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1.1 INTRODUKTION 
 
I Danmark går stort set alle børn i alderen 0-6 år i dagpleje, vuggestue eller børnehave hver dag. Det 
giver dagtilbuddene en unik rolle i forhold til at understøtte alle børns generelle trivsel og udvikling. Siden 

2004 har alle dagtilbud i Danmark skullet arbejde med børns læring med udgangspunkt i en pædagogisk 
læreplan. Som en del af den pædagogiske læreplan har dagtilbud skullet opstille mål for børns læring 
inden for seks centralt fastsatte læreplanstemaer.  
Som led i at styrke kvaliteten i dagtilbud blev det som en del af dagtilbudsaftalen Stærke dagtilbud – alle 
skal med i fællesskabet fra 2017 aftalt, at der skulle udarbejdes en ny lovgivningsmæssig ramme for 
arbejdet med den pædagogiske læreplan i dagtilbud. De nye regler om den pædagogiske læreplan blev 
vedtaget i Folketinget i maj 2018.  

Ændringen af dagtilbudsloven tager afsæt i det samlede forslag til en styrket pædagogisk læreplan, som 
en mastergruppe og seks arbejdsgrupper afleverede i slutningen af 2016. De nye regler ligger således i 
forlængelse af Master for en styrket pædagogisk læreplan.  

 
Den lokale udfoldelse 
Udarbejdelsen af dagtilbuddets pædagogiske læreplan skal bygge på de udfordringer, styrker og 

kompetencer, dagtilbuddet har lokalt. Det er en ledelsesbeslutning, hvordan man mest hensigtsmæssigt 
udformer sin pædagogiske læreplan inden for de rammer, der er fastsat i loven og af 
kommunalbestyrelsen.  
 

1.1.1 Læsevejledning 
 
Resultatet af en vurdering i den styrkede pædagogiske læreplan skal betragtes som et kvalificeret 
øjebliksbillede af dagtilbuddet, der bør indgå i en samlet faglig vurdering af behovet i det enkelte 
dagtilbud. Resultaterne af vurderingerne i den styrkede læreplan kan altså ikke stå alene, men skal altid 
anvendes som led i en helhedsbetragtning af dagtilbuddet.  
 
Gennemsnitsgraf 

Dagtilbuddets resultater vises på en rød/gul/grøn skala fra 0 til 5, hvor værdierne er tillagt følgende 
betydning:  
 

Slet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad I meget høj grad 

 

1.1.2 Ramme for udarbejdelse af den pædagogiske 
læreplan 

 

Den pædagogiske læreplan udarbejdes med udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag samt 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. 

  

Dagtilbuddets pædagogiske læreplan skal fungere som et pædagogisk redskab, der via korte, relevante 
pædagogiske refleksioner og eksempler skal skabe en klar fælles retning for det pædagogiske arbejde, 
der foregår i dagtilbuddet. Herunder sikre, at den intenderede pædagogik er til stede hele dagen og i alle 
aktiviteter, rutiner med børnene mv. Læreplanen skal således indeholde nogle overordnede relevante 
refleksioner over og eksempler på, hvordan det pædagogiske læringsmiljø i dagtilbuddet inddrager 
børnenes perspektiv og børnefællesskabet og tager højde for den konkrete børnegruppes 

sammensætning og børnenes forskellige forudsætninger og behov. Eksemplerne skal være 
retningsgivende for personalet i det daglige pædagogiske arbejde med børnene. 
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1.1.3 Beskrivelse til læreplanen (Hvem er vi?) 
 
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, der er retningsgivende for det daglige pædagogiske 
arbejde. 
  
Vision for Område Vejen By er at skabe: Legende læring for børn. 

 
Børn har lyst til leg. Børn lærer af børn, børn lærer hele tiden. Børn lærer gennem betydningsfulde 
relationer med andre børn og voksne. Derfor vil vi støtte det enkelte barn, og fællesskaberne ved, at 
være legende voksne, tilføre legen nyt og inspirere til nye lege. 
Vi kan professionelt lege med, ved siden af, gå bag en leg, og lade børnene vide at vi er der. Vi kan 
planlægge for læring, således at børnene lærer gennem leg. Vi skal skabe udfordrende og spændende 
læringsrum både ude og inde. 

Målet er at barnet bliver den bedste udgave af sig selv. 
 

