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

 

Denne skabelon henvender sig til jer, som er ledere 
og pædagogisk personale i dagtilbud. Formålet 
med skabelonen er at inspirere og understøtte ud-
arbejdelsen af jeres lokale pædagogiske læreplan.  

Den grundlæggende ramme for udarbejdelsen af 
den pædagogiske læreplan er dagtilbudsloven med 
tilhørende bekendtgørelse, der er omsat i Børne- og 
Socialministeriets publikation Den styrkede pædago-
giske læreplan, Rammer og indhold, 2018. Det er 
hensigten, at I skal bruge publikationen, når I arbej-
der med skabelonen. 

Skabelonen indeholder alle de lovmæssige krav til 
at udarbejde den pædagogiske læreplan. Samtidig 
understøtter skabelonen jeres overvejelser ved-
rørende den løbende dokumentation og evaluering 
af arbejdet med den pædagogiske læreplan. 

Den pædagogiske læreplan udgør rammen og den 
fælles retning for det pædagogiske arbejde med 
børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse, hvor 
legen er grundlæggende, og børneperspektivet er 
tydeligt. Jeres konkrete læreplan giver jer en ramme 
til at arbejde systematiskmed at planlægge, følge op 
på og videreudvikle kvaliteten i det pædagogiske 
læringsmiljø i jeres dagtilbud i forhold til jeres 
børnegruppe.  

Inden for de krav, der følger af dagtilbudsloven, er 
det op til jer at beslutte, hvordan I konkret vil arbejde 
med den pædagogiske læreplan. Jeres læreplan 
skal være et dynamisk og meningsfuldt dokument, 
som peger fremad, og som I kan bruge aktivt i den 
løbende udvikling af den pædagogiske kvalitet og 
jeres pædagogiske praksis.  

 

 
Den styrkede pædagogiske læreplan, 
Rammer og indhold 
 

Brug af skabelonen 
Når I udfylder skabelonen, skal I klikke på skrivefel-
tet. I kan fremhæve tekster og indsætte billeder.  

I kan slette denne side ved at markere teksten og 
billedet og trykke delete. I kan også slette den sidste 
side, hvis I ønsker det. 
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Ramme for udarbejdelse af den pædagogiske 
læreplan 

 
 
Den pædagogiske læreplan udarbejdes med ud-
gangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag samt 
de seks læreplanstemaer og de tilhørende pæda-
gogiske mål for sammenhængen mellem det pæda-
gogiske læringsmiljø og børns læring.  

Rammen for at udarbejde den pædagogiske 
læreplan er dagtilbudsloven og dens overordnede 
formålsbestemmelse samt den tilhørende bekendt-
gørelse. Loven og bekendtgørelsen er udfoldet i 

publikationen Den styrkede pædagogiske læreplan, 
Rammer og indhold.Publikationen samler og formid-
ler alle relevante krav til arbejdet med den pædago-
giske læreplan og er dermed en forudsætning for at 
udarbejde den pædagogiske læreplan. Derfor hen-
vises der gennem skabelonen løbende til publikatio-
nen. På sidste side i skabelonen er der yderligere 
information om relevante inspirationsmaterialer.  
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Hvem er vi? 
 

 

Her beskriver vi kort vores stamoplysninger, pædagogiske profil og lokale forhold. Det kan for eksempel 
være børnegruppens sammensætning og forskellige forudsætninger, de fysiske rammer, geografisk 
placering og andre ting, der har betydning for vores pædagogiske arbejde. 

Frihaven er et lille og hyggeligt børnehus med plads til 30 børn fordelt på to grupper; ”Bulderbas-
serne”, der er vores vuggestue for de 0-2-årige, og ”Krudtuglerne”, som er børnehavegruppen for 
de 3-6-årige. 
Vi er beliggende i Ydby i det skønne Thy, og er en del af Boddum-Ydby Friskole og Børnehus.  
Børnehuset blev oprettet i 2009 og har siden starten udviklet børn på baggrund af principper om 
tryghed og anerkendelse. Vi sætter en stor ære i at være en del af børnenes opvækst, og vi går 
gerne de ekstra skridt for vores børn. 
 
Vores børnehave og vuggestue bygger på principper om udvikling og medmenneskelighed.  
I Frihaven har vi stort fokus på barnet og dennes families tryghed og trivsel.  
Dette opnår vi gennem et miljø, hvor børnene bliver mødt af et positivt og anerkendende perso-
nale, som dagligt udfordrer børnene på en god og konstruktiv måde. Vi yder en stor indsats for, at 
børnene i Frihaven føler sig som en del af et fællesskab, som bygger på venskaber og gode relati-
oner til personalet. 
Vi lægger stor vægt på et godt samarbejde med forældrene, da vi mener det skaber de bedste be-
tingelser for at børnene trives og med størst muligt fokus på at børnene føler sig trygge og har de 
bedste rammer til at udvikle sig i. 
 
Vores pædagogiske læreplan giver rum for læring, leg og udviklingen af børnene i vores børne-
have og vuggestue. Udvikling er noget vi vægter utroligt højt i Frihaven, og dette gælder både den 
personlige, sociale og sproglige udvikling, som danner rammerne for barnets første år i institutio-
nerne. 
 
I vores dagligdag tilbringer vi en stor del af dagen på vores legeplads, hvor der er plads til sjove 
lege og muligheder for at hygge sig i de små kroge. Vi har egen bålplads, hvor der kan laves sno-
brød, og en sandkasse med en masse legetøj. I Frihaven elsker vi at være udenfor, og vi nyder 
gerne vores mad udendørs, når vejret tillader det. 
Vores vuggestue- og børnehavegruppe har separate grupperum, men vi nyder godt af fællesska-
bet mellem grupperne, både på legepladsen, men også indendørs, hvor vi ofte besøger hinanden. 
Udover at styrke venskaber på tværs af grupperne og tilgodese søskendepars samhørighed, ska-
ber dette også gode betingelser for den gode overgang fra vuggestue til børnehave.  



 

5 

 
 

Pædagogisk grundlag 

 
 

”Den pædagogiske læreplan skal udarbejdes med udgangspunkt i et fælles pædagogisk grund-
lag.”  

”Det pædagogiske grundlag består af en række fælles centrale elementer, som skal være kende-
tegnende for den forståelse og tilgang, hvormed der skal arbejdes med børns trivsel, læring, 
udvikling og dannelse i alle dagtilbud i Danmark.”  

”De centrale elementer er:  

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

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

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

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

§ Børnefællesskaber. Leg, dannelse og læring sker i børnefællesskaber, som det pædagogi-
ske personale sætter rammerne for. 

§ Pædagogisk læringsmiljø. Et trygt og stimulerende pædagogisk læringsmiljø er udgangs-
punktet for arbejdet med børns læring. 

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

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

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

”Loven fastsætter, at alle elementer i det fælles pædagogiske grundlag skal være udgangspunkt 
for arbejdet med den pædagogiske læreplan og dermed det pædagogiske arbejde med børns 
læring i dagtilbud.” 

