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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? 

 

Mellerup Naturbørnehus er et privat dagtilbud, bestående af 3 sammenbyggede huse, med tilla-
delse til hhv. 12 børn i naturvuggestuen samt 45 børn i naturbørnehaven. Herudover huser natur-
børnehuset en naturfritidsordning med tilladelse til 50 børn. Børnene her er som udgangspunkt til-
knyttet Mellerup Friskole.  

Naturbørnehusets pædagogiske profil er naturforståelse og naturvidenskab i et trygt miljø, hvor vi 
på grund af vores naturskønne beliggenhed kan tilbyde hhv. fjord, bæk, sø, eng, skove samt grus-
grave indenfor gåafstand. Børnegruppen kommer fra Mellerup by samt oplandet, primært de min-
dre landsbyer omkring Mellerup, men også børn fra Dronningborg og Randers finder vej hertil.  
Mange af børnene har tæt kontakt til gårde og dertilhørende dyrehold samt maskinpark, hvorfor 
der altid er hjælp at hente, fra engagerede forældre med stor viden om både bygningsvedligehold, 
dyr samt håndværk. 

Naturbørnehusets rammer har sit fundament i naturen som pædagogisk redskab, såvel inde som 
ude, og legepladsen er etableret som en naturlegeplads, hvor højbede, frugttræer og sanseindtryk 
er højt prioriteret og lever side om side med vores dyrehold. Vuggestuen har adskilt legeareal med 
frit udsyn til resten af udeområdet, der omfatter såvel nærområde med naturlegeplads som eng, 
naturhegn mv. Vuggestuebørnene har mulighed for at bevæge sig på hele arealet alt efter alder, 
udvikling og tryghed. 

3 vigtige termer i vores forståelse af det gode børneliv er fællesskab, tilgængelige voksne og rum-
melighed.  Vi praktiserer dem i vores pædagogik ved at prioritere at alle kender alle, at børnene 
færdes blandt hinanden (undtaget de mindste i vuggestuen), at der altid er tilgængelige og trygge 
voksne uanset primær tilknytning, samt ved at vi lærer børnene, at vi rummer alle i leg og accepte-
rer hinandens forskelligheder og værdi i fællesskabet. 

Vi er en del af en stor organisation, bestående af hhv. Efterskole, Friskole og Naturbørnehus, alt 
sammen beliggende indenfor 75 meters afstand, - og har som følge deraf mulighed for at præsen-
tere børnene for en bred vifte af tilbud og miljø, indeholdende musik, dans, teater samt en tryghed i 
at være sammen med andre børn i alle aldre. Herudover har vi gymnastiksal, multibane, amfi-
scene, boldbaner, kælkebakke, bålhytte samt skolens etablerede og traditionelle legeplads til rå-
dighed for leg og pædagogisk fastlagte aktiviteter. 

Naturbørnehuset stod færdigbygget som 2020-byggeri i sine nuværende rammer i august 2019, 
hvor vuggestuen blev åbnet. Børnehaven etableredes i en primitiv barak på friskolens grund i 
2015, og blev i 2016 lagt sammen med friskolens fritidsordning, hvor der ansattes en fælles leder 
til varetagelse af ledelsen i børnehave og fritidsordning med udgangspunkt i naturen. Både børne-
have og fritidsordning flyttede i de nye rammer ved børnehusets åbning. 

Mellerup Naturbørnehus er beliggende på Almisbakken 10 i Mellerup by, 8930 Randers NØ. 
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______________________________________________________________________________________ 
Proces omkring den pædagogiske læreplan 
_______________________________________ 
Arbejdet omkring den pædagogiske læreplan i Mellerup Naturbørnehus har været og er en konti-
nuerlig proces, der involverer både medarbejdere og leder i huset. Arbejdet har været i gang siden 
efteråret 2018, hvor den styrkede læreplan afløste forgængeren. Den styrkede læreplan kendeteg-
nes ved at have barnet og de pædagogiske processer henover hele den pædagogiske dagligdag i 
fokus. 

Fra september 2018 og henover de efterfølgende år, har arbejdet omkring læreplanen været et 
fast punkt på hhv. den årlige pædagogiske weekend med deltagelse af husets uddannede perso-
nale (pædagoger og pædagogiske assistenter), på den årlige pædagogiske dag med deltagelse af 
hele personalegruppen (pædagoger, pædagogstuderende, pædagogiske assistenter samt pæda-
gogmedhjælpere) samt på personalemøder og pædagogmøder. 

Naturbørnehusets forældreråd, samt bestyrelsen, har løbende været informeret om arbejdet samt 
det lovmæssige grundlag og de justeringer der har været. 

Hhv. vuggestue og børnehave har arbejdet såvel sammen, som hver for sig, omkring specifikke 
overvejelser, evaluering samt præsentation af praksiseksempler og perioden omkring CORONA 
Covid19-nedlukning i foråret 2020 blev bl.a. brugt på at reflektere samt evaluere praksis i forhold til 
den styrkede læreplan mere dybdegående. 

