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INDLEDNING 

Med dagtilbudsaftalen (2018) er det fremlagt, at det i dagtilbudsloven skal tydeliggøres, hvilket 
pædagogisk fundament alle dagtilbud skal bygge på for at skabe en tryg og udviklende hverdag for 
alle børn i dagtilbud. Det handler om at skabe en fælles retning, sprog og forståelse gennem en ny 
ramme for den pædagogiske læreplan. 

 
I Hjernen&Hjertet har vi med udgangspunkt i den nye dagtilbudslov samt materialer udgivet på EMU i 
forbindelse med den nye styrkede læreplan, udviklet redskabet Rambøll Læreplan, som er en skabelon 
til understøttelse af det enkelte dagtilbuds systematiske arbejde med læreplanen. 
 
Gennem dialogen får I et indblik i hinandens oplevelser og forståelser af praksis ud fra nogle 
reflektions- og vurderingsspørgsmål. Redskabet henvender sig til pædagogisk personale med en leder 

som den, der fastsætter den overordnede ramme. Lederens rolle er derudover at understøtte 
processen ved at tilrettelægge gode rammer for og sikre, at dialogen medfører nye eller justerede 
tiltag og i sidste ende en pædagogisk praksis i overensstemmelse med den styrkede pædagogiske 

læreplan.  
 
  

 

VEJLEDNING OM OFFENTLIGGØRELSE  
LÆS INDEN I GÅR I GANG! 

Det er ikke hensigten, at den pædagogiske læreplan skal være en lang rapport, som i 
detaljer beskriver dagtilbuddets arbejde med det pædagogiske læringsmiljø og børns 

læring.  

Tværtimod er det intentionen, at dagtilbuddets pædagogiske læreplan - med udgangspunkt i de 
centrale elementer fra det pædagogiske grundlag og med udgangspunkt i de pædagogiske mål og 

indholdsbeskrivelser for læreplanstemaerne - skal fungere som et pædagogisk redskab, der via 

korte, relevante pædagogiske overvejelser, 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.  

Lederen af dagtilbuddet er ansvarlig for at offentliggøre den pædagogiske læreplan. Den 
pædagogiske læreplan vil fx kunne offentliggøres på dagtilbuddets hjemmeside eller et andet sted, 
som er kendt af og let tilgængeligt for forældrene. (Forarbejder til dagtilbudslovens § 9, stk. 1).  

Læreplanen fungerer altså både som et internt arbejdsredskab, samt et 
dokumentationsdokument udadtil. I den forbindelse skal det nævnes, at selve vurderingen fra 
Ministeriets værktøj ”Redskab til selvevaluering” ikke vil fremgå i den pdf, der er udarbejdet til 
offentliggørelse, da denne udelukkende anses som et internt arbejdsredskab.  

Men alle øvrige refleksioner og beskrivelser i læreplanen vil fremgå og skal derfor 
formuleres med tanke for dette. 
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PÆDAGOGISK GRUNDLAG 

Den pædagogiske læreplan skal udarbejdes med udgangspunkt i det fælles pædagogiske 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. Nogle elementer i form af eksempelvis barnesynet 

skal altid være til stede i det pædagogiske læringsmiljø, mens andre elementer såsom eksempelvis 
forældresamarbejdet og arbejdet med at skabe en god overgang til børnehaveklassen kan være mere 
til stede i nogle sammenhænge end i andre.  
 
Nedestående del af skabelonen, der omhandler det pædagogiske grundlag bygger på EVA's materiale 

”Redskab til selvevaluering”, som kan findes på EMU’s hjemmeside  
  

https://www.emu.dk/modul/den-styrkede-pædagogiske-læreplan
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ET PÆDAGOGISK LÆRINGSMILJØ HELE DAGEN 
Dagtilbud skal etablere 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. 
 
 
Reflektér – tag udgangspunkt i jeres daglige praksis og kom gerne med konkrete eksempler. Skriv 

refleksionerne i tekstboksen.  
 
Hvad karakteriserer den måde, vi 
organiserer vores pædagogiske 
læringsmiljø på, og får vi skabt et miljø, der 
understøtter leg, aktiviteter og rutiner? 
   - Hvad fungerer godt/dårligt? 

 

Hvilke pædagogiske overvejelser ligger til 
grund for den måde, vi organiserer vores 
pædagogiske læringsmiljø på? 

- Hvordan ved vi, om vores antagelser 
holder stik? 

 
Hvordan kan vi undersøge og se, hvad 

børnene får ud af vores måde at organisere 
det pædagogiske læringsmiljø på? 
 

Hvordan matcher vores faglige 

kompetencer vores mål om at skabe et 
trygt og stimulerende pædagogisk 
læringsmiljø? 

 

Skriv her  
 
Det der karakteriserer vores pædagogiske grundlag er en meget fast rytme i dagligdagen, 
der former læringsmiljøet og læringen i vores Rudolf Steiner institution. 
 
Vi har en dagsrytme, ugerytme og en årsrytme. Denne rytme giver genkendelighed i 

hverdagen, sætter børnene fri og giver børnene ro til at udvikle sig. 
 
Vores dagsrytme er sådan: 
7.30 – 8.45 børnene kommer og der tegnes morgentegning, herefter fri leg. 
9.00 alle voksne er mødt og holder et ultra kort møde, hvor vi samstemmer dagen. 
9.10 sangleg, alle børns navne blver nævnt, vi synger årstidsrelateret, og laver fingerleger. 

