource. 

✓ Eksempel: At synge sange på mere end et sprog, spille musik fra forskellige 
kulturer, benytte tegnsprog for nogle ord. 

 Personalet fremhæver børnenes positive sociale adfærd over for de andre børn i 
børnegruppen, med henblik på at børnene kan spejle sig i den positive adfærd. 

✓ Eksempel: Roser børn, som hjælper andre børn, eller samarbejder om eksempelvis 
at bygge et tårn. 

 Personalet skal understøtte diversiteten i rollelegen, så børnene stifter bekendtskab med 
forskellige kulturer og minoritetsgrupper. 

✓ Eksempel: Legetøj, som børnene kan relatere til, herunder et bredt udvalg af madvarer. 

 Personalet tilbyder læringsmiljøer, der fordrer, at børnene samarbejder, og derigennem 
styrker børnefællesskabet. 

✓ Eksempel: Understøtter børnene i at bygge hule med hinanden. 
✓ Eksempel: Pizza-leg (Massage- og tillidsleg, hvor børnene laver ”pizza” på ryggen 

af hinanden.) 
✓ Personalet retter opmærksomheden mod børnenes følelser og relationen mellem 

børnenes handlinger og andres reaktioner. 
✓ Eksempel: ”Du gav ham farvekridtet – det gjorde ham glad”. Eller ”Se på hendes 

ansigt – nu er hun ked af det”. 

 Personalet involverer aktivt børnene i at løse deres konflikter og problemer. 
✓ Eksempel: Hjælper børnene med at sætte ord på problemer og finde gode løsninger. 

 
 

 
 

Eksempel fra praksis:  
Otte børn er på tur til sportspladsen. På vejen derop snakker vi om bilerne på vejen. En dreng 
fortæller, hvilken bil der tilhører en af pædagogerne, som er på tur. Drengen peger på bilen, og 
en anden dreng fortæller, hvilken farve bilen er. Da vi når til sportspladsen, løber vi op og ned 
ad en stejl bakke. De to drenge går sammen op ad bakken, men den ene dreng har svært ved at 
komme op, fordi bakken er glat. Den anden dreng hjælper ham ved at skubbe ham på numsen 
og siger ”helt op”. Da de kom op på bakken, løb de sammen ned og grinede hele vejen.  
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Den styrkede pædagogiske læreplan 
 

Kultur, æstetik og fællesskab 
 
…..…………………………………………………………………………………….. 
 

Overordnede pædagogiske mål for læreplanstemaet: 
 
1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn indgår  
i ligeværdige og forskellige former 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 oplevelser, 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. 
 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Dagtilbuddets mål for læreplanstemaet ”Kultur, æstetik og fællesskab”:  
 
Vores mål er: 

 At børnene får mulighed for at afprøve sig selv i forhold til kulturelle udtryksformer. 

 At inspirere børnene til at skabe gennem planlagte aktiviteter og kulturelle input. 

 At børnene udvikler kulturel rummelighed. 

 At børnene lærer og udviser respekt for forskellighed. 

 At børnene lærer at udvikle deres kreative sider. 

 At børnene har kendskab til forskellige kulturer og deres værdi. 

 At alle børn, uanset kulturelle forskelle, er en aktiv og værdsat del af et forpligtende fællesskab. 

 At børnene udvikler fantasi og nysgerrighed over for kulturens mange former. 

 At børnene har forståelse for etiske dilemmaer (rigtigt / forkert mv.) 
 
Forståelse for den verden, de lever i 
Læreplanstemaet handler både om mødet med kultur i kreativ forstand og om mødet med egen og 
andres kultur og traditioner. Det handler om børnenes begyndende forståelse for den verden, de 
lever i, dens mange forskellige kulturer, traditioner mv. 
Kulturelle udtryksformer og værdier er dele af det fundament, der sikrer, at barnet kan udvikle sig til 
et helt, nysgerrigt og tolerant menneske. Kulturelle udtryksformer udvikles ved, at barnet alene og i 
samspil med andre børn og voksne får stimuleret sine sanser, sin fantasi og sin kreativitet. 
 
Overvejelser om læringsmiljøerne 
Også i forbindelse med dette tema er vi opmærksomme på de pædagogiske læringsmiljøer hele 
dagen. Temaforløb, aktiviteter, planlagte og spontane påfund er tilpasset børnegruppens 
sammensætning, børnenes alder, udviklingstrin og nærmeste udviklingszone.  
Vi er omstillingsparate, så vi griber og bygger videre på en særlig interesse i en børnegruppe. Vi er 
opmærksomme på, om det er nødvendigt at have særskilte samlinger for børn med særlige behov. 
Vi stræber efter, at aktiviteter og forløb åbner for fællesskaber på tværs af stuerne, nye 
fællesskaber mellem børn og voksne, nye fællesskaber de voksne imellem, nye fællesskaber i 
lokalområdet, nye samarbejder med kolleger i Aarhus Kommune osv. 
 
Kultur er mange ting 
Kultur er mange ting (mad, andre nationaliteter, det digitale, sang og musik, kunst mv.) Når vi 
breder den vifte ud for børnene, handler det blandt andet om at planlægge forløb, der viser 
forskellighed på en håndgribelig måde, for eksempel ”Min familie” eller ”Her bor jeg”. Det kan 
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handle om at bruge kulinarisk mangfoldighed til at hjælpe dialogen om kulturel mangfoldighed på 
vej. Det handler om at værne om traditioner og om at deltage i lokale arrangementer. 
Det handler også om æstetik. Når vi for eksempel hænger børnenes produkter op, er vi 
omhyggelige med at sætte dem pænt op. Vi er opmærksomme på, hvad vi sætter op på væggene, 
og hvor meget vi sætter op. 
 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Refleksionsspørgsmål: 
 

 Hvordan arbejder vi med børnenes nysgerrighed for forskellige kulturer og traditioner? 

 Hvordan taler og undersøger vi sammen med børnene forskelle og ligheder mellem 
mennesker, herunder køn, oprindelse, status mv.? 

 Hvordan inddrager vi børnegruppens mangfoldighed i etableringen af læringsmiljøer? 

 Hvordan understøtter vi børnenes kreative udfoldelse, fantasi og nysgerrighed? 

 Hvilken adgang har børnene til forskellige materialer, redskaber og medier (både analoge 
og elektroniske)? 

 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Indikatorer:  
 

 Læringsmiljøet tilbyder materialer eller aktiviteter, som relaterer sig til emner, som børnene 
finder interessante eller aktuelle. 

✓ Eksempel: Tegninger af dyr efter en tur i dyrehaven, eller collage med ting i 
efterårsfarver. 

 Læringsmiljøet tilbyder elektroniske medier, som opmuntrer til kreativitet eller aktive 
bevægelser. 

✓ Eksempel: Kreative tegne- eller maleprogrammer på en tablet, eller deltagelse i 
danse- eller motionsvideoer. 

 Læringsmiljøet understøtter og udvikler børnenes nysgerrighed og fantasi gennem kreativ 
udfoldelse med en række forskellige materialer og aktiviteter. 

✓ Eksempel: Håndaftryk, billeder og tegninger, konstruktioner mv. 

 Personalet tager afsæt i den mangfoldighed og diversitet, der er i børnegruppen, og bruger 
dette som en ressource. 

✓ Eksempel: At synge sange på mere end et sprog, spille musik fra forskellige 
kulturer, benytte tegnsprog for nogle ord. 

✓ Eksempel: Lave teaterforestillinger med børnene om forskellige kulturer. 

 Læringsmiljøet bærer præg af en kulturel bevidsthed, der kommer til udtryk gennem en 
række forskellige aktiviteter. 

✓ Eksempel: Forskellige former for musik, fejring af forskellige helligdage og skikke, 
servering af forskellige etniske fødevarer. 

 
 

 
 
 
 

Eksempel fra praksis:  
Som en af høstugens aktiviteter, der foregår på tværs over flere dage, laver vi duge, som vi 
blandt andet vil bruge, når vi har fællesspisning. Børnene deltager på skift i mindre grupper og 
laver æble-/grøntsagstryk med maling på duge. Nogle børn laver tryk med genstanden, andre 
bruger hænderne, men på hver deres måde er deltager de og er engagerede i aktiviteten. De 
har det sjovt, samtidig med at der er noget relationelt på spil, hvor børnene kopierer og 
inspirerer hinanden og ser, hvad man også kan skabe. De voksne har skabt en ramme, så 
aktiviteten foregår i et særskilt læringsrum, hvor der er ro og tid til fordybelse, også til de børn, 
der lige skal se aktiviteten an og tage mod til sig, blandt andet i forhold til at røre ved maling. 
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Den styrkede pædagogiske læreplan 
 

Natur, udeliv og science 
 
…..…………………………………………………………………………………….. 
 

Overordnede pædagogiske mål for læreplanstemaet: 
 
1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn  
får konkrete erfaringer med naturen. Erfaringer, 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 
naturfænomener i deres omverden, så børnene får erfaringer med at genkende og udtrykke sig om 
årsag, virkning og sammenhænge, herunder en begyndende matematisk opmærksomhed. 
 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Dagtilbuddets mål for læreplanstemaet ”Natur, udeliv og science”:  
 
Vores mål er: 

 At børnenes nysgerrighed næres gennem temaer, projekter, udflugter, børnenes egne lege, 
planlagte og spontane aktiviteter mv. 

 At børnene leger ude hver dag. 

 At understøtte naturdannelse – at børnene sætter pris på og værner om naturen. 

 At børnene får indsigt i og kendskab til dyr og planters livsbetingelser. 

 At børnene får viden om vejrlig og fysiske fænomener som lyn, torden, planeter mv. 

 At børnene har mulighed for at eksperimentere med materialerne. Igennem naturen skal vi 
hjælpe science ind i børnenes bevidsthed - en sten er tung, vand der løber nedad mv. 

 
Naturen som læringsmiljø 
I vores lokalområder er vi forkælede med natur, skov og grønne områder. Det benytter vi os af.  
For eksempel gør en tur i skoven børnene klogere på naturen. Men det er også en chance for at 
lære nye ord og begreber. Det er muligheder for at bevæge sig, for selv at prøve kræfter med stejle 
bakker - og for at hjælpe sine venner med at komme op. Det er at vente på hinanden, at lære at 
begå sig i trafikken og meget mere, der tilsammen bidrager til barnets udvikling.  
 
Når vi vil bruge naturen som læringsrum, kræver det bevidst refleksion. Vi overvejer, hvorfor 
børnene skal ud, hvordan vi vil bruge naturen, og hvad det er i naturen, vi vælger at fokusere på.  
I naturen kan alle sanser komme i spil. Naturen giver børn mulighed for at udfolde sig og udfordre 
sig selv og hinanden anderledes end indenfor. Det er vigtigt, at barnet får mulighed for at undersøge 
naturen, for at bruge sin fantasi og kreativitet, for at undre sig, stille spørgsmål og finde svar.  
 
Den voksne som rollemodel: 
Vi går forrest som gode rollemodeller, der for eksempel ikke taler vejret ned, viser frygt ved dyr mv. 
Vi er nysgerrige sammen med børnene. Vi deler viden, inspiration og gode ideer, både med 
forældre og kolleger. 
Vi tager på udflugter, for eksempel Naturbussen til Mols, Natursamarbejdet i Brabrand, 
Affaldsindsamlingen, genbrugsstationen Lisbjerg, skove, strande, grusgraven osv. 
Vi indretter vores legepladser, så de rummer forskellige læringsmiljøer, tilgodeser forskellige 
aktiviteter og har plads til både udfoldelse og fordybelse.  
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Vi lader børnene løbe med bare tæer i græsset, sneen og mudderet. Andre eksempler på 
aktiviteter er: Børnene maler på sten; de plukker bær og sår i plantekasser; de bygger huler; 
vandbaner; vindposer; krible-krable dage; terrarier; vendespil / naturbingo; vikingeperler; mad over 
bål; kemiforsøg som for eksempel Menthos og cola osv.  
 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Refleksionsspørgsmål: 
 Hvilke muligheder stiller vi til rådighed for, at børnene kan få direkte kontakt med et bredt 

udsnit af naturen? 

 Hvordan griber vi børnenes spørgsmål og optagethed som udgangspunkt for fælles 
undersøgelser og dialoger om natur, udeliv og science? 

 Hvordan kan vi arbejde med bæredygtighed, så det bliver håndgribeligt for børnene? 

 Hvordan arbejder vi med at udvide børnenes forståelse af årsag, virkning og sammenhænge? 

 Hvordan arbejder vi med at understøtte børnenes matematiske opmærksomhed? 
 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Indikatorer:  
 Personalet viser interesse og respekt for naturen og tager initiativ til aktiviteter, hvor 

børnene kan erfare og undersøge forskellige naturtyper og naturfænomener. 
✓ Eksempel: Udforsker dyrs levevis, vejrfænomener, planter og årets gang på 

legeplads, skov, strand mv. 
✓ Eksempel: Maler, sammenligner eller sorterer natur-science-materialer. 