Den lange og kontinuerlige proces omkring arbejdet med læreplanen, hvor alle, uanset uddan-
nelse, har medvirket i overvejelserne omkring vores pædagogiske tankegang og praksis i vores 
naturbørnehus, har medvirket til en positiv tilgang og opmærksomhed omkring læreplanen. Vi har 
oplevet og oplever en engageret samlet personalegruppe, hvor styrken ligger i fællesskabet frem 
mod det fælles mål. - Det gode børneliv i Mellerup Naturbørnehus. 
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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 
 
  

Børnesynet i Mellerup Naturbørnehus er præget af bl.a. de helt grundlæggende værdier omkring 
anerkendelsen af og respekten for det enkelte barn samt betydningen af at være en del af et fæl-
lesskab. Vi har endvidere et fundament i demokratisk dannelse, og søger at skabe de bedste for-
udsætninger for, at børnene har mulighed for at dannes, ud fra et dialektisk materialistisk menne-
skesyn, hvor børnene påvirker og påvirkes, i et dynamisk samspil med deres omverden. 

Børnene i vores børnehus mødes af et trygt, fagligt ansvarligt, tillidsskabende samt tilgængeligt 
personale, der giver barnet den omsorg og de livsbetingelser der skal til, for at de kan udvikle sig 
optimalt. Det er til alle tider os, som voksne, der er ansvarlige for relationen samt at børnene mø-
der præcis det nærvær, den støtte samt de udfordringer, der skal til for at kunne udvikles med 
hensyn og blik for de forudsætninger, de hver især kommer med. 

Børnene i vores naturbørnehus har et overordnet tilhørsforhold i en primærgruppe, men tilbydes 
relationer og aktiviteter igennem vores struktur, der er funktionsopdelt. Dvs. at alle børn kender 
og er trygge ved hinanden og de voksne, at børnene lærer af og spejler sig i hinanden, samt at 
overgangene fra hhv. vuggestue til børnehave samt børnehave til fritidsordning bærer præg af 
tillid og tryghed idet både rammer, børn og voksne er kendte for børnene.  

Vi prioriterer fællesskabet meget højt, og ønsker at alle børn, fra helt små, erfarer, at de har en 
værdi i samværet med andre uanset forudsætninger og forskelligheder, samt at de får øjnene op 
og også anerkender de andre børns værdi i fællesskabet. 

Vores grundlæggende pædagogiske tankegang er, at børnene igennem medbestemmelse bliver 
hørt og set, og også herigennem får forståelse for at være en del af demokratiske processer.  Vi 
anvender børneperspektiver, for at skabe læringsmiljøer, der giver mening for den aktuelle bør-
negruppe, samt har den grundlæggende opfattelse, at alle børn skal føle sig værdsatte og fav-
nede i en kærlig atmosfære. 

Igennem en planlagt refleksions, samt evalueringskultur sikrer vi, at pædagogikken kontinuerligt 
har sit udgangspunkt i den aktuelle børnegruppe og det enkelte barns udvikling. Vi er altid op-
mærksomme på, om børnene føler tilhørsforhold samt har brede sociale relationer og søger at 
inspirere og opfordre børnene til at rumme alle og lege med alle, således at alle føler sig inklude-
rede i det stærke fællesskab. 

Praksiseksempler:  

Peter på 2,3 år er meget glad for at være på legepladsen blandt børnehave- og fritidsordnings-
børn, hvor han observerer og leger med de børn, der kommer tidligt om morgenen. Peter véd, at 
han hører til i vuggestuen, men har fri adgang til at lege blandt de større børn uden vuggestue-
personalet, fordi han er tryg og kan guides, trøstes og være sammen med alle i børnehuset uden 
konflikter eller behov for at have sine vuggestuevoksne omkring sig.Overgangen til børnehaven 
forventes at blive gnidningsfri.  

Anna 4 år, kommer om morgenen og mødes med øjenkontakt, et smil og et ”Godmorgen Anna, 
hvor er det dejligt at se dig. Er du morgenfrisk?....Det var lige dig vi manglede, så vi kan få en su-
per dejlig dag. Vennerne er klar til at lege med dig. Er du mon klar eller skal vi lige sidde lidt?” 
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Dannelse og børneperspektiv 
 
  

Det er vores opgave, som dagtilbud, at fremme børnenes dannelse. Dannelse er den læring, som 
barnet erhverver igennem egen aktiv deltagelse samt ydre påvirkninger. Det betyder at vi, som 
pædagogisk personale, skal have en bevidsthed om, hvordan vi præsenterer værdier og viden og 
lærer barnet at håndtere det. 

I vores naturbørnehus ønsker vi, at børnene dannes til kritisk reflekterende, rummelige samt de-
mokratiske mennesker, der aktivt tager del i deres liv. Igennem ansvarlige voksne, der lader bør-
nene føle sig sete, hørte og forståede, oplever de at have en stemme, og at kunne være aktive 
medskabere af egen læring, læringsmiljøer og udvikling, og har derved mulighed for at mærke 
egen betydning samt at finde en mening med deres ageren.  

Dannelse og demokrati er i vores øjne uadskillelige og en forudsætning for at skabe livsduelige 
voksne, med en demokratisk forståelse i det nutidige samfund. Indholdet i vores dagligdag, skal 
give mening og udfordre børnene, samt give dem handlemuligheder og viden om den verden, 
som de er en del af. I vores børnehus er bæredygtighed og miljø en stor del af dannelsesproces-
sen. 

Vi prioriterer højt, at børnene tidligt oplever, at de er individer med en ret til at blive set og hørt, 
ligesom de skal lære at regulere sig samt at indleve sig i andres vel og vel, at lytte samt at være 
en del af fællesskabet. Igennem vores praksis omkring børnene søger vi altid at give børnene op-
levelsen af at blive taget alvorligt, samt at give dem plads til at være såvel tænkende, lydhøre og 
afventende. 