Missionen: 
I samarbejde med forældrene sætter vi retning for, at skabe tryghed, omsorg og udvikling: 
 
Dette gør vi ved: 

- at give børnene spændende, udviklende og sjove oplevelser. 
- at være nærværende voksne. 
- at være nysgerrige børn og voksne, der i fællesskab undrer sig. 
- at vi ønsker at inddrager forældre, andre faggrupper og interessenter i det daglige arbejde. 
- at vi vil skabe en retning, for et højt kvalificeret pædagogisk arbejde, med uddannelse, tid og 
anerkendelse af faglig tilgang til leg og læring. 
- at vi udvælger specifikke mål, hvor effekt / progression kan dokumenteres i form af prøvehandlinger, 

handleplaner, SMTTE. 
  
Området 3 principper - udarbejdet af forældrebestyrelsen:  
  
Målet: Dagtilbuddet skal sikre rum for barnets trivsel, sundhed, udvikling og læring:  
1. Princip: Dagtilbuddet tilrettelægger det pædagogiske læringsmiljø så det er fleksibelt og foranderligt 

både ude og inde, således at det giver barnet mulighed for alsidige og mangfoldige oplevelser og 

mulighed for at udfordringer sig selv i et trygt miljø.  
  
Målet: Det inkluderende fællesskab, hvor alle bidrager og føler sig værdifulde 
2. princip: Der lægges vægt på at værdsætte forskelligheder og have en anerkendende og positiv tilgang 
til hvert enkelt barn og hvor den enkelte bidrager med de kompetencer, den enkelte kan bidrage 
med.  

  
Målet: Det gode samarbejde mellem familien og institutionen. 
3. Princip: Med værdsættelses og respekt, understøttes det fælles ansvar omkring barnet, via gensidig 
information, åben dialog og kommunikation.   
  
 Område 3, Vejen By består 4 børnehaver og 2 vuggestuer: 
   

 Bakkegårdens Børnehave er normeret til 72 børn. 
 Kildevængets Børnehave er normeret til 68 børn 
  Vorupparkens børnehave/vuggestue er normeret til: 
  Børnehave: 44 børn 

  Vuggestue: 28 børn  
  Billinglands børnehave /vuggestue er normeret til: 
  Børnehave 90 børn 

  Vuggestue 14 børn 
  
Fælles for alle 4 huse er, at vi har nem adgang til Vejen by og kan benytte svømmehallen, biblioteket, 
museet m.v.  
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Vi har flere forskellige nationaliteter i vores huse og har en pædagog ansat til vores tosprogede børn. 
 
I husene har vi ansat pædagoger, PA uddannede, medhjælpere, elever og studerende. Vi har ofte ansatte 
i forskellige forløb som seniorordninger og unge fra lokale skoler.  
  

  
 
  



   

Område 3 - tilsyn  Den styrkede pædagogiske læreplan Vejen Kommune 

   

 6  

   

   

 

1.2 DEN PÆDAGOGISKE LÆREPLAN 
 
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. 
 

1.2.1 Børnesyn, Dannelse og børneperspektiv, Leg, Læring 
og Børnefællesskaber 

 
Børnesyn, dannelses og børneperspektiv 

 
Vi tager udgangspunkt i, at det at være barn har værdi i sig selv. Vores pædagogiske læringsmiljøer skal 
derfor inddrage børneperspektiver, uanset om der er tale om hverdagssituationer, børneinitierede 
aktiviteter eller voksenplanlagte forløb.  
Vi lægger stort vægt på medinddragelse af børnenes perspektiver. Alle børn skal opleve, at de tages 
alvorligt, og at de har mulighed for at kunne påvirke og have en indflydelse på deres liv og deres 
hverdag. Barnet skal opleve at dets ressourcer og initiativer er værdsatte og værdifulde, og at det er 

meningsfuldt og vigtigt at tage aktiv del i fællesskabet. 
  Dette gør vi ved at: 
 - vi vægter ligeværdig inddragelse af barnets perspektiv 
 - vi skelner mellem barnets perspektiv og eget fagligt/værdimæssigt funderede perspektiv 
 - vi forholder os til at børn har en viden, vi voksne ikke har og på den måde opnår vi ny indsigt i 
børnene og udvider egen pædagogiske praksis 

 - vi forholder os til: Et udefra-perspektiv på barnets behov. De voksnes forsøg på at sætte sig ind i 
barnets situation. Barnets eget perspektiv: Verbalt artikuleret og non-verbalt artikuleret 
 - at vi hele tiden er optagede af at benytte os af at inddrage børnenes perspektiv 
 
Leg 

 
Vi mener legen har en værdi i sig selv og er grundlæggende for børns personlige og sociale læring og 

udvikling. Legen fremmer bl.a. fantasien, sproget, sociale kompetencer, identitet, selvværd, virkelyst og 
nysgerrighed mm. 
Vi er optaget af børns leg og det at legen er en gennemgående del af vores område. 
 