 Personalet bruger matematiske ord og koncepter i hverdagens aktiviteter og rutiner. 
✓ Eksempel: Taler om former på klodser, tegninger, tallerkner, trafikskilte mv. 
✓ Eksempel: Bruger forholdsord til at beskrive tings placering i forhold til hinanden. 
✓ Eksempel: Anvender sammenligningsord som større, mindre, højere og kortere til at 

anskueliggøre ligheder og forskelle. 

 Personalet tilbyder læringsmiljøer og materialer, der muliggør erfaringer og eksperimenter 
med naturens kredsløb og med at genbruge, genanvende og reducere forbrug. 

✓ Eksempel: Sorterer affald, tager på genbrugsstation, laver forsøg med 
nedbrydelighed og har kompost. 

✓ Eksempel: Laver skulpturer, insekthoteller og fuglekasser af natur- og 
genbrugsmaterialer. 

 Personalet relaterer matematiske materialer / aktiviteter til aktuelle interessante emner. 
✓ Eksempel: Tæller mængder, måler, designer forme og mønstre, spiller spil, leger 

regellege og inddrager forklaringer og argumenter fra børnene. 
✓ Eksempel: Viser børnene, hvordan man kan sortere muslingeskaller efter farve, 

arrangere grankogler fra de største til de mindste mv. 

 Personalet hjælper børnene med at stille spørgsmål og med at tilegne sig erfaringer og 
viden om naturen og dens lovmæssigheder. 

✓ Eksempel: Der udføres forskellige aktiviteter med sand og vand: ”Hvordan føles 
det? Hvad sker der, hvis vi blander sand og vand? Hvordan bygger vi det højeste 
sandslot? Hvad tror du, der vil ske, hvis vi putter alle fjerene på den ene side af 
vægten og en sten på den anden side? Hvorfor tror du, det regner?” 

 
 

 
 

Eksempel fra praksis:  
I haven ved dagplejens legestue har de lavet fire plantekasser. Børnene har været med til at 
fylde jord i og så planter. Børnene har været meget optaget af at følge med i udviklingen af 
planterne, og de har været meget ivrige efter at vande dem med deres små vandkander. 
Børnene har været med til at høste, og de har flittigt spist jordbær, stikkelsbær osv. Børnene er 
blevet inddraget mht. proces og produkter. De har fået en oplevelse af at få noget til at vokse, 
de har fået ’jord under neglene’ og en større forståelse for, hvor råvarer kommer fra.  
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Den styrkede pædagogiske læreplan 
 

Kommunikation og sprog 
 
…..…………………………………………………………………………………….. 
 

Overordnede 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. 
 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Dagtilbuddets mål for læreplanstemaet ”Kommunikation og sprog”:  
 
Vores mål er: 

 At børnene udvikler kompetencer til at kommunikere med deres omverden. 

 At børnene kan forstå og bruge deres talte sprog, lyde, kropssprog og mimik. 

 At børnene bruger deres sprog i leg og konflikter og til at etablere kontakt. 

 At børnene kan eksperimentere med deres sprog, fx sange, vrøvlevers, rim og remser. 

 At børnene får lyst til at fortælle om deres oplevelser, og at de deler deres følelser og tanker. 

 At børnene får interesse for at lære bogstaver, at skrive sit navn og lære skriftsproget at kende. 

 At børnene lærer at bruge deres sprog situationsuafhængigt. 

 At børnene er nysgerrige og videbegærlige, at de bruger hv-ord og undrer sig højlydt over 
deres omverden. 

 
Fundament for barnets udvikling 
Gode sprogfærdigheder er afgørende for, at børn lærer, udvikler sig positivt, udvikler selvværd og 
for, at de trives. Sproget er fundamentet for, at barnet kan udtrykke sig, kommunikere og lære 
noget nyt. Det sker ikke kun gennem det talte eller det skrevne sprog, men også gennem 
kropssprog, mimik og billedsprog. Børn udvikler deres sproglige kompetencer gennem samvær, 
oplevelse, leg, fortælling, planlagte og spontane aktiviteter i hverdagen. 
Samtidig er sproget et vigtigt redskab til at sætte ord på sine følelser og meninger. 
Det er derfor vigtigt, at der foregår en tidlig og målrettet indsats for at udvikle børnenes sprog. 
 
Sprogteknikker 
Inspireret af blandt andet professor Pia Thomsens forskning i børns sproglige udvikling har vi fokus 
på at øge kvaliteten i vores sproglæringsmiljøer og i de hverdagsaktiviteter, børnene deltager i.  
Som personale skal vi blandt andet huske at give børnene lange pauser til at tænke og svare i.  
Vi skal formå at udvide børnenes sprog, tilføje nye elementer til børnenes sprog, holde fokus på 
barnets interesse, give plads til mindst fem ture i samtalen mellem barn og voksen, kommentere 
mere og spørge mindre. I det hele taget skal vi være nysgerrige, udfordrende og motiverende og 
bruge sprogteknikkerne naturligt i den pædagogiske hverdag.  
 
Den voksnes rolle 
Vi møder børnene med nærvær og god tid. Vi skaber rum, hvor børnene for eksempel øver sig på 
at mestre turtagning – at de kan vente på tur, og at de tør være på, når det bliver deres tur. 
Der er mange hverdagsaktiviteter, som stimulerer børnenes sproglige kompetencer, for eksempel at 
gå ture, danse, synge, tegne, male, spille rollespil, fortælle eller få fortalt historier, bruge tablets osv. 
Sprogarbejdet er en naturlig del af hverdagen, og vi skal fortsat øve os i at sætte ord på hverdagen. 
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Vi anvender dialogisk læsning. Vi skaber rum for dialogen i løbet af dagen. Vi arbejder med 
sanglege, rim og remser – og skaber plads til også at vrøvle og fjolle med ord. 
Vi bygger oven på et fundament af erfaring og data (sprogvurderinger, sprogtest, samarbejde med 
sprogvejlederne, samarbejde med tale- / hørekonsulent, TRAS, handleplaner, observationer, viden 
fra projekter som CLASS og ”Investering i børns fremtid” mv. 
 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Refleksionsspørgsmål: 
 

 Hvordan arbejder personalegruppen med at udvikle børnenes sproglige referenceramme 
ved introduktion af nye emner? 

 Hvordan højner vi kvaliteten i dialogen i mellemrummene? 

 Hvordan sikrer vi høj kvalitet i de sproglige læringsmiljøer – både ude og inde? 

 Hvordan taler børn og voksne med hinanden? 

 Hvordan hjælper vi børnene med at sprogliggøre deres tanker og følelser? 

 Hvordan understøtter læringsmiljøerne børnenes sproglige udvikling? 

 Hvordan er vi opmærksomme på at tale med ALLE børn? 
 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Indikatorer:  
 

 Personalet benytter et nuanceret sprog for at specificere helt præcist, hvad de taler om. 
Sproget er passende og samtidig udfordrende i forhold til børnenes alder og færdigheder. 

✓ Eksempel: Personalet navngiver mange forskellige genstande og handlinger. 

 Personalet introducerer nye spændende temaer og emner for at skabe en bred vifte af nye ord. 
✓ Eksempel: ”Se alle de frugter vi har her. Der er både æbler, bananer, kiwier og 

appelsiner”. 
✓ Eksempel: Arbejde med brugen af synonymer. 

 Personalet udvider børnenes forståelse af betydningen af de ord, som børnene bruger. 
✓ Eksempel: Barnet siger; ”mam mam”. Den voksne responderer; ”Ja, vi skal have 

dejlig varm mad”. Personalet varierer sit sprog og kobler nye ord til de ord, som 
barnet allerede kender. 

 Personalet leger med sproget sammen med børnene. 
✓ Eksempel: Gennem rim eller lyde. 

 Personalet stiller mange åbne spørgsmål, som har flere svarmuligheder. 
✓ Eksempel: Personalet stiller mange HV-spørgsmål (hvad, hvis, hvordan mv.) samt 

”fortæl mig om”. 

 Der er mange personale-barn-samtaler. Samtalerne omhandler mange forskellige emner. 
✓ Eksempel: Snak med børnene om intentioner. 

 Læringsmiljøet skal tilrettelægges, så børnene understøttes i og stimuleres til selv at 
anvende sproget. 

✓ Eksempel: Opfordrer børnene til at fortælle om oplevelser, de har haft. 
 
 

 
 
 

Eksempel fra praksis: På stuen har vi i en måned fokus på tre dyr: En hare, en mus og en ugle.  
Vi har sat billeder af dyrene i en ramme, hvor vi også har skrevet fokusord, fx flyve, ”piv piv”, 
lille, hopper osv. Vi har valgt sange og rim, der handler om dyrene. Vi har lavet ugler med blade, 
som vi har fundet udenfor, vi har malet børnene som mus osv. Især en dreng på 20 måneder er 
meget optaget af det, og vi går igennem sange og billeder flere gange. Da han bliver hentet af 
sin far senere på dagen, er det første, han gør, at gå hen til billedrammen, hvor han peger og 
fortæller, hvad dyrene siger, og viser, at haren hopper osv. Børnene er meget optagede af 
sangene og rimene, og de går selv og nynner dem og bruger fagterne derfra.  
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Den styrkede pædagogiske læreplan 
 

Børnesyn 
 
…..…………………………………………………………………………………….. 
 
Børnesyn - Aarhus Kommunes fælles pædagogiske grundlag: 
 
”Det at være barn har en værdi i sig selv, og i børnelivet skal  
der være plads, tid og ro til at være barn. Udgangspunktet er,  
at alle børn trives og udvikler sig, når de har passende  
udfordringer, ser mening og oplever anerkendelse og social  
samhørighed i forpligtende, rummelige og givende fællesskaber.” 
 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Hvordan understøtter vi organisatorisk, at børnene i vores  
dagtilbud oplever nærhed, omsorg og anerkendende relationer? 
 
Børn skal have ret til at være børn. Barndommen har værdi i sig selv.  
Børn skal have plads, tid og ro til at udvikle sig. 
 
Vi ser børnene som selvstændige individer, der skal mødes med respekt. 
Børnene skal have det godt. De skal trives. Det er en forudsætning for at kunne udvikle sig. Det er 
det fundament, vi skal bygge oven på, når vi skal skabe de bedste betingelser for børnenes læring, 
udvikling, trivsel, dannelse og deltagelse i inkluderende fællesskaber. 
 
Vores indsats skal medføre, at børnene udvikler sig til: 
 

 Glade, sunde børn med selvværd. 

 Robuste, livsduelige og kreative børn, der bliver så dygtige, som de kan. 

 Børn, der er rustede til at møde fremtidens udfordringer. 

 Børn, der formår at tage ansvar for andre og for sig selv. 

 Børn, der deltager i og inkluderer hinanden i fællesskaber. 

 Børn, der undrer sig, der har værktøjer til at sige til og fra, der er deltagende / demokratiske 
mennesker og som møder andre med respekt, hensynsfuldhed og rummelighed. 

 
Det kræver:  
 

 Nærværende og tillidsskabende voksne rollemodeller, som giver barnet nærvær, omsorg 
og tryghed til at kunne lære og udvikle sig. Det kræver blandt andet, at vi stiller undrende 
spørgsmål og holder hinanden op på vores børnesyn. 

 

 Rum, plads, tid og ro til barnet.  
Det kræver indlevelse i det enkelte barn og følge børnenes interesser. Vi skal hjælpe og 
invitere børnene til at deltage i andre relationer. Vi skal støtte og guide børnene i konflikter. 

 

 Omsorg for det enkelte barn.  
Vi møder børnene, hvor de er, så de bliver set, hørt og forstået. Vi er bevidste om at sætte 
os ind i børnenes initiativer og handlinger. Vi kender børnene i forhold til deres behov og 
udviklingstrin. Det er samtidig altafgørende, at børnene får en følelse af at høre til og være 
en del af et fællesskab. 
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Vi sørger for en genkendelig struktur, for eksempel faste grupper med faste voksne - og så ofte 
som muligt ved at dele børnene op i mindre grupper. 
 
Det er afgørende, at vi er tydelige om vores børnesyn, så forældrene ved, hvad de kan forvente. 
Det betyder, at vi indbyrdes blandt medarbejderne - og mellem personalet og forældrene - får 
afstemt forventninger.  
Det betyder, at vi er imødekommende og gode rollemodeller.  
Det betyder også, at vi får fortalt de gode historier. 
 
 

Hvordan understøtter vi, at alle børn oplever social samhørighed? 
 
Vi har fokus på barnets sociale relationer i gruppen og på tværs af huset / dagtilbuddet, blandt 
andet ved at understøtte leg og aktiviteter.  
Vi tager udgangspunkt i barnets styrker. Barnet mødes med en positiv forventning af voksne, som 
er bevidste om betydningen af dem selv som rollemodeller. 
Vi anerkender, at børnene har forskellige måder at deltage på, og vi justerer vores pædagogiske 
praksis, så alle børn har en reel mulighed for at deltage. 
 
 

Hvordan arbejder vi for, at vores børnesyn altid er afsæt for vores praksis? 
 
Med udgangspunkt i den fælles pædagogiske platform arbejder vi med et helhedssyn på barnet og 
dets trivsel. Det føres blandt andet ud i livet ved refleksion over egen og andres praksis, både i 
forhold til nærmeste kolleger, i huset og i dagtilbuddet som helhed.  
 