9.30 hønsefødder og gulerødder (rygbrødshaps og gulerod) 

Herefter tur i mosen, fri-leg i haven, eller årstidrelateret voksenstyret aktivitet. 
11.30 frokost 
12.00 Eventyr 
12.30 – 15.30 Fri leg. Frivillig voksenstyret aktivitet f.eks. snitte, luge have, vande blomster. 
Børnhaven lukker  
 
Vi indeler vores dag idet vi kalder udånding og indånding. Indånding er der vi voksne fylder på, 

aktiviter og indtag af mad. Udånding er der hvor barnet er frit – i den frie leg. 
 
Vi oplever at børnene hurtigt er kørt ind i Regnbuen, fordi hverdagen er tryg og 
genkendelig. 
 
De voksne er ofte i gang med huslige sysler og derfor kan børn, som ikke lige er i en leg, let finde 

en aktivitet, f.eks at vande blomsterne sammen med en voksen, og derfra vokser der en ny leg. 
 

Vores pædagogik er at det lille barn er i sine sanser, det skal lære sin krop af kende gennem 
sanserne og dermed opdage verden. Vi understøtter dette med leg og oplevelser i naturen og haven 
og vi bruger naturmaterialer til vores legetøj. 
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BØRNESYN OG BØRNEPERSPEKTIVER  
Børnesynet i danske dagtilbud tager udgangspunkt i, at det at være barn har værdi i sig selv. 
Pædagogiske læringsmiljøer skal derfor inddrage børneperspektiver, uanset om der er tale om 

hverdagssituationer, børneinitierede aktiviteter eller voksenplanlagte forløb. 
 
 
Reflektér – tag udgangspunkt i jeres daglige praksis og kom gerne med konkrete eksempler. Skriv 

refleksionerne i tekstboksen. 

Hvordan arbejder vi med løbende at følge 
børnenes spor, oplevelser og interesser? 

- Hvad gør vi for at indfange alle børns 
perspektiver? Er det de samme børn, vi 
altid får øje på? 

 

Hvordan arbejder vi regelmæssigt med 
børnenes feedback, fx på personalemøder, 
som input til vores faglige dialog? 

Hvornår har vi senest brugt børnenes 

perspektiver som grundlag for at udvikle 
det pædagogiske læringsmiljø? 

- Hvilke nye indsigter nåede vi frem til?  
- Hvad ændrede vi som resultat af vores 

indsigter? 

I hvilke situationer kunne det være 

relevant at inddrage børnenes 
perspektiver, hvor vi ikke gør det i dag? 

 

Skriv her  

Vi arbejder løbende med at følge børnenes spor og hvad de interesserer sig for. Finder et barn en 
tusse i haven, så studere vi tussen og taler om den. Vi synger sange for tussen, alle dem vi kender 
om haletusser, frøer og skruptusser. 
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Finder vi et dødt dyr, begraver vi den i haven. Nogle børn graver hullet, andre henter pynt til 

graven i form af blade, kviste og blomster. Vi synger en sang for dyret og ønsker det god rejse. 
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BØRNS LEG  
Leg har en værdi i sig selv og skal være en gennemgående del af et dagtilbud. Leg er grundlæggende 
for barnets udvikling og understøtter bl.a. fantasi, virkelyst, sprog, nysgerrighed, sociale 
kompetencer, selvværd og identitet. 
 
 
Reflektér – tag udgangspunkt i jeres daglige praksis og kom gerne med konkrete eksempler. Skriv 

refleksionerne i tekstboksen. 

Hvordan giver vores pædagogiske 
læringsmiljø børnene mulighed for at bruge 
deres fantasi og lege? 
 

Hvad gør vi for at arbejde med børnenes 
forskellige roller og positioner i legen? 
 

Hvordan arbejder vi med at understøtte, at 
alle børn har mulighed for at være med i 

legen? 

- Er der børn, som vi oplever, står uden 
for legen, og hvad gør vi ved det? 

 

Hvordan har vi undersøgt den læring og 
udvikling, der sker i børnenes leg? 

 

 
 
 

 
 
 
 

Skriv her  

Den frie leg er børneinitieret og de vokse støtter op om legen, ved f.eks at komme med et tæppe til 
en hule eller hjælpe med konflikthåndtering, for at få legen videre. 
 
Når vi leger inde er det den voksne er bestemmer legegrupperne. Det betyder at børnene kommer 
til at lege på tværs af køn og alder, hvilket er godt en gang i mellem for at sætte gang i nye lege og 

venskaber. 
 

Vi hjælper de børn der har svært ved at komme ind i legen, ved at spørge ind til en eksisterende leg 
og finde en rolle til barnet. 
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DET BREDE DANNELSES- OG LÆRINGSSYN  
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 
læringsprocesser, barnet indgår i. 
 
 
Reflektér – tag udgangspunkt i jeres daglige praksis og kom gerne med konkrete eksempler. Skriv 

refleksionerne i tekstboksen. 

På hvilke måder har vi fokus på 
læringsprocesser gennem hele dagen? 

- Leg, børneinitierede og vokseninitierede 
aktiviteter og rutiner?  

Hvordan tilrettelægger vi det pædagogiske 
læringsmiljø, så det både støtter børnenes 
kropslige, følelsesmæssige, sociale og 
kognitive læring? 

- Hvordan kan vi følge og støtte barnets 
undren og nysgerrighed?  

- Hvordan udfordrer og støtter vi børnene 

i at få nye ideer og erfaringer med 
vedholdenhed og gåpåmod? 
 

