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Den pædagogiske læreplan udgør rammen og den fælles retning for
vores pædagogiske arbejde med børnenes trivsel, læring, udvikling og
dannelse. Læreplanen er et levende dokument, som kort beskriver
vores pædagogiske overvejelser og refleksioner med eksempler, der
er retningsgivende for det daglige pædagogiske arbejde.
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Ramme for udarbejdelse af den pædagogiske
læreplan

Den pædagogiske læreplan udarbejdes med udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag samt
de seks læreplanstemaer og de tilhørende pædagogiske mål for sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og børns læring.
Rammen for at udarbejde den pædagogiske
læreplan er dagtilbudsloven og dens overordnede

formålsbestemmelse samt den tilhørende bekendtgørelse. Loven og bekendtgørelsen er udfoldet i
publikationen Den styrkede pædagogiske læreplan,
Rammer og indhold. Publikationen samler og formidler alle relevante krav til arbejdet med den pædagogiske læreplan og er dermed en forudsætning for at
udarbejde den pædagogiske læreplan. Derfor hen-
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vises der gennem skabelonen løbende til publikationen. På sidste side i skabelonen er der yderligere
information om relevante inspirationsmaterialer.
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Hvem er vi?

Sct. Norberts Børnehus
Lige der mellem De fem søstre, SOSU-skolen og i midtbyens travlhed, dukker der en lille fantastisk oase op.
Lige der kan der høres og fornemmes et godt børneliv. Lige der kan du mærke summen af liv, lyden af børnelatter og engagerede voksne. Her finder du børn og voksne i lege og aktiviteter både ude og inde.
I Sct. Norberts Børnehus mærkes nærværet, omsorgen og historiens vingesus. Mariasøstrene byggede børnehusets rammer og vores Kristne-Katolske værdier danner rammen for vores pædagogiske arbejde og mødet med børn og forældre. Her indgår vi alle i et fællesskab, hvor dagligdagens rutiner og hverdagens aktiviteter danner grundstenen for børnenes læring, udvikling og trivsel.
Børnehuset er normeret til 22 vuggestuebørn fordelt på to stuer og 60 børnehavebørn fordelt på 3 stuer.
Lærken er vores vuggestuegruppe med børn i alderen ca. ½-ca. 1,5år. Reden er vores vuggestuegruppe
med børn i alderen ca. 1,5-3 år. Børnene i Reden bliver en del af overgangsgruppen til børnehave, når de
bliver 2,9-3år.
Musvit- og Svalestuen er for vores 3-4 årige børn. Ørneborgen er vores overgangsgruppen til førskole og
består af de 5-6 årige børn.
I Børnehuset har vi madordning og vi tilbyder både formiddagsmad, frokost samt eftermiddagsmad. Til frokost får vi varm mad to gangen om ugen og rugbrød med diverse pålæg 3 gange om ugen. Vi har bronzemærke i økologi.
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Pædagogisk grundlag

”Den pædagogiske læreplan skal udarbejdes med udgangspunkt i et fælles pædagogisk grundlag.”
”Det pædagogiske grundlag består af en række fælles centrale elementer, som skal være kendetegnende for den forståelse og tilgang, hvormed der skal arbejdes med børns trivsel, læring,
udvikling og dannelse i alle dagtilbud i Danmark.”

”De centrale elementer er:


Børnesyn. Det at være barn har værdi i sig selv.



Dannelse og børneperspektiv. Børn på fx 2 og 4 år skal høres og tages alvorligt som led i
starten på en dannelsesproces og demokratisk forståelse.



Leg. Legen har en værdi i sig selv og skal være en gennemgående del af et dagtilbud.



Læring. Læring skal forstås bredt, og læring sker fx gennem leg, relationer, planlagte aktiviteter og udforskning af naturen og ved at blive udfordret.



Børnefællesskaber. Leg, dannelse og læring sker i børnefællesskaber, som det pædagogiske personale sætter rammerne for.



Pædagogisk læringsmiljø. Et trygt og stimulerende pædagogisk læringsmiljø er udgangspunktet for arbejdet med børns læring.



Forældresamarbejde. Et godt forældresamarbejde har fokus på at styrke både barnets
trivsel og barnets læring.



Børn i udsatte positioner. Alle børn skal udfordres og opleve mestring i lege og aktiviteter.



Sammenhæng til børnehaveklassen. Sammenhæng handler blandt andet om at understøtte børns sociale kompetencer, tro på egne evner, nysgerrighed mv.”

”Loven fastsætter, at alle elementer i det fælles pædagogiske grundlag skal være udgangspunkt
for arbejdet med den pædagogiske læreplan og dermed det pædagogiske arbejde med børns
læring i dagtilbud.”
”Nogle elementer i form af fx børnesynet skal altid være til stede i det pædagogiske læringsmiljø,
mens andre elementer som fx arbejdet med at skabe en god overgang til børnehaveklassen kan
være mere til stede i nogle sammenhænge end andre.”
Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 14
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Børnesyn, Dannelse og børneperspektiv,
Leg, Læring og Børnefællesskaber
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Børnesyn
Livet i Sct. Norberts Børnehus er en selvstændig og vigtig livsfase for det enkelte barn. Det at være barn
har en værdi i sig selv, men udfoldes gennem samspil med andre. Vi opfatter barnet som medskaber af
egen læring i rammer de voksne er ansvarlige for, med plads, tid og ro til at være barn.
”Du er dig og du dur, du er dig og dur,
du er dig og dur, ja du passer perfekt i guds plan.”

Dannelse og Børneperspektiv
Dannelsesidealet i Sct. Norberts Børnehus er et fagprofessionelt dannelses ideal. Et ideal vi alle kan stå
inde for, når vi er på arbejde. Vi tager hensyn og drager omsorg for hinanden, for det er gennem vores
samspil med andre, vi bliver hele mennesker.
Børn skal mødes af anerkendende voksne, der lytter til barnet, ser barnets perspektiv og intentioner, følger
barnets spor og sikre medbestemmelse og demokratisk forståelse og får viden om sociale spilleregner, ligestilling og fællesskab.
Livet i vores Børnehus er en del af det levede liv, hvor dannelse kan finde sted, når barnet er aktiv deltager
og får mulighed for at forankre værdier og viden i egen personlighed. Læren om et hensynsfuldt, kritisk og
demokratisk menneske.