Dannelsen af det hele menneske handler i vores optik om ligeværd, oplysning og oplivning, og vi 
ser bl.a. at vi lykkes, når børnene giver udtryk for, hvordan de ser, forstår og oplever verden, stil-
ler spørgsmålstegn, søger ny viden samt udviser ansvarlighed i samværet med andre. 

Praksiseksempler: 

”I dag skal vi på tur, og vi skal finde ud af, hvor vi skal hen. Dem der gerne vil i grusgraven, går 
hen til Lene, og dem der gerne vil til bækken, går hen til Anders. Når I har fundet ud af, hvor I vil 
hen og stillet jer ved enten Anders eller Lene, tæller vi, og så får flertallet lov til at bestemme. Vi 
laver en afstemning, det er det, der hedder at afholde valg.” 

Lise i vuggestuen leger med biler. Anton vil også have en bil og han vil have den bil Lise har. 
Vuggestuepersonalet fortæller Anton, at han kan spørge om han må få bilen. Lise giver Anton bi-
len og vuggestuepersonalet fortæller Anton, at han kan sige tak, fordi han er glad for at hun vil 
dele. Lise venter et stykke tid og spørger derefter Anton om hun må få den tilbage. Anton afleve-
rer og Lise siger tak. 

Vuggestuen og børnehaven holder fest. Der er frugtfade og popcorn. Både små og store børn er 
ivrige og griber efter fadene. Personalet fortæller børnene, at de skal vente på tur og at alle nok 
skal få. Herefter går fadene rundt i et roligt tempo, så alle kan få og børnene finder ud af, at alle 
får og oplever at de giver plads og får plads til at tænke, vælge og tage. 
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Leg og børnefællesskaber 
 
  

Al leg har en værdi i sig selv og er lig med læring. Igennem vores faglige viden om, at børnene 
lærer igennem spejling, refleksion og dialog, prioriterer vi altid masser af tid og rum til leg i daglig-
dagen. 

Leg er en helt grundlæggende forudsætning for børnenes sociale og personlige læring samt ud-
vikling, og det er igennem leg, vi giver børnene de bedste forudsætninger for udvikling. Fantasi, 
sprog og nysgerrighed stimuleres og udvikles, selvværd og selvtillid øges, evnen til at formulere 
ønsker og handlinger udvikles og børnene sociale kompetencer igennem samspillet med andre 
børn øges, hvor forhandling, forestillingsevne og dialog er i spil. 

Børnene bearbejder det de lærer og oplever igennem leg, de gennemlever tanker og følelser og 
imiterer. Igennem leg oplever de endvidere fællesskab og igennem leg dannes de, så de får en 
forståelse af sig selv som menneske, den rolle de har og spiller samt den relation og den sam-
menhæng de har og er i med andre. Legen er forudsætningen for dannelsen af alt det børnene 
har brug for, for at blive livsduelige, - robuste, samarbejdende, innovative, forhandlingsparate, un-
dersøgende, nysgerrige og kreative. 

For at rumme alle børn og udvikle alles legekompetencer, er det vigtigt for os, at legen giver mu-
lighed for deltagelse af alle. Det betyder, at vores personale altid vurderer, om der er behov for at 
rammerne tilrettelægges og om de skal understøtte, guide og vejlede, således at alle børn får 
mulighed for deltagelse under egne forudsætninger. 

Børnefællesskaber er hele fundamentet i vores børnehus og den allervigtigste base for børnene 
og deres udvikling. Fællesskaberne udgøres af dem vi er, og de bliver til det, vi sammen giver 
forudsætningerne for. Det betyder, at børn og voksne i fællesskab, igennem medbestemmelse og 
lydhørhed, skaber det sociale rum, hvori det enkelte barn kan lære og derved udvikle sig. Det er 
vores ansvar at skabe rummene, hvor børnene stifter bekendtskab med både nye og kendte rela-
tioner, og vi er opmærksomme på, at disse sker på tværs af alder, køn og kultur i respekt og for-
ståelse for hinanden.  

Netop fordi vi her i vores børnehus arbejder i en større helhed, og på tværs er vi bevidste om at 
der i det store børnefællesskab også skabes mange små børnefællesskaber, således at alle børn 
altid tilgodeses ud fra tryghed, alder, lyst, behov samt udvikling. Det betyder i praksis, at det altid 
er væsentligt for personalet at sikre det enkelte barns grænser og hjælpe det til at trives i fælles-
skabet. Dette gør vi igennem daglige observationer, igennem sparring, pædagogiske værktøjer 
samt igennem et indgående kendskab til det enkelte barn. 

Praksiseksempler: 

Selma kigger på nogle af de andre børn, der er i gang med at lege. Det er nogle gange svært for 
Selma at være med til at lege, fordi hun har svært ved at forhandle og bliver ked af det, når det 
går hurtigt i legen. Selma har ikke mod til at spørge og føler, at hun ikke må være med, fordi bør-
nene er optagede. Den voksne ser, at Selma er alene og spørger, hvad hun kunne tænke sig. 
Selma ved det ikke rigtigt. Den voksne har set, at Selma kredser omkring legen og spørger om 
hun kunne tænke sig at være med. Selma nikker. Den voksne siger til de legende børn: ”Hør ven-
ner, Selma hun har ikke rigtig nogen at lege med lige nu, og hun kunne godt tænke sig at være 
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med. Jeg tænker at hun er mega god at lege med og lige kan være sammen med jer i jeres leg. 
Har I brug for mig til at hjælpe?”  Børnene siger ”Nej. Selma kom, du kan være med her”. 