Oplever vi, at det er alle børn, der viser 
deres undren og nysgerrighed ved fx at 
stille spørgsmål e.l.?  

- Hvad tænker vi om, og hvad gør vi for, 
de børn, der sjældent giver udtryk for 
deres undren og nysgerrighed?  

 

Hvordan arbejder vi med at følge op på, om 
vi lykkes med det pædagogiske 
læringsmiljø i forhold til, hvad børnene får 

ud af det? 
- Hvordan sikrer vi, at vi kommer hele 

vejen rundt i forhold til de seks 
læreplanstemaer?  

 
 

 
 
 

Skriv her  

Opdeling. 
Vi opdeler børnene I mindre grupper når vi spiser. Vi sidder ved 3 store borde og de 3 største børn 

sidder ved ”Rosenbordet”. 
Børnene sidder på faste pladser, blandet i køn og alder. De mindre spisegrupper betyder, at de børn 
som ikke siger så meget i store forsamlinger, pludselig for munden på gled når vi sidder sammen 
ved bordet. 
 
Når vi sidder ved bordet kan andre samtaler også opstår. Vi kan tage en ”runde”, hvad er 
ynglingsfarven? Har man et dyr derhjemme? 

 
Når vi går tur i mosen er det den voksne der bestemmer dagens holdemakker. Det gør at vi f.eks 
kan sætte et stort og et lille barn sammen. Den mindre er stolt og tryg ved at holde et stort barn i 
hånden, og den store kan hjælpe og føle sig stolt over at være stor ift det mindre barn. 
 
 

Når vi har årstidsrelateret aktiviteter er det ofte af kreativ og håndværksmæssig art. Der skal 

snittes en pind, der pudses helt glat til en fin pinsefugl. 
Der skal males akvarel til papir til en lanterne til lanternefesten. Der skal males korn eller rystes 
smør til høstfesten. 
 
De årstidsrelaterede arbejder laves i små grupper sammen med en voksne. Her talervi om hvad vi 
laver og børn som synes det er hårdt at snitte og pudse pisenfuglepinden fin, opmuntres til at blive 

ved og glædes ved at se det færdige resultat. 
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BØRN I UDSATTE POSITIONER OG ALLE BØRNS DELTAGELSE I 

BØRNEFÆLLESSKABER 
Gode pædagogiske læringsmiljøer har særligt stor betydning for børn i udsatte positioner. Det 
pædagogiske personale har et ansvar for at støtte børn med forskellige udfordringer og sikre, at alle 
deltager i fællesskabet. 
 
 
Reflektér - tag udgangspunkt i jeres daglige praksis og kom gerne med konkrete eksempler. Skriv 

refleksionerne i tekstboksen. 
 
Hvilken pædagogisk tilgang arbejder vi ud 

fra for at sikre, at alle børn oplever, at de 
er en del af et børnefællesskab? 

- Hvordan er der forskel på vores praksis i 

forhold til forskellige aldersgrupper? 

Hvordan vurderer vi alle børnenes 

muligheder for at udvikle sig og få nye 
relationer? 

- Er der noget, vi kan gøre anderledes for 

at give nogle børn bedre muligheder for 
at opbygge og have gode relationer? 
 

I hvilket omfang har vi faglige dialoger om, 
hvordan vi kan understøtte, at børn i 
udsatte positioner trives og ses i det 
pædagogiske læringsmiljø? 

- Er det tilstrækkeligt? 
- Hvordan sikrer vi, at vi også har blik for 

og inddrager de børn, der fx ikke selv 
henvender sig og ikke deltager aktivt i 
lege og aktiviteter? 

 

Når vi ser på vores praksis den seneste 
måned, hvornår er det så lykkedes os at 
skabe et pædagogisk læringsmiljø, hvor 
alle børn trives, lærer, udvikler sig og 

dannes i fællesskabet? 
- I hvilke situationer lykkedes det ikke – 

og hvorfor? 

 

 
 

Skriv her  
 
Børnehavelivet handler om at komme ind i fællesskabet. Den voksne hjælper børn som har det 

svært ind i det fælles f.eks i sangleg ved at sige, ”Du må stå ved mig”, ”kom og hold mig i hånden” 
 
Vi har faglige dialoger på personale møde om hvordan vi bedste støtter det enkelte barn. 
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I legen i børnehaven har vi det motto at alle må være med. Den voksne støtter dette. Det gør 

integrationen lettere. 
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FORÆLDRESAMARBEJDE  
Dagtilbud skal i samarbejde med forældrene give børn omsorg og understøtte det enkelte barns 
trivsel, læring, udvikling og dannelse. Samarbejdet skal bidrage til, at barnet får en god og tryg 
opvækst. 
 
 
Reflektér - tag udgangspunkt i jeres daglige praksis og kom gerne med konkrete eksempler. Skriv 

refleksionerne i tekstboksen. 
 
 
Hvordan samarbejder og kommunikerer vi i 
det daglige med forældrene om børnenes 
trivsel, læring, udvikling og dannelse? 

- Hvilke rammer og regler har vi for 

forældresamarbejde? 
- Det gælder både de overordnede 

rammer og den konkrete håndtering i 
hverdagen. Er det fx o.k. at afbryde en 
aktivitet med børnene, hvis en forælder 
har brug en snak? 
 

Hvordan oplever vi samarbejdet med 
forældrene i forhold til at rådgive og 
vejlede dem om deres barns trivsel, 
udvikling, læring og dannelse? 