 

 
 

 
 
 
 

Eksempel: Ved indkøring af nye vuggestuebørn tager en afdeling udgangspunkt i 

”Tryghedscirklen”.  Her er nøgleordene tryghed, nærhed og omsorg: E. på 12 måneder er 

begyndt på stuen og har lige sagt farvel til sin mor. E. er meget ked af det, græder og peger hen 

mod døren. Pædagogen vugger E. i armene og nynner beroligende, mens hun stryger E. på 

hovedet. Gradvist falder E. til ro og begynder at se sig omkring. Pædagogen sætter E. med front 

ud mod de andre børn, mens hun stadig giver E. kropskontakt og taler beroligende. Efter nogen 

tid kravler E. lidt væk fra pædagogen, men det er tydeligt, at E. holder øje med hende og søger 

med jævne mellemrum tilbage og sætter sig på skødet. E. fjerner sig længere og længere væk fra 

pædagogen og begynder at undersøge legetøjet, alt imens han jævnligt ser sig over skulderen 

som for at sikre sig, at pædagogen stadig er tilgængelig.  

E. har mod på at komme ud i verden, hvis den voksne giver ham en sikker havn at vende tilbage til. 

Eksempel: En gruppe på fire børn har leget en computerleg – Super Mario. Børnene har selv 

fundet på legen. Rollerne er fordelt og forhandlet på plads. Børnene leger godt sammen, indtil de 

kommer til et nyt ”level”, så kan de ikke blive enige om, hvilket og hvem der styrer det. De 

diskuterer, og to af børnene kommer næsten op og slås. Pædagogen træder til for at høre, hvad 

der sker. Alle børnene taler i munden på hinanden, så pædagogen beder dem om at tale en ad 

gangen. Pædagogen forholder sig ikke partisk til det, de siger, men oversætter intentioner og 

følelser undervejs. Børnene kan ikke blive enige. Derfor foreslår pædagogen, at hun hjælper dem 

videre og finder fluks på, at hun er den, der styrer med knapperne. Hun finder et stykke træ frem, 

som agerer tastatur, og med alle børnenes fulde opmærksomhed, går hun over til det næste 

”level”, og legen kan begynde igen. Pædagogens lille påfund var en tilpas forstyrrelse af deres 

interne stridigheder og en inspiration til videre leg. 



 

18 

Den styrkede pædagogiske læreplan 
 

Dannelse og børneperspektiv 
 
…………………………………………………………………………………………………….. 
 
Dannelse og børneperspektiv  
– Aarhus Kommunes fælles pædagogiske grundlag: 
 
”Børn skal føle sig set og forstået og opleve at have en  
demokratisk stemme. Børn skal være aktive medskabere af  
deres egen læring og udvikling inden for rammer, som de  
voksne har ansvaret for. Der skal lyttes til børnenes oplevelse af,  
om de mestrer, kan finde mening og hører til.” 
 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Hvad forstår vi ved børnenes eget perspektiv og deres ret til medbestemmelse? 
 
Børn skal føle sig set og forstået og opleve at have en stemme, der betyder noget i fællesskabet. 
Børnenes perspektiver skal anerkendes, tages alvorligt og gives passende vægt i 
overensstemmelse med deres alder, modenhed og udviklingstrin.  
 
Vores pædagogiske indsats skal bidrage til, at børnene dannes som: 
 

 Personligt robuste, livsduelige og kreative børn, der bliver så dygtige, som de kan. 

 Glade, sunde børn med selvværd. 

 Børn, der deltager i og inkluderer hinanden i fællesskaber. 

 Børn, der evner at sige til og fra. 

 Børn, der undrer sig, deltager, viser hensyn, er rummelige, og som møder andre med 
respekt. 

 
Vi skal gå forrest med hensyn til værdier som respekt, hensynsfuldhed, rummelighed, 
engagement, troværdighed og nærvær. 
Vi er rollemodeller ved at være lyttende, anerkendende, ved at gå bagved, ved siden af og foran.   
Vi har fokus på, at børnene er forskellige. Vi giver dem passende udfordringer, og vi planlægger 
aktiviteter, der tilgodeser børnenes forskellige deltagelsesbaner. 
  
Børnene har medbestemmelse inden for de rammer, vi sætter, i vores dagligdag.   
Vi skal sikre en balance mellem at være lydhøre for børnenes perspektiv og overveje, hvad der ud 
fra vores pædagogiske mål er det hensigtsmæssige valg i denne situation. 
 
Vi lægger vægt på dialogen med børnene, ud fra målet om, at børnene dannes som kritiske, 
undrende og demokratiske mennesker. I samspillet med de voksne og i børnefællesskaberne øver 
børnene sig i at ytre sig, lytte, forhandle og gå på kompromis. 
 
 

Hvordan arbejder vi konkret med at få børnenes stemme frem? 
 
Vi støtter børnene i, at de godt selv kan. Vi guider og bekræfter positivt, når børnene øver sig, og vi 
anerkender, at det kan være svært. 
 
Vi guider børnene og sætter dem i situationer i løbet af dagen, hvor de kan give udtryk for deres 
mening, og hvor de får valgmuligheder. 
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Børnene øver sig i at vente på tur, række hånden op, tale og lytte til hinanden, både når det 
handler om det enkelte barn, den lille og store gruppe. 
Vi tager ansvaret for at sætte rammerne – og for en balance mellem lydhørhed over for børnenes 
stemme og pædagogisk hensigtsmæssige valg. I samspillet mellem børn og voksne arbejder vi 
bl.a. med balancen mellem lyst og pligt. Der er noget, man har lyst til, og noget man skal. 
 
Dannelse er også en vekselvirkning mellem ude og hjemme. Det er med til at danne flere facetter 
af børnenes udvikling at komme ud og opleve, at vi sikrer oplevelser, der rækker ud over 
hverdagen, der appellerer til at udforske, der udvider børnenes horisont. Men det er afgørende, at 
vi ’derhjemme’ sikrer tid og rum til at lade indtrykkene bundfælde sig i børnenes bevidsthed. 
 
 

Hvordan anvender vi børnenes perspektiver i vores pædagogiske læringsmiljøer? 
 
Alle læringsmiljøer justeres efter børnenes behov, udviklingstrin, initiativer og interesser. 
I planlægningen af vores læringsmiljøer tager vi højde for, at børn har forskellige deltagelsesbaner. 
Vi sikrer tid og plads til, at barnet deltager på sit eget niveau. Vi skal tilrettelægge, så alle børn kan 
være med. 
 
Vi tager udgangspunkt i det, børnene er optagede af. Vi er opmærksomme på, i hvilket omfang og i 
hvilke situationer det giver mening at tilpasse aktiviteterne i forhold til børnenes initiativer og ideer.  
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Eksempel: Til samling giver den voksne to sange at vælge imellem. Hvert barn får lov til at afgive 

sin stemme. Sangen, der får flest stemmer, er den, der bliver sunget. 

Eksempel: Under en samling aftales det, hvilket legetøj der skal tages frem bagefter. Pædagogen 

forklarer, at de i den dag skal lege i motorikrummet. Alle børn bliver hørt, og pædagogen 

oversætter, hvad de vil (nogen vil gerne noget vildt, andre kun gynge lige så stille, og andre igen 

synge). Pædagogen foreslår, at de synger og leger en lidt vild sangleg. Men det bliver tydeligt 

nedstemt. En dreng kommer i tanke om en særlig leg, de selv havde fundet på sammen med 

pædagogen for noget tid tilbage, som var rigtig sjov. Den vækker begejstring hos alle, eller 

næsten alle. En pige vil overhovedet ikke og bliver tilbage. Pædagogen går tilbage og forsøger at 

finde ud af, hvorfor pigen ikke vil med. Det handler om, at hun ikke synes, at hun er god til at 

synge sangene i legen. Pædagogen forsøger at motivere, men det hjælper ikke. I stedet siger 

pædagogen, at hun måske kan hjælpe på en anden måde. Hun går ud til de ventende børn og 

beder et par af pigens gode venner om at hente hende. Vennerne kan motivere hende og finder 

frem til den løsning, at hun da bare kan synge med på dem, hun kan. Pædagogerne spørger, hvad 

de fandt ud af, og så bliver det en aftale, og alle går i gang med legen. 

Eksempel: I en børnegruppe er det for eksempel meget stor interesse for Pokemon. Dagens 

aktiviteter, som planlægges af den voksne, bliver bygget op om dette, for eksempel ved at klippe 

masker, male bolde, synge sangene dertil osv.  
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Den styrkede pædagogiske læreplan 
 

Leg og børnefællesskaber 
 

………………………………………………………………………………….…………….. 
 
Legen – Aarhus Kommunes fælles pædagogiske grundlag: 
 
”Børns leg er grundlæggende for deres sociale og personlige  
læring og udvikling, og legen har en værdi i sig selv. Leg  
betyder både børns spontane leg på deres helt egne  
præmisser, og den leg, der igangsættes, rammesættes og  
eventuelt understøttes af de voksne omkring børnene.” 
 
Børnefællesskaber  
– Aarhus Kommunes fælles pædagogiske grundlag: 
 
”Fællesskaber udgøres af dem, vi er, og det vi laver sammen. Alle børn i dagtilbud skal være en 
værdsat del af et fællesskab, og fællesskaberne skal have noget at byde på for alle børn. 
Leg, læring, udvikling og dannelse sker i børnefællesskaber, som de voksne sætter rammerne for.” 
 

………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Hvordan kan vi arbejde med, at dagtilbuddets børnefællesskaber understøtter 
alle børns udvikling af gåpåmod og integritet, giver plads til legen og til i 
legen at afprøve forskellige roller og positioner? 
 
Vi er ansvarlige for lege- og læringsmiljøer, der indbyder til udvikling, leg og fællesskab. 
Vi er ansvarlige for lege- og læringsmiljøer, hvor børnene kan få afprøvet sig selv og øve 
forskellige kompetencer.  
 
Vi giver plads til legen. Vi skaber et rum, hvor det enkelte barn gennem leg lærer, trives, udvikler 
sig og dannes i samspil med andre. Vi kender barnets ressourcer og udfordringer, så vi kan støtte 
barnet ved at være ved siden af, foran og bagved.  
 

 Vi har ansvaret for at skabe fleksible, og interessante legemiljøer, der tilgodeser børnenes 
nærmeste udviklingszone.  

 Leg har en værdi i sig selv. Ud over at værne om det, skal vi være bevidste om, hvilken 
læring og udvikling legen kan være arena for. 

 Vi er rollemodeller i legen. Vi skal være deltagende voksne. Vi skal motivere og inspirere 
børnene til at lege forskellige lege. Vi skal være opmærksomme på at understøtte børn i 
forhold til de udfordringer, de har. Vi skal motivere til vedholdenhed – børnenes mod på at 
blive ved med at øve sig; deres mod på gradvist at turde noget mere.  

 Børnene skal lære at have forståelse for hinandens legefællesskaber. Vi skal blandt andet 
have fokus på, at børn tør stå ved, hvad de vil være med til og ikke vil være med til. De skal 
turde stole mere på deres egen dømmekraft mv.  

 
 

Hvad er vores opgave og ansvar, når vi etablerer børnefællesskaber, hvor 
børn kan lege og udvikle sig selv i samspil med andre? 
 
Børnene er ikke ansvarlige for selv at danne relationer. Det er vores ansvar.  
Vi skal gå forrest med værdier som respekt, hensynsfuldhed, rummelighed, engagement, 
nysgerrighed og nærvær. Det skal vi ud fra målet om, at børnene dannes som ansvarsfulde, 
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omsorgsfulde, undrende og undersøgende individer med gode samarbejdsevner, med blik for at 
invitere andre ind i legen og evner til at håndtere, at man ikke altid kommer med ind i andres leg. 
 
Det er grundlæggende for, at et barn kan udvikle sig og har mod på at indgå i nye relationer, at 
barnet er trygt. For at skabe denne tryghed for det enkelte barn, er det nødvendigt med nærvær, 
omsorg, tid og fælles opmærksomhed.  
 
Vi skal sikre en balance mellem børneinitierede lege og voksenstyrede lege, der stiller passende 
krav til børnene ud fra deres udviklingstrin. 
 
Vi skal skabe tid og rum til fordybelse. Rummene indrettes fleksibelt, så der er mulighed for 
fordybelse uden forstyrrelse og mulighed for at vende tilbage til legen. 
Vi tager ansvar for at sikre, at alle børn er en del af både små og store fællesskaber. 
Vi forsøger at skabe mindre grupper i det daglige, så der skabes gode, genkendelige, forudsigelige 
rammer, som er grundlæggende for, at barnet kan udvikle sig og etablere nye relationer.  
 
 

Hvordan sikrer vi, at alle børn på tværs af køn, kultur, og alder har lige 
muligheder, er en del af fællesskabet, og at de oplever, de har medbestemmelse? 
 
Alle børn behandles forskelligt for at have lige muligheder for udvikling. 
I planlægningen af aktiviteter, rutiner, lege- og læringsmiljøer tager vi højde for, at børn befinder 
sig på forskellige udviklingstrin og deltagelsesbaner.  
 