Vuggestuen er ved at muge ud ved kaninerne og den ene kaninunge er ude og bliver kælet. Sø-
ren kigger lidt på afstand, imens 3 børn og en voksen snakker med kaninungen. Søren begynder 
at finde mælkekasser, som han stiller i en firkant. Den voksne ser, hvad Søren laver og siger til 
de andre børn: ”Se, Søren laver et lille bur til kaninungen. Hvor er det fint fundet på. Kom lad os 
hjælpe, Anne, kan du hente en kasse?” 

 

Det pædagogiske læringsmiljø 
 
  

For at børnene kan udvikle sig optimalt, er det i vores øjne grundlæggende, at de trives. Trivsel 
dannes på baggrund af trygheden i tilgængelige og tydelige voksne, genkendelige rammer, ac-
cept og betydning i fællesskabet samt plads til at være den, man er. 
Det er altafgørende for vores børnekultur, at den er rummelig og inkluderende, og at der er plads 
til alle, uanset forudsætninger.  
 
I vores børnehus arbejder vi altid med udgangspunkt i fællesskabet, men tilrettelægger det pæ-
dagogiske arbejde på en differentieret vis, således at alle børn imødekommes, tilgodeses, udfor-
dres og udvikles med udgangspunkt i deres aktuelle udvikling. Det er bl.a. igennem struktur, al-
dersopdelte primærgrupper, men også i små grupper, der kan være såvel alders- som køns- og 
udviklingsinddelte. Dvs. at vi benytter os af mange forskellige læringsmiljøer set i et overordnet 
perspektiv. 
 
Læringsmiljø er for os 2 ting. Det psykiske læringsmiljø samt det fysiske, og vores udgangspunkt 
er, at det ene altid forudsætter det andet. 
Idet vi er et naturbørnehus, hvis pædagogik tager sit udgangspunkt i naturen som læringsrum, 
prioriterer vi derfor, at udvikle og tænke kreativt omkring det pædagogiske læringsmiljø i uderum-
met. Vi vælger bevidst at tilbyde læringsmiljøer, der understøtter børnenes fantasi, og giver i ude-
rummet børnene mange læringsrum, hvor de har mulighed for at lege uforstyrrede og igennem 
lang tid ad gangen. Vi arbejder bredt med læringsforståelsen af og i naturen, ligesom vi benytter 
os af den mangfoldighed naturen omkring Mellerup tilbyder os i form af fjord, skov, nedlagte grus-
grave, bæk og sø. Dette gælder såvel de helt små i vuggestuen, som børnehavebørnene, og vi 
prioriterer at tilbuddet om netop at være væk fra børnehuset ikke blot forekommer i formiddags-
timerne. 
 
I vores hus, såvel i inderummet, som uderummet, giver det pædagogiske læringsmiljø børnene 
mulighed for at eksperimentere og bruge deres fantasi, lege udviklende og forskellige lege samt 
bruge såvel emotionelle som sociale og kognitive kompetencer. Dette sker som en kontinuerlig 
del af dagligdagen, hvor et helhedssyn understøtter trivsel, udvikling, læring og dannelse for alle 
børn uanset forudsætninger.  
 
Vores dagligdag i naturen tilbyder børnene sansemæssige og motoriske udfordringer, hvor vi al-
tid er bevidste om, hvordan børnene stimuleres, og hvad formålet er. 
Vi tror på, at relationer er væsentlige for børnenes udvikling og tager udgangspunkt i såvel res-
sourcer og anerkendelse som metode, hvor vi bevidstgøres om det relationelle ansvar, vi som 
pædagoger/pædagogisk personale har og gør brug af. Principielt tror vi på, at børnenes læring 
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optimeres i det rummelige og anerkendende samspil, hvor læringsmiljøer er i konstant bevæ-
gelse med henblik på altid at møde børnegruppen, der hvor den er. Dvs. at vi justerer inde- og 
ude- miljøerne under hensyntagen til aktuel børnegruppe, behov og interessesfærer. 

Sidst men ikke mindst er det væsentligt for os, at vores pædagogiske dagligdag altid har plads til 
forskellighed og særlige behov. Dvs. at vi giver plads og rum til særlige hensyn og justerer vores 
praksis, så den passer til de aktuelle børn, der er i børnehuset. Overordnet betyder det, at der er 
plads til pauser, struktur, social divergens o.l. og altid med engagerede og rummelige voksne 
med en høj faglighed og velplanlagt pædagogisk praksis igennem en hel dag. 

Vi arbejder i både vuggestue og børnehave, i primær og sekundær grupper, hvor børnegruppen 
kan være inddelt alt efter alder, udvikling og køn. Vi sikrer herigennem at alle børn er set og hørt i 
fællesskabet samt at vi, som personale altid er fortrolige med, hvordan børnenes trivsel og udvik-
ling er. Der er primær pædagoger på det enkelte barn, der også er ansvarlige for handleplaner, 
samtaler, forældresamarbejde mv. ligesom de er primær ansvarlige for, at de opstillede lærings-
mål opfyldes og at læringsrummene evalueres og justeres, således at børnegruppens behov imø-
dekommes til stadighed. 
 