Hvordan arbejder vi med at møde 
forældrene forskelligt og tilpasse 
samarbejdet ud fra deres behov? 

Hvad ved vi om, hvordan forældrene 
oplever vores samarbejde, rådgivning og 
vejledning? 

- Inddrager vi synspunkter og viden fra 
forældrene? 

 

 
 
 
 
 

Skriv her  

 
 
Når et barn starter hos os har vi en opstartsamtale med forældrene hvor vi hører forældrene 
fortælle om deres barn og vi fortæller om børnehavelivet. Vi forventningsafstemmer. 
 
Vi har efterfølgene en 3 måneders samtale og derefter 1 årlig forældresamtale. 
 

I Regnbuen har vi 3 årlige forældremøder, den ene med fællesspisning. 
Der er 2 årlige arbejdslørdage, en forår og en efterår. Dette er praktiske dage, men også sociale, 
her bliver tid til at lære hinanden at kende, mens vi arbejder på at forskønne vores børnenhave til 
børnenes bedste. 
 
Forældrene er velkomne til at ringe eller skrive ved behov. Men det er bedst at skrive, da vi ikke 

ønsker afbrydelser i arbejdet med børnene. 
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SAMMENHÆNGENDE OVERGANGE OG DET SIDSTE ÅR I BØRNEHAVEN 
Barnet oplever mange overgange i sine første leveår. Både de store overgange, når det begynder i 
dagtilbud og senere i skole, og de mindre, daglige overgange, når barnet fx bliver afleveret om 
morgenen eller går fra én aktivitet til en anden. I alle typer af overgange er det vigtigt, at pædagogisk 
personale og forældre samarbejder om at skabe en oplevelse af sammenhæng, tryghed og trivsel hos 
barnet. 
 

 
Reflektér - tag udgangspunkt i jeres daglige praksis og kom gerne med konkrete eksempler. Skriv 
refleksionerne i tekstboksen. 

 

Hvordan arbejder vi ud fra læreplanen for 
at skabe sammenhæng for børn og 

forældre i overgangen fra hjem til 

dagtilbud, mellem dagtilbud og fra 
dagtilbud til skole og SFO/fritidshjem? 
 

 

Hvordan arbejder vi med en tryg overgang 
til det næste tilbud? 

- Fx aktiviteter som at besøge det nye 

sted, tæt dialog med fagprofessionnelle 
fra andre tilbud, arbejde med 
overgangsobjekter o.l. 

Oplever vi, at vi har et fælles værdisæt med 

det andet dagtilbud eller skole og SFO/ 
fritidshjem? 

- Er vi enige om, hvad der skal til fra 
begge parter for at skabe en 
sammenhængende overgang? 

Hvad ved vi om 

dagplejerens/sundhedsplejerskens/ 
pædagogens/lærerens faglighed og daglige 
praksis? 

- Hvordan kan vi blive klogere på det, og 
hvordan kan den viden bidrage til at 
skabe sammenhæng? 

 

 
 

Skriv her  

 
I børnehaven markerer vi overgange med sang. Vi har en ryd op sang, vaske hænder sang, ”vi 

samles til sangleg”-sang osv. Et hjælper børnene til at vide hvad de skal og hvad der skal ske. 
 
Vi siger tak for i dag og hopper farvel med en remse, når barnet bliver hentet, dette er også et 
overgangsritual fra institution til ”hjem”. 
 
Vi har i Vidarskolens børnehave fælles værdisæt med Vidarskolens vuggestue, Solspiren, og 
børhaveklassen på skolen. 

 
Vi holder fælles pædagogiske møder, hvor vi samstemmer kultur og vidensdeler. 
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DET PÆDAGOGISKE GRUNDLAG OG SAMMENHÆNG TIL 

DE SEKS LÆREPLANSTEMAER 

                   

  
 

Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan det pædagogiske læringsmiljø understøtter 

børns brede læring inden for og på tværs af seks læreplanstemaer. Der er fastsat en 

indholdsbeskrivelse for hvert læreplanstema, som beskriver de overordnede elementer, som ligger i 

det enkelte læreplanstema. I kan læse indholdsbeskrivelserne her:Den styrkede pædagogiske 

læreplan - Rammer og indhold 

 

Herudover er der fastsat to pædagogiske mål for hvert læreplanstema. De to pædagogiske mål 

udtrykker sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og børns trivsel, læring, udvikling 

og dannelse. Et læreplanstema skal altid ses i sammenhæng med det pædagogiske grundlag og de 

øvrige læreplanstemaer i den pædagogiske læreplan og det besluttes lokalt, hvordan de overordnede 

elementer konkret omsættes organisatorisk og pædagogisk i det pædagogiske læringsmiljø i 

hverdagen.   

https://www.emu.dk/sites/default/files/Hovedpublikation%20endelig.pdf
https://www.emu.dk/sites/default/files/Hovedpublikation%20endelig.pdf
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ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER  
Det pædagogiske læringsmiljø skal tilrettelægges så det inddrager hensynet til børnenes perspektiv og 
deltagelse. Under hvert læreplanstema skal I derfor forholde jer til, hvordan I hele dagen etablerer et 
pædagogisk læringsmiljø, der med leg, planlagte vokseninitierede aktiviteter, spontane aktiviteter, 
børneinitierede aktiviteter samt daglige rutiner giver børnene mulighed for at trivses, lære, udvikle sig 
og dannes. 
 