”Nogle elementer i form af fx børnesynet skal altid være til stede i det pædagogiske læringsmiljø, 
mens andre elementer som fx arbejdet med at skabe en god overgang til børnehaveklassen kan 
være mere til stede i nogle sammenhænge end andre.” 

Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 14 
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Børnesyn, Dannelse og børneperspektiv, 
Leg, Læring og Børnefællesskaber 

Først forholder I jer til de fem elementer:  

§ Børnesyn 

§ Dannelse og børneperspektiv 

§ Leg 

§ Læring  

§ Børnefællesskaber.  

I kan beskrive elementerne samlet eller hver for sig.  

 

De øvrige elementer i det pædagogiske grundlag skal ifølge loven fremgå særskilt af den 
pædagogiske læreplan. Disse elementer forholder I jer til lidt senere.  

Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 15 

 

Hvordan kommer de fem centrale elementer fra det fælles pædagogiske grundlag til udtryk 
hos os og bliver omsat i vores hverdag sammen med børnene? 
Børnesyn 

Det at være barn har værdi i sig selv, og det enkelte barn skal værdsættes som individ og støttes i sin egen 
udvikling.  

Vi lægger stor vægt på, at børn er forskellige og udvikler sig i forskelligt tempo. I og med at vi er en lille in-
stitution ser vi det som vores styrke, at der er plads til den slags individuelle hensyn i hverdagen og ser det 
også som en pædagogisk opgave, at lære børnene at vi hver især er forskellige, og at der derfor tages 
disse individuelle hensyn. 
 
Det enkelte barn skal ses og føle sig hørt i løbet af dagen og være medbestemmende i sit eget liv.  
Det er vores opgave at tilrettelægge rammerne, så det enkelte barn får mulighed for at træffe meningsfulde 
valg i løbet af dagen. Dette gøres blandt andet i mange af hverdagens rutinesituationer såsom spisning, 
påklædning. 

Vi har madordning i Frihaven, hvor vi forsøger at give børnene mulighed for sunde og varierede måltider. 
Det er os som pædagogisk personale, der sætter rammerne for en tryg spisesituation, hvor der er god 
stemning, men børnene bestemmer selv, hvor meget de spiser og hvad de har lyst til. Vi opfordrer til at 
smage nye ting, men valget er børnenes eget.  

Den rigtige påklædning er vigtig, når man som vuggestue- og børnehavebarn bruger meget af sin tid uden-
dørs. Vi guider dem i at tage tøj på, der er tilpasset vejret, men øver også med de ældste børn, at de skal 
mærke efter, hvad der er bedst for den enkelte at have på, på den pågældende dag. 

I løbet af dagen er der plads til børnenes fri leg, hvor fantasien kan få frit løb, men samtidig er der også 
plads til at børnene tager initiativ til voksenstyrede lege. Det er de voksnes rolle at sikre at de også føler sig 
hørt i legen, så de her også oplever at være medbestemmende i børnefællesskabet.  
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Vi bruger som pædagogisk redskab ”vækst-modellen”, som handler om at se det gode ved børn og fokuse-
rer på udfordringer frem for problemer. Udfordringerne ligger ikke hos det enkelte barn, men skal findes i 
relationen til barnet, og med udgangspunkt i dette laver vi handleplaner/aftaler om, hvorvidt det enkelte 
barn får bedst mulig støtte til at klare de udfordringer, der måtte være.  

 

Dannelse og børneperspektiv 

Det er en pædagogisk opgave at fremme børnenes dannelse i dagtilbuddet, - forstået på den måde, at dan-
nelse er en form for læring, hvor barnet som aktiv deltager og medbestemmer lagrer værdier og viden i sin 
egen personlighed.   

Vi skal skabe rammerne, her i Frihaven, så barnet får de bedste betingelser for at skabe sin egen læring og 
dermed dannelse som grundlag for udvikling af sin egen personligheds- og identitetsdannelse. Dette gøres 
blandt andet i hverdagssituationer, voksenstyrede lege, eller børneinitierede lege.  

Eksempler:  

- I spisesituationer har vi fokus på den gode stemning, hvor der er ro til at koncentrere sig om at 
spise sin mad. Vi øver, hvordan man kommunikerer omkring maden: ”Vil du ikke række mig mayon-
naisen?” eller ”må jeg godt bede om vandet?”  
Børnene hjælper med at dække bord, og hvert barn rydder af efter sin egen kop, som sættes over i 
kopholderen eller på et rullebord.  

- Børnene lærer, at de selv har et valg i forhold til, hvad de har lyst til at smage på, når man får til-
budt noget mad, man ikke kender.  

- Vi lærer børnene, hvordan man taler til hinanden.  

- Vi voksne forsøger at fortælle børnene, hvad de gerne må, fremfor at fortælle dem hvad de ikke 
må.  

Leg 

Legen har værdi i sig selv, og det er vigtigt at børn får lov og plads til at lege. Dette gælder både de lege, 
der er voksenstyrede, men i særdeleshed også de lege som børnene selv igangsætter, og hvor der er plads 
til at de bruger deres fantasi og påhitsomhed. 
Det er vores opgave, at der er plads til den nysgerrighed og kreative udfoldelse, som vi ser så tydeligt hos 
vuggestue- og børnehavebarnet.  

Vi ser legen som en primær aktivitet, hvor legen selv er målet og den læring, der opnås her igennem som 
en sidegevinst. Børn er af natur legende og i legen lærer de f.eks. at håndtere konflikter, samarbejde, lytte 
til andre og turde mærke sig selv, og sige fra. Desuden lærer de at tænke kreativt, bruge fantasien og ud-
trykke sine ideer, følelser og tanker. 

 
Med udgangspunkt i legen, kan det pædagogiske arbejde bestå i at observere og reflektere på børnefælles-
skaberne og ud fra dette vurdere, om der er brug for flere rammer for legen, eller om der skal eksperimen-
teres med nye sociale kombinationer. Dette kan gøres for at sikre at ingen kommer til at stå alene, mens 
andre børn kan have stor gavn af at udvide deres horisonter og få øjnene op for nye potentielle venskaber.  
I praksis kan det gøres ved at vi sammensætter en mindre gruppe børn, som et par formiddage om ugen 
laver aktiviteter eller tager på ture sammen. 

Eksempler:  
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- Nogle børn finder en død fugl på legepladsen. Børnene bliver nysgerrige på, hvilken fugl det er og 
hvordan den mon er død. En pædagog går ind og finder et fugleleksion, og sammen finder de ud 
af, at det er en sangdrossel. De snakker om, hvordan fuglen mon er død og vender forskellige mu-
lige situationer og når til enighed om, at den nok er fløjet ind i en rude.  
Sammen beslutter de sig for at holde en lille begravelsesceremoni og finder blomster og græs, 
nogle synes den skal have en lille tegning og de ender med at begrave den, mens de synger ”Højt 
på en gren, en krage”, som bliver foreslået af en af drengene.   