Når vi iværksætter pædagogiske aktiviteter eller tilrettelægger læringsrum for at opnå de af os 
opstillede mål, for børnenes læring sker det på baggrund af tid, sted, vind, vejr og mest af alt bør-
nenes dagsform. Vi introducerer og rammesætter, så alle, uanset forudsætning har en optimal 
mulighed for deltagelse, ligesom vi justerer vores forventninger og krav i forhold til hvert enkelt 
barn og dets udvikling.  
 
Vi er altid bevidste om at tilbyde børnene en pædagogisk bagdør, uanset aktivitet og er tilgænge-
lige i børnenes relationer, så vi også her kan hjælpe dem med i forhold til eventuelle udfordringer.  
Uanset aktivitet søger vi at tilbyde uderummet som læringsrum, og gør ex. arbejdet med sprog 
konkret igennem kropslige lege og sanseindtryk. 
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Samarbejde med forældre om børns læring 
 
  

Den daglige dialog omkring børnenes udvikling og trivsel, er højt prioriteret og opleves som en 
værdsat del af samarbejdet imellem personale og forældre. 
 
Vi tilstræber en direkte, åben og ærlig direkte kommunikation og benytter os herudover af såvel 
vores interne kommunikationssystem ”VIGGO” samt nyhedsbreve, hvor vi nøje beskriver den ak-
tuelle trivsel i børnegruppen, samt de pædagogiske overvejelser der er, om såvel dagligdag, bør-
negrupperne samt aktiviteter og temaarbejder. Vi har årlige forældresamtaler, 2 årlige forældre-
møder og er altid tilgængelige, personalet indenfor åbningstid, leder på alle tidspunkter, for der-
ved at sikre tryghed for forældrene. Herudover er vi altid tilgængelig til møder udover de plan-
lagte, såfremt forældrene har brug for disse, ligesom vi afholder møder efter behov i tilfælde, hvor 
det er påkrævet i forhold til børnenes trivsel og udvikling. 
 
Ved opstart i såvel vuggestue som børnehave, samt ved overgange møder vi familierne med fa-
ste voksne, der sørger for at grundlægge det fremtidige samarbejde igennem dialog, tryghed for 
både barn og forældre samt overskuelighed.  
Vi prioriterer informationsmateriale, møder og forventningsafstemning højt, og værdsætter en 
grundig information om det enkelte barn, så vi møder det og familien med de helt rigtige forud-
sætninger for det fremtidige udviklings- og samarbejde, og således at de møder os med et kend-
skab til, hvilke forventninger vi har til samarbejdet omkring deres børn. 
Vi er tydelige omkring vores værdisætning og udgangspunkt som et naturbørnehus, hvor udeliv 
og fællesskab er et grundvilkår, samt at forældrene kan have en forventning om, at der altid er 
tilgængelig voksne omkring deres børn. 
 
I vores børnehus tror vi på, at forudsætningen for det gode samarbejde omkring børnene er ind-
dragelse af forældrene, samt at forældrene har en grundlæggende tillid og tryghed til os og vores 
arbejde omkring deres barn. 
 
 
 

Børn i udsatte positioner 
 
  

Det er vores helt klare mål, at børn og forældre mødes åbent og ligeværdigt uanset 
forudsætninger. Det betyder i vores naturbørnehus, at vi tilrettelægger vores dage og 
pædagogiske indhold ud fra den aktuelle børnegruppe, ligesom vi tilrettelægger vores 
forældresamarbejde, således at vi altid kan understøtte, vejlede og hjælpe familier, der har børn i 
udsatte positioner eller selv er særligt sårbare.  
Udsatte børn er i vores optik en bred palet og rummer børn og familier, der ikke trives fysisk, psy-
kisk eller socialt, eller hvor børnene er udviklingsmæssigt udfordrede. Det er væsentligt for os, at 
vi har hele familiens trivsel for øje, idet vi tror på, at rammerne omkring barnet er en betydelig fak-
tor i dets livs- samt udviklingsbetingelser. Det er endvidere væsentligt for os, at børnene aldrig 
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føler sig ekskluderede i fællesskabet, samt har voksne omkring sig, der har en faglig forudsæt-
ning for at arbejde med de specifikke udfordringer. 

Allerede ved opstarten i samarbejdet opsøger vi viden om graviditet og fødsel, og vi har en for-
ventning om, at forældrene holder os informerede, ved signifikante hændelser, der kan have ind-
flydelse på barnets trivsel. I familier, hvor vi oplever, at der er ekstra behov for vejledning samt 
støtte, vælger vi at have et helhedssyn omkring barnet, og ser barnets udvikling samt udviklings-
betingelser i et større perspektiv. 

I hvert barns tilfælde afholder vi sparringsmøder internt blandt pædagoger og leder, hvor vi ud fra 
et ressourcesyn afdækker barnets og evt. familiens ressourcer samt udfordringer, og herefter ud-
færdiges en udviklingsplan med henblik på at stimulere og afdække, hvorvidt vi igennem egne 
fagkompetencer kan hjælpe barnet. Herfra har vi et tæt samarbejde med forældrene, hvor vi 
sammen med dem også søger at afdække, hvilken indsats de kan byde ind med.  