De seks læreplanstemaer, som omhandler børnenes kropslige, følelsesmæssige, sociale og kognitive 
læring er: 

 
ALSIDIG PERSONLIG UDVIKLING 

SOCIAL UDVIKLING 

KOMMUNIKATION OG SPROG 

KROP, SANSER OG BEVÆGELSE 

NATUR, UDELIV OG SCIENCE 

KULTUR, ÆSTETIK OG FÆLLESSKAB. 
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ALSIDIG PERSONLIG UDVIKLING 
Alsidig personlig udvikling drejer sig om den stadige udvidelse af barnets erfaringsverden og deltagel-
sesmuligheder. Det forudsætter engagement, livsduelighed, gåpåmod og kompetencer til deltagelse.  

Pædagogiske mål for læreplanstemaet Alsidig personlig udvikling 

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. 

Refleksion over sammenhæng til læringsmiljøet og det pædagogiske grundlag 
Nedenfor skal I beskrive, hvordan jeres pædagogiske læringsmiljø understøtter børnenes alsidige 
udvikling, herunder deres nysgerrighed, gåpåmod og deltagelseskompetence via både børneinitierede 
og vokseninitierede aktiviteter. Hav også opmærksomhed på de pædagogiske hverdagsaktiviteter og 
legen.  
 
 

Skriv her  
 
 
Til eventyr oplever barnet at se eventyret fortalt med dukker i et bordspil. Herefter får de ofte 
mulighed for at spille eventyret selv. 

 

Jeg ser – jeg tør – jeg kan – jeg vil – jeg gør. 
Barnet oplever enat det kan overvinde en eventuel frygt for at stå frem. 
 
Børnene hjælper de voksne med opgaver i løbet af dagen; feje, vaske tøj, dække bord. Dette 
skaber en god relation mellem barn og voksen. Her oplever barnet omsorg for vores ting, og at 
være nysgerrig på de praktiske opgaver. 

 
Når vi gå tur vælger de voksne ”holdevenner” for børnene. Her bliver de sat sammen med børn de 
ikke normalt opsøger i legen. Det skaber nye relationer mellem børnene. 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

Arbejdet med Alsidig personlig udvikling fremadrettet  
Nedenfor skal I reflektere over, hvilken udvikling I ønsker at skabe rammerne for fremadrette, og 

hvilke tegn/pejlemærker, der kan indikere, at I er på rette vej. 

Hvilke tegn/pejlemærker ønsker vi at se? 
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Skriv her  

Vi ønsker fremadrettet at skabe rammerne for flere huslige opgaver. F.eks ”køkken-alfer” der kan 
hjæpe vores kommende madmor/madfar. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

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. 

Pædagogiske mål for læreplanstemaet alsidig personlig udvikling 

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. 

Refleksion over sammenhæng til [institutionens navn] læringsmiljø 
Nedenfor skal I beskrive, hvordan jeres pædagogiske læringsmiljø understøtter børnenes sociale 
udvikling, herunder deres empati, deltagelseskompetence og medbestemmelse via både 

børneinitierede og vokseninitierede aktiviteter. Hav også opmærksomhed på de pædagogiske 
hverdagsaktiviteter og legen. 

 

Skriv her  

 
 
Sangleg: I sangleg er alle lige i fællesskabet. Den voksne styrer hvem der for roller. Vi står i 
rundkreds vi giver plads til hinanden. Alle har en plads i cirklen. Vi starter med at synge alles 
navne, også de voksnes. Det giver en fælles bevidsthed, samtidig med at de enkelte barn bliver set. 

 

Spisesituation: Vi er stille ved første portion. Herefter må man tale med lille stemme, en af gangen. 
Her lærer barnet at lytte til andre og vente med at tale. De føler sig også hørt selv. 
 
I leg lærer børnene at dele med hinanden. De skiftes til at lege med tingene. Nogle gange deler vi 
børnene i legegrupper, så de får nye legerelationer. 
 
Når man fylder 5 år i børnehaven, har man en hel håndfuld, og dermed en hjælpehånd. De store 

hjælper de små med f.eks taske og sutsko. 
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Arbejdet med Social udvikling fremadrettet  
Nedenfor skal I reflektere over, hvilken udvikling I ønsker at skabe rammerne for fremadrette, og 

hvilke tegn/pejlemærker, der kan indikere, at I er på rette vej. 

Hvad vil vi se (tegn/pejlemærker)? 
 

Skriv her  

 
Vi ønsker i højere grad at understøtte, at de store hjælper de små. 
 

 
 
 
 

 
 
 

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. 

Pædagogiske mål for læreplanstemaet Kultur, æstetik og fællesskab 
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. 

Refleksion over sammenhæng til [institutionens navn] læringsmiljø 
Nedenfor skal I beskrive, hvordan jeres pædagogiske læringsmiljø understøtter børnenes muligheder 
for at indgå i forskellige kulturelle fællesskaber, som stimulerer deres fantasi, nysgerrighed og 

kreativitet via både børneinitierede og vokseninitierede aktiviteter. Hav også opmærksomhed på de 
pædagogiske hverdagsaktiviteter og legen. 
 

Skriv her  
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Arbejdet med  Kultur, æstetik og fællesskab fremadrettet  
Nedenfor skal I reflektere over, hvilken udvikling I ønsker at skabe rammerne for fremadrette, og 

hvilke tegn/pejlemærker, der kan indikere, at I er på rette vej. 

 Hvilke tegn/pejlemærker ønsker vi at se? 
 

Skriv her  
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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. 