Dette gør vi ved at:  
 
- støtte, guide og rammesætte for at alle børn kan være med og for at legen positivt kan udvikle sig. 

- vi i vores pædagogiske praksis, har fokus på at udvikle og kvalificere egen praksis i forhold til de 
fleksible læringsmiljøer, hvor alle børn, forældre og fagfolk spiller hinanden gode og hvor det er tydeligt 
at se at der er plads til legen i alle sine former. 
- vi gennem en evaluerende praksis, fastholder en bevidsthed om hele tiden at arbejde med legen, 
legens betydning og dannelse, så opmærksomheden hele tiden er på hvordan legefællesskaberne blandt 
børnene udvikler sig. 

 
Læring 

 
Vi mener at børn leger og lærer hele tiden. 
Vi følger barnets motivation, intention og interesser og barnet mødes med tilpasse udfordringer, tryghed 
og tillid af nærværende og fagligt kompetente voksne. 
Ved at have øje for et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø skaber vi, i samarbejde med forældrene, 

den bedste trivsel, udvikling, læring og sundhed for børn. 
Vi arbejder struktureret og planlagt, samtidig med vi følger barnets initiativ – At fange fuglen i flugten – 
og tager udgangspunkt i barnets nærmeste udviklingszone. 
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Vi følger barnet, går med, går foran, går ved siden af og er bag barnet i læringen gennem dagen 

Vi tilpasser kontinuerligt med at tilpasse rum og omgivelserne til de aktuelle behov, og arbejder md 
læringsmiljøet i forhold til det enkelte barn og fællesskabet. 
 
Dette gør vi ved at: 
 

- vi lægger vægt på barnets trivsel, deltagelse i fællesskaber og udvikling af leg og identitet. 
- vi vægter engagerede voksne, som undrer sig sammen med børnene, giver kvalificerede svar og søger 
mere viden. 
- vi vægter at følge barnets/ børnenes intentioner. Vi understøtter børnenes interesser i pædagogiske 
planlagte aktiviteter 
- vi vægter at se og møde det enkelte barn der hvor det er, så barnet udvikler sig til den bedste udgave 

af sig selv 
- vi lægger vægt på at der er plads til forskelligheder 
- vi lægger vægt på, at der skal skabes pædagogisk bevidsthed om, at ord skaber virkelighed 
- vi lægger vægt på, at der er æstetiske overvejelser i det pædagogiske arbejde i forhold til sanser, 
følelser, indretning og oplevelser 
  

Børnefællesskaber 

 
Vi mener at samspil og relationer er en del af det læringsmiljø, der styrker børnenes trivsel, læring, 
udvikling og dannelse. 
En tryg tilknytning og kvaliteten af interaktionen mellem barnet og personalet er meget værdifuldt og 
vægtes højt i vores område. 
 
Dette gør vi ved at: 

 
- sætte fokus på tilknytningen til barnet og hvad der kendetegner en tryg tilknytning 
- besvare børnenes intentioner og initiativer, således at børnene føler sig set og inddraget. 
- vi skaber rammer der understøtter fordybelse og nærvær 
 
- udvise og reagere med tilgængelighed, omsorg og respondere på barnets behov – så der skabes et 

samspil, der giver barnet mulighed for at tilknytte sig 
- fordybe os sammen med børnene 
- give hvert barn en tilknytningsperson ved opstart, der gør dagtilbuddet trygt og genkendeligt 

- organisere små børnegrupper for at styrke samspillet barn-barn, voksen-barn 
- bruge rutinesituationer til at skabe trygge og stimulerende samspil 
  

1.2.2 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) 
 

Hvordan skaber vi hele dagen et pædagogisk læringsmiljø, der giver alle børn mulighed for at 

trives, lære, udvikle sig og dannes? 
 