Leg
Legen har værdi i sig selv og skal være et gennemgående element i dagligdagen. Gennem legen får børn
muligheder, for at lære hinanden at kende, udvikle samarbejdsevner og evnen til at indgå kompromisser.
Dagens aktiviteter er med til at inspirere barnet i den frie leg. Vi vægter en vekslen mellem voksenstyrede
aktiviteter og muligheden for fri leg. I den frie leg får barnet bl.a. mulighed for at bearbejde og afprøve den
læring, det mø der, og mulighed for at bruge dets fantasi og indgå i forskellige mindre fællesskaber.
Kulturelle fortællinger om temaer som f.eks. familie, de køn, eventyr, fødselsdage og samling er med til at
give mening og indhold til barnets leg. En fødselsdag giver kun mening, hvis der er en fødselar og en fælles
forståelse af, at han/hun skal fejres på en bestemt måde.
”Jo større fælles fundament børnene har i form af viden om og erfaringer med kulturelle fortællinger
og figurer, desto bedre forudsætninger for fælles udfoldelse i og omkring legen.”
(Avenstrup/Hudecek)
De voksne kan støtte barnets leg ved bl.a. at danne rammen for legen via
fælles legemanuskripter. Legemanuskripter er den skabelon, der er for
legen, afklaring af de forskellige roller, handlinger og remedier, der kan
indgå i en bestemt leg.
”Det er en vigtig pædagogisk opgave at tage stilling til rammesætningen af børns leg og at deltage aktivt i legene sammen med børnene.”
(Avenstrup/Hudecek)
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Vi vil i Børnehuset sikre plads til leg, med fokus på at minimere afbrydelser i børnenes leg og aktiviteter og
hvor de voksne indgår i og skaber de gode rammer for lege, hvor alle kan være med. Det har betydning, at
der skabes flow i børnenes leg, hvor de får mulighed for at udvikle sig socialt, følelsesmæssigt og sprogligt.

Læring
Barnet er født med lyst til at lære. Det er de voksnes opgave at skabe mulig heder for, at der finder meningsfuld læring sted. Læring er en progressiv, dynamisk og kompleks proces, der foregår i det enkelte
barn. Brugen af læringsmål skal give barnet mulighed for at blomstre og udvikle bevidsthed om egne kompetencer, og det at lære at lære! Vi lærer ved at øve os, og ved at turde begå fejl. Læring handler ikke kun
om mere viden, men også om emotionelle, sociale og kognitive kompetencer.
Læring skal forstås bredt. Vi lærer hele dagen gennem leg, aktiviteter, dagligdages rutiner og i fællesskabet med andre.

Børnefællesskaber
Det allerbedste middel, mod mobning og social eksklusion, er skabe en kul tur, der støtter barnet i tolerante
og positive børnefællesskaber.
”Vi arbejder med børnefællesskaber for udvikling, trivsel, læring og dannelse sker i fællesskaber, individer
lærer af hinanden og med hin anden i ”det social rum”.
Det er i fællesskaber venskaber har mulighed for at opstå og relationer kan udvikles, og det er her, mobning
kan forebygges, ved en fælles grundholdning om, at alle kan være med også børn med særlig udfordringer.
Her giver vi muligheden for inklusion ved at være sammen og lære hinanden og vores forskelligheder at
kende. Det er vigtigt, at vi ser forskellighed som en styrke og giver børn mulighed for at forholde sig til hinanden, selvom vi er forskellige. Vi differentierer ud fra det enkelte barns behov, for at sikre deltagelsesmuligheder for alle.
Det er det pædagogiske personales opgave at skabe balance mellem individ og fællesskab. Der tages udgangspunkt i barnets nærmeste udviklingszone, hvor det sikres, at alle børn inkluderes og er en del af fællesskabet.
I Sct. Norberts Børnehus er barnet en del af et stort fællesskab. For at kunne være en del af et fællesskab,
skal barnet støttes i af både forældre og personale:
-

At kunne håndtere krav, som passer til barnets udvikling, som imødekommes af kram og smil.

-

At barnet støttes i at lære, at håndtere en ”nej”.

-

At barnet støttes i at møde og håndtere krav og grænser.

-

At barnet støttes i at indgå i de sociale spilleregler.

-

At barnet kan indgå i de rammer/rutiner/regler der er stillet op, så der bliver plads til alle i fællesskabet i Børnehuset.

-

At forældre og personalet er gode rollemodeller.
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Hvis et barn lever et liv, hvor det ikke møder grænser og krav gennem tydelige voksne, vil barnet komme til
at føle sig usynlig og utryg og det bliver svært, at indgå i et større fællesskab (Tanggaard, Lene – Professor
DPU).
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Pædagogisk læringsmiljø
”Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan det enkelte
dagtilbud hele dagen etablerer et pædagogisk læringsmiljø, der med leg,
planlagte vokseninitierede aktiviteter, spontane aktiviteter, børneinitierede aktiviteter samt daglige rutiner giver børnene mulighed for at trives,
lære, udvikle sig og dannes.
Det pædagogiske læringsmiljø skal tilrettelægges, så det inddrager hensynet til børnenes perspektiv og deltagelse, børnefællesskabet, børnegruppens sammensætning og børnenes forskellige forudsætninger.”
Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 22-23

”Læringsmiljø er ikke kun et fysisk sted/rum.
Det er måden, vi er sammen med hinanden og børnene.”
Den pædagogiske læreplan er først og fremmest et redskab til at understøtte udviklingen af læringsmiljøer
af høj kvalitet og hvor vi vil sikre en progression af børnenes læring. Vi arbejder med læringsmiljøer hele
dagen, fordi forskningen viser at gode læringsmiljøer, har stor betydning for barnets dannelses, udvikling,
trivsel og læring, også for det udsatte barn. Gode læringsmiljøer sikre alle børns deltagelsesmuligheder,
ved differentieret indsat.
Vi arbejder på at skabe synlig læring, så barnet og forældre kan følge, hvad vi arbejder med og hvordan.
Ideen med synlig læring er ikke, hvad barnet lærer, men hvordan. Det er ikke produktet, der er vigtigt, men
processen. Det er ikke mængden, men kvaliteten af læring.
”Det handler om mod til at øve sig og viden om, hvad skal jeg bruge det til”.