Pædagogiske mål for læreplanstemaet Kommunikation og sprog 
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. 

Refleksion over sammenhæng til [institutionens navn] læringsmiljø 
Nedenfor skal I beskrive, hvordan jeres pædagogiske læringsmiljø understøtter børnenes tilegnelse af 

sprogforståelse, ordforråd, udtale og sætningsdannelse i sammenhænge, der er meningsfulde for børn 

via både børneinitierede og vokseninitierede aktiviteter. Hav også opmærksomhed på de pædagogiske 

hverdagsaktiviteter og legen. 

Skriv her  

 
Vi stimulerer sprogforståelsen ved sangleg, fingerlege, eventyr fortælling 

og i dagligdags samtale. Vi læser bøger, taler om hvad der sker i historien 

og om billederne i bogen. 
 

Vi bruger rim og remser og sange på dansk og fremmedsprog.  
 

Vi ”smager” på ordene og siger fjolle-ord. 
 
 
 
 
 
 

 

Arbejdet med  Kommunikation og sprog fremadrettet  
Nedenfor skal I reflektere over, hvilken udvikling I ønsker at skabe rammerne for fremadrette, og 

hvilke tegn/pejlemærker, der kan indikere, at I er på rette vej. 

Hvilke tegn/pejlemærker ønsker vi at se? 
 

Skriv her  
 

Vi ønsker at sætte leg med ord og det man kan skabe sammen med ord 
højere end ”grimt sprog”. 
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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. 
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. 

Pædagogiske mål for læreplanstemaet Krop, sanser og bevægelse 
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. 

Refleksion over sammenhæng til [institutionens navn] læringsmiljø 
Nedenfor skal I beskrive, hvordan jeres pædagogiske læringsmiljø understøtter børnenes muligheder 
for at få erfaringer med krop og sanser, som stimulerer deres bevægelsesglæde via både 
børneinitierede og vokseninitierede aktiviteter. Hav også opmærksomhed på de pædagogiske 
hverdagsaktiviteter og legen. 
 
 

Skriv her  
 

Inde: I børnehaven er der mulighed for at bygge med klodser, tegne, 
male, forme bivoks og bage. Her styrkes børnenes finmotorik og de for 

forskellige sanseoplevlser og at opleve forskellige materialers egenskaber. 
 

Ude: børnene har mulighed for at klatre i træer, grave i sand og jord, lege 
med vand, gå på line, hoppe i vandpytter, sidde om bålet, hugge brænde, 

save i træ. Vi er ude i al slags vejr. Her styrkes børnenes grovmotorik. De 
for mulighed for mange sanseoplevelser og mærker naturen på egen krop. 

 
En gang om ugen har børnene fra 4-6 år eurytmi. Eurytmi er en 

bevægelsesform udviklet af Rudolf Steiner. Det er en blanding af 
gymnastik og dans. Her lærer børnene balance, styrker, lytte, se og 

efterligne bevægelser. 
 



 

24 
 

 

 
 

 
 
 

 

Arbejdet med  Krop, sanser og bevægelse fremadrettet  
Nedenfor skal I reflektere over, hvilken udvikling I ønsker at skabe rammerne for fremadrette, og 
hvilke tegn/pejlemærker, der kan indikere, at I er på rette vej.  
Hvilke tegn/pejlemærker ønsker vi at se? 
 

Skriv her  

 
 

Vi ønsker fremadrettet at arbejde med at gå på kreds, samle og sprede i 

kreds (med hinanden i hænderne) og gå i begge retninger på kreds. 

Øve i at gå fra ro til kaos og kaos til ro. 
 
 
 
 
 
 

 

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 

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 

Pædagogiske mål for læreplanstemaet Natur, udeliv og science  
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 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. 

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. 

Refleksion over sammenhæng til [institutionens navn] læringsmiljø 
Nedenfor skal I beskrive, hvordan jeres pædagogiske læringsmiljø understøtter børnenes muligheder 

for at få erfaringer med natur og science, som stimulerer deres nysgerrighed og lyst til at udforske via 
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både børneinitierede og vokseninitierede aktiviteter. Hav også opmærksomhed på de pædagogiske 

hverdagsaktiviteter og legen.  
 

Skriv her  
 

Om sommeren oplever børnene at de frø vi såede i foråret, kommer op.de 

hjælper med at vande og passe planterne. Ved høsttid plukker vi æbler og 

bær i haven. Her oplever børnene planternes forvandling. 
I efteråret kommer regn og blæst. Her oplever barnet at jord bliver til 

mudder. Barnet vil også opdage at det er nemmere at forme sandet når 
det vådt, end når det er tørt. 

Vand kan løbe. I børnehaven har vi en vandlegeplads. Børnene pumper 
med en håndpumpe vand op og det løber igennem flowforms for at enden i 

en bassin, hvorefter det kan pumpes op igen. 
 

Om vinteren fryser vandet til is, både i børnehavens have og vi ser det i 
mosen, når vi går tur. 

 
Vi er ude hele året. Børnene oplever årstiderns skiften. 

De oplever dyrelivet. Bænkebiddere og snegle i haven og en gang i mellem 
en tusse! 

Svaner, ænder og gås ved søen. Blishønen. De lægger æg og der kommer 

ællinger, selv selv bliver store svaner og gæs. 
 
 
 
 

 
 
 

 

Arbejdet med  Natur, udeliv og science fremadrettet  
Nedenfor skal I reflektere over, hvilken udvikling I ønsker at skabe rammerne for fremadrette, og 

hvilke tegn/pejlemærker, der kan indikere, at I er på rette vej. 