Det er vigtigt for os, at børnene ikke føler sig anderledes og gives samme forudsætninger for et 
dejligt dagtilbudsliv, som børn, der ikke finder sig selv i udsatte positioner, og vores opgave i den 
forbindelse er at have et kontinuerligt blik for den pædagogiske struktur og dens indhold, således 
at vi imødekommer barnet på optimale betingelser. Venskaber og følelsen af at have værdi i fæl-
lesskabet er således en helt primær faktor i vores opmærksomhed omkring de udsatte børn og 
deres trivsel. 

Vi har et tæt samarbejde med PPR, som vi inddrager, når vi møder udfordringer, vi ikke har de 
faglige forudsætninger for at løse, og sammen med PPR afdækker vi et eventuelt behov for en 
særlig ekstern indsats, altid i tæt samarbejde med familierne. 

 

Sammenhæng til børnehaveklassen 
 
  

Idet vi er en del af en større organisation med bl.a. egen friskole, er der en del af vores børn, der 
tilknyttes den. Vi har dog også børn, som tilknyttes de lokale folkeskoler, ofte, dog ikke altid, med 
start i førskolegrupperne pr. 1/3. 

I vores børnehus er det væsentligt for os at gøre børnene livsduelige, til livet efter børnehaven, 
hvorfor vi ikke bruger den specifikke term, at være skole klar. Vi ser børnene og deres udvikling i 
et større perspektiv, og arbejder derfor helhedsorienteret for at gøre dem klar til alle de udfordrin-
ger, krav og forventninger til det at kunne begå sig udenfor den trygge børnehaveverden. 

Idet vi sender børnene til forskellige fora, har vi to arbejdsgange. Overordnet holder vi primært 
dagligt samling, hvor alle børnene, sammen med de jævnaldrende børn, øver sig på at formidle, 
lytte, tage hensyn, informeres og udfordres sammen med den pædagog, der er primær omkring 
dem, og som igennem flere år har erfaring med at arbejde omkring de ældste børnehavebørn. 
Denne voksne er endvidere, sammen med leder, ansvarlig for samarbejde med skolerne. Herud-
over er der fastlagte ture og aktiviteter for den pågældende gruppe, hvor personalet tilrettelægger 
indholdet således at såvel de sociale, som de sansemæssige, motoriske samt videns og erfa-
ringsmæssige sammenhænge kommer i spil for børnene. Det er bl.a. herigennem personalet har 
den viden omkring børnene, som ligger til grund for samtaler med forældrene i efteråret og for-
året, der omhandler børnenes skolestart og en eventuel skoleudsættelse. 
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Allerede på forældremødet, der afholdes i september, er der en separat del af mødet beregnet for 
de pågældende børn, og her præsenteres forældrene for, hvad et 6 årigt barn forventes at kunne, 
ligesom vores egen friskoleleder kommer og fortæller om skolen, og hvad det vil sige, at gå i bør-
nehaveklasse. 

D. 1/3 tager vi afsked med de børn, der skal tilknyttes førskolegrupper på andre skoler, og vi har i 
den sammenhæng overleverings-samtaler eller møder med den modtagende skole, alt efter det 
pågældende barns aktuelle udviklings- og trivselssituation. Disse har vi sammen med børnenes 
forældre eller i enkelte tilfælde, hvor dette ikke kan lade sig gøre, med deres vidende. Vi udfylder 
kompetenceskemaet fra Randers Kommune omkring overgange og overleverer indgående, idet 
vores forudsætning for en optimal overgang for børnene er tryghed og kendskab til dem som indi-
vider samt et stærkt ressourcesyn, således at børnene mødes under optimale betingelser. 

D. 1/3 tager vi imod de børn udefra, der skal gå på vores skole og i den sammenhæng knyttes de 
til vores store gruppe i børnehaven, der fra denne dato har et tæt samarbejde med skolen, for at 
skabe tryghed og kendskab for børnene i de nye rammer. Også her har vi overleveringssamtaler 
og børnene deltager i morgensang og aktiviteter med de andre skolebørn henimod sommerfe-
rien. De lærer i denne periode også deres klasselærer at kende, igennem besøg både i børnehu-
set og på friskolen. 

 

Inddragelse af lokalsamfundet 
 
  

Idet vi i vores naturbørnehus er beliggende i en lille landsby med såvel friskole og efterskole til-
knyttet, er vi en del af en levende dynamik, hvor primært musik er rigt repræsenteret. 

Vi deltager aktivt i den lokale klyngefestival, hvor vi har boder, som sælger børnenes produkter, 
ligesom vi inviterer lokalsamfundet ind i vores hus, gentagne gange om året. Dette sker ved 2 
åben hus arrangementer, samt hver gang vi afslutter et tema, hvor børnene sammen med perso-
nalet præsenterer det pædagogiske indhold af forløbene. Temaerne tager oftest udgangspunkt i 
naturvidenskab, og har i de forløbne år bl.a. været ”Grønland”, ”Økologi og naturforvaltning”, ”At 
se nøje efter”, ”Træernes liv” og ”Krop og sind”. Herudover arrangerer vi i børnehuset en årlig lan-
ternefest, hvor lokalsamfundet inviteres til at være tilskuere, til børnenes, familiernes samt efter-
skolens optog med sang og musik rundt i Mellerup by. 