Vi har fokus på børnenes rummelighed. 
Vi har fokus på forældrenes betydning i forhold til at støtte børnefællesskaber. 
Vi tager ansvar for at være i dialog med forældrene om kulturforskelle og rummelighed. 
Vi er opmærksomme på at sikre, at børnene har indflydelse. Vi understøtter børnenes lyst til at ytre 
deres mening, for eksempel til samling eller i forbindelse med valg af kammerater og aktiviteter. 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

Eksempel: To børn har fundet sammen om at bygge en togbane. Men da deres niveau for 

forhandling, sprog og gensidig rummelighed er forskelligt, går legen i stykker. En voksen inddrager 

sig selv i legen. Ved på skift at være ideudvikler og igangsætter, der forener de to børns initiativer 

og være på sidelinjen som følelsesmæssig og kommunikativ guide og ’oversætter’, skabes der 

mulighed for, at to børn har haft en god leg sammen, på trods af vanskelighederne. 

Eksempel: Et barn går lidt alene rundt på legepladsen. Den voksne tager initiativ til en bagerleg i 

sandkassen, bare de to sammen. Barnet får lov til at sætte rammerne for legen og får derfor 

mulighed for at føle sig vigtig og hørt i relationen. Som legen udvikler sig, kommer flere børn til og 

spørger, om de må være med, og legen fastholdes længe på grund af den voksnes interesse. 

Eksempel: To gode venner elsker at lege med dinosaurer, men bliver ofte afbrudt af andre børn, 

som gerne vil være en del af fællesskabet. Lige så vel som børnene bliver opfordret og øvet i at 

sige ja til hinanden og dermed rumme hinanden, lige så vel er det ok at sige nej, så der er 

mulighed for fordybelse og indlevelse i fællesskabet med den gode ven. 
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Den styrkede pædagogiske læreplan 
 

Det pædagogiske læringsmiljø  
– hele dagen 
 
…………………………………………………………………………………………………….. 
 
Aarhus Kommunes fælles pædagogiske grundlag: 
 
”Det pædagogiske læringsmiljø skal blandt andet give barnet  
mulighed for at eksperimentere og bruge fantasien, lege  
forskellige og udviklende lege og bruge emotionelle, sociale og  
kognitive kompetencer. I arbejdet med børn i dagtilbud er fokus  
på at skabe pædagogiske læringsmiljøer, der ud fra et helhedssyn  
understøtter trivsel, læring, udvikling og dannelse for alle børn.” 
 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Hvad kendetegner et pædagogisk læringsmiljø, hvor der er fokus på udvikling af 
børnenes kompetencer gennem hele dagen?  
 
Læringsmiljøet skal afspejle, at vores tilgang til at støtte og opmuntre barnet bliver tilpasset barnets 
udvikling, alder, behov og udfordringer. På baggrund af iagttagelser og vurderinger skal vi 
systematisk sætte mål, evaluere og følge op på læringsmiljøet og barnets progression. 
 

 Læringsmiljøerne inspirerer til at understøtte børnenes udvikling. 

 Det pædagogiske læringsmiljø er tilrettelagt, så det inddrager hensynet til børnenes 
perspektiv og deltagelse, børnefællesskabet, børnegruppens sammensætning og børnenes 
forskellige forudsætninger. 

 Vi tager ansvar for relationen til barnet og møder barnet med nærvær, omsorg og 
anerkendelse.  

 Vi samarbejder om det enkelte barns udvikling og udviklingen i hele børnegruppen. 

 Vi er opmærksomme på, om børnene kan aflæse muligheder for aktiviteter ud fra rummets 
indretning – om rammer, rum, kroge mv. inspirerer til leg. 

 
 

Hvordan udvikler vi de daglige rutiner, så de bliver en del af det samlede 
pædagogiske læringsmiljø og understøtter læreplanstemaerne? 
 
Vi har fokus på, hvordan vi tilrettelægger pædagogiske aktiviteter, børns leg og de mange 
hverdagssituationer, så de fremmer alle børns trivsel, læring, udvikling, dannelse og deltagelse i 
inkluderende fællesskaber. Det er vigtigt, at vi begrunder vores pædagogiske valg med afsæt i 
erfaring fra praksis og viden fra forskning. 
 
Hverdags-strategier: 
De daglige rutiner har en pædagogisk værdi i sig selv. 
Samtidig skal vi være bevidste om, hvor vigtige rutinerne er for, at vi kan få hverdagen til at fungere. 
Vi arbejder bevidst på at videreudvikle rutinerne, så de bliver synliggjort som pædagogiske 
aktiviteter, for eksempel via sproget, og vi er bevidste om at sætte tid af til, at børnene kan øve sig. 
Vi skal have et overblik, der sikrer, at vi udnytter rutinerne til at skabe læring for det enkelte barn. 
Vi skal bruge rutinerne til at udvikle sproget, til at udvikle fællesskaberne mellem børnene og 
mellem barn og voksen. Vi skal være endnu mere bevidste om rutinerne som arenaer, hvor 
børnene kan hjælpe hinanden og være rollemodeller for andre.  
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Hvordan tager vi skridtet videre fra intenderet pædagogik til konkret udførelse i praksis? 
 

 Ved at sikre tid og rum til refleksion og udarbejde øvebaner. 

 Ved at sikre tid til at indarbejde nye tiltag, evaluere rutiner / procedurer – eller afvikle gamle 
rutiner / procedurer. 

 Ved at sikre en systematik for, hvordan vi udformer, handler på og følger op på øvebaner / 
pædagogiske målsætninger. 

 
Sammen skal vi åbent reflektere over, hvordan vores rutiner understøtter barnets udvikling, trivsel, 
læring, dannelse og deltagelse i inkluderende fællesskaber. Vi skal være forandringsparate og 
turde stille vores praksis til skue. 
  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eksempel: I en børnehaves stuer er der bogreoler i børnehøjde. Og lige ved siden af er der puder 

eller en sofa. Der er plads til, at 1-2-3 børn kan sidde sammen og læse. Her kan de udforske og 

fordybe sig. Med mellemrum bliver bøgerne skiftet ud, bl.a. med bøger fra biblioteket, og vi 

vælger gerne bøger, der handler om månedernes emne. Ofte er en voksen rollemodel, der sætter 

sig og læser – herefter indfinder der sig altid flere børn.   

Eksempel: En afdeling spiser i skolens kantine, men skal selv dække bord og rydde af. 
Aktiviteten er med som en daglig pædagogisk aktivitet. Hver dag tager en gruppe af 3-6 børn 
derned sammen med en voksen. De dækker bord og sætter mad på bordet. Samme hold bliver 
efter frokost, rydder af og fejer. Børnene øver sig i borddækning og øver sig i de ord og 
vendinger, som er forbundet med det. Aktiviteten er en af husets daglige rutiner og derfor en 
”skal-opgave”, hvor børnenes vedholdenhed og samarbejdsevner udfordres tilpas. 

Eksempel: En vuggestues legeplads er nu indrettet med huse, gynger og sand – og omgivet af hegn 

med kun én låge, så børnene ikke  bliver forstyrret fra alle sider. Der er plads til ro og fordybelse, da 

legene ikke går ind over hinanden. Der kan eksperimenteres med sand, rollelege (købmand) og 

balance. De voksne kan fordele sig sammen med børnene. Sandkassen er omkranset og forhøjet, 

så de børn, der cykler, ikke kommer for tæt på de børn, der leger med sand. 
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Den styrkede pædagogiske læreplan 
 

Læring (og de seks læreplanstemaer) 
 
…………………………………………………………………………………………………….. 
 
Aarhus Kommunes fælles pædagogiske grundlag: 
 
”Motivation og passende udfordringer har betydning for at lære  
og udvikle sig – både som individ og som del af et fællesskab.  
Børn har brug for voksne, der sætter rammer, guider og vil  
noget med dem, men de har også brug for plads til at være sig  
selv og til at gøre deres egne erfaringer. Læring i dagtilbud  
sker i en vekslen mellem fx spontane, børneinitierede lege,  
rutinesituationer og aktiviteter planlagt af de voksne.” 
 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Hvordan organiserer vi arbejdet med læreplanstemaerne, så de fremstår i en 
sammenhæng?  
 
Ofte arbejder vi med læreplanstemaerne i form af forløb, hvor vi kommer omkring flere temaer på 
én gang. Vi er opmærksomme på, hvordan vi inddrager børnenes perspektiv, udviklingstrin og 
nærmeste udviklingszone bedst muligt. Vi vægter en balance af stillesiddende aktiviteter og mere 
fysiske udfoldelser. Vi lytter og inddrager børnenes egne initiativer. 
 
Med udgangspunkt i et tema, en aktivitet, en årstid eller en højtid tænker vi over, hvor mange 
kompetencer, børnene egentlig er i gang med at øve – hvor mange læringsarenaer der er.  
Vi tænker læreplanstemaerne ind i hele dagen, så også dagens rutiner indeholder elementer fra 
flere læreplanstemaer. For eksempel:  

 Legepladsen – natur, udeliv, krop, sanser, bevægelse.  

 Måltider – sprog, kultur, krop, fællesskab.  

 Samlinger - sprog, sociale kompetencer, alsidig personlig udvikling og motorik. 

 Forløb, der fletter elementer fra flere læreplanstemaer sammen, for eksempel sanserne; 
kend din by; krible-krabledyr; miljø, affald og genbrug. 

 Vi følger årstiderne og inddrager årets traditioner. I nogle afdelinger sker det for eksempel i 
ugelange forløb på tværs af stuerne, såsom høstugen i september. 

 
 

Hvordan sikrer vi, at samtlige læreplanstemaer er til stede i vores læringsmiljøer, så 
de naturligt indgår i såvel børneinitierede som voksenorganiserede sammenhænge? 
 
Vi planlægger aktiviteter og pædagogiske forløb, så alle læreplanstemaerne er repræsenteret, og 
hvor vi kan guide, følge og justere efter barnets og børnegruppens behov. 
Vi overvejer, hvor mange læreplanstemaer, der kan bringes i spil – og ideelt også, hvordan 
forældrene / lokalområdet kan inddrages, og hvordan børnene kan bidrage til proces og produkter. 
Vi sørger for, at læringsmiljøerne er foranderlige. Vi tager hensyn til, hvilke børnegrupper vi har, så 
børnenes behov inden for alle læreplanstemaer tilgodeses, både når børnene selv leger, 
eksperimenterer, og når personalet sætter aktiviteter i gang. 
 
Vi sætter tid af til, at børnene kan øve sig, og vi arbejder bevidst på at videreudvikle rutiner, så de 
bliver synliggjort som pædagogiske aktiviteter, fx via sproget. 
Desuden skal der være luft til at følge børnenes initiativer i nuet og plads til fordybelse. 
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Vi reflekterer åbent sammen over, hvordan vores praksis understøtter barnets udvikling, trivsel, 
læring, dannelse og deltagelse i inkluderende fællesskaber. Vi samarbejder om det enkelte barns 
udvikling og udviklingen i hele børnegruppen, blandt andet ud fra en fælles opmærksomhed på, at: 

 Børn for eksempel lærer gennem leg, relationer, planlagte aktiviteter, gentagelser og 
daglige gøremål. 

 Børn lærer også ved at opleve nyt, eksperimentere, fejle og ved at blive udfordret tilpas. 

 De daglige rutiner har pædagogisk værdi i sig selv. 

 Vi har fokus på de børn, der ikke af sig selv indgår i legene og aktiviteterne, eller altid har 
den samme rolle. 

 
For at vi som pædagoger sikrer, at det vi vil, bliver til det vi gør, skal vi: 

 Skabe tid og rum for refleksion og lave øvebaner. 

 Sætte tid af til at indarbejde og evaluere nye tiltag – eller afvikle gamle rutiner. 

 Have en systematik for, hvordan vi udformer og følger op på øvebaner. 
 
Løbende indsamler vi data, så vi kan skabe et mere konkret refleksionsrum. 
Vi følger blandt andet op via Hjernen & Hjertet; dialoghjulet; overleveringssamtaler; forældredialog; 
sparring mellem kolleger; personalemøder i afdelingen og på tværs af dagtilbuddet mv. 
 
 

Hvordan finder vi viden om og inspiration til læreplanstemaerne, og hvordan følger 
vi børnenes udbytte af vores arbejde med læreplanstemaerne? 
 

 Pædagogerne deltager i kurser, konferencer og temadage og bliver opkvalificerede på 
sprog, pædagogisk it, motorik mv.  

 Bøger og artikler om læreplanerne. Blandt andet materiale fra EVA og EMU. 

 Observationer, praksisfortællinger, Kolbs læringscirkel. 

 Data fra SUS, sprogvurderinger mv. 

 Videndeling. Kollegial sparring, fx med faglige fyrtårne, sprog- og motorikvejledere. 

 Dialog med forældre, formel som mindre formel. 

 Børneinterviews og samtaler med børnene; børnenes produkter, fx tegninger. 

 Kommunens hjemmeside og AarhusIntra. Plakater og inspirationsmateriale, der hjælper 
med at oversætte større indsatsområder (læreplanstemaer, motorik, sprogteknikker mv.) 

 Evt. besøg i andre institutioner. 
 