For at sikre, at alle børn bliver set og hørt, arbejder vi dagligt med at inddele børnene i mindre grupper/små
fællesskaber i løbet af dagen. Der skal være nærværende voksne, som skaber rum og plads til tryghed, fordybelse, ro og kunne følge børnenes spor. Det er med til at fremme børnenes trivsel, udvikling, dannelse,
hvor det enkelte barn kommer til at føle sig set og hørt.
Læringsmiljøet i Sct. Norberts Børnehus tager udgangspunkt i fællesskabet, hvor vi understøtter og drager
omsorg for alle børns dannelse, læring, trivsel og udvikling.

Samarbejde med forældre om børns læring
”Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan dagtilbuddet
samarbejder med forældrene om børns læring.”
Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 24-25
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Samarbejdet mellem forældre og personalet i Børnehuset er en forudsætning for, at det bliver en god oplevelse at have sit barn i - og være barn i Børnehuset. Forældrene er de mest betydningsfulde i barnets opvækst og dem som kender barnet bedst.
Et godt forældresamarbejde er fundamentet for at fremme barnets trivsel, udvikling og læring. Det er i samarbejdet og dialogen, at vi sikrer et positivt samarbejde med tydelige og klarlagte forventninger til hinanden.

Til det arbejder vi ud fra følgende tilgange:


Velkomstbrev og invitation til barnets og forældrenes første besøg i Børnehuset.



Opstartssamtale med forældre. Ved opstartssamtalen i vuggestuen inviteres familiens sundhedsplejerske med.



3-6 måneders samtale efter opstart i vuggestue og børnehave. Der udarbejdes Dialogprofil på alle
børn inden samtalen og den danner grundlaget for samtalen og det videre samarbejde mellem forældre og Børnehuset.



Overleveringssamtaler med forældre i overgangen fra vuggestue og børnehave. Der udarbejdes
Sprogtrappe inden denne samtale.



Den daglige kontakt.



Forståelse for familiers forskellige forudsætninger.



Samarbejde om barnets udfordringer gennem samtaler og udviklingsplan.



Ærlig kommunikation.



Forældremøde på barnets stue i forbindelse med valg til forældrebestyrelse.



Fælles arrangementer som fx julegudstjeneste, lygtefest, arbejdsdag og sommerfest.

Forventninger til det positive forældresamarbejde
Forældre kan forvente:
-

At blive mødt af åbne og imødekommende voksne, med høj faglighed.

-

En invitation til opstart i Børnehuset og velkomstbrev med informationer om husets gang.

-

Alle personaler i Sct. Norberts Børnehus siger godmorgen og farvel til alle børn og forældre (hvor vi
giver hånd).

-

Vi tilbyder en opstartssamtale i forbindelse med at barnet starter, så I som forældre kan klæde os
på til at modtage jeres barn.

-

Vi tilbyder vi en overleveringssamtale i forbindelse med overgang fra vuggestue til børnehave, samt
overgangssamtale i forhold til fokus på den gode skolestart - og ellers efter behov.’

-

Vi gør brug af vores AKT- og SPROG-pædagoger, som deltager i forældresamtaler, hvis der er behov for en fokuseret indsats hos barnet. Der udarbejdes Ressourcekort med klare forventninger til
hinandens samarbejde.
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-

Døren til kontoret og ledelsen står altid åben.

-

Vi vil udvise fleksibilitet og være forstående overfor individuelle behov.

-

Vi har hyggelige forældrearrangementer i løbet af året, hvor forældre og børn får mulighed for at
møde hinanden til samvær og ser, hvad der arbejdes med i hverdagen i Sct. Norberts Børnehus.

Vi i Sct. Norberts Børnehus forventer af forældre:
-

At I forældre engagerer jer, der tager del i og ansvar for at dele jeres viden, tanker, udfordringer
etc. om jeres barn.

-

Vi hilser alle på hinanden både til forældre, personale og til børn.

-

Forældre må gerne blande sig i en god tone, hvis man oplever situationer i børnehuset mellem
børn, som kræver voksenindblanding.

-

I som forældre arrangerer legeaftaler i det omfang børnene er klar til det og gerne med flere forskellige børn. Kontaktoplysninger på forældre kan findes på Tabulex.

-

Forældre omtaler de andre børn, deres familier og medarbejdere pænt. - De voksne er rollemodeller. Derfor er vi opmærksomme på, at vi tackler konflikter på voksenplan, ikke i børnehøjde (man er
altid velkommen til at ringe til institutionen).

-

I udviser gensidig respekt, tillid og åbenhed over for husets personale, børn og andre forældre.

-

I støtter op om Sct. Norberts Børnehus’ forældrearrangementer.

-

I bruger Tabulex og ForældreIntra samt vores hjemmeside, til at holde jer opdateret om jeres barns
hverdag, informationer, ferietilmelding, arrangementer etc.

-

En engageret forældrebestyrelse som lægger vægt på den åbne dialog og i fællesskab med husets
personale og ledelse vil være med til, at udvikle vores pædagogiske principper til gavn for hele Sct.
Norberts Børnehus og skole.

Børn i udsatte positioner
”Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan det
pædagogiske læringsmiljø tager højde for børn i udsatte positioner, så
børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse fremmes.”
Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 26

”Stærkere fællesskaber i Sct. Norberts Børnehus” er et selvstændigt værktøj til arbejdet med børn i
udsatte positioner. Ved at styrke det fagprofessionelle samarbejde mellem medarbejdere og samarbejdet
med forældrene, kan vi skabe udvikling, dannelse, trivsel og læring for alle børn
”Vi skal inkludere alle børn i forpligtende fællesskaber Med respekt for alle børns forskellige
forudsætninger og behov. Alle børn skal opleve, at de har betydning i vores fællesskaber.”
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”Stærkere fællesskaber i Sct. Norberts Børnehus” handler om fokus på det enkelte barn styrker og
hvordan vi i samarbejde kan sætte disse styrker i spil. Det handler om, at vi som voksne skal arbejder
systematiske, indsamle data, være omstillingsparate og hele tiden justere os i forhold til barnet og
børnegruppen. Det handler om, at vi voksne skal udvikle praksis, så det enkelte barn får muligheden for
deltagelse.
Til at sikre at dette sker, og at vi hele tiden bliver stærkere, har vi prioriteret timer til et ressourceteam, der
består af leder, en pædagogisk rådgiver, en akt-medarbejder og en sprog-ansvarlig, der skal være med til
at sikre faglig udnyttelse af ressourcerne, fælles problemløsning og faglig udvikling. Vi har udviklet et
”Ressourcekort” for at sikre gennemskuelighed i arbejdet og der udarbejdes handleplaner i ”Hjernen og
Hjertet”, hvor det tydeligt fremgår målet for indsatsen, klare handlemål og hvem der skal arbejde med de
enkelte mål herunder også forældre.