Det er vores holdning, at børns læring kan foregå i alle de situationer, de gennemlever i løbet af en dag. 
De suger viden, kunnen og erfaringer til sig med alle sanser, når de er i anerkendende, trygge og 
stimulerende omgivelser. Det er vores opgave som voksne at skabe dette læringsmiljø i samspil med 
børnene. Børnene skal have plads til den selvstændige leg med tid og rum til at fordybe sig. Nogle 
læringsrum vil opstå spontant, andre vil være planlagte. Nogle vil barnet tage initiativ til og i andre 

situationer, er det den voksne, der er igangsættende. 
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Børnene har krav på at vi skaber de muligheder, der udfordrer dem og som dermed skaber grobund for 

et udviklende miljø. Igennem denne proces lærer de at mestre mere og mere og deres forståelse og 
indsigt for andre, skærpes ligeledes. Vi vil sikre, at de læringsmiljøer børnene oplever, indeholder kvalitet 
og alsidighed.  
Dette gør vi ved at:  
- skabe et godt læringsmiljø, hvor der er kvalitet i samspillet mellem barn-barn og barn-voksen.  

- personalet organiserer, strukturerer og tilrettelægger hverdagen, som skaber de bedste betingelser for 
børnene. 
- vi evaluerer på det der fungerer – og gør mere af det der virker og er undersøgende på hvorfor det 
gavner vores børn 
- vi forsøger løbende at evaluere på hvorvidt vores faglige kompetencer står mål med de udfordringer vi 
står i i hverdagen 

 - vi løbende evaluerer på hvad der karakteriserer den måde, vi organiserer vores pædagogiske 
læringsmiljø på. 
 

1.2.3 Samarbejde med forældre om børns læring 
 

Hvordan samarbejder vi med forældrene om barnets og børnegruppens trivsel og læring? 
 
Vi lægger stor vægt på et godt og konstruktivt forældresamarbejde, hvor forældrene føler sig mødt, og 
hvor vores gensidige samarbejde er kendetegnet ved åbenhed, dialog og tillid. Et godt samarbejde 
mellem forældre og personale ser vi som en af de vigtigste faktorer for, at børnene oplever deres tid i 
vuggestuen eller børnehaven som positiv og tryg. 

Dette gør vi ved at:  
- mene at forældrene er de vigtigste aktører og er rollemodeller for deres børn og at forældrene altid gør 
deres bedste og vil deres børn det bedste 
- vi møder alle forældre som ligeværdige samarbejdspartnere. 
- vi afstemmer forventningerne til hinanden ved barnets opstart i dagtilbuddet og løbende i vores 
samarbejde omkring barnet så vi derved skaber et godt fælles grundlag at samarbejde ud fra på tværs af 
institution og hjem. 

- inddrage forældrene i daginstitutionens levede liv 
  

1.2.4 Børn i udsatte positioner 
 

Hvordan skaber vi et pædagogisk læringsmiljø, der tager højde for og involverer børn i udsatte 

positioner, så børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse fremmes? 
 
Vores børnesyn er at alle børn altid har noget at byde ind med i fællesskabet. Det er de voksne, der er 
omkring barnet, der har til opgave at sørge for, at alle børn i børnegruppen får deres kvaliteter i spil. 
 Dette gør vi ved at:  
- vide at ALLE børn har brug for og krav på at være en del af et eller flere fællesskaber. 

- arbejde kontinuerligt med relationer og med retten til at være forskellig. 
- vi ser på børnegruppens behov og er åbne for nye tiltag i forhold til gruppens sammensætning. 
- alle børn skal ses og høres og vi er opmærksomme på at alle børn i perioder kan have brug for at blive 
guidet og få støtte til deltagelse i et fællesskab. 
Vi ser på de ressourcer, barnet har, og på hvilken måde disse ressourcer kan sættes i spil i barnets 
hverdag. Vi arbejder inkluderende i forhold til børn i udsatte positioner og skaber her læringsmiljøer, hvor 

det almene og det specielle inkluderes gennem konteksten og fællesskabet. 

 Dette gør vi ved at: 
- vi følger børnenes udvikling/ progressioner og er i dialog med forældrene. Vi prioritere at være 
forebyggende og vægter tidlig indsats for at understøtte barnets udvikling. 
- vi arbejder inkluderende med fokus på trivsel, udvikling, og at give barnet netop det særlige, der er 
behov for. 
- vi samarbejder tæt med forældrene, og benytter mulighederne, der er i det tværfaglige felt. 
- vi prioriterer at leg og læring foregår i mindre grupper, med fokus på det enkelte barns behov og 

udvikling. 
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1.2.5 Sammenhæng til børnehaveklassen 

Hvordan tilrettelægger vi vores pædagogiske læringsmiljø for de ældste børn, så det skaber 
sammenhæng til børnehaveklassen? (Dette spørgsmål gælder kun dagtilbud med børn i den 
relevante aldersgruppe.) 
 