Vi deltager i såvel lokale arrangementer, som friskolens- samt efterskolens arrangementer, og 
søger at inddrage lokalsamfundet i alt det vi laver, for derved at sikre en sammenhæng og forstå-
else for børnene i forhold til det at være en del af et lokalmiljø. 

Vores udearealer er u-indhegnede, og vores dyrehold tilgængeligt for gæster, hvorfor vi opleves 
som en sammenhængsfaktor af såvel nye som gamle familier, samt familier i nærområdet. 

Vi har herudover et tæt samarbejde med VIA samt deltager i div. forskningsprojekter, hvor børn 
og personale dels inspirerer dels underlægger sig de pædagogiske aktiviteter og undersøgelser, 
der indsamles empiri til. 
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Arbejdet med det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø 
 
 
  

Vi har, her i vores børnehus, et skarpt fokus på, hvad det er, der skaber trivsel for både børn og 
voksne. For at sikre, at børnene hele tiden har et læringsmiljø, der passer præcist til dem, er så-
vel ude som inde arealer i vores børnehus flytbare. Dvs. at vi justerer indhold og tilbud alt efter 
børnegruppen og de behov og den leg, børnegruppen give udtryk for, såvel verbalt som nonver-
balt. 

Idet den primære del af vores dagligdag foregår i uderummet er det væsentligt for os, altid at 
have overvejelser omkring, hvilke læringsrum og hvilke muligheder børnene har, dels for at 
kunne være sammen uforstyrret i leg, dels for at kunne stimuleres, være tryg samt udvikles i det 
miljø vi tilbyder. 

Vi forpligter os kontinuerligt til at have vores opmærksomhed på, hvilke læringsrum og udviklings-
betingelser børnene tilbydes, og er fokuserede på aldrig glemme børnenes perspektiv i indretning 
og tilbud. Dvs. at vuggestuen tilbyder legetøj i børnehøjde, små overskuelige rum og legestatio-
ner samt sanseindtryk, der forefindes i småbarnshøjde. 

Har vi helt små babyer, indrettes miljøet efter dem, så de også tilbydes leg og læring, og disse 
fjernes, når behovet for andre miljøer opstår. Vi er bevidste om farvevalg og den samlede æsteti-
ske oplevelse, og har indrettet såvel inde, som uderummet med fokus på sanseoplevelser, af-
stemte farver samt overblik over legerum og muligheder. 

For de større børns vedkommende gør det sig også gældende her, at såvel farvevalg som indret-
ning og tilbud er nøje overvejet, og kontinuerligt reguleres alt efter børnegruppens behov, alder 
og interesse. Alt legetøj, alle bøger og spil samt alle beskæftigelsesmaterialer forefindes i øjen-
højde uanset om børnene er 3 eller 6 år, - og personalet flytter rundt og justerer alt efter behov. 
Vi er opmærksomme på, om tingene er tilgængelig, overskuelige, ryddelige og sorterede og hjæl-
per børnene med at holde orden på rummene, så de også her har overblikket og kan finde det, 
de har brug for eller bliver inspirerede af.  

Vi er opmærksomme på, at de processer og produkter, som er aktuelle, er synlige for børnene og 
kan inspirere til leg, dialog og ny viden. 

Herudover har vi altid et skarpt fokus på at skabe lege- og læringsrum, der tilgodeser alle børn, 
så de uanset forudsætninger har mulighed for at blive inddraget i leg, få ro, blive aktiveret og sti-
muleret og derved føle sig værdsatte og betydningsfulde blandt andre. 
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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.” 

 
  

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.” 

 
 

 

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

sig selv og hinanden på både kendte og nye måder og får tillid til egne potentialer. Dette 
skal ske på tværs af blandt andet alder, køn samt social og kulturel baggrund.  

2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte samspil og tilknytning mellem børn og det 
pædagogiske personale og børn imellem. Det skal være præget af omsorg, tryghed og 
nysgerrighed, så alle børn udvikler engagement, livsduelighed, gåpåmod og kompetencer 
til deltagelse i fællesskaber. Dette gælder også i situationer, der kræver fordybelse, vedhol-
denhed og prioritering. 
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I vores naturbørnehus tager vi altid udgangspunkt i det enkelte barn og er opmærksomme på at 
differentiere i vores relation og tilgang til det. Herigennem sikrer vi en fokus på hvert barns per-
sonlige udvikling, og sikrer at vi stimulerer og udfordrer barnet uden at overskride utilsigtede 
grænser. Vi arbejder bevidst omkring Vygotskijs teori omkring den nærmeste udviklingszone, og 
søger ad den vej altid at sikre, at børnene føler sig trygge i sin kunnen, inden vi udfordrer og op-
fordrer til ny kunnen og læring. 
 
En meget primær del af vores arbejde er centreret omkring børnenes selvbevidsthed og omver-
densforståelse, og vi har stort fokus på, at børnene oplever, at de har en værdifuld plads i fælles-
skabet. Dette gør vi med henblik på, at børnenes følelse af betydning, som den person de er, vok-
ser og anerkendes. Vi er meget opmærksomme på, at børnene føler sig som en del af fællesska-
bet, og opfordrer dem, hjælper dem og giver plads til, at de kan være aktivt deltagende, bliver set, 
hørt og anerkendt.     
 