Sammenhæng til børnehaveklassen
”Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan der i børnenes
sidste år i dagtilbuddet tilrettelægges et pædagogisk læringsmiljø, der
skaber sammenhæng til børnehaveklassen.”
Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 27

I Sct. Norberts Børnehus ønsker vi med ”Den gode overgang – Til førskole”, at skabe den gode overgang
mellem børnehavelivet og til mødet med skolelivet. Det handler om, at vi som institution i samarbejde med
forældre og skole, ønsker at ruste og skabe de bedste rammer for børnene, så mødet med skoleverdenen,
nye forventninger og nye venner bliver så positiv en oplevelse for det enkelte barn som muligt.
Vores mål er, at barnet skal have gode muligheder for at deltage aktivt i sin egen overgang.
Det sidste år af barnets børnehavetid (april-april), rykker barnet gruppe til Ørneborgen – Overgangsgruppen
til førskolen. I Ørneborgen sættes der særligt fokus på udvikling af de sociale, personlige og sproglige kompetencer gennem hverdagens pædagogiske aktiviteter, ”fri leg” og hvor vi sammen øver os. Læring sker
gennem leg, bevægelse, aktiviteter og udfordringer.
Det handler om, at vi i børnehaven, forældre og skolen skal ruste barnet bedst muligt til mødet med skolen.
Vi har særligt fokus på følgende færdigheder, da vi ved, at de kompetenceområder er vigtige at have med
sig i mødet med skolen (jf. ”Den gode overgang – Vejle Kommune):


Relationer



Robusthed og mod



Sociale spilleregler



Forandringsparathed



Selvkontrol og fokus



Udtrykke følelser
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Sprog



Selvhjulpenhed

Samarbejdet med skole
I Sct. Norberts Børnehus sender vi primært børn i skole til Sct. Norberts Skole. Enkelte børn skal starte på
andre skoler i kommunen.
Vi har et tæt samarbejde med Sct. Norberts skole og SFO. Mens børnene går i børnehuset kommer de løbende på besøg på skolen og leger på skolens udearealer og derved får kendskab til skolen.
Omkring 1. april rykker børnene fra Ørneborgen videre i førskole på Sct. Norberts skole – SFO. Som udgangspunkt følger der personale med fra børnehaven og er sammen med børnegruppen fra april til udgangen af juni. Samtidig vil børnene her være sammen med personalet fra SFO’en og møde deres kommende
børnehaveklasselære.
Overleveringssamtaler med skole
Hvert forår afholder barnets kontaktpædagog overleveringssamtale med den enkelte skole. Der tages udgangspunkt i barnets Dialogprofil samt hvad forældre og vi i institutionen har samarbejdet omkring frem
mod skolestart. Inden overleveringssamtalen skal alle forældre udfylde en Dialogprofil, som sendes digitalt
fra institutionen. Som udgangspunkt deltager forældre ikke til overleveringssamtalen.
Børn med særlige behov
Nogle børn har brug for, at de kommende lærer og pædagoger er introduceret godt mht. barnets ressourcer
og udfordringer. Derfor vil vi som institution i samarbejde med forældre og evt. konsulenter indkalde skolen
til en tidlig overleveringssamtale, så skolen får mulighed for at forberede sig og skabe de bedste rammer for
barnets skolestart.
Mødet med skolen er en stor oplevelse for både børn og forældre. Førskolearbejdet i Sct. Norberts Børnehus handler om, at vi i fællesskab får skabt den gode overgang og rustet børnene til mødet med skolen, så
det bliver en positiv oplevelse for alle børn og forældre. Husk at nyde udviklingen sammen med Jeres barn.
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Øvrige krav til indholdet i den pædagogiske
læreplan

Inddragelse af lokalsamfundet
”Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan dagtilbuddet inddrager lokalsamfundet i
arbejdet med etablering af pædagogiske læringsmiljøer for børn.”
Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 29

Hvordan inddrager vi lokalsamfundet i arbejdet med at skabe pædagogiske læringsmiljøer
for børn?
>Her skriver I korte retningsgivende refleksioner og eksempler.<

Arbejdet med det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø
”Arbejdet med det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø i dagtilbuddet skal integreres i det
pædagogiske arbejde med etablering af pædagogiske læringsmiljøer.
Børnemiljøet skal vurderes i et børneperspektiv, og børns oplevelser af børnemiljøet skal inddrages under hensyntagen til børnenes alder og modenhed.”
Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 30

Hvordan integrerer vi det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø i det pædagogiske
læringsmiljø?
>Her skriver I korte retningsgivende refleksioner og eksempler.<
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De seks læreplanstemaer

”Den pædagogiske læreplan skal udarbejdes med udgangspunkt i seks læreplanstemaer samt
mål for sammenhængen mellem læringsmiljøet og børns læring.
Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan det pædagogiske læringsmiljø understøtter børns brede læring inden for og på tværs af de seks læreplanstemaer.”
Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 32

Alsidig personlig udvikling
”Alsidig personlig udvikling drejer sig om den stadige udvidelse af
barnets erfaringsverden og deltagelsesmuligheder. Det forudsætter
engagement, livsduelighed, gåpåmod og kompetencer til deltagelse.”
Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 36-37

Pædagogiske mål for læreplanstemaet:
1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udfolder, udforsker og erfarer sig selv
og hinanden på både kendte og nye måder og får tillid til egne potentialer. Dette skal ske på tværs af
blandt andet alder, køn samt social og kulturel baggrund.
2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte samspil og tilknytning mellem børn og det 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.