 

 
 

 
 

Eksempel: Storebørnsgruppen i børnehaven mødes hver mandag. I et forløb, der strækker sig 

over flere måneder, laver vi et teaterstykke, hvor børnene selv bestemmer, hvad de vil klædes ud 

som, og hvad figuren skal lave. Efterhånden arbejdes en historie frem. I samarbejde med barnet 

arbejder vi med hvert barns figur, replikker og ageren, så barnet vokser med opgaven. Børnene 

lærer at vente på hinanden, opmuntre hinanden og komme med gode ideer. Efterhånden filmes 

historien, der bliver klippet sammen og vist til et forældrearrangement. Børnene optræder ikke 

direkte, da det kan skabe et voldsomt pres. Da det netop er filmet på forhånd, kan børnene denne 

aften også nyde det og slappe af.  

Eksempel: Inden vi spiser, når alle børn sidder ved bordet med sin madpakke foran sig, så bliver 

et af børnene bedt om at stille sig op på en skammel og dirigere de andre børn. ’Hænderne på 

hovedet’. De andre børn lægger hænderne på hovedet. ’Hænderne på lårene’. De andre børn 

lægger hænderne på låret osv. indtil der til sidst bliver sagt ’værsgo’. Der ligger megen læring i 

denne situation. Sproglig læring i forhold til, hvor man skal placere sine hænder. Social læring i 

forhold til at sidde og lytte på, at én fra gruppen taler. Alsidig personlig udvikling i forhold til at 

kunne mærke sig selv og turde stille sig op foran andre. 
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Den styrkede pædagogiske læreplan 
 

Børn i udsatte positioner 
 
………………………………………………………………………………………….. 
 
Aarhus Kommunes fælles pædagogiske grundlag: 
 
”Dagtilbud af høj kvalitet med gode pædagogiske  
læringsmiljøer har stor betydning for alle børn, men særligt  
for børn i udsatte positioner. Børn i udsatte positioner skal  
støttes, så de udfordres tilpas og oplever mestring i det almene  
fællesskab og efter behov også i mindre gruppesammenhænge med  
et særligt fokus.” 
 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Hvordan sikrer vi, at børn i udsatte positioner i vores dagtilbud har de 
pædagogiske, strukturelle og fysiske rammer, de har behov for? 
 

 Det sikrer vi ved at gøre vores forarbejde op til, at barnet begynder hos os – i samarbejde 
med PPR, distriktsrådgiverne fra ”Styrket Myndighed”, sundhedsplejerske og naturligvis 
forældrene. 

 Faste rutiner og genkendelighed er vigtigt i arbejdet med børn i udsatte positioner. 

 Dagligdagen struktureres så vidt muligt med eksempelvis store og små fællesskaber, så 
den enkeltes behov understøttes. 

 
En styrket opmærksomhed på social mobilitet kræver, at de voksne omkring børnene har høje 
ambitioner for alle børnene, har et fælles fokus og fælles sprog og samlet kan understøtte barnet. 
Det er afgørende, at vi favner alle børn – i alle typer udsatte positioner. Børn i udsatte positioner 
skal være en betydningsfuld del af børnefællesskabet. 
Det er afgørende, at vi fortsat identificerer og handler på alle børn i udsatte positioner og for 
eksempel arbejder med at styrke alle børns sproglige kompetencer. 
I vores dagtilbud vil vi tidligt / rettidigt opspore de børn, der har brug for ekstra støtte i deres trivsel, 
udvikling, dannelse og læring – blandt andet med fokus på relationer, legens betydning og 
udviklende læringsmiljøer i det daglige pædagogiske arbejde. 
 
Det kræver tydelige voksne, der tager ansvar og har overskud. Voksne, der er relationsbærere og 
rollemodeller, og som formår at guide børnene hensigtsmæssigt, fx i forbindelse med overgange.  
Det kræver tydelige rammer, konkrete anvisninger i børnehøjde, struktur, organisering, 
genkendelighed i rutiner, og vekselvirkning mellem børneinitierede og vokseninitierede aktiviteter.  
Det har stor betydning for børn i udsatte positioner, hvordan vi strukturerer vores rammer, og 
hvordan vi bevidst anvender redskaber som for eksempel piktogrammer / visuel støtte, kugledyner, 
pauser fra fællesskabet mv. 
Det kræver medarbejdere, der er kompetente, der har viden om børn i udsatte positioner og opsøger 
viden ved kolleger og samarbejdspartnere. Der er basis for en bedre koordinering af det samarbejde 
– en rettidig indsats med evt. inddragelse af eksterne samarbejdspartnere kræver tid og plads. 
 
 

Hvordan arbejder vi konkret med børnefællesskaber i vores dagtilbud, så børn i 
udsatte positioner indgår som en betydningsfuld del? 
 
Vi skal sørge for, at barnet føler sig set, hørt og forstået. Vi er ansvarlige for, at barnet ikke føler sig 
forkert, og for at få de andre børn til at se, hvad barnet er god til. 
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Personalet skal sikre, at alle børn på trods af forskelligheder har mulighed for at afprøve forskellige 
roller og positioner i fællesskabet. Vi voksne skal have et fokus på, at alle børn danner venskaber 
og legerelationer, blandt andet gennem arbejde med børn i mindre grupper. 
 
 

Hvordan tager den voksne ansvar for kvaliteten i interaktionen og relationen med 
det enkelte barn? 
 
Gennem en tidlig og rettidig indsats identificerer vi barnets udfordringer og behov – og handler 
derudfra. 
Vi skal være garant for en kultur, hvor det er praksis at bede om hjælp, og hvor der er tillid til at 
lade en kollega tage over.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eksempel: Når vi arbejder med børn i udsatte positioner, er systematik og opfølgning afgørende. 

Mindst hvert halve år gennemgår vi vores handleplaner. Hver gang, vi har opdatereret 

handleplanen, mødes vi med forældrene for at inkludere dem i vores arbejde med barnet.  

Her har forældrene mulighed for at kommentere vores handleplaner og evt. tilføje noget.  



 

28 

Den styrkede pædagogiske læreplan 
 

Forældresamarbejde 
 
…………………………………………………………………………………………………….. 
 
Aarhus Kommunes fælles pædagogiske grundlag: 
 
”Et godt forældresamarbejde om børnenes trivsel, læring, udvikling  
og dannelse er af afgørende betydning. Det pædagogiske personale  
og forældrene afstemmer forventningerne til hinanden og  
samarbejdet med afsæt i den enkelte families behov, og alle skal  
opleve, at de bliver set, hørt og har indflydelse.” 
 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Vi tror på, at forældrene gør det bedste, de kan. 
Forældrene er vores vigtigste samarbejdspartnere i forhold til børnenes trivsel,  
udvikling, læring, robusthed og dannelse. Og de gør altid det bedste, de kan,  
i forhold til deres børn. At skabe stabile, varige løsninger for børnene kræver, at forældrenes 
perspektiv inddrages, at forældrenes bidrag bliver set, hørt og taget alvorligt. Forældrenes bidrag er 
afgørende for holdbare løsninger.  
Det medfører bl.a. et behov for tydelig og relevant kommunikation, der møder forældrene i 
øjenhøjde og samtidig fremhæver, hvad vi forventer af forældrene, og hvad de kan forvente af os. 
 

Hvordan samarbejder vi med forældrene om overgange? 
 
At gå fra hjem til vuggestue / dagpleje, fra vuggestue / dagpleje til børnehave og fra børnehave til 
skole er milepæle i et barns liv.  
 
Vi har et stort ansvar for, at barnet og forældrene får en så god start som muligt ved overgangene. 
Vi har naturligvis stor respekt for forældrenes viden om barnet, og vi indgår i en åben dialog i 
bestræbelserne på at lære barnet at kende og gøre overgangen lettere. 
Det er vigtigt, at vi lytter. Vi skal være oprigtigt interesserede, konstruktive og sørge for at følge op. 
Det er vigtigt, at vi er imødekommende, at vores information er vedkommende, og at vores 
forventninger er tydelige. 
Vi er forstående, nysgerrige og rummelige mht. det enkelte barns baggrund. Og vi prøver at tager 
individuelle hensyn, hvor vi kan, for eksempel ved aflevering. For forældrene skal naturligvis føle 
sig trygge ved at aflevere deres barn, og de skal være trygge ved udsigten til et nyt samarbejde.  
 
Vores forældresamarbejde om overgange sker blandt andet i form af: 
 

 Mulighed for at besøge os, inden forældrene får plads hos os. 

 Indkøringssamtaler, tilpasset forældrenes ønsker. 

 Samarbejde med sundhedsplejersken. 

 3-måneders samtaler. 

 Daglig dialog, fx ved aflevering og afhentning. Der er altid mulighed for en samtale ved behov. 

 Overleveringssamtaler ved alle overgange. 
Dialog med forældrene ved overgangen fra dagpleje til børnehave og vuggestue til 
børnehave, suppleret med et overgangsskema fra vuggestuen til børnehaven. 
Ved overgangen fra vuggestue til børnehave holder vi en overleveringssamtale med 
forældrene, hvor vi vejleder med forventninger og krav. Og sammen sætter de næste mål. 
Tilsvarende holder personalet i børnehaven skoleparathedssamtaler med forældrene / 
status-/udviklingssamtale kort efter, barnet er fyldt 5 år. 

 5-års dialoghjul og sprogtest / sprogvurderinger. 
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 Velkomstmateriale; overgangsmateriale; løbende formidling fra dagplejen / institutionen. 

 Forældremøder, forældrecaféer, åbent hus-arrangementer, oplæg hos sundhedsplejersken mv.  

 Storebørnsgrupperne: Længerevarende forløb i den sidste del af børnenes tid i børnehaven 
– et forløb med forældreinddragelse, møder på tværs af dagtilbuddet mv. 

 

Hvilke muligheder for vejledning og sparring giver vi forældre i relation til børns 
trivsel, læring, udvikling og dannelse? 
 
Samarbejdet mellem forældre og fagprofessionelle skal være tydeligt, ligeværdigt og konkret. 
Dialogen skal være båret af tillid. Vi er ansvarlige for den gode relation. Samarbejdet skal handle 
om barnet og tage afsæt i, at børn og familier er forskellige. Familiernes behov er forskellige. Det 
betyder, at samarbejdet, og ikke mindst vores vejledning, skal være målrettet, differentieret, 
inkluderende og tage afsæt i barnets læring, trivsel, udviklingstrin og nærmeste udviklingszone.  
 
Vi vægter den daglige dialog med forældrene. Vi udveksler relevant information, stille undrende 
spørgsmål, opfriske nogle praktiske ting mv. 
 
Desuden tager vores vejledning blandt andet form af: 
 

 Opstarts- og overleveringssamtaler. 3-måneders samtaler og andre samtaler efter behov. 

 Daglig dialog, evt. med input fra ressourcer som sprogvejleder, livspilot, motorikvejleder m.fl. 

 Trivselsmøder & Konsultativt forum, hvor eksterne samarbejdspartnere (psykolog, tale-
/hørekonsulenter) deltager. 

 Samtaler med udgangspunkt i / i forbindelse med SUS, sprogvurderinger, DPU, TRAS 
(udviklingsbeskrivelser og sprogtest) mv. 

 Forældremøder, fyraftensmøder, foredrag. 

 Formidling / pædagogisk dokumentation. 
 

Hvordan samarbejder vi med forældre om det enkelte barn og om skabelsen af 
inkluderende børnefællesskaber? 
 
Vi møder børnene, hvor de er. Tilsvarende er det afgørende, at vi møder forældrene, hvor de er.  
Vi ved, at forældrefællesskabets styrke er afgørende for børns inklusion og trivsel. Vi skal finde 
måder, hvorpå alle forældre er med som aktiv ressource i forhold til at skabe sunde og 
inkluderende miljøer.  
Vi vægter ærlighed, troværdighed og høj faglighed i mødet med forældrene. 
Vi arbejder på at skabe et godt samarbejde, med respekt for det enkelte individ. Et samarbejde, 
hvor vi går til forældrene med respekt og med en tro på, at de er ”eksperter i børnenes liv”.  
Vi inddrager forældrene, og vi reflekterer sammen. For eksempel har enkelte afdelinger, sammen 
med forældrerådet, udarbejdet spilleregler for fællesskaberne i børne- og forældrehøjde. 
 
Vi har et professionelt ansvar for relationen. Vi arbejder blandt andet med ”Fri for mobberi”.  
Med det i ryggen vejleder vi forældrene i, hvordan de kan hjælpe deres barn i fællesskaberne. For 
eksempel ved at opfordre til, at de laver legeaftaler, og at de støtter deres barn i at lege med 
forskellige børn – både i institutionen og i fritiden. Desuden opfordrer vi forældrene til, at de taler 
positivt om og til andre børn, forældre og medarbejdere.  
 
 

 
 
 
 
 

Eksempel: I vores daglige kontakt fortæller vi forældrene, hvis der er nye, gode og spirende 

legerelationer. Vi opfordrer forældrene til at lave legeaftaler i weekenderne, og på hver stue har 

vi en telefonliste, der er nem at gå til for forældrene. 
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Den styrkede pædagogiske læreplan 
 

Sammenhænge 
 
………………………………………………………………………………………….. 
 