- En lille gruppe børn leger ”far, mor og børn” i legehuset og har leget i et stykke tid, mens en voksen 
har holdt øje med deres leg. De begynder at diskutere, fordi ingen har lyst til at være bedstemor. 
Den voksne tilbyder at hun kan være bedstemor, og dette accepteres af børnene og legen fortsæt-
ter. Andre børn kommer og spørger, om de kan være med, og den voksne, som er med i legen, 
hjælper til med at finde roller til de nytilkomne børn, således at legen har bedst mulige betingelser 
for at fortsætte og inkludere de børn, der gerne vil være med. 

Læring 

Læring er et bredt begreb, der handler om at fremme børns kropslige, kognitive, følelsesmæssige og soci-
ale udvikling og forståelse. Denne læring kan ske, når børnene bliver udfordret i leg, relationer, planlagte 
aktiviteter og udforskning af naturen.  

Det pædagogiske personale kan bruge børnenes frie leg til at orientere sig om, hvad der optager børnene, 
og som inspiration til, hvilket indhold der kan være i planlagte aktiviteter.  

 

Eksempler: 

- En gruppe drenge leger ofte at de bygger huse på legepladsen. En voksen fanger deres interesse 
for konstruktionslege og beslutter at de skal bygge en hule på legepladsen. Sammen går de på jagt 
efter byggematerialer og får fundet et par gamle juletræer, en palleramme og noget reb. De finder 
hamre og søm, og går i gang med at bygge. Imens de bygger, snakker de om forskellige håndværk 
og bestemmer sig for at det må være tømrerarbejde, de er ved nu. Senere skal de lege murere og 
lægge fliser. Således tager den voksne del i den børneinitierede leg, og kommer med redskaber og 
viden, der gør at legen fortsætter og udvikler sig, så den også giver børnene eventuel ny viden om 
de forskellige håndværk, mens de leger og bygger.  

 

Børnefællesskaber 
Hos os ser vi mange konstellationer af børnefællesskaber, og det er fantastisk at se, hvad der sker i de for-
skellige arenaer. 

Vi forsøger at styrke børnefællesskaberne i de aldersopdelte grupper i Børnehuset:  
- I vuggestuen forsøger vi at skabe trygge omgivelser med nærværende og omsorgsfulde voksne. 

Her øver vi at give plads til hinanden og har stort fokus på, hvordan vi er søde ved de andre børn 
og skaber rolige omgivelser, så alle føler at de har en plads i fællesskabet. 

- Hos børnehavebørnene har vi ligeledes fokus på at der skal være plads til alle, og for at dette skal 
ske forsøger vi at lære børnene at vi er forskellige individer, og at man derfor kan have forskellige 
forudsætninger for at deltage i fællesskabet. Vi lærer børnene at være gode kammerater og at vi 
skal hjælpe hinanden, og tror på at det styrker børnefællesskabet.  

I vores børnehus har vi vuggestue og børnehave under samme tag, og det kommer også til udtryk i et 
større fællesskab, der rummer alle ”vores” børn. Vi tilbringer tid sammen på tværs af grupperne i yderti-
merne, på vores fælles legeplads, og når vi har lyst til at være sammen. Vi har ofte mange søskendepar i 
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huset, og der skaber også grobund for et godt fællesskab, når der i løbet af dagen er plads til at lege sam-
men i stedet for at være adskilt fra hinanden en hel dag. 

Frihaven har et tæt samarbejde med Friskolen, som vi deler adresse med. Det gør også, at vi ser et helt 
unikt fællesskab mellem børnehus og skole, som er helt fantastik og noget vi er meget stolte af. Skolebør-
nene, der nogle gange også er ældre søskende, kommer i deres pauser og besøger børnehuset, hvor de er 
søde til at lege fangeleg, give en gyngetur eller hjælpe nogle af de yngste børn af med overtøjet, når de 
skal ind og spise. Dette fællesskab er med til at styrke følelsen af at vi er et samlet sted.  
At børnehusets børn kender skolebørnene, er også med til at styrke en samhørighedsfølelse, når der afhol-
des fælles arrangementer som cykelsponsorløb, julestue, de årlige arbejdsdage og når skolen inviterer til 
forårsfest i hallen, hvor der er fællesspisning og skolen opfører skuespil.  

 

g 

 

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, børneinitie-
rede aktiviteter samt daglige rutiner giver børnene mulighed for at trives, 
lære, udvikle sig og dannes.  

Det pædagogiske læringsmiljø skal tilrettelægges, så det inddrager hen-
synet til børnenes perspektiv og deltagelse, børnefællesskabet, børne-
gruppens 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? 
Vi er bevidste om, at læring sker gennem hele dagen og i forskellige former, hvad enten det er gennem 
planlagte aktiviteter, spontan leg eller dagligdags rutiner.  

Vi er meget glade for at være udendørs, da vi oplever at der her er højere til loftet og mere plads til både de 
stille og de vilde lege. Dog har vi også rolige morgener og eftermiddage indendørs, ligesom der er plads til 
at gå ind med en lille gruppe børn, hvis vi vurderer at de har brug for det. At veksle mellem gruppestørrelser 
og at være ind og ude, giver børnene mulighed for at indgå i forskellige samspil og forskellige miljøer, hvor 
der er forskellige muligheder for læring.  

Når legen foregår indendørs, lærer vi børnene at lydniveauet skal være lavt og der skal være plads til at 
tale sammen og fordybe sig i kreative aktiviteter, konstruktionslege, sange eller historiefortælling. Vi lægger 
vægt på at reducere støj, så børnene oplever at der er plads til rolige stunder og mere nærvær.  

Derimod er der plads til vilde lege og rig mulighed for at boltre sig og få en masse kropslige udfordringer og 
erfaringer, når børnene er ude på legepladsen. Fantasien kan få frit spil her, og der er rig mulighed for både 
træklatring, rollelege, børneinitierede lege og voksenstyrede aktiviteter.  
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Vuggestuen er også meget ude, men der er også fokus på barnets behov for rolige stunder inde på stuen, 
hvor der er plads og rum til nærvær og omsorg. Dagligdagen i vuggestuen bærer præg af faste rutiner med 
børnenes behov i højsædet. Om formiddagen er der plads til planlagte voksenstyrede aktiviteter, gåture i 
vores nærområde eller fri leg på legepladsen eller leg og fordybelse på stuen.  
Under måltiderne er der plads til samtaler, sang og med udgangspunkt i barnets alsidige personlige udvik-
ling, er der også fokus på barnets selvhjulpenhed i spisesituationer.  
 
Måltiderne er generelt et læringsrum, hvor der er plads til megen læring for både vuggestue- og børnehave-
barnet. Da vi i Frihaven har madordning, er der rig mulighed for at smage på og spise varieret og eventuelt 
anderledes end det, barnet kender hjemmefra og alene derved udvide sin horisont. Der er mulighed for at 
sætte sit eget præg på måltidet, da barnet selv vælger, hvad det vil spise, - dette kan f.eks. være i forhold til 
sammensætningen af sine rugbrødsmadder. Der er også rig mulighed for at læring i de sociale samspil, 
hvor der under måltidet lægges vægt på, at der er plads til at alle bliver hørt, og der tages hensyn til de an-
dre under måltidet.  