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø børnenes alsidige personlige
udvikling?
Herunder, hvordan vores pædagogiske læringsmiljø:
 Understøtter de to pædagogiske mål for temaet Alsidig personlig udvikling
 Tager udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag
 Ses i samspil med de øvrige læreplanstemaer.
Pædagogisk fokus
Alsidig og personlig udvikling handler om, at barnet opbygger en sikker identitetsdannelse. Her har det brug
for at blive set, som det menneske det er. Det vil sige, at barnet skal føle sig værdsat og betydningsfuldt
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for de mennesker, der omgiver barnet. Det er vigtigt, at barnet oplever, at voksne er nærværende og møder barnet ud fra dets livssyn. Læringsmiljøet skal understøtte et samspil, der er præget af
tryghed og nysgerrighed, således at alle børn får mulighed for at udvikle:


Selvværd



Anerkendelse af egne og andres grænser



Engagement



Livsduelighed



Evnen til at øve sig og tør fejle (gå-på-mod)



Selvstændighed/selvhjulpenhed/ Selvregulering



Evnen til at indgå i fællesskaber



Evnen til at sætte ord på følelser og oplevelser



Evnen til at spejle sig i andre

Barnet skal have erfaringer med, at de selv kan påvirke deres livsbetingelser inden for rammerne af et fælleskab. Dermed opnår barnet gode forudsætninger for at navigere trygt, nysgerrigt og udforskende i det
nære miljø, hvilket ruster det til at håndterer fremtidige livsarenaer.
Barnet øver sig i deltagelseskompetence ved at balancere mellem at være iagttagende og mere initiativtagende positioner i forskellige aktiviteter og relationer, det indgår i. Det er pædagogens opgave et sikre en
variation af læringsmiljøer, der understøtter det enkelte barns udviklingsmuligheder. Barnet skal understøttes til at undre sig, ved at pirre dets nysgerrighed og anerkende dets fund/spor, støtte barnet i vedholdenhed og innovativ formåen.
Fysisk indretning


Opbygningen og indretningen af det fysiske miljø bør stimulere og invitere til leg, til udforskning af
omgivelserne og til såvel fysisk aktivitet som fordybelse.



Den fysiske indretning bør både være fleksibel i forhold til at kunne omstille sig til varierende pædagogiske formål, men bør samtidig muliggøre kontinuitet i længerevarende lege og andre aktiviteter.

Pædagogisk personale


Personalets faglige dømmekraft bør danne grundlag for etableringen af læringsmiljøer, der både
tager hensyn til det enkelte barn og til hele børnefællesskabet.



Personalet bør fremstå som positive rollemodeller, der understøtter alle børn i engageret deltagelse
i aktiviteter og derigennem fremmer livsduelighed og mod på livet.

Børnefællesskaber


Dagtilbuddets børnefællesskaber bør etableres som samspil præget af tryghed, åbenhed og nysgerrighed, således at alle børn gennem deltagelse i fællesskabet udvikler gåpåmod, integritet og
mod på sig selv.



Børnefællesskabet bør udvise sensitivitet over for børns forskellige måder at udtrykke og engagere
sig på i leg og andre aktiviteter. Der skal være plads at børn afprøver forskellige roller og positioner
i fællesskabet. (Læreplan 2017)

18

Social udvikling
”Social udvikling er udvikling af sociale handlemuligheder og deltagelsesformer og foregår i sociale fællesskaber, hvor børnene kan opleve at
høre til, og hvor de kan gøre sig erfaringer med selv at øve indflydelse
og med at værdsætte forskellighed.
Gennem relationer til andre udvikler børn empati og sociale relationer,
og læringsmiljøet skal derfor understøtte børns opbygning af relationer til
andre børn, til det pædagogiske personale, til lokal- og nærmiljøet, til
aktiviteter, ting, legetøj m.m.”
Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 38-39

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

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø børnenes sociale udvikling?
Herunder, hvordan vores pædagogiske læringsmiljø:
 Understøtter de to pædagogiske mål for temaet Social udvikling
 Tager udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag
 Ses i samspil med de øvrige læreplanstemaer.
Pædagogisk fokus
Barnets sociale kompetencer udvikles i fællesskab med andre børn og voksne, hvor barnet gør sig erfaringer med at være sammen med andre. Dette har stor betydning for barnets trivsel og generelle udvikling,
da det er i fællesskabet, at barnet opnår muligheden for at udfolde sig gennem leg, forhandling og samarbejde.
Læringsmiljøer skal understøtte udviklingen af fællesskaber, hvor barnet får mulighed for at:


Opleve anerkendelse



Øve sig og tør fejle



Være en del af et fællesskab og føle sig værdifuld



Kende egne og andres grænser



Spejle sig i andre



Lege



Opbygge relationer og venskaber



Kende værdierne fra Fri for Mobberi



Udvikle evnen til samarbejde
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Alle børn, og særdeles børn der længerevarende befinder sig i udsatte positioner, er afhængig af, at det
sociale læringsmiljø opfatter forskellighed som en styrke og understøtter muligheden for at deltage og
have medindflydelse til fælles glæde og engagement.
Læringsmiljøet skal tilrettelægges så barnet trives, udvikler empati, får relationer og mulighed for en demokratisk dannelse.
Legen har en central rolle i udviklingen af social læring. Allerede i de tidlige barneår kan det være til stor
glæde for barnet, at dele opmærksomhed med andre børn i legende samvær og opleve samhørighed.
Den sociale udvikling finder sted både, når barnet iagttager andre børn lege og selv er aktiv deltagende.
Barnets spontane og selvorganiserede leg skal anerkendes og have plads i dagligdagen.
Nogle børn kan have svært ved at få adgang til legefællesskaber, derfor er det vigtigt, at pædagogen veksler mellem at gå foran, ved siden af og bag ved børn, for at understøtte deltagelsesmuligheder.
Fysisk indretning


Dagtilbuddet er indrettet, så barnet har mulighed for at lege på forskellige måder, ud fra deres interesser og perspektiver. Herunder med en mangfoldighed af digitale redskaber.



Dagtilbuddet er indrettet, så børn har mulighed for at finde sammen i leg både inde og ude.

Pædagogisk personale


Det pædagogiske personale har opmærksomhed på, at barnet oplever at høre til i et fællesskab.



Det pædagogiske personale bidrager til, at børns forskellige perspektiver og ressourcer aktivt inddrages i hverdagens samvær, lege, aktiviteter og rutiner.



Det pædagogiske personale skal sikre, at barnet inddrages og oplever medbestemmelse og indflydelse på egen hverdag.