Aarhus Kommunes fælles pædagogiske grundlag: 
 
”Sammenhæng i børnenes liv betyder, at skolen bygger videre  
på et tydeligt børneperspektiv, der tager over, hvor dagtilbuddet  
slipper. Det skoleforberedende arbejde i dagtilbud handler især  
om, at der i børnenes sidste år i dagtilbud etableres pædagogiske  
læringsmiljøer, der understøtter børnenes sociale kompetencer og  
færdigheder som vedholdenhed og fordybelse. Derved forberedes  
de på at møde nye sociale og faglige sammenhænge med tro på  
egne evner, nysgerrighed og gåpåmod.” 
 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Hvordan arbejder vi med læreplanstemaerne, så vi understøtter børnenes lyst til at 
lære og til at indgå i nye og kommende fællesskaber? 
 
Fra første til sidste dag i dagtilbuddet er helhed et nøgleord. Vi ser læreplanstemaerne som en 
helhed og planlægger forløb / aktiviteter, der rummer elementer fra flere læreplanstemaer. 
Læreplanstemaer, forløb og læringsmiljøer tilpasses børnenes alder, udviklingstrin og nærmeste 
udviklingszone. Desuden vurderer vi, hvordan vi: 

 Inddrager børnenes perspektiv.  

 Tager børnenes initiativer alvorligt. 

 Skaber balance mellem fordybelse og udfoldelse. 

 Skaber plads til at mødes på tværs, så børnene får øje på nye relationer. 

 Skaber tryghed, fremhæver børnenes styrker, støtter børnenes udfordringer og 
understøtter børnenes motivation for at lære. 

 
Når børnene nærmer sig skolestarten, er storebørnsgrupperne et godt eksempel på, hvordan 
børnene øver sig i at indgå i nye sammenhænge og får udviklet deres sociale kompetencer i 
mødet med nye børn, nye voksne, nye aktiviteter og nye rammer. 
 
 

Hvordan tager vi ansvar for en god overgang, for eksempel ved at understøtte deres 
mod på nye udfordringer, deres evne til fordybelse, vedholdenhed og til at tage 
initiativ til at indgå i nye relationer? 
 
I vores samarbejde – med forældrene; mellem vuggestue/dagpleje og børnehave; mellem 
børnehave og skole; med sundhedsplejersker og andre samarbejdspartnere – er det vigtigt, at vi 
udveksler de oplysninger, der er relevante for, at vi sammen kan skabe de bedst mulige 
betingelser for barnets udvikling og trivsel. 
 
Vi skal både arbejde med børnenes parathed til at gå nye udfordringer i møde – og hvordan 
børnene giver plads til nye i fællesskabet. En del af arbejdet med barnets alsidige personlige 
udvikling er, at barnet lærer at navigere i de forskellige arenaer (hjemmet, institutionen og kan 
håndtere, at nogle rammer er på én ene måde det ene sted og anderledes et andet sted. 
 
Vi forbereder børnene på, hvad de er på vej til. Vi skaber rammer og rutiner, forudsigelighed og 
tryghed. Vi italesætter positivt, at de skal videre til næste trin. 
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Vi giver også gerne børnene mulighed for at lære nye fysiske rammer – og de nye primære voksne 
– at kende. Følelsen af sammenhæng er vigtig for både børn og voksne.  
 
På den måde er vores tværgående samarbejde med til at udvide børnenes horisont. Forløbene i 
storbørnsgrupperne skaber rammer for, at børns sociale fællesskaber udvides og udvikles.  
Desuden er forløbene med til at fortsætte børnenes øvebaner mht. at holde fokus, lytte til hinanden 
og lære sociale spilleregler – fx at man kan vente på tur, at man forstår og følger reglerne i en leg, at 
man er en god kammerat, at man tør prøve kræfter med udfordringer, men også tør spørge om hjælp. 
 
 

Hvordan tilrettelægger vi et gensidigt forpligtende samarbejde mellem dagtilbud og SFO/ 
skole og forældre for meningsfulde overgange fra dagtilbud til skole og fritidstilbud? 
 
Vores arbejde i dagtilbuddet handler ikke ”blot” om at gøre børnene parate til at starte i skole – det 
handler om at ruste dem til at tage det næste skridt i livet. Det er et samarbejde, hvor forældrene 
skal være med som aktive medspillere, og hvor skolerne skal være parat til at tage imod børnene. 
 
Vores dialog med forældrene om den kommende skolestart bygger på mange af de samme 
elementer som vores øvrige overgangs-dialoger – opstartssamtaler, informationsmøder, SUS-
samtale, skriftligt materiale om overgangen – men bliver gradvist intensiveret med fokus på at 
forberede forældrene på, hvad barnet skal kunne på næste trin. 
 
I vores dagtilbud har vi i mange år prioriteret et tæt lokalt samarbejde, ikke mindst med skolerne. 
At sørge for en rød tråd gennem barnets liv kommer barnets trivsel og udvikling til gode. 
Vi værner om den sammenhæng gennem en række møder og tiltag, for eksempel: 

 Skoleparathedssamtaler med forældrene / status-/udviklingssamtale kort efter, barnet er 
fyldt 5 år. 

 5-års dialoghjul og sprogtest / sprogvurderinger. 

 Storebørnsgruppe: Længerevarende struktureret forløb i den sidste del af børnenes tid i 
børnehaven – et forløb med forældreinddragelse og møder på tværs af dagtilbuddet. 

 Overleverings- og tilbageløbsmøder med skolerne. 

 Planlagte besøg og plads til uformelle møder / besøg. 

 Overgangsmateriale til forældrene. 

 Forældremøder, fyraftensmøder, foredrag. 

 Formidling / pædagogisk dokumentation. Nyhedsbreve og mindre opslag, evt. med gode råd. 
 
Samarbejdet med skolerne tager også form af fælles indsatsområder, lokaldistriktsmøder mv. – og 
har desuden fundet sted i forbindelse med fælles oversættelse af Børne- og Unge-politikken, 
kvalitetssamtaler, fælles indsatsområder i lokale udviklingsplaner, fælles lokale aktiviteter / 
projekter mv. 
At der på flere områder er en stærk sammenhæng mellem dagtilbud og skoler kommer 
forhåbentlig børnene til gode, når samarbejdet handler om de kommende / nye skoleelever. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Eksempel: Cirka fem gange, inden børnene skal starte i skole, mødes vores storebørnsgruppe 

med de andre storebørnsgrupper i distriktet. Børnene elsker de dage. De glæder sig altid til at 

komme ud og lege med ’de andre store’ og lave nye venskaber på tværs. Som et barn sagde, 

efter at vi senest havde været af sted: ”Jeg har fået en ny ven, som jeg ikke kendte før” . 
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Den styrkede pædagogiske læreplan 
 

Inddragelse af lokalsamfundet 
 
………………………………………………………………………………………….. 
 
Aarhus Kommunes fælles pædagogiske grundlag: 
 
”Som led i arbejdet med læreplanen skal dagtilbuddet overveje,  
hvordan lokalsamfundet i form af fx skoler, biblioteker, museer,  
idrætstilbud og -faciliteter, plejehjem, erhvervsliv mv. kan inddrages  
med henblik på at styrke dagtilbuddets pædagogiske læringsmiljø.” 
 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Hvilke ressourcer og mulige kontakter er til stede i vores  
lokalsamfund, og har vi kontakt hertil? 
 
Vi indgår i en hel del lokale samarbejder og gør brug af flere lokale ressourcer. For eksempel: 
 

 Distriktsskolerne: Lisbjergskolen og Bakkegårdsskolen og samarbejdet med SFO’en. 

 Ældrecenter / lokalcenter. 

 Samarbejdet med kirker. 

 Samarbejde med sundhedsplejerske og mødregrupper inden institutionsstart. 

 Lisbjerg Fritidsliv. LST Beboerforening. 

 Helhedsplanen Trigeparken. Trige Kombi-bibliotek. 

 Bomis i Spørring. Støtteforeningen for børn i Spørring. Deltagelse i byfest mv. 

 Samarbejde med socialfaglig medarbejder. 

 Lokale naturområder – Lisbjergskoven, grusgraven i Spørring, boldbaner, multibane, 
legepladser, parker, stier, shelterpladser mv. 

 Forbrændingsanlægget i Lisbjerg. Affaldsindsamlingen. 

 Lokale butikker (Brugsen / Rema), cykelforløb, bondegårdsbesøg; lokale sportsforeninger mv. 

 Samarbejdspartnere /oplevelser / udflugtssteder lidt længere væk end det umiddelbare 
nærområde: Aros, domkirken, Egå Engsø, Naturhistorisk Museum, Natursamarbejdet / ULF 
i Aarhus, Børnekulissen, Dokk1 m.fl. 

 Forældrene / familiemedlemmerne deltager i arrangementer som fælles spisning, 
arbejdsdage, bedsteforældredage og lignende. 

 Aftaler om at låne legeplads og sportsplads til byfest og lignende. 
 
 

Hvordan kan disse bruges og inddrages i at skabe eller understøtte pædagogiske 
læringsmiljøer? 
 
Overordnet ønsker vi, at børnene udvikler sig til individer, der er lokalt forankrede, men har globalt 
udsyn. Det har afsæt i, at vi mener, at børnenes læring og udvikling fra en tidlig alder er en 
dynamik mellem udrejse og hjemkomst – en konstant rejse mellem at udforske det ukendte og at 
komme hjem med nye erfaringer, som skal flettes sammen med tidligere erfaringer. 
 
Vi skal tænke over, hvilken læring et lokalt samarbejde eller en oplevelse i lokalområdet kan være 
fundament for. Hvordan hænger det sammen med vores læringsmiljøer, og hvilke læreplanstemaer 
kan komme i spil? 
 
Det betyder noget for børnenes tilknytning til lokalområdet, at de oplever sammenhæng. 
Et levende, gensidigt lokalt samarbejde kan øge børnenes kendskab til lokalsamfundet. 
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 Det kan vise børnene, at nærområdet er mere end turene mellem hjem, daginstitution, 
Rema 1000 og Brugsen. 

 Det kan udvide børnenes horisont og udvide læringsmiljøerne. 

 Det kan åbne børnenes øjne for, at lokalområdet kan bruges til noget, og at man selv kan 
gøre gavn i sit nærområde. 

 Det giver møder på tværs – af generationer; traditioner; kulturer mv. 

 Det kan give nogle af de første erfaringer med, hvordan frivilligt arbejde ser ud– fx 
Bogspilloppen. 

 Det kan bidrage til gode overgange – sundhedspleje, skole mv. 

 Det kan øge synligheden af vores institutioner over for lokalområdet. 
 
 

Hvordan kan dagtilbuddet i samarbejde med bestyrelsen åbne sine fysiske 
faciliteter til lokalområdets behov for herved at understøtte børns trivsel, læring, 
udvikling eller dannelse? 
 
Legepladser er åbne uden for institutionernes åbningstider.  
Visse steder kan forældrene selv stå for fællesspisning i forlængelse af åbningstiden, og forældre 
kan fx benytte lokaler som gymnastiksalen i Spørring.  
 
Det er en løbende dialog, hvor vi også undersøger, om bygninger, lokaler eller legepladser kan 
lånes ud til forældrearrangementer, mødregrupper eller lignende. Desuden er det en overvejelse 
værd, hvordan vi i højere grad kan opsøge borgere, lokalcentre, frivillige m.fl. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eksempel:  Ud over, at forløbet omkring den årlige affaldsindsamling knytter sig til flere  af 
læreplanstemaerne, oplever vi, hvordan forløbet sætter små spor i børnenes bevidsthed. 
Børnene oplever, at de er med til at gøre en forskel. De bliver benovede over de store maskiner, 
de ser på genbrugsstationen i Lisbjerg. De lærer noget om konsekvenserne ved, at vi smider 
ting i naturen og får gode ideer til, hvordan de affaldssorterer derhjemme. Vi oplever, at 
børnene bliver mere opmærksomme på deres omgivelser. Og vi tror på, at når vi gør noget i 
fællesskab, så hjælper det. 
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Den styrkede pædagogiske læreplan 
 

Ledelse 
 
………………………………………………………………………………………….. 
 
Ledelse – Aarhus Kommunes fælles pædagogiske grundlag: 
 
”Ledelsen har ansvaret for, at personalet besidder viden og  
konkrete kompetencer til at kvalificere det pædagogiske  
læringsmiljø og til at inddrage forældrene. Ledelsen understøtter  
og kvalificerer faglige, pædagogiske refleksioner hos personalet via  
facilitering, sparring og løbende metodeudvikling med fokus på  
udvikling af de pædagogiske læringsmiljøer og på at skabe  
stærkere læringsfællesskaber.” 
 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Hvordan sikrer og understøtter ledelsen, at den pædagogiske praksis  
ledes gennem den styrkede pædagogiske læreplan? 
 
Det er ledelsens ansvar, at den styrkede læreplan er dagtilbuddets fælles styringsværktøj. 
Det er ledelsens ansvar, at vi har en systematik, hvor afdelingerne på baggrund af relevant data 
arbejder med læreplanstemaerne og det fælles pædagogiske grundlag. 
Ledelsen skal arbejde for, at medarbejderne kender de overordnede læringsmål, så det fælles 
pædagogiske grundlag kommer ind under huden og bliver en naturlig del af den pædagogiske praksis. 
 