I garderoben er der også plads til at barnet bliver støttet i sin selvhjulpenhed, og hjælpen fra den voksne 
differentieres alt efter barnets formåen og forudsætninger.  
Generelt forsøger vi at møde barnet i sin nærmeste udviklingszone og støtter det i at komme videre derfra, 
så det får bedst mulige betingelser for at lære og udvikle sig.   
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Samarbejde med forældre om børns læring 

”Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan dagtilbuddet 
samarbejder med forældrene om børns læring.” 

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

 

 

 

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

Den daglige dialog med forældrene er en vigtig faktor i forhold til at blive bevidste om, hvad der optager 
barnet både hjemme og når det er i Frihaven. Vi fortæller hvad, vi øver os på sammen med barnet, og sø-
ger informationer hos forældrene; hvis der er noget vi undrer os over i forhold til barnet, så vi kan tilrette-
lægge dagen bedst muligt for barnet.  
Det kan være i forhold til vuggestuebarnets søvn, eller sprogtilegnelsen hos et tosproget barn, hvor et godt 
forældresamarbejde giver mulighed for en større forståelse af barnets behov og mulighed for bedre betin-
gelser. 

Hvert år får forældrene tilbudt en samtale, hvor der er mulighed for at høre, hvordan barnet trives og udvik-
ler sig.  
 
Vi forsøger hver dag at skrive på en tavle, hvad der har optaget børnene, eller hvad de har oplevet i løbet af 
dagen. Desuden bruges vi også vores facebookgruppe, hvor der også er mulighed for at dele billeder med 
forældrene. Alt dette gør vi for at give forældrene et større indblik i deres børns liv, og samtidig give dem 
bedre forudsætninger for at tale med dem om deres dag i børnehuset. Dette kan især være en stor hjælp 
for de forældre, der har et barn med begrænset verbalsprog eller eventuelle sproglige udfordringer.  
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Børn i udsatte positioner 

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

Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 26 

 

 

 

 

Hvordan skaber vi et pædagogisk læringsmiljø, der tager højde for og involverer børn i 
udsatte positioner, så børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse fremmes? 
 
Frihaven er et lille børnehus, hvilket vi ser som en styrke, især i forhold til børn og familier i udsatte positio-
ner. Her går vi rigtig langt for at der skal være plads til alle familier, uanset positioner.  
Vi er opmærksomme på, at et barn kan være i en udsat position af forskellige årsager og i kortere eller læn-
gere tid. Det kan være at barnet er i en udsat position grundet en skilsmisse, familieforhold eller at barnet 
har sociale, kognitive eller adfærdsmæssige udfordringer eller andet.  
 
Vi lægger stor vægt på at tilrettelægge dagen for barnet i en udsat position, så det får mulighed for at indgå 
i hverdagen på lige fod med de andre børn, men med udgangspunkt i de forudsætninger det enkelte barn 
har. Også her er forældresamarbejdet meget vigtigt, så individuelle hensyn eller tiltag omkring barnet tages 
i dialog med forældrene.  
Det kunne eksempelvis være: 
 
- At lade barnet være observatør, når hele børnegruppen har gang i en aktivitet, hvis barnet er udfordret på 
at være en del af fællesskabets centrum.  
- At sammensætte en mindre gruppe børn med en enkelt pædagog, hvor forventninger og indhold tilpasses 
børnenes forudsætninger og interesser.  
- Vi kan til vores stuemøder lave en ”Vækst Model” på et barn i en udsat position, så vi bliver opmærk-
somme på alt det gode ved barnet og samtidig bliver bevidste om barnets udfordringer, i den pædagogiske 
praksis. Dette gør at hele personalegruppen er ekstra opmærksomme på både barnets gode sider, men 
også de udfordringer barnet måtte måde i løbet af dagen, hvilket gør at vi bedre kan give den ekstra støtte 
barnet har brug for, for at indgå i hverdagen i børnehuset 
- At give plads til det enkelte barn, der har brug for små pauser i løbet af dagen for at kunne rumme dagens 
indtryk.  
- At nogle børn har kognitive udfordringer og kan derfor have brug for ekstra støtte til at forstå beskeder, der 
bliver givet kollektivt. Derfor må man have fokus på at give beskeder på barnets niveau, så børnenes for-
ståelsesramme bliver den samme.  
- Rutiner og struktur i hverdagen. Dette giver en forudsigelighed for barnet, så denne kan bruge sine res-
sourcer på at danne sociale relationer. 
Vi har desuden et tæt samarbejde med PPR i Thisted Kommune i forhold til børn med særlige behov og 
børn i udsatte positioner.  
Her kan vi søge rådgivning, når vores viden er utilstrækkelig eller vi har brug for faglig sparring i forhold til 
et barn/familie eller en given situation.  
 

 

 

 



 

13 

 

Sammenhæng til børnehaveklassen 

”Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan der i børnenes 
sidste år i dagtilbuddet tilrettelægges et pædagogisk læringsmiljø, der 
skaber sammenhæng til børnehaveklassen.” 

Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 27 
 

 

 

Hvordan tilrettelægger vi vores pædagogiske læringsmiljø for de ældste børn, så det 
skaber sammenhæng til børnehaveklassen? (Dette spørgsmål gælder kun dagtilbud med 
børn i den relevante aldersgruppe.) 
Efter nytår, bliver de ældste børnehavebørn sammensat i en lille gruppe, hvor der laves forskellige aktivite-
ter såsom forløb med ”Hvem er jeg?” og hvor der er fokus på at tegne og evt. skrive småord eller lave skrib-
lerier. Gruppen bliver adskilt fra de øvrige børnehavebørn flere formiddagen om ugen og laver alderstilpas-
sede aktiviteter og opholder sig ofte i skoven eller SFO’ens lokaler.  
Der er fokus på at danne sociale relationer blandt børnene, der senere på året skal i skole sammen.  

Til april bliver de ældste af vores børnehavebørn ”Græshopper”, hvor de øver sig på at være på skolen og i 
SFO’en. Det er et forløb, der har til formål at forberede børnene på at blive skolebørn, mens de stadig er 
tilknyttet børnehuset.  
Forløbet er tilrettelagt således, at det er en fra børnehusets personalegruppe, der følger med børnene over 
på skolen og er den gennemgående voksne for ”Græshopperne”. 
Her bliver gruppen ofte udvidet med nogle flere børn, der kommer fra børnehaver i nærområdet, hvorfor der 
også er stort fokus på at skabe relationer, både blandt de kendte, men også de nytilkomne børn. 
I løbet af dagen bliver der lavet aktiviteter, der har til hensigt at forberede børnene på skolelivet. Dette kan 
b.la. være at deltage i morgensang på skolen, tage på ture ud af huset, -evt. sammen med gruppe 1 (bør-
nehaveklasse og 1. klasse), lege, synge og øve sig i at sidde og lytte, når der bliver læst højt.  
Desuden bliver der lavet aktiviteter, hvor kendskab til bogstaver og skriftsproget er i fokus.  
Gruppen holder til i SFO’ens lokaler og er om eftermiddagen med i SFO med de øvrige skolebørn.  
Udover de aktiviteter, der bliver lavet for ”Græshopperne”, er det primære fokus at skabe gode relationer og 
styrke børnefællesskabet i gruppen og lære skolens fysiske rammer at kende.  