Det pædagogiske personale skal sikre, at hverdagen er organiseret, så den rummer både børneog vokseninitierede lege, samvær og aktiviteter.

Børnefællesskaber


Dagtilbuddet skaber mulighed for barnets deltagelse i små og større fællesskaber, både i selve
dagtilbuddet og i det omkringliggende samfund. (Ibid.)
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Kommunikation og sprog
”Børns kommunikation og sprog tilegnes og udvikles i nære relationer
med barnets forældre, i fællesskaber med andre børn og sammen med
det pædagogiske personale.
Det centrale for børns sprogtilegnelse er, at læringsmiljøet understøtter
børns kommunikative og sproglige interaktioner med det pædagogiske
personale. Det er ligeledes centralt, at det pædagogiske personale er
bevidst om, at de fungerer som sproglige rollemodeller for børnene, og
at børnene guides til at indgå i fællesskaber med andre børn.”
Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 40-41

Pædagogiske mål for læreplanstemaet:
1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udvikler sprog, der bidrager til, at
børnene kan forstå sig selv, hinanden og deres omverden.
2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn opnår erfaringer med at kommunikere
og sprogliggøre tanker, behov og ideer, som børnene kan anvende i sociale fællesskaber.

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø børnenes kommunikation og
sprog?
Herunder, hvordan vores pædagogiske læringsmiljø:
 Understøtter de to pædagogiske mål for temaet Kommunikation og sprog
 Tager udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag
 Ses i samspil med de øvrige læreplanstemaer.
Pædagogisk fokus
Alle børn er sprogligt forskellige, hvilket betyder, at barnets sproglige udvikling foregår i barnets eget tempo.
Det er dog afgørende, at barnet oplever sproglige miljøer med andre børn og voksne, hvor det har mulighed
for at lære af andre og udvikle egne sproglige kompetencer. Læringsmiljøet skal understøtte muligheden for
at:


Øve sig og tør fejle



Gradvis at udvikle sproget



Føle sig betydningsfuld og at nogen lytter



Sætte ord på følelser og oplevelser



At spejle sig i andre



Bevidsthed om forskellige udtryksformer



Udvikle dialogens kunst (minimum 5 turtagninger)



Få tilrettelagt aktiviteter i forhold til resultatet af den nationale sprogtest

Barnets kommunikation og sprog tilegnes og udvikles i nære relationer med barnets forældre, i fællesskaber med andre børn og det pædagogiske personale. Sproget har stor betydning for barnets muligheder
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for at deltage, ikke kun i nære børnefællesskaber, men også en forudsætning for deltagelse i skolelivet,
demokratiske processer og i samfundet.
Sproget læres som en naturlig forlængelse af den udveksling, der foregår som blikretning, pludren og gestik, og det kræver nærvær, øjenkontakt og fælles opmærksomhed.
Vi skal udvise indlevelse, nysgerrighed og lyst til kommunikation og så skal vi samtale om det, barnet er
optaget af.
Læringsmiljøet skal tilbyde barnet en bred vifte af sproglige læringsmuligheder og aktiviteter, der understøtter tilegnelsen af sprogforståelse, ordforråd, udtale og sætningsdannelse. Barnet skal også introduceres
for skriftsproget, symbolsprog og billedsprog.
Fysisk læringsrum


Dagtilbuddet er fysisk indrettet så det pædagogiske personale har adgang til indendørs- og udendørs læringsrum i varierende størrelser for at kunne lave sprogunderstøttende aktiviteter i små
grupper.



Dagtilbuddet er fysisk indrettet med materialer og æstetisk udsmykning, der pirrer til barnets sproglige nysgerrighed og fantasi.

Pædagogisk personale


Dagtilbuddets personale har viden om og kompetencer til at fremme barnets kommunikation og
sprog, fx hvordan der inviteres til, fastholdes og udvides dialoger og samtaler mellem børn og mellem børn og voksne.



Dagtilbuddets personale arbejder bevidst med at være sproglige rollemodeller og skaber et rigt og
nuanceret sprogmiljø med udgangspunkt i barnets leg og det barnet er optaget af.

Børnefællesskaber


Dagtilbuddet skal understøtte, at alle børn får mulighed for at indgå i dialoger med pædagogisk personale og børn



Dagtilbuddet skal understøtte, at alle børn får mulighed for at indgå i alsidige lege. (Ibid.)
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Krop, sanser og bevægelse
”Børn er i verden gennem kroppen, og når de støttes i at bruge, udfordre, eksperimentere, mærke og passe på kroppen – gennem ro og
bevægelse – lægges grundlaget for fysisk og psykisk trivsel.
Kroppen er et stort og sammensat sansesystem, som udgør fundamentet for erfaring, viden, følelsesmæssige og sociale processer, ligesom al
kommunikation og relationsdannelse udgår fra kroppen”.
Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 42-43

Pædagogiske mål for læreplanstemaet:
1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udforsker og eksperimenterer med
mange forskellige måder at bruge kroppen på.
2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn oplever krops- og bevægelsesglæde
både i ro og i aktivitet, så børnene bliver fortrolige med deres krop, herunder kropslige fornemmelser, kroppens funktioner, sanser og forskellige former for bevægelse.

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø udviklingen af børnenes krop,
sanser og bevægelse?
Herunder, hvordan vores pædagogiske læringsmiljø:
 Understøtter de to pædagogiske mål for temaet Krop, sanser og bevægelse
 Tager udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag
 Ses i samspil med de øvrige læreplanstemaer.
Pædagogisk fokus
Bevægelseslege giver barnet kropslige erfaringer samt viden om kroppens muligheder. Barnet udvikler ligeledes fortrolighed med sin krop og kropsfunktioner, når det stimuleres med varierede og tilpassede bevægelsesudfordringer.
Læringsmiljøet skal understøtte bevægelse i hverdagen og barnets muligheder for at udvikle:


Identitet og positiv kropsfølelse



Øget kropsbevidsthed



Sansninger



Fortrolighed med kroppen



Evnen til at øve sig og tør fejle



Selvhjulpenhed



Mangfoldige bevægelsesmuligheder



Udvikle respekt for egen og andres kropslige grænser



Opnå kendskab til sund kost, god hygiejne og kropsfunktioner

Barnets inviteres til at få mangfoldige kropslige erfaringer i et læringsmiljø, hvor bevægelsesglæde, kreativitet og leg er nøgleord og hvor pædagogen afpasser støtten til det enkelte barn.
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Kroppen er sæde for bevidsthed om andet og andre, og om egen krop i verden, herunder i æstetiske, sociale, følelses- og bevægelsesmæssige processer. Gennem kropslige erfaringer undersøges f.eks. ”Hvem
er jeg?” og ”Hvad kan du – kan jeg mon også det?”, og således udvikles kropsidentiteten via kropslige
erfaringer i sociale samspil.
Kroppen er sæde for såvel det psykiske helbred f.eks. trivsel og det fysiske helbred f.eks. ernæring, hygiejne og bevægelighed.
Sanserne er barnets adgang til verden og fundamentet for at opfatte og begribe verden. Stimulering af de
tre motoriske grundsanser, den taktile-, den vestibulære- og muskel/led sansen er i samarbejde ned de
øvrige 4 sanser, lugte-, syns-, smags- og høresansen af afgørende betydning for barnets motoriske udvikling og automatisering af bevægelser. Sanserne er således barnets adgang til direkte og konkrete erfaringer med omgivelserne og derfor også fundament for tilegnelse af f.eks. sprogets abstrakte begreber.
Fysisk indretning


Har fokus på fleksibilitet og mobilitet, sådan at der er mulighed for at skabe varierede lege-og væresteder for kropslige og sansemæssige aktiviteter, afhængig af alder og udviklingstrin, såvel inde
som ude.



Inviterer til at eksperimentere med forskellige måder at bruge kroppen på dagen igennem.

Pædagogisk personale


Følger op på barnets legeinitiativer og tilbyder lege og aktiviteter, hvor børn er fysisk aktive og oplever glæde gennem mestring og fællesskab.



Er bevidste om deres didaktiske tilgang til læringsmiljøet, og veksler mellem f.eks. at gå foran barnet som mesterlærer, gå ved siden af barnet og støtte barnets initiativer, og gå bag ved barnet og
skabe rammer og betingelser for kropslige og sansemæssige aktiviteter.



Giver opmuntrende bekræftelse ved barnets eksperimenterende lege og inspirerer alle børn, uanset graden af deres kropsmestring, til at søge fysiske udfordringer og afprøve deres kropslige muligheder.



Skaber lige adgang til kropslige lege og aktiviteter for alle børn, og er opmærksomme på f.eks. at
bryde med traditionelle kønsroller, så både drenge og piger på en ligeværdig måde kan deltage i
alle aktiviteter.

Børnefællesskabet


Oplever glæde ved at bruge kroppen og lærer at vise respekt for egne og andres kropslige grænser.
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Natur, udeliv og science
”Naturoplevelser i barndommen har både en følelsesmæssig, en kropslig, en social og en kognitiv dimension.
Naturen er et rum, hvor børn kan eksperimentere og gøre sig de første
erfaringer med naturvidenskabelige tænke- og analysemåder. Men
naturen er også grundlag for arbejdet med bæredygtighed og samspillet
mellem menneske, samfund og natur.”
Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 44-45

Pædagogiske mål for læreplanstemaet:
1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn får konkrete erfaringer med naturen,
som udvikler deres nysgerrighed og lyst til at udforske naturen, som giver børnene mulighed for at
opleve menneskets forbundethed med naturen, og som giver børnene en begyndende forståelse for
betydningen af en bæredygtig udvikling.
2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn aktivt observerer og undersøger naturfænomener i deres omverden, så børnene får erfaringer med at genkende og udtrykke sig om årsag,
virkning og sammenhænge, herunder en begyndende matematisk opmærksomhed.

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø, at børnene gør sig erfaringer med
natur, udeliv og science?
Herunder, hvordan vores pædagogiske læringsmiljø:
 Understøtter de to pædagogiske mål for temaet Natur, udeliv og science
 Tager udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag
 Ses i samspil med de øvrige læreplanstemaer.
Pædagogisk fokus
Naturen udvikler barnets naturvidenskabelige forståelse. Barnet lærer om naturen, når det oplever naturen
med sine sanse. Legen er den væsentlige indgang til kendskab til naturen og naturfænomener. Læringsmiljøer skal understøtte både udeliv, eksperimenter og barnets muligheder for at:


Få konkrete erfaringer med naturen



Få nysgerrighed og lyst til at udforske forskellige naturtyper



Udvise respekt for miljøet



Få begyndende kendskab til bæredygtighed



Opleve glæde ved/med/i naturen



Få påvirket og styrket sine sanser



Evnen til at turde eksperimenter

Naturen er et eksperimentarium, hvor barnet kan få de første erfaringer med naturvidenskabelige tænke- og
analysemåder. Det skal være muligt at foretage undersøgelser og udforske sammenhænge.
Vi skal have en naturtilgang med fokus på leg i naturen med naturmaterialer, og som bosted for levende
organismer. En udelivs tilgang, der tager udgangspunkt i barnets møde med naturen forskellige steder
udenfor, med plads til store armbevægelser, oplevelser og med kroppen i spil. Og en science tilgang
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med vægt på undersøgelser som at måle, veje, sortere, kategorisere og systematisere dets omverden
ved hjælp af relations par som få/mange, stor/lille, tung/let, over/under osv.
Det pædagogiske personale tilrettelægger desuden læringsmiljøet, så det giver barnet mulighed for at eksperimentere med antal, rum og form som en tidlig tilgang til det matematiske sprog.
Natur og Science ligger muligheden for at forske, undre sig og blive klogere. Processen er den vigtigste og
tiden til, at barnet selv finder løsninger på udfordringerne.
Vi skal sikre adgang til materialer, der giver muligheder for undring og trække os tilbage, så tankerne kan få
lov at flyve.
Fysisk rum


Indretning af inde- og uderum og dets materialer, således at det er alsidigt og udfordrende indrettet
og appellerer til fordybelse, bevægelse, eksperimenteren og farlige lege.

Pædagogisk personale


Personalet er nysgerrige på barnets nysgerrighed, med fokus på barnets undring og optagethed og
som deltager aktivt i fælles udforskning.