Derudover handler det om: 

 At sikre en struktur, der gør, at vi kommer omkring alle læreplanstemaerne i løbet af året. 

 At sikre rammerne for at reflektere, øve os og evaluere. 

 At have en fælles faglig bevidsthed, hvor vi sammen øver os på at se på en aktivitet, en 
hverdagsrutine eller et læringsmiljø ud fra, hvilken læring der er i spil, og hvilke 
læreplanstemaer, der kan komme i spil. 

 At ansvaret for at reflektere over læreplanstemaer – samt ansvaret for at brede viden, 
målsætninger og øvebaner ud til kolleger – uddelegeres til pædagogerne. 

 At både formelle møder (MUS-samtaler, stuemøder, personalemøder) og mindre formelle 
møder kan bruges til at formulere og følge op på øvebaner. 

 At have en kultur, hvor medarbejderne efterspørger sparring og opfølgning på øvebaner. 

 At bevare fokus på det, der lykkes, og fremhæve succeserne. 

 At inddrage medarbejderne i udformningen af læreplanen, så de er med i proces, produkt 
og formuleringen af målsætninger.  

 
 

Hvordan sikrer ledelsen en løbende udvikling af personalets viden og kompetencer?  
 
Vi øver os på at blive skarpere til at arbejde systematisk med både kvantitative og kvalitative data 
med henblik på progression.  
Processen vedr. ”Stærkere fællesskaber” har været med til at skærpe vores bevidsthed om, 
hvordan vi løfter på den bedste måde.  
Vi skal gøre mere af det, der virker. Det kræver en større fælles bevidsthed om, hvad der virker. 
Når vi træffer et valg eller står for en aktivitet, skal det være noget, vi gør med børnenes udvikling 
for øje. Det er et led i bestræbelserne på, at børnene skal blive så dygtige, som de kan. 
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Andre led i vores bestræbelser er blandt andet: 

 En stærk evaluerings- og feedback-kultur. Vi skal turde tale højt om, at vi øver os på noget. 
Vores nysgerrige, åbne og undrende tilgang til børn og forældre skal også gælde over for 
kollegerne. Ledelsen skal være foregangspersoner for en tilgang, hvor vi tør sætte 
spørgsmålstegn ved den pædagogiske praksis – ud fra en fælles forståelse af, at det er 
opgaven, der er i fokus, og ikke personen. 

 Fælles personalemøder – fælles viden på tværs af dagtilbuddet. 

 Faglige fyrtårne skal gå forrest med at brede viden ud i praksis. 

 At prioritere tid til, at medarbejdere, der får kompetenceudvikling (for eksempel krop- og 
bevægelsesassistenter, sprogvejledere m.fl.) videreformidler den relevante, praksisnære 
viden til kollegerne. 

 Relevante kurser. Fokus på samarbejde med eksempelvis SOSU-skolen og VIA. 

 At vi fortsat er bevidste om at løfte i flok – og guider forældrene i, hvordan de løfter med. 
 
 

Hvordan understøtter organiseringen af dagligdagen, at der er mulighed for faglig 
refleksion over egen og fælles praksis? 
 
Ledelsen understøtter en kultur, hvor der er fokus på, at vi går til noget (for at blive opkvalificeret) i 
stedet for at gå fra noget.  
 
Derudover handler det blandt andet om: 

 Ledelse tæt på den pædagogiske praksis / refleksioner i det pædagogiske rum for at få øje 
på kvalitative udtryk, der handler om god læring / pædagogik.  

 Stærkere Læringsfællesskaber. Kolbs læringscirkel. Sprogvurderinger, dialoghjul, 
skoleparathedsskemaer, samarbejde om overgangen mellem skole og dagtilbud mm. er 
eksempler på, hvordan vi tager afsæt i kvalitative og kvantitative data i bestræbelserne på 
at optimere vores pædagogiske arbejde. 

 At sikre rum til refleksioner – stuemøder, forberedelsestid, personalemøder, pædagogiske 
dage osv. De faglige fyrtårne kan spille en rolle i at få udnyttet hverdagsrutinerne til 
øvebaner og refleksion. 

 At sikre opfølgning på øvebaner, aftaler i MUS-samtaler, faglige dialoger mv. 

 At sikre, at relevant kommunikation kommer ud til de relevante modtagere. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eksempel: I en afdeling har medarbejderne - med de faglige fyrtårne som indpiskere og 
sparringspartnere - haft et forløb, hvor de har brugt Kolbs læringscirkel til at reflektere over 
overgange. En stue har for eksempel arbejdet med forskellige praktiske tiltag i forhold til 
selvhjulpenhed. Med faglige fyrtårne og ledelsen i ryggen har personalet - ud fra nogle 
øvebaner, der hænger sammen med hverdagen - haft tid til at reflektere over egen praksis. 
Medarbejderne har undervejs indsamlet data, så de på det næste møde kunne fremlægge tegn 
på børnenes progression på et oplyst grundlag – og derfra reflektere over fortsat praksis.  
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Den styrkede pædagogiske læreplan 
 

Det fysiske og æstetiske børnemiljø 
 
……………………………………………………………………………………………….. 
 
Aarhus Kommunes fælles pædagogiske grundlag: 
 
”Det fysiske miljø bør invitere til leg, udforskning af omgivelserne og  
såvel fysisk aktivitet som fordybelse, både inde og ude.  
Den fysiske indretning bør være fleksibel i forhold til at  
kunne bruges til varierende pædagogiske formål, men bør  
samtidig muliggøre kontinuitet i længerevarende lege og  
andre aktiviteter.” 
 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Hvordan skaber vi rammer og indretning, der understøtter mulighederne for forskellige 
voksen- og børneinitierede aktiviteter, leg, fordybelse, fysisk udfoldelse mv.? 
 
Et godt børnemiljø er et miljø, hvor der er sikkert og trygt, hvor børnene trives, udvikler sig, møder 
passende udfordringer, lærer nyt, får plads til at lade fantasien udfolde sig – og plads til fordybelse.  
Indretningen skal være fleksibel, så vi kan tage udgangspunkt i den aktuelle børnegruppe og 
dennes interesse.  
 
Lege- og læringsmiljøerne skal være indbydende, overskuelige og signalstærke. 
Lege- og læringsmiljøerne skal rumme forskellige legestationer og indbyde til forskellige typer lege, 
hvor forskellige slags kræfter og kompetencer kommer i spil. 
Lege- og læringsmiljøerne skal sende tydelige signaler om, hvad man kan, og hvad rammerne 
indbyder til. Det hjælper langt de fleste børn, ikke mindst børn i udsatte positioner. 
 
Børnemiljøet skal vurderes og tilpasses ud fra et børneperspektiv - i det omfang, det er muligt.  
Vi skal sætte os i børnenes sted. Er et rum set fra børnehøjde blot en labyrint af bordben og 
stoleben, eller kan rummet være så meget mere? 
 
Der skal være mulighed for små rum, så der skabes en følelse af sammenhæng og muligheder for 
fordybelse for børnene. Desuden skal vi være opmærksomme på, om: 

 Rummene er nemme at overskue og afkode for børnene. 

 Legetøjet har sin rette plads. 

 Der ryddes op i løbet af dagen, så børnene nemt kan finde tingene og inddrage dem i deres 
leg. 

 
 

Appellerer vores fysiske rammer i alle afdelinger til børnenes nysgerrighed og lyst 
til at udforske såvel inde som ude? 
 
Der skal være plads til forskellige typer lege, til at få øvet motoriske, sproglige og sociale 
kompetencer og til at få alle sanser i spil. Der skal være plads til mange slags små 
opdagelsesrejser – og der skal være tid og rum til fordybelse. 
 
Vi skal være opmærksomme på, om vi har et enkelt og for børnene overskueligt indemiljø 
(begrænse sanseindtryk) med respekt for udstilling af børnenes kreative produkter. 
Udemiljøet skal appellere til både de store bevægelser og de lidt mindre. Terrænet skal være 
varieret, appellere til alle sanser, rumme flere muligheder for at udforske og for at udfolde sig.  
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Hvordan kan vi understøtte mulighederne for at bruge vores rammer optimalt?   
 
Vi skal være opmærksomme på, hvordan rammerne fungerer i børnehøjde. 
Der skal ligge pædagogiske overvejelser bag indretningen. 
Vi skal gå forrest mht. at anvise muligheder og invitere børn ind.  
Vi skal gå forrest mht. at vise, hvor mange forskellige ting et rum kan bruges til. 
Vi skal være opmærksomme på, om vaner hindrer nytænkning. Vi skal ruske op i det, vi plejer. 
Rummene, legestationerne, anvendelses- og udfoldelsesmulighederne skal give plads til hinanden. 
Vi skal være opmærksomme på at skabe stillerum og træffe hensigtsmæssige valg mht. hvordan 
legestationerne er placeret i forhold til hinanden.  
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Eksempel: Et klatrestativ kan være et mangfoldigt læringsmiljø. En større gruppe børn legede 
omkring vores store klatrestativ, men kunne ikke rigtig få gang i en leg. Nogen syntes 
klatrestativet var ”for nemt”, andre at det var højt, og andre ville bare helst lege ”far-mor-børn”. 
En pædagog spørger, om han må komme med en idé. Med et garnnøgle kan klatrestativet 
omdannes til en laser-bane og fange-legs zone nede i sandkassen. Alle skal op i klatrestativet, 
og rører de en laser tråd, skal de rutsje ned og er ”fri” igen. Men nede i sandkassen venter 
”zombien” og vil spise dem, og de skal skynde sig op i sikkerhed igen. 
 

Eksempel: Dagplejerne laver en motorikbane i legestuen. Børnene hjælper til, men det er 
dagplejerne, der organiserer og bygger motorikbanen. Da banen er bygget, bliver børnene 
inviteret til at prøve banen. De børn, der er mest usikre på benene, får en hånd, men flere af de 
store kan godt selv. Der bliver grinet og tumlet, og alle børn vil gerne prøve igen og igen. Så det 
er en udfordring at skulle vente på, at der bliver plads til én på motorikbanen.  
 

Eksempel: Problemer med ”for vilde lege” på gangen mellem børnehavens to stuer blev løst ved 
at genindrette stuerne, så indretningen kom til at understøtte vores pædagogik. Stuerne blev 
indrettet, så børnenes ”vilde” lege kunne være derinde, hvor flest voksne var. De voksne havde 
herned mulighed for at stå på sidelinjen og hjælpe børnene i deres lege, så de ”vilde lege” ikke 
blev så vilde, at de kom til at ekskludere nogen. Gangen blev indrettet med puslespil og spil, 
hvor en voksen kunne være sammen med mindre grupper af børn ad gangen, som en afveksling 
til de mere fysiske lege og som rum til at invitere børn, der måske trængte til at blive udfordret 
med spil-aktiviteter. 
 

Eksempel: I legestuens have er der flere højbede, som skal plantes til med grøntsager. Børnene 
er ivrige hjælpere og er klar med planter og skovle. Dagplejerne hjælper det enkelte barn, og der 
bliver snakket om gulerødder og persille, og om hvornår det mon bliver klar til at blive spist. Små 
jordbærplanter bliver plantet, og børnene hjælper med at vande dem med deres små 
vandkander. 
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Pædagogisk personale 
 
…………………………………………………………………………..…………….. 
 
Aarhus Kommunes fælles pædagogiske grundlag: 
 
”Det pædagogiske personale skal sammen skabe et pædagogisk  
læringsmiljø, hvor der er plads, tid og ro til at være barn. Det er  
hensigten, at legen og den legende tilgang til læring, barnets  
interesser, undren og nysgerrighed, samt det pædagogiske  
personales viden om at fremme læring og udvikling, er  
udgangspunktet for de læreprocesser, som barnet indgår i. For at  
kunne lykkes med dette, er det centralt, at det pædagogiske personale  
i det interne arbejde både kan tage ledelse og give følgeskab.” 
 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Hvordan organiserer det pædagogiske personale arbejdet, så vores fokus er på 
børnenes individuelle behov for støtte, guidning og udfordring i deres leg og 
aktiviteter? 
 
Vi forsøger at dele børnene op i mindre grupper, så medarbejderne kan have et bedre kendskab til 
hvert enkelt barn. Vi sikrer en god balance mellem hensyn til børnefællesskaber, børnegrupper og 
hensyn til det enkelte barns individuelle behov, udviklingstrin og udfordringer. 
 
Vi skal tilbyde børnene en genkendelig struktur i hverdagen, og vi skal rammesætte de forskellige 
pædagogiske tiltag. Vi skal kunne navigere i uforudsigelige og omskiftelige vilkår for at kunne 
tilbyde børnene trygge og forudsigelige rammer. 
 
Vi udfører det arbejde, den givne situation, børnegruppe eller det enkelte barn kræver. Vi 
tilrettelægger pædagogiske aktiviteter og fastsætter mål ud fra børnenes nærmeste udviklingszone, 
og vi tager højde for legitime deltagelsesbaner. Vores læringsmiljøer er tilpasset aldersgruppens 
behov såvel som enkelte børns behov – og levner rum til at gribe børnenes initiativer. 
 