 
Det er langt de fleste af børnehusets børn, der fortsætter på vores tilknyttede friskole, men nogle gange 
sendes der også børn til Hurup Skole eller andre skoler i lokalområdet. Her forsøger vi at tage med bør-
nene på besøg på den nye skole og lave en overlevering med denne.  
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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? 
Vi bruger ofte Ydby Skov og Mølleåparken som rammer for små udflugter. Det er områder, der er etableret 
og bliver vedligeholdt af lokale arbejdsgrupper. I Ydby ligger også en frugtplantage ved Mølleåen, hvor bør-
nehusets børn også deltog i etableringen i form af at vande de nyplantede træer. 
Boddum-Ydby Friskole og Børnehus er en privat institution, der er etableret på baggrund af en bred opbak-
ning fra lokalsamfundet og har et tæt samarbejde med byens foreninger.  

Det betyder også at den årlige fastelavnsfest for børnehus og skole foregår i Ydby Hallen og er arrangeret i 
samarbejde med Boddum-Ydby Idrætsforening.  
Til jul er vi også inviteret til gudstjeneste i Ydby Kirke, som ligger lige på den anden side af vejen.  

Hvert år bliver der arrangeret cykelsponsorløb, julestue og bagagerumsmarkeder, hvor børnehus og skole 
holder åbent for alle interesserede. Lokalsamfundet bidrager ved at give gaver til julestuens tombola og 
sponsorere de aktive børn, der kører adskillige kilometer for at køre penge ind til forbedringer og nyanskaf-
felser til vores børnehus og skole. På denne måde bidrager de lokale bidragsydere til bedre forhold for bør-
nene i både skole og børnehus, og vi ser derfor lokalsamfundets rolle som en meget vigtig brik. 
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Arbejdet med det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø 

”Arbejdet med det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø i dagtilbuddet skal integreres i det 
pædagogiske arbejde med etablering af pædagogiske læringsmiljøer.  

Børnemiljøet skal vurderes i et børneperspektiv, og børns oplevelser af børnemiljøet skal ind-
drages under hensyntagen til børnenes alder og modenhed.” 

Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 30 

 

 

Hvordan integrerer vi det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø i det pædagogiske 
læringsmiljø? 
 
Børnemiljø er et bredt begreb, der dækker både de fysiske, æstetiske og psykiske forhold, der danner ram-
men om børnenes trivsel i hverdagen.  
Målet med et godt børnemiljø er et skabe et sted, hvor børnenes trivsel, udvikling og læring fremmes.  

Fysisk børnemiljø 
Indendørs er vores børnehus inddelt i hhv. børnehave og vuggestue, mens vi er fælles om køkken, garde-
robe og toiletter.  
Køkkenet ligger i samme rum som vuggestuen og dette mener vi, er med til at styrke vuggestuebørnenes 
madmod og give dem et godt indblik i, hvordan maden laves og fremmer deres nysgerrighed i forhold til 
madlavning. 

Rummene tilpasses efter børnegruppens interesser og aldersgruppe, således at legetøjet i vuggestuen sva-
rer til børnenes alder og ligeledes i børnehaven.   

Vi ønsker at vores indretning indbyder til hyggelige stunder, rolige lege, fordybelse og kreative udfoldelser. 
Vi forsøger at lære børnene at, vi indendørs leger stille, fordi et højt støjniveau kan påvirke både børn og 
voksnes trivsel. De mere vilde lege foregår i stedet ude på legepladsen, hvor der er mere plads og højere til 
loftet.  
 
Vi forsøger at inddele vores rum i små zoner, hvor der er plads og ro til at fordybe sig i en leg eller til at 
bygge Lego eller togbaner. Vi forsøger også at udnytte de kvm vi har, så rummene har flere funktioner. Ek-
sempelvis har vi et grupperum, hvor en mindre gruppe børn holder til med en voksen om formiddagen, 
mens rummet også fungerer som soverum over middag.  

Vi vil gerne at vores legeplads indbyder til mere vilde lege, udfordrer børnenes motorik og mod, men også 
er et sted hvor der er plads til fordybelse. Vi dyrker kartofler, tænder bål og har også store tavler, hvor der 
er mulighed for at tegne med kridt og male med vand.  

Vi har en stor overdækket terrasse, hvor der er plads til at sidde og tegne, lege og hvor der bliver indtaget 
rigtig mange af børnehavens måltider året rundt.   

Æstetisk børnemiljø 
Vi forsøger at indrette rummene, så de taler til børnenes sanser og inspirerer til lege. F.eks. er der en zone, 
hvor der er plads til at bygge lego og lege med biler, hvor der er et bilbanetæppe, mens en anden zone har 
plakater med forskellige dyr på væggen, hvor der er rig mulighed for at tilegne sig ny viden og fordybe sig i 
dyrenes verden.  
Desuden hænger der spejle i børnehøjde, som børnene bruger meget tid foran og vi tror er med til at give 
børnene et godt indblik i hvem de selv er.  
På væggene er der store opslagstavler og over bordene i børnehaven hænger store grene, hvor der er 
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plads til børnenes tegninger og andre kreationer, der tit har sammenhæng med årstiden eller højtider og 
som giver rig mulighed for at have samtaler med børnene.  

Psykisk børnemiljø 
Vi lægger stor vægt på at Frihaven skal være et trygt sted for både børn og forældre. Her er det okay at 
være anderledes. Vi rejser os op igen, og øver os i et hjælpe andre med at rejse sig, når de falder. 
 
I og med at vi er både vuggestue- og børnehave i samme hus, forsøger vi at lære børnene at give plads til 
hinanden og tage hensyn til de yngste.  
 
Vi tror på, at børn der lærer at tale pænt til hinanden og rumme hinandens forskelligheder bliver mere tole-
rante, men også lærer, at der er plads til at udvikle sig selv i sit eget tempo. Og dette må være en vigtig for-
udsætning for at fremme det enkelte barns trivsel, udvikling og læring.  
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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 under-
støtter 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 pædago-
giske personale og børn imellem. Det skal være præget af omsorg, tryghed og nysgerrighed, så alle 
børn udvikler engagement, livsduelighed, gåpåmod og kompetencer til deltagelse i fællesskaber. 
Dette gælder også i situationer, der kræver fordybelse, vedholdenhed og prioritering. 

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø børnenes alsidige personlige 
udvikling? 
Herunder, hvordan vores pædagogiske læringsmiljø: 

§ Understøtter de to pædagogiske mål for temaet Alsidig personlig udvikling 
§ Tager udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag  
§ Ses i samspil med de øvrige læreplanstemaer. 
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Ved alsidig personlig udvikling forstås at barnet løbende udvider sine erfaringer og muligheder for at del-
tage i både relationer, aktiviteter og sociale sammenhænge og tilegnelse af nye kompetencer. 
Vi mener, at en forudsætning herfor er at barnet føler sig trygt og er omgivet af anerkendende og nærvæ-
rende voksne, der ser barnet som en ligeværdig.  
Vi fokuserer på, at der gives mulighed og rum ti forhold til barnets udvikling af selvfølelse og selvindsigt, 
evne til både at rumme andre og at sætte grænser i forhold til andre, udvikling af fantasi og kreativitet, følel-
sesmæssig udvikling og udvikling af evnen til stillingtagen og vedholdenhed. 