Børnefællesskaber


Barnets deltagelsesmuligheder udvides i en udelivs praksis med plads til aktiv udfoldelse og dannelse af nye fællesskaber på tværs af alder, køn, kultur og interesser. (Ibid.)
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Kultur, æstetik og fællesskab
”Kultur er en kunstnerisk, skabende kraft, der aktiverer børns sanser og
følelser, ligesom det er kulturelle værdier, som børn tilegner sig i hverdagslivet.
Gennem læringsmiljøer med fokus på kultur kan børn møde nye sider af
sig selv, få mulighed for at udtrykke sig på mange forskellige måder og
forstå deres omverden.”
Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 46-47

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

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø, at børnene gør sig erfaringer med
kultur, æstetik og fællesskab?
Herunder, hvordan vores pædagogiske læringsmiljø:
 Understøtter de to pædagogiske mål for temaet Kultur, æstetik og fællesskab
 Tager udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag
 Ses i samspil med de øvrige læreplanstemaer.
Pædagogisk fokus
Jo flere varierede kulturelle udtryksformer barnet præsenteres for, jo mere varieret bliver det opfattelse af
sig selv, af andre mennesker og af verden. Læringsmiljøet skal understøtte barnets mulighed for at:


Udvikle egen identitet og positiv selvfølelse



Øve sig og tør fejle



Få viden om demokrati, kultur og kulturarv



Være opmærksom på egne og andres grænser



Spejle sig i andre



Opleve forskellige kulturelle og værdibaseret traditioner



Få forskellige måde at udtrykke sig på

Kultur er både en kunstnerisk, skabende kraft, der aktiverer barnets sanser og følelser, og det er de kulturelle værdier, som barnet tilegner sig i hverdagen.
Det er gennem kultur, at barnet møder nye sider af sig selv, får mulighed for at udtrykke sig på mangfoldige
måder og forstå dets omverden.
Barnet skal have erfaringer, der kan forankre værdier og som kan fungere som rettesnor for at orientere sig
og handle hensynsfuldt, demokratisk og respektfuldt.
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De kulturelle indtryk giver også ideer til forskellige legemanuskripter til barnets leg.
Det fysiske læringsmiljø i eller uden for Børnehuset, skal give mulighed for at barnet selv kan søge inspiration og oplevelser i forskellig litteratur og billedbøger, musik og fotografi mv.
Et læringsmiljø præget af mangfoldighed og anerkendelse er med til at udvikle barnets forståelse af egne
værdier og respekt for andres og bidrage til inklusion og tolerance.
At være skabende og kunne tænke, føle, sanse, opleve og eksperimentere er omdrejningspunkt for barnets
identitetsdannelse og tilegnelse af viden om og indsigt i det demokratiske samfund.
Fysisk indretning


Dagtilbuddet er fleksibelt indrettet, så der er muligheder for, at børnene kan konstruere, eksperimentere, lege, være skabende og kreative og herunder bearbejde kulturelle indtryk samt egne udtryk.



Dagtilbuddet præsenterer og stiller forskellige materialer og redskaber til rådighed for børnene og
etablerer kulturelle værksteder såvel ude som inde.

Pædagogisk personale


Personalet er kulturformidlere og går foran i at præsentere og inddrage børnene i forskellige kulturelle og kreative indtryk, udtryk og værdier.



Personalet er anerkendende over for kulturelle forskelligheder og lader alle børns baggrunde være
en del af dagtilbuddets hverdag.

Børnefællesskaber


Dagtilbuddet understøtter en inkluderende og anerkendende tilgang til kulturelle og kreative oplevelser med blik for børnenes udtryk i æstetiske og skabende læreprocesser.



Dagtilbuddet understøtter ligeværdig dialog og samspil ved at sikre deltagelsesmuligheder for alle
børn uanset baggrund. (Ibid.)
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Evalueringskultur

”Lederen af dagtilbuddet er ansvarlig for at etablere en evalueringskultur i dagtilbuddet, som skal
udvikle og kvalificere det pædagogiske læringsmiljø.
Lederen er ansvarlig for, at arbejdet med den pædagogiske læreplan evalueres mindst hvert
andet år med henblik på at udvikle arbejdet. Evalueringen skal tage udgangspunkt i de pædagogiske mål og herunder en vurdering af sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø i
dagtilbuddet og børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse.
Evalueringen skal offentliggøres.
Lederen af dagtilbuddet er ansvarlig for at sikre en løbende pædagogisk dokumentation af sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og børnenes trivsel, læring, udvikling og
dannelse. Den pædagogiske dokumentation skal indgå i evalueringen.”
Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 50-51

Det er ikke et lovkrav at beskrive dagtilbuddets dokumentations- og evalueringspraksis i den pædagogiske læreplan, men det kan være en fordel i udarbejdelsen af læreplanen at forholde sig til den løbende
opfølgning og evaluering af indholdet i læreplanen.

Hvordan skaber vi en evalueringskultur, som udvikler og kvalificerer vores pædagogiske
læringsmiljø?
Det vil sige, hvordan dokumenterer og evaluerer vi løbende vores pædagogiske arbejde,
herunder sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og de tolv pædagogiske
mål?
Her kan I kort beskrive jeres arbejde med at etablere en evalueringskultur som en del af det daglige pædagogiske arbejde. I kan fx beskrive, hvordan I arbejder systematisk med evaluering, om I arbejder med
særlige metoder, om I arbejder eksperimenterende eller undersøgende med et særligt fokus, samt hvordan,
hvor ofte og i hvilke fora I drøfter og reflekterer over jeres pædagogiske praksis mv.
>Skriv her.<

Hvordan evaluerer vi arbejdet med den pædagogiske læreplan, som skal foretages mindst
hvert andet år?
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Her kan I fx kort beskrive, hvordan evaluering af læreplanen kan ses i forhold til jeres evalueringskultur i
hverdagen.
>Skriv her.<

Årshjul for det videre arbejde med ”Den styrkede pædagogiske læreplan – Sct. Norberts
Børnehus”
Se bilag 1
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Forskellige tematiske materialer dykker ned i viden om et tema og giver
inspiration til dialog og handling. Her er bl.a. materialer om evaluerende
pædagogisk praksis, som understøtter en systematisk tilgang til det at evaluere.
Der offentliggøres løbende nye temaer.

Pædagogisk læreplan

Alle materialer kan findes på www.emu.dk/dagtilbud
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