Hvilke tegn/pejlemærker ønsker vi at se? 
 

Skriv her  
 
 

 

Vi vil søge endnu mere inspiration til grønt udeliv, gennem Grønne Spirer. 
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ØVRIGE ELEMENTER 

DET FYSISKE, PSYKISKE OG ÆSTETISKE BØRNEMILJØ 
Begrebet børnemiljø er et samlende begreb for det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø i 
dagtilbuddet, hvor det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø skal forstås bredt.  
 
Børnemiljøet i dagtilbuddet skal vurderes i et børneperspektiv. Det indebærer, at børnemiljøet skal 
vurderes med børnenes øjne, ligesom børnenes oplevelser skal inddrages i vurderingen af 

børnemiljøet afhængigt af børnenes alder og modenhed.  
 
Der lægges vægt på, at børnene inddrages i forbindelse med forhold, der vedrører dem selv, jf. FN’s 
Børnekonventions artikel 12 om barnets ret til at give udtryk for sin mening og krav på, at denne 
mening respekteres. 
 

Fysisk børnemiljø 
Det fysiske børnemiljø kan eksempelvis omhandle støjniveau, indeklima, plads til fysisk udfoldelse og 
stille aktiviteter, hygiejneforhold, lysforhold, garderobe, legeplads og udearealer, stuernes indretning 
og størrelse mv. 
 
Reflektér - tag udgangspunkt i jeres daglige praksis og kom gerne med konkrete eksempler. Skriv 

refleksionerne i tekstboksen. 
 
I kan f.eks. reflektere over følgende:  

▪ Jeres arbejde med det fysiske børnemiljø og jeres faglige overvejelser I den forbindelse. 

▪ Hvordan I arbejder med at vurdere børnemiljøet i et børneperspektiv. 
 
 

Skriv her  
 

Vores indemiljø er behageligt og hjemligt, da vores børnehaven ligger i en 

villa. Vi søger for at her er rart at være ved at omgive os med 
naturmaterialer. Friske blomster, planter i vindueskarme. Vi opdeler 

børnene i mindre gruppe for at holde støjniveau nede. 

Vi lufter godt ud. 
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Psykisk børnemiljø 
Det psykiske børnemiljø kan fx omhandle samspillet mellem børn og voksne, herunder om samspillet 
er kendetegnet ved gensidig respekt og tolerance, børnenes indbyrdes samspil, herunder om børnene 
i deres sprog og handlinger indbyrdes respekterer hinanden, om der blandt børn og personale er plads 
til og accept af menneskers forskellighed, om der finder mobning sted blandt børnene, mv. 

 
Reflektér - tag udgangspunkt i jeres daglige praksis og kom gerne med konkrete eksempler. Skriv 
refleksionerne i tekstboksen. 
 
I kan f.eks. reflektere over følgende:  

▪ Jeres arbejde med det psykiske børnemiljø og jeres faglige overvejelser I den forbindelse. 

▪ Hvordan I arbejder med at vurdere børnemiljøet i et børneperspektiv. 
 

 

Skriv her  
 

Her er plads til alle og alle må være med. Alles plads er vigtig. Vi er meget 
opmærksomme på sprogbrug som vi arbejder med gode rim og remser. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Æstetisk børnemiljø 
Det æstetiske børnemiljø kan fx omhandle, hvorvidt stuernes indretning og udsmykning virker 

stimulerende og inspirerende på børnene, samt hvorvidt omgivelserne indenfor og udenfor er 
udformet på en måde, som fremmer børnenes lyst til at bevæge og udfolde sig, fordybe sig, have 

stille lege mv. 
 
Reflektér - tag udgangspunkt i jeres daglige praksis og kom gerne med konkrete eksempler. Skriv 
refleksionerne i tekstboksen. 
 
I kan f.eks. reflektere over følgende:  

▪ Jeres arbejde med det æstetiske børnemiljø og jeres faglige overvejelser I den forbindelse. 

▪ Hvordan I arbejder med at vurdere børnemiljøet i et børneperspektiv. 

 
 

Skriv her  
 
 

Hjemlige omgivelser. 

Naturmaterialer. Træ, uld, silke. 
Ægte materialer med vægt og fylde. Sanseoplever. 

Vi passer på vores ting. 
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SAMSPIL OG RELATIONER 
I dagtilbud indgår barnet i et fællesskab med andre børn og voksne, som er fælles om at skabe det 
sociale rum, som de enkelte børn lærer og udvikler sig igennem. Sammen med det pædagogiske 
personale har de andre børn betydning for, hvilke erfaringer det enkelte barn gør sig, når det er i 
dagtilbuddet. 
 
Reflektér - tag udgangspunkt i jeres daglige praksis og kom gerne med konkrete eksempler. Skriv 

refleksionerne i tekstboksen. 

Hvad kendetegner de situationer, hvor vi 
oplever et nærvær mellem os og børnene, 
og vi er fordybede sammen? 

- Hvad skal der til, for at nærvær og 
fordybelse opstår?  

- Hvad kan vi gøre for at få mere af det? 

Hvornår oplever vi, at vi ikke er 
tilgængelige for børnene og ikke har 
mulighed for at reagere på deres behov? 

- Hvad kendetegner de situationer, og 
hvad kan vi gøre anderledes for at 
ændre på dem? 
 