Målet er at:  

- give plads til, at barnet udfolder sig som et selvstændigt, stærkt og alsidigt menneske. 

- skabe grundlag for, at barnet udvikler sin selvbevidst og selverkendelse med viden om 
egne stærke sider og udviklingsmuligheder. 

- hjælpe barnet med at formulere egne behov og grænser konstruktivt og lære det at re-
spektere og anerkende andres behov. 

- medvirke til, at barnet udvikler selvværd og selvtillid. Der skal således være fokus både på 
barnets væren og barnets kunnen. 

- indgå aktivt i relationer med barnet på en måde, så barnets identitetsudvikling fremmes, og 
således at barnets udviklingsmuligheder får optimale vilkår. 
 

Vi vil arbejde med målene, ved at: 

- støtte børnenes evne til at tage initiativ og lade børnene føde deres egne ideer, derigen-
nem udfordre sig selv. 

- give børnene en god og tryg hverdag, hvor de oplever omsorg, respekt og nærværende 
voksne. 

- give børnene mulighed for medbestemmelse i forhold til alder og udvikling. 

- tage afsæt i børnenes interesser og behov. 

- vi vil udfordre børnene og skubbe til deres grænser f.eks. klatre i træer, cykle uden støtte-
hjul mm. 

- lære børnene at respektere hinandens forskelligheder gennem dialog, hvor vi sætter ord 
på egne og andres reaktioner. 

- sætte ord på børnenes følelser som f.eks. glæde, frygt og vrede og anerkende dem. 

- sætte fokus på børnenes venskaber og hjælpe dem med at finde positive relationer med 
andre børn. 

- vi vejleder børnene i at løse konflikter, så begge parter kommer konstruktivt gennem pro-
blemerne. 

- lære børnene at vente på tur. 

- inddrage børnene i hverdagens rutiner og pligter. 
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- opfordre børnene til at få hjælp af en voksen. 

 
 

 

Social udvikling 

”Social udvikling er udvikling af sociale handlemuligheder og deltagel-
sesformer 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 res-

source, og som bidrager til demokratisk dannelse. 

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø børnenes sociale udvikling? 
Herunder, hvordan vores pædagogiske læringsmiljø: 

§ Understøtter de to pædagogiske mål for temaet Social udvikling 
§ Tager udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag  
§ Ses i samspil med de øvrige læreplanstemaer. 

 

Social udvikling forstår vi som evnen til at etablere fællesskab med andre, at føle og udtrykke empati og re-
spekt for andre, at indgå i sammenhænge med andre og at kende til demokratiske værdier. 
Børnehaven skal sikre en god balance mellem hensynet til individet og hensynet til fællesskabet. 

Målet er at: 

- sikre, at børnene anerkendes og respekteres, som de personer, de er, og at de oplever at 
høre til. 

- give børnene tryghed, så de oplever tillid i deres relationer til både voksne og jævnald-
rende i en børnehave uden mobning og drillerier, og hvor ingen holdes udenfor. 

- lære børnene at være aktive deltagere i fællesskabet og at samarbejde med andre og in-
troducere dem i demokratiske processer. 
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- lære børnene at skelne mellem, hvornår de har frihed til at træffe egne valg, og hvornår 
hensynet til fællesskabet kræver enten fælles ansvar eller voksenansvar. 

- sikre, at alle børn har stabil kontakt til både andre børn og voksne, - herunder at støtte 
dem i at danne venskaber. 

- skabe mulighed for, at børnene oplever sig som medskabende og værdifulde deltagere i et 
socialt og kulturelt fællesskab. 

 

Vi vil arbejde med målene ved at: 

- lære børnene, gennem dialog, at anerkende og respektere hinandens forskelligheder, som 
hudfarve, handicaps, social status og udseende. 

- sætte ord på barnets følelser og hjælpe barnet til at forstå andres følelser. 

- være nærværende voksne der støtter og hjælper, så andre kan se barnets potentialer og 
stærke sider. 

- igangsætte voksenstrukturerede forløb, hvor barnet opnår gruppefølelse, og føler sig som 
et værdifuldt medlem af fællesskabet. Det kan f.eks. være ved samling, hvor børnene skal 
vente på tur, regellege, lytte til hinanden eller at turde at stå frem foran andre el. lign. 

- en voksen er mægler, hvis børnene ikke selv kan løse en konflikt. De voksne skal tage af-
fære i forhold til mobning og drillerier inden det udvikler sig. 

- veksle mellem det frie valg blandt legetilbuddene, lege hvor børnene er medbestemmende 
og voksenstrukturerede forløb. 

- tage udgangspunkt i børnenes ideer og videreudvikle dem. 

- indrette stimulerende børnemiljøer. 

- inddrage børnene i hverdagens praktiske gøremål. 

- børnene oplever nærværende, positive og anerkendende voksne. 
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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. 

 

Ved kommunikation og sprog forstås udvikling og anvendelse af ordforråd og udtale, kendskab til skrift-
sprog, rim, remser og til eksistensen af tal og bogstaver, og hvad de kan bruges til. kendskab til eksisten-
sen af IT/medier. 
Sproget er meget vigtig for barnets udvikling og dets muligheder for at deltage og kommunikere med sin 
omkringliggende verden og andre mennesker. Derfor har vi stort fokus på at støtte barnet i sprogtilegnel-
sen, og er meget bevidste om, at kommunikation foregår på andre måder end blot gennem tale.  

I vuggestuen er der stort fokus på den tidlige kommunikation, som består mere af nonverbal kommunika-
tion, mimik og gestus. Dette sker f.eks. når det lille vuggestuebarn peger på ting og udtrykker sig med lyde 
for at vise, hvad de gerne vil lege med eller bruger kropssprog til at vise, at de er færdige med at spise.  
For at støtte sprogtilegnelsen brug vi rigtig meget sang, musik og bøger som redskab.   

Målet er at: 

- give børnene mulighed for at udvikle sproget gennem leg og dagligdags aktiviteter. 

- udfordre børnene til sproglig kreativitet, til at udtrykke sig på mange forskellige måder og 
ved hjælp af forskellige kommunikationsmidler. 
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- støtte og udvikle børnenes interesse og nysgerrighed for tegn, symboler, bogstaver og tal, 
rim, remser og rytmer. 
 

Vi vil arbejde med målene ved at: 

- sætte ord på handlinger f.eks. ved borddækning, tælle tallerkner, bede om mælk når vi sid-
der ved bordet, spille spil som f.eks. vendespil og UNO. 

- synge, lege sanglege, rime og remse. 

- tale med børnene i hverdagen, ikke rette børnenes udtalelser, men gentage det barnet si-
ger med korrekte ord/udtale. 