Når vi arbejder med overgange, vil vi skabe et miljø hvor børnene kan være deltagende og udfolde sig i 

sociale fællesskaber i trygge omgivelser. 
Dette gør vi ved at:  
- De voksne omkring barnet skal på en positiv og anerkendende måde være opmærksomme på barnets 
kompetencer og sætter de nødvendige ”stilladser” op omkring det enkelte barn, så barnet kan mestre og 
overskue overgangene. 

- Der arbejdes med aktiviteter, som øger børnenes nysgerrighed og lyst til at lære og indgå i nye 
relationer og fællesskaber. 
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1.3 DE SEKS LÆREPLANSTEMAER 
 
 

1.3.1 Alsidig personlig udvikling 
 
De pædagogiske læringsmål:  
 

 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.  
 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? 
 
 
  
Alsidig personlig udvikling drejer sig om den stadige udvidelse af barnets erfaringsverden og 
deltagelsesmuligheder. Det forudsætter engagement, livsduelighed, gåpåmod og kompetencer til 

deltagelse. 
De pædagogiske læringsmål: 
  
- 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.  

  

- 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. 
  
  

1.3.2 Social udvikling 
 
De pædagogiske læringsmål:   
 
Det pædagogiske arbejde med læreplanstemaet Social udvikling i beskrivelsen af temaet og to 

pædagogiske mål målrettet børn i aldersgruppen 0-5 år. De to pædagogiske mål er følgende:   
 

 Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn trives og indgår i sociale fællesskaber, 
og at alle børn udvikler empati og relationer.   

 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? 
 
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 
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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. 
De pædagogiske læringsmål: 
  
- det pædagogiske arbejde med læreplanstemaet Social udvikling skal tage udgangspunkt i beskrivelsen 
af temaet og to pædagogiske mål målrettet børn i aldersgruppen 0-5 år. De to pædagogiske mål er 

følgende: 
  
 - det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn trives og indgår i sociale fællesskaber, og 
at alle børn udvikler empati og relationer.  
  
- det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte fællesskaber, hvor forskellighed ses som en ressource, 

og som bidrager til demokratisk dannelse. 
  
 

1.3.3 Kommunikation og sprog 
 

 
De pædagogiske læringsmål:   
 
Det pædagogiske arbejde med læreplanstemaet Kommunikation og sprog skal tage udgangspunkt i 
beskrivelsen af temaet og to pædagogiske mål målrettet børn i aldersgruppen 0-5 år. De to pædagogiske 
mål er følgende:   

 
 Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udvikler sprog, der bidrager til, at 

børnene kan forstå sig selv, hinanden og deres omverden.   
 Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn opstår 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? 
 

 
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. 
De pædagogiske læringsmål: 
  
- det pædagogiske arbejde med læreplanstemaet Kommunikation og sprog skal tage udgangspunkt i 
beskrivelsen af temaet og to pædagogiske mål målrettet børn i aldersgruppen 0-5 år. De to pædagogiske 

mål er følgende: 
   
- det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udvikler sprog, der bidrager til, at børnene 
kan forstå sig selv, hinanden og deres omverden.  
   
- 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. 
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1.3.4 Krop, sanser og bevægelse 
 
De pædagogiske læringsmål:  
Det pædagogiske arbejde med læreplanstemaet Krop, sanser og bevægelse skal tage udgangspunkt i 
beskrivelsen af temaet og to pædagogiske mål målrettet børn i aldersgruppen 0-5 år. De to pædagogiske 
mål er følgende:  
 

 Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udforsker og eksperimenterer med 

mange forskellige måder at bruge kroppen på.  
 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 børnenes 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. Børnene 
skal inviteres til at få mange forskellige kropslige erfaringer i et læringsmiljø, hvor bevægelsesglæde, 
kreativitet og leg er nøglebegreber, og hvor det pædagogiske personale motiverer børnene til at bevæge 
sig ved at vise glæde ved bevægelse og kropslig udfoldelse. 

De pædagogiske læringsmål: 
  
- det pædagogiske arbejde med læreplanstemaet Krop, sanser og bevægelse skal tage udgangspunkt i 
beskrivelsen af temaet og to pædagogiske mål målrettet børn i aldersgruppen 0-5 år. De to pædagogiske 
mål er følgende: 
   
- det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udforsker og eksperimenterer med mange 

forskellige måder at bruge kroppen på. 
  
- 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. 
 