Vi guider, støtter og motiverer det enkelte barn gennem dagligdagens udfordringer, så de øver sig i 
at blive mere selvhjulpne. Gennem et tæt samarbejde med forældrene og mellem kollegerne 
udnytter vi vores fælles indsigt til at gå forrest som voksne rollemodeller. Desuden er vi 
opmærksomme på lege- og læringsrum, hvor børn kan være gode rollemodeller over for hinanden. 
 
 

Hvordan støtter det pædagogiske personale hinanden i at være gode rollemodeller, 
der bekræfter og inspirerer børnenes kreativitet, nysgerrighed og 
eksperimenterende leg? 
 
Det gode samarbejde, der støtter og udvikler, bygger på åbenhed, anerkendelse, lydhørhed, 
sparring, feedback og evnen til at give og modtage konstruktiv kritik. 
 
Der skal være mulighed for, gennem mødeaktivitet, at reflektere i fællesskab over pædagogiske 
udfordringer og planlægning af aktiviteter. Vi skal dele vores viden og være i dialog om både børn 
og faglige tiltag. Vi er forpligtede til at dele det, der virker. Desuden er vi forpligtede til selv at 
opsøge relevant viden. 
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Vi skal inspirere og udfordre hinanden i vores praksis og gå med på hinandens ideer, lege og 
kreative aktiviteter. Vi skal sikre, at vi har rum til at reflektere, til at udfordre vores praksis og til at 
udfordre vores comfort zone.  
Vi har hver især et ansvar for, at vi fastholder et fælles fokus på børnenes læring og udvikling – og 
på, hvordan vi skaber rammerne for børnenes læringsudbytte. 
Der skal være mulighed for at arbejde temaorienteret, både med de tætte kolleger og øvrige 
kolleger i huset eller dagtilbuddet, så man har mulighed for at engagere sig, fordybe sig og 
inspirere hinanden i fælles projekter. 
 
 

Hvad kræver det af den enkelte, når der skal være en intenderet pædagogisk tilgang 
til børnene over hele arbejdsdagen i såvel børne- som vokseninitierede aktiviteter? 
 
Det kræver engagerede og fagligt velfunderede voksne, der er bevidste om, at barnet lærer noget 
hele dagen og i alle situationer. Der skal være fokus på børnenes udviklingstrin, nærmeste 
udviklingszone, trivsel, læring, selvhjulpenhed og dannelse. 
 
Vi skal være bevidste om, hvad vi ønsker, at børnene skal lære i en given sammenhæng. Vi skal 
være bevidste om os selv som rollemodeller, samtidig med at vi kan følge børnenes initiativer og 
ideer eller selv gå forrest mht. at skabe aktiviteterne. 
Vi skal kunne komme ind til en igangværende aktivitet, eller midt i et rutineskift, med fornyet energi 
og kan tage over, samt have fokus på, hvornår og hvordan man kan hjælpe. 
 
Vi skal være nærværende, omstillingsparate, kunne tage lederskab, have overblik, skabe struktur 
og planlægge. Den enkelte skal turde sætte sig selv i spil og indgå i kommunikation, dialog og 
sparring med kolleger og ledelse. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eksempel: Klokken er 08.30, og vi vil starte samlingen. Vi sætter alle børnene i en rundkreds på 

tæppet og placerer os strategisk i forhold til de børn, vi har på stuen og deres behov. Som altid 

starter vi samlingen med at synge om hvert enkelte barns og voksnes navn. Vi starter med barnet 

M. De andre børn peger på hende og siger, hvor hun er. Nogle af børnene synger med og laver 

bevægelser til navnesangen, andre laver kun bevægelserne. Og de helt små på stuen kigger 

nysgerrigt rundt på de andre børn og de voksne. Herefter snakker vi om, hvilke børn der mangler, 

og hvad de mon laver. 

Nu er det blevet tid til at snakke om vores tema: Sommerfugle. Vi synger sangen om 

sommerfuglen. Ud fra vores materiale snakker vi med børnene om sommerfuglens livscyklus: æg-

larve-puppe-sommerfugl, hvad de spiser, hvor de lever osv. Vi øver de forskellige farver på 

sommerfuglen. Et af børnene påpeger, at den hvide sommerfugl kun er hvid. Vi bliver sammen 

nysgerrige på, hvorfor den er hvid og finder svaret vha. iPad’en. Vi skal nu prøve at lege 

sommerfugle. Vi starter med at krølle os sammen. Vi voksne hjælper børnene – vi er nu æg. Vi 

klækkes og bevæger os ud som larver, der bliver længere og længere. Og så ligger vi helt stille 

og bliver en puppe. Vi voksne lægger et tæppe over børnene, tæt på deres kroppe, så de kan 

mærke ”skallen” omkring dem. Flere af børnene griner. Den voksne spørger: ”Hvad bliver vi så til 

nu?” Et af børnene springer op og udbryder: ”En sommerfugl!” 

 



 

40 

Den styrkede pædagogiske læreplan 
 

Dokumentations- og refleksionspraksis 
 
……………………………………………………………………………………………….. 
 
Aarhus Kommunes fælles pædagogiske grundlag: 
 
”Ledelsen har ansvaret for, at det pædagogiske personale  
løbende reflekterer over, hvordan de pædagogiske  
læringsmiljøer understøtter børnegruppens trivsel, læring,  
udvikling og dannelse. Refleksionen forudsætter, at man er  
nysgerrig og undersøgende på hinandens praksis, søger  
sparring og tilbyder hjælp. Samtidig skal man turde udfordre  
hinandens vaner og rutiner og gøre det naturligt at dele viden og  
ideer til nye løsninger på tværs.” 
 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Hvordan skaber vi en feedbackkultur, så refleksion over egen og fælles praksis 
bliver en naturlig del af hverdagen? 
 
Stærkere læringsfællesskaber og Kolbs læringscirkel danner fundamentet for vores praksis mht. 
reflekterende dialoger.  
Som Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) fremhæver, er det vigtigt at skabe ”et tillidsbaseret og 
professionelt kollegialt fællesskab, hvor I kan udfordre hinandens praksis og perspektiver.” 
Ledelsen og de faglige fyrtårne skal sikre, at arbejdet med at implementere Kolbs læringscirkel 
fortsætter, så vi understøtter medarbejdernes mulighed for at reflektere over egen praksis, og er i 
dialog med hinanden om den fælles pædagogiske praksis. 
Ledelsen er ansvarlig for, at Kolbs læringscirkel anvendes som metode i de reflekterende dialoger. 
Desuden har ledelsen ansvaret for, at fundamentet for dialogerne er baseret på data.  
 
 

Hvilke data er meningsfulde for os at indsamle og tage udgangspunkt i, når vi skal 
reflektere over vores daglige pædagogiske arbejde og børnenes udbytte heraf?  
 
For at sikre at børnenes trivsel, udvikling og læring – sideløbende med at de pædagogiske 
læringsmiljøer udvikles og fungerer, skal data pege op mod de overordnede mål for 
læreplanstemaerne. Data kan både være kvalitative og kvantitative og skal give mening i forhold til 
temaet, der arbejdes med.  
Grundlaget for fælles faglig refleksion er, at alle er klar over, hvorfor, hvad og hvordan de 
dokumenterer. Det er afgørende at være klar over, hvad formålet er, og hvem målgruppen for 
dokumentationen er. Og dokumentationen skal bidrage til et skarpere billede af, hvordan 
læringsmiljøet giver forskellige børn rum til at udvikle sig. 
 
Data indsamles løbende og kan blandt andet være nedskrevne praksisfortællinger, 
trivselsundersøgelser blandt børnene, materiale fra Hjernen og Hjertet, observationer mm.  
For at kunne se en progression, både hos børn og voksne, og for at kunne sammenligne 
udviklingen i dagtilbuddet, vil ledelsen og de faglige fyrtårne udarbejde en plan over, hvilke data vi 
indsamler med henblik på evaluering. 
Ledelsen arbejder med Kolbs læringscirkel som metode på teammøder. Metoden danner også 
grundlag for vores feedback og sparringsforløb, der foregår på teammøder eller på dialogmøder 
med dagtilbudslederen. 
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Hvordan involverer vi børnene i den løbende refleksion og dokumentation? 
 
Vi anser læreplanen og ikke mindst læringsmiljøerne for dynamiske, og de kan derfor udvikles 
løbende. Gennem observationer og opfølgning vurderer vi, om de opfylder kravene til, at børnene 
kan udvikle sig, fordybe sig. Desuden vurderer vi, om læringsmiljøerne giver ny næring til 
børnenes leg. 
 
Vi undersøger løbende børnenes holdninger og synspunkter gennem de forløb, vi har med dem 
ved samling eller i mindre grupper. Vi undersøger deres trivsel ved interviews. 
Trivselsundersøgelsen i børnegruppen skal ligge fast for alle afdelinger, så den er sammenlignelig. 
Den udarbejdes af ledere og faglige fyrtårne. 
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Den styrkede pædagogiske læreplan 
 

Evaluering 
 
………………………………………………………………………………………….. 
 
Aarhus Kommunes fælles pædagogiske grundlag: 
 
”En evaluerende pædagogisk praksis handler om at udvikle  
kvaliteten […] i dagtilbuddet, afdelingen og i den enkelte gruppe,  
men også om den samlede retning for og udvikling af hele  
dagtilbudsområdet. Der skal være en balance mellem menings- 
fuld lokal dokumentation, refleksion over egen og fælles praksis  
og den fortsatte kommunale tilsynsforpligtelse i forhold til dagtilbud…” 
 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Hvilke oplysninger og dokumentation har vi brug for med henblik på at vurdere 
sammenhængen mellem de pædagogiske læringsmiljøer og børnenes udbytte? 
 
Læringsmiljøerne planlægges med afsæt i de seks læreplanstemaer. Det betyder, at de data, vi 
indsamler, skal dokumentere de 12 læringsmål.  
Børnenes udbytte ses blandt andet via Hjernen og Hjertet for det enkelte barn og gennem de 
trivselsundersøgelser, vi selv gennemfører.  
Det kræver, at vi er meget målrettede i vores overvejelser om formålet med det enkelte 
læringsmiljø. Det kræver også refleksion over målet for både det enkelte barn og for den samlede 
børnegruppe. 
 
 

Hvordan organiserer vi indsamling af netop den relevante dokumentation, der kan 
øge de voksnes viden om, hvad der virker for børnene? 
 
Hvad vil vi evaluere? Hvilken evalueringsmetode vil vi bruge? 
Tydelige svar på de spørgsmål har afgørende betydning for, hvad vi skal dokumentere, så vi fra 
dag 1 dokumenterer det relevante. Kvaliteten af den pædagogiske dokumentation, vi står med til 
sidst, afhænger af, at vi gør det rigtige forarbejde. 
 
Ledelse og fyrtårne udarbejder en liste over dokumentation, som understøtter de 12 mål i 
læreplanerne.  
Den enkelte leder i afdelingen er ansvarlig for en systematik, der sikrer en ramme for 
medarbejdernes refleksion over deres praksis, og en ramme der giver mulighed for yderligere 
udvikling.  
Den enkelte leder sikrer sammen med afdelingens faglige fyrtårn(e) en løbende opsamling af 
dokumentation og en løbende evaluering af temaer og læringsmiljøer. Det kan for eksempel ske på 
afdelingens personalemøder eller i andre lignende mødefora.  
Dagtilbudslederen understøtter de pædagogiske lederes opgave på dialogmøder og teammøder.  
 
 

Hvordan kan vi skabe en stærk evalueringskultur med videndeling på tværs af 
afdelingerne, der medfører bedre læringsmiljøer for børnene? 
 
Som Danmarks Evalueringsinstitut fremhæver, er ”En systematisk og udviklende evalueringskultur 
central for den løbende udvikling af den pædagogiske praksis… At evaluere er at vurdere og 
reflektere over den pædagogiske praksis, I har i dag, for at gøre jeres praksis bedre i morgen…  



 

43 

Et overordnet formål med evalueringen skal være at blive klogere på, hvordan I kan udvikle jeres 
læringsmiljø, så børnene kan udvikle sig i læringsmiljøet.” 
 
Ledelsen i dagtilbuddet laver klare aftaler om, hvordan vi organiserer indsamlingen af 
dokumentation, så vi får sammenlignelige resultater på tværs af dagtilbuddet.  
Vi sikrer en ramme for, at vi arbejder med Kolbs læringscirkel som metode i de reflekterende 
dialoger. 
På tværs af dagtilbuddet sikrer dagtilbudslederen kvartalsvise møder med fyrtårne og ledere. 
Formålet med møderne er en fælles refleksion over de processer, der er etableret i afdelingerne, 
samt de indsamlede data.  
På dagtilbuddets fælles personalemøde en gang årligt sikres et forløb med det formål at 
kompetenceudvikle og styrke arbejdet med de pædagogiske læringsmiljøer.  
Det er dagtilbudslederens ansvar at skabe en ramme for evaluering i MED-udvalget og i 
bestyrelsen.
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