- opfordre børnene til at fortælle om deres oplevelser og lytte til hinanden bl.a.  gennem leg. 

- bruge sproget ved konfliktløsninger og på den måde lære at sætte ord på problemet. 

- høre musik sammen med børnene. 

- snakke om tal og bogstaver, samt ugedage, måned, år og dato. 

- de voksne sætter ord på deres handlinger 

- hænge fotos af børnene fra forskellige aktiviteter eller udflugter op på væggen, så de med 
udgangspunkt i barnets egne erfaringer, kan danne grundlag for samtaler i hverdagen. 
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Krop, sanser og bevægelse 

”Børn er i verden gennem kroppen, og når de støttes i at bruge, udfor-
dre, 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 fundamen-
tet for erfaring, viden, følelsesmæssige og sociale processer, ligesom al 
kommunikation og relationsdannelse udgår fra kroppen”. 

Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 42-43 

 

 

Pædagogiske mål for læreplanstemaet: 
1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udforsker og eksperimenterer med 

mange forskellige måder at bruge kroppen på.  
2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn oplever krops- og bevægelsesglæde 

både i ro og i aktivitet, så børnene bliver fortrolige med deres krop, herunder kropslige fornem-
melser, kroppens funktioner, sanser og forskellige former for bevægelse. 

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø udviklingen af børnenes krop, 
sanser og bevægelse? 
Herunder, hvordan vores pædagogiske læringsmiljø: 

§ Understøtter de to pædagogiske mål for temaet Krop, sanser og bevægelse 
§ Tager udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag  
§ Ses i samspil med de øvrige læreplanstemaer. 

Børn lærer og sanser med kroppen, ligesom al kommunikation og relationsdannelse udgår fra kroppen.  
Det er derfor vigtigt, at vi støtter børnenes mestring af sanselige og kropslige indtryk og udtryk i et forsøg på 
at styrke deres kompetencer og evner til at forstå og aflæse andre menneskers kropslige udtryk, mimik og 
gestus.  
Vi vil forsøge at skabe fleksible og inkluderende læringsmiljøer, der giver børnene mulighed for at bevæge 
sig, sanse og erfare verden gennem deres kroppe og med kroppen som redskab. Hertil hører også kend-
skab til, hvornår det forventes at kroppen skal være i ro, og hvornår der er plads til bevægelse.  
 
I forbindelse med vores madordning har vi fokus på sundhed og ernæring og betydningen for fysisk aktivi-
tet.  
 

Målet er at: 

- bidrage til, at børnene oplever glæde ved, accept af og forståelse for deres egen krop, og 
oplever glæden ved at være i bevægelse. 

- medvirke til, at børnenes fysiske sundhed fremmes, med fokus bl.a. på ernæring, hygiejne 
og bevægelse. 

- give mulighed for, at børnene med alle sanser tilegner sig den fysiske, kulturelle og sociale 
omverden. 



 

24 

- børnene gør sig erfaringer om egne og andres kroppe og bliver bevidste om kroppens mu-
ligheder og udviklingspotentiale. 
 

Vi vil arbejde med målene ved at: 

- bruge naturen/legepladsen til at udfordre børnenes motorik, løbe op og ned ad skrænter, 
gå/løbe i ujævnt terræn, balancere på træstammer, klatre i træer, gynge, cykle og gå på 
stylter. 

- lære børnene forskellige holdsport og regellege. 

- give adgang til musikanlæg og CD’er. Ved musikaktiviteter bruger vi ligeledes forskellige 
instrumenter, som vi spiller på samt synger og leger til. 

- iværksætte aktiviteter, hvor der er mulighed for at udfordre og udvikle børnenes finmotori-
ske færdigheder som b.la. tegne, klippe, klistre, lege med perler eller bygge med Lego el-
ler plus plus’er. 

- vi har fokus på sund mad og snakkee med børnene om sund og usund mad. 

- sætte fokus på håndhygiejne, vaske hænder efter toiletbesøg og før måltider. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Natur, udeliv og science 

”Naturoplevelser i barndommen har både en følelsesmæssig, en krops-
lig, 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. 
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2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn aktivt observerer og undersøger natur-
fænomener i deres omverden, så børnene får erfaringer med at genkende og udtrykke sig om årsag, 
virkning og sammenhænge, herunder en begyndende matematisk opmærksomhed. 

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

§ Understøtter de to pædagogiske mål for temaet Natur, udeliv og science  
§ Tager udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag  
§ Ses i samspil med de øvrige læreplanstemaer. 

 

Naturen er et fantastisk rum for sansning og læring, og vi forsøger at benytte uderummet i al slags vejr og 
på alle årstider. Her er der plads til at børnene kan eksperimentere, gøre sig erfaringer om naturen og na-
turfænomener, mens de får mulighed for at få en forståelse for samspillet mellem natur, samfund og men-
nesker.  
Børn er nysgerrige og i naturen er der rig mulighed for at lære om naturen, herunder planter, dyr og årsti-
der, mens naturen også indbyder til at børn kan gøre sig deres første erfaringer med en mere naturviden-
skabelig og eksperimenterende tankegang. Dette kunne f.eks. være forskellige elementer i naturen reage-
rer, når de mødes som f.eks. is og vand, eller hvad der sker når solens stråler rammer is eller sne. Det er 
muligt for børn og voksne at udforske og eksperimentere ud fra de præmisser naturen og uderummet stiller.  
Vi vil gerne at Frihavens børn får respekt for og kendskab til naturen og naturfænomener, miljø, logisk 
tænkning og kendskab til matematiske begreber som vægt, form og antal. 

Målet er at: 
- at børnene glædes ved at være ude og give dem oplevelser, der udvikler respekt og for-

ståelse for naturen. 

- at børnene lærer naturen at kende med alle sanser og oplever den som kilde til og rum for 
leg, oplevelser, udfordring og videns- og erfaringsdannelse. 

- skabe et læringsmiljø, hvor børnene får mulighed for at tilegne sig mange forskellige erfa-
ringer med natur, udeliv og science. 

Vi vil arbejde med målene ved at: 
- benytte de forskellige årstider, b.la. pjaske i vand om sommeren, lege i sne og eksperi-

mentere med is om vinteren. 

- tage på små ture i dagligdagen, samt større udflugter til både skov og strand, hvor bør-
nene får mulighed for at sanse og opleve forskellige naturområder. 

- bruge de omkringliggende naturområder som eksempelvis skove og strande. 

- sætte ord på naturoplevelserne, når vi går tur og når vi er på vores legeplads. 

- lære børnene at udvise respekt for naturen, være gode ved dyr og planter, ikke at smide 
skrald i naturen. 

- lade børnene eksperimentere med vand, sand, luft, jord og mudder. 

- øve børnene i at fornemme hvilken påklædning, vejret indbyder til. 
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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 hver-
dagslivet.  

Gennem læringsmiljøer med fokus på kultur kan børn møde nye sider af 
sig selv, få mulighed for at udtrykke sig på mange forskellige måder og 
forstå deres omverden.” 

Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 46-47 

 

 

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

mer for fællesskaber, hvor de oplever egne og andres kulturelle baggrunde, normer, traditioner og 
værdier.  

2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn får mange forskellige kulturelle ople-
velser, både som tilskuere og aktive deltagere, som stimulerer børnenes engagement, fantasi, 
kreativitet og nysgerrighed, og at børnene får erfaringer med at anvende forskellige materialer, 
redskaber og medier. 

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø, at børnene gør sig erfaringer med 
kultur, æstetik og fællesskab? 
Herunder, hvordan vores pædagogiske læringsmiljø: 

§ Understøtter de to pædagogiske mål for temaet Kultur, æstetik og fællesskab 
§ Tager udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag  
§ Ses i samspil med de øvrige læreplanstemaer. 

I Frihaven vil vi gerne, at børnene lærer om forskellige kulturer, fællesskaber og æstetiske udtryk og vi støt-
ter børnenes udvikling og deres brug af sanser via musik, tegning, dramatik, mv. 
 
I både børnehave og vuggestue, har vi hver uge besøg af ”Musik-Morten”, der kommer og spiller guitar og 
synger med os. Børnene får mulighed for at bestemme, hvilke sange der skal synges, mens sangvalget an-
dre gange er præget af årstiden eller højtider.  
Der er mulighed for nye sanseindtryk, når musikken spiller, samtidig med at børnene får lov til at udtrykke sig 
med både sang og bevægelse.  
 
Vi tager til teaterforestillinger, både de mere professionelle af slagsen, mens også det årlige skoleskuespil, 
som eleverne på friskolen hvert år fremfører, vi deltager i Børnenes Grundlovsdag. 
 
Årets gang kommer til udtryk i de forløb, der igangsættes i Frihaven. Her er der fokus på de traditioner vi 
kender i det danske samfund og kultur, og børnene får mulighed for at udtrykke sig kreativt i aktiviteter, der 
er tilpasset herefter.  
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Vi tror på, at jo rigere udtryksformer, jo mere varieret bliver barnets personlige og sociale identitet. Først i 
mødet med andre og det anderledes, erkendes ens ståsted, rødder og udviklingsmuligheder. 
 
 
Målet er at: 

- børnene får mulighed for at møde og afprøve sig selv i forhold til et bredt spektrum af kultu-
relle og æstetiske udtryksformer. 

 
- børnene får mulighed for at deltage i og få viden om kultur, kulturhistorie, traditioner, og 

kunstneriske tilbud. 
 

- børnene indføres i dansk kultur og får kendskab til andre kulturer. 
 

- børnene skal have plads, rum og tid til at udfolde sig og eksperimentere. 
 
  
Vi vil arbejde med målene ved at: 

- børnene har adgang til materialer, redskaber og moderne medier, som kan give oplevelser 
og bidrage til børnenes skabende og kreative processer. 

 
- vi lærer om danske traditioner og har også vores egne traditioner i Frihaven såsom bedste-

forældredag, fastelavn, påske, jul, fødselsdage, forældrekaffe mm. 
1.  

- at børnehavebørnene deltager i Børnenes Grundlovsdag og bliver indført i børns rettigheder 
og tankerne og historien bag denne fejring. 

 
- lære børnene gamle og nye lege og sanglege. 

 
- anvende historiefortælling, børnelitteratur, film, faglitteratur, musik, billeder og div. medier. 

2.  
- vi leger med rim og remser. 

 
- vi besøger de kulturelle steder i lokalområdet b.la. kirken, brandstationen, bondegårde, bibli-

oteket mm. 
 
 

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 pædago-
giske mål og herunder en vurdering af sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø i 
dagtilbuddet og børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse.  

Evalueringen skal offentliggøres. 
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Lederen af dagtilbuddet er ansvarlig for at sikre en løbende pædagogisk dokumentation af sam-
menhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og børnenes trivsel, læring, udvikling og 
dannelse. Den pædagogiske dokumentation skal indgå i evalueringen.” 

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

 

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

 

Hvordan skaber vi en evalueringskultur, som udvikler og kvalificerer vores pædagogiske 
læringsmiljø?  
Det vil sige, hvordan dokumenterer og evaluerer vi løbende vores pædagogiske arbejde, 
herunder sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og de tolv pædagogiske 
mål? 
Evaluering skal anses som en læringsproces, hvis formål er at vi hele tiden udvikler os. Evaluering skal ikke 
forstås som kritik af det pædagogiske arbejde, men at vi gerne vil, have mere af det der virker. Dette er no-
get vi gør meget ud af i vores hverdag, og vi bruger forskellige redskaber til at få evalueringskulturen inte-
greret. 
Dokumentation er en stor og vigtig rolle i dagligdagen. I Frihaven dokumenterer vi for at kunne evaluere 
egne pædagogiske processer. 
Vi gør brug af billeder og observationer til at se interaktion og relation med børnene. Ud fra billeder og ob-
servationer evaluerer vi til stuemøder ikke kun på os selv, men ligeledes på hinanden. Vi dokumenterer til 
forældrene via billeder på de sociale medier, via tegninger og narrative fortællinger. Vi gør meget ud af, at 
forældrene får ”små guldkorn”, som vi kalder hverdagens små fortællinger, med sig hjem. Det er med til at 
børn og forældre selv begynder en evaluering af hverdagen hjemme og styrker deres udvikling. 
De narrative fortællinger styrker forældresamarbejdet og relationen til forældrene. 
 
 
 
 

 

Hvordan evaluerer vi arbejdet med den pædagogiske læreplan, som skal foretages mindst 
hvert andet år? 
Der udarbejdes i Frihaven en procedureplan for evaluering af den styrkede læreplan. 
Evalueringen af Frihavens styrkede pædagogiske læreplan foregår hvert kvartal. Første evaluering sker i 
juni 2021. 
Evalueringen sker gennem dialog på stuemøder, her revideres der i den gældende læreplan. 
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Her kan I finde yderligere inspiration til 
arbejdet med den pædagogiske læreplan 

Til at understøtte og inspirere jeres videre arbejde med den styrkede pædagogiske læreplan er 
der udviklet en række øvrige materialer. Alle inspirationsmaterialer – nuværende og kommende 
– kan findes på www.emu.dk/dagtilbud 

 

   

Redskab til 
selvevaluering er en 
ramme tilsystematisk at 
analysere jeres praksis 
inden for centrale 
områder i den styrkede 
pædagogiske læreplan. 

Redskab til 
forankringsproces 
indeholder fem tilgange 
til, hvordan I kan 
arbejde med forandring 
og forankring af et 
stærkt pædagogisk 
læringsmiljø. 

Film introducerer indholdet i og illustrerer 
hovedpointer fra publikationen Den 
styrkede pædagogiske læreplan. 

   
 

 
 

Forskellige tematiske materialer dykker ned i viden om et tema og giver 
inspiration til dialog og handling. Her er bl.a. materialer om evaluerende 
pædagogisk praksis, som understøtter en systematisk tilgang til det at evaluere. 
 
Der offentliggøres løbende nye temaer.  
 
Alle materialer kan findes påwww.emu.dk/dagtilbud 
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