1.3.5 Natur, udeliv og science 
 
 
De pædagogiske læringsmål:  
Det pædagogiske arbejde med læreplanstemaet Natur, udeliv og science skal tage udgangspunkt i 

beskrivelsen af temaet og to pædagogiske mål målrettet børn i aldersgruppen 0-5 år. De to pædagogiske 
mål er følgende:  
 

 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, som giver børnene en begyndende forståelse for 
betydningen af en bæredygtig udvikling.  

 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 sammenhæng, herunder en begyndende matematisk opmærksomhed. 

 

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø at børnene gør sig erfaringer med 
natur, udeliv og science? 
 

Naturen er et rum, hvor børn kan eksperimentere og gøre sig de første erfaringer med 
naturvidenskabelige tænke- og analysemåder. Men naturen er også et grundlag for at arbejde med 
bæredygtighed og samspillet mellem menneske, samfund og natur. Det pædagogiske personale skal 
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opmuntre børnene til at foretage egne undersøgelser samt støtte og guide dem i at turde øve sig igen og 

igen for derved at opbygge en grundlæggende tillid til egne ideer og evner. 
De pædagogiske læringsmål: 
  
- det pædagogiske arbejde med læreplanstemaet Natur, udeliv og science skal tage udgangspunkt i 
beskrivelsen af temaet og to pædagogiske mål målrettet børn i aldersgruppen 0-5 år. De to pædagogiske 

mål er følgende: 
   
- 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 for bundethed med naturen, og som giver børnene en begyndende forståelse for 
betydningen af en bæredygtig udvikling.  

  
   
- 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. 
 

1.3.6 Kultur, æstetik og fællesskab 
 
 
De pædagogiske læringsmål:   
Det pædagogiske arbejde med læreplanstemaet Kultur, æstetik og fællesskab skal tage udgangspunkt i 

beskrivelsen af temaet og to pædagogiske mål målrettet børn i aldersgruppen 0-5 år. De to pædagogiske 
mål er følgende:  
 

 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.   

 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? 

 
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. Det pædagogiske personale skal derfor skabe et læringsmiljø, der formidler glæde ved 
æstetiske oplevelser ogs kabende praksis. 

De pædagogiske læringsmål: 
  
- det pædagogiske arbejde med læreplanstemaet Kultur, æstetik og fællesskab skal tage udgangspunkt i 
beskrivelsen af temaet og to pædagogiske mål målrettet børn i aldersgruppen 0-5 år. De to pædagogiske 
mål er følgende: 
   
- 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.  
   
- 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. 
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1.4 EVALUERINGSKULTUR 
 
Lederen af dagtilbuddet er ansvarlig for at etablere en evalueringskultur i dagtilbuddet, som skal udvikle 

og kvalificere det pædagogiske læringsmiljø. Hermed forstås, at det pædagogiske personale og ledelsen 
løbende forholder sig refleksivt til, hvordan det pædagogiske læringsmiljø understøtter børnegruppens 
trivsel, læring, udvikling og dannelse. 
 
 
HVAD SIGER LOVEN? 
 

 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.  

 
Dagtilbudslovens § 9, stk. 2 og 3. 

1.4.1 Evalueringskultur 
 
 
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? 
 
Vi vil sikre, at vores evalueringer har fokus på sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og 
børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse frem for blot på aktiviteterne eller blot på børnenes 

læring.  
Dette gør vi ved at:  
- ved brug af, prøvehandlinger og SMTTEmodellen, hvor vi kan følge processer og derved få målbare 

udviklingsforløb. Evaluering vil vise progression, næste udviklingstrin og mulige ændringer af vores 
læringsmiljø. 
- ved brug af praksisfortællinger, iagttagelser, sprogvurderingen og dialogprofilen kan vi aflæse det 
enkeltes barns behov eller hele børnegruppens behov og derved indrette læringsmiljøer, der understøtter 
barnets/børnenes lyst til legende læring. 
-refleksion over vores praksis er en integreret del af hverdagen både hos den enkelte og i fællesskabet. 
- ved bl.a. at benytte følgende værktøjer; Praksisfortællinger, iagttagelser/observationer, SMTTE, 

sprogvurdering, dialogprofilen 
- at der foregår vidensdeling både internt i huset og på tværs i områdt 
  
  

1.4.2 Evaluering af arbejdet med den pædagogiske 

læreplan 
 

 
Hvordan evaluerer vi arbejdet med den pædagogiske læreplan, som skal foretages mindst 
hvert andet år? 
 
 
Lederens refleksion  