Hvordan kommunikerer vi med børnene, 
både kropsligt og sprogligt, i forskellige 

situationer? 
- Hvad oplever vi, er en god 

kommunikation mellem os og børnene? 
- Har vi fokus på at spørge ind til 

børnenes oplevelse med åbne spørgsmål 
som: 
”Kan du fortælle mig, hvad der skete?”  

”Hvordan kan vi løse det sammen?”  
”Hvilke andre ideer kan du komme i 
tanke om?” 

 

Hvordan kan vi understøtte det enkelte 
barns trygge tilknytning gennem det 

pædagogiske arbejde med hele 
børnegruppen? 

 

Skriv her  

 
 

Vi sigter efter at være efterlignelsesværdige voksne. Som er i 
selvforglemmende nærvær. 

 

Det gør vi ved at være i gang med dagligdags aktiviter og indrage børnene 
i dagens arbejde. 

 
Vi spørger ind hvis børnene har været i konflikt og sørger for at trøste 

begge parter.  
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EVALUERING 
Evaluerende pædagogisk praksis handler om løbende og systematisk at evaluere sammenhængen 

mellem det pædagogiske læringsmiljø og børnegruppens trivsel, læring, udvikling og dannelse. En 

systematisk evaluerende pædagogisk praksis styrker kvaliteten af det pædagogiske læringsmiljø og 

sikrer, at det hele tiden er justeret og tilpasset den aktuelle børnegruppes behov. 

 
Reflektér - tag udgangspunkt i jeres daglige praksis og kom gerne med konkrete eksempler. Skriv 
refleksionerne i tekstboksen. 

Hvordan undersøger og evaluerer vi det 
pædagogiske læringsmiljø i sammenhæng 
med børnenes trivsel, læring, udvikling og 
dannelse? 

- Har vi fastsat et fokus eller formål med 
vores løbende evaluering af det 

pædagogiske læringsmiljø? 
- Hvor står vi stærkt/svagt? 
- Hvordan oplever vi, at vi fagligt set er 

klædt på til at evaluere og undersøge? 
 

Hvad gør vi for at sikre, at vores løbende 
evaluering er systematisk? 
   - Hvordan definerer vi ”systematisk”? 
 

Hvordan sikrer vi, 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? 
 

Hvordan sikrer vi, at vi anvender den viden, 
vi får fra vores evaluering, til at justere 

vores pædagogiske læringsmiljø? 
- Hvornår har en konkret evaluering 

senest givet ny indsigt i børnegruppens 
trivsel, læring, udvikling og dannelse, 
der har ført til en ændring i vores 
praksis? 

 

 

 

Skriv her  
 
 

Vi evaluerer altid vores praksis både i bestyrelsessammenhæng og på 
personalemøderne. 

Generelt er vi begejstrede og engagerede i vores pædagogik – men der er 
altid plads til forbedring. 

Det vil vi fremover koncentrere os endnu mere om. 
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INDDRAGELSE OG SAMARBEJDE 
Arbejdet i forældrebestyrelsen skal tilrettelægges lokalt og på en måde, så det giver mening i 

dagligdagen for både forældrebestyrelsen og det pædagogiske personale. Som led i dette arbejde vil 

forældrebestyrelsen skulle inddrages i, hvordan ressourcer i lokalsamfundet vil kunne bringes i spil 

med henblik på at skabe trygge og pædagogiske læringsmiljøer for børn i dagtilbud. 

Inddragelse af forældrebestyrelsen 
Det er lederen, der i forbindelse med udarbejdelse af den pædagogiske læreplan sikrer, at 

forældrebestyrelsen bliver inddraget i processen omkring udarbejdelse, evaluering af og opfølgning på 
den pædagogiske læreplan. 
 
Beskriv kort, hvordan forældrebestyrelsen inddrages i arbejdet med læreplanen. 
 

Skriv her  

 
 
 

Læreplanerne tages op på bestyrelsesmøder. 
 
 
 
 

 
 

 

Inddragelse af lokalsamfundet 
Som led i arbejdet med den pædagogiske læreplan skal dagtilbuddet overveje, hvordan 
lokalsamfundet i form af fx biblioteker, museer, idrætstilbud og -faciliteter, plejehjem, erhvervsliv mv. 
kan inddrages med henblik på at styrke dagtilbuddets pædagogiske læringsmiljø. 

 
Beskriv kort, hvordan lokalsamfundet inddrages som en ressorce med henblik på at skabe 
trygge og pædagogiske læringsmiljøer for børnene. 
 

Skriv her  
 

 

 

 Når vi går på vores tur i mosen og ved Gentofte sø, ser vi naturplejere 

arbejde. 
 

Vi hilser og snakker med børn og voksne hver dag fra Vidarskolen, som 

ligger lige ved siden af. 
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UDVIKLINGSPLANER 

Tag stilling til inden forhvilke områder I har behov for udvikling og tag stilling til hvilke områder I vil 

fokusere særligt på. Overvej de fire nedenstående tiltag og beslut det næste skridt.   

INDHENTE OG FORANKRE NYE PERSPEKTIVER I PRAKSIS? 

IGANGSÆTTE KONKRETE TILTAG? 

INDDRAGE MERE VIDEN UDEFRA? 

INDSAMLE MERE INFORMATION OM EGEN PRAKSIS? 

Når I har besluttet jeres næste skridt, kan I lave en eller flere udviklingsplaner, der beskriver hvordan 

I vil styrke de dele af jeres pædagogiske praksis, hvor I har vurderet, at der er behov for udvikling. 

 

 

 

 

 

 

 