Vi er altid opmærksomme på at differentiere imellem selvværd og selvtillid, og mener at udgangs-
punktet for en bærende selvtillid er troen og bevidstheden om egen værdi, ved at være den man 
er. 
 
I praksis betyder det, at vi møder børnene såvel kropsligt og verbalt, altid respektfuldt og i øjen-
højde, og igennem vores kendskab til dem, har øje for det, de er gode til. Dvs. at vi igennem vo-
res ressourcetænkning arbejder med det, som kan være svært for barnet. Vi er opmærksomme 
på at skabe læringsmiljøer, hvor 
 
- børnene ses, anerkendes og værdsættes uden at skulle præstere 
- børnene stifter bekendtskab med forskellige følelser og lærer at sætte ord og handling på 
- børnene får mulighed for at afprøve grænser og muligheder 
- børnene udvikling af selvstændighed og tro på egen formåen stimuleres 
- børnene igennem kunnen, mod og lyst udvikler selvværd og hviler i sin tro på egen værdi 
- børnene gives mulighed for at udvikle lyst og mod til at sige til og fra og til at stå frem  
- børnene opfordres og støttes til at udvise initiativ, såvel i aktivitet som i relation 
 
. 
Alle ovenstående elementer arbejder vi målrettet med ved at etablere læringsmiljøer, hvor bør-
nene har mulighed for dels at være alene, i små grupper eller i større sammenhænge. 
 
Vi hjælper igennem vores opmuntring, støtte og vejledning børnene med at lære, at sætte krops-
sprog og ord på følelser, handlinger, tanker. Vi arbejder anerkendende igennem en tydelige itale-
sættelse af, at børnenes følelser har betydning, og anviser, guider og italesætter ønsket adfærd. 
Vi prioriterer at børnene, uanset alder og forudsætning, altid møder tilgængelige, kærlige, tydelige 
og imødekommende voksne, der anerkender og respekterer børnenes følelser. Vi er såvel støt-
tende, som hjælpende og motiverende, og giver herigennem børnene tro på, at de er og kan no-
get i kraft af sig selv, derved øges motivation og lyst til at agere selvhjulpent. Vi ser på det enkelte 
barn i børnefællesskabet og tager udgangspunkt i dets forudsætninger, motivation og interesser, 
for derved at stimulere dets alsidige personlige udvikling med udgangspunkt i nuværende udvik-
ling og et ressourceorienteret perspektiv. 
 
Vi tror på, at børnene, når de er gode til at mærke sig selv, er velstimulerede såvel følelsesmæs-
sigt som kognitivt og kropsligt, når de mødes af empati, ro, tryghed, rummelighed og omsorg, gi-
ves de allerbedste forudsætninger for også selv at kunne være empatiske, omsorgsfulde og rum-
melige. 
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For altid at give børnene de bedste forudsætninger for udvikling, etablerer vi kontinuerligt pæda-
gogiske bagdøre, er i tæt dialog med forældrene, så de sammen med os har fokus på børnenes 
selvfølelse og kunnen, og sparrer med kollegaer. Herudover bruger vi sceneskift, så børnene altid 
mødes af professionelle voksne med overskud og positiv opmærksomhed, også når tingene bliver 
svære.  
 
 
 

a nue n 
at skulle præster 

   

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.” 

 

 

 

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

lesskaber, og at alle børn udvikler empati og relationer.  
2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte fællesskaber, hvor forskellighed ses som 

en ressource, og som bidrager til demokratisk dannelse. 

 



 

18 

Social udvikling er udviklingen af evnen til at kunne indgå i en kontekst med andre mennesker. 

Idet vi både rummer vuggestue og børnehavebørn, antager de sociale udviklingsprocesser 
mange ansigter hos os. Vi søger at tager udgangspunkt i såvel det enkelte barns og dets udvik-
ling samt gruppen og dens dynamik og aktuelle trivsel som helhed, og er opmærksomme på den 
dynamik, det fællesskab og den kultur vi ønsker at udvikle. Herigennem arbejder vi med et fokus 
på at lære børnene om værdien i at være en del af en helhed, om følelsen og glæden ved at høre 
til.  

Vi er meget opmærksomme på, at have fokus på udviklingen af børnenes evne til at indgå i relati-
oner, og arbejder på at sikre, at børnene oplever at være og opleves som værdifulde individer, 
der har betydning i samspillet med og for andre. Ved de lidt større børn har vi fokus på, at bør-
nene inkluderer, forstår og accepterer forskelle samt ser forskelle som en ressource, i stedet for 
en udfordring. Vi arbejder målrettet med empati og øver os i at aflæse og forstå handlinger, laver 
afstemninger og bliver enige, for derigennem at lære om demokrati og at tage hensyn.   

For at sikre børnenes optimale muligheder for forståelse og læring i sociale fællesskaber er det 
som udgangspunkt vigtigst, at børnene er trygge i den sammenhæng de befinder sig i. For vugge-
stuens vedkommende danner ro, tryghed, nærvær og overskuelighed rammen for aktiviteter og 
en dagligdag, hvor børnene i det enkle samvær med andre børn og voksne, lærer at aflæse mi-
mik, ord og krop, samt får øjnene op for, at der findes andre mennesker. Det er igennem det dag-
lige samvær, ved måltider og under samling, at børnene lærer at se og lytte, vise omsorg og lege, 
tage hensyn, deltage og vise initiativ. Alt sammen igennem voksne, der støtter, viser og italesæt-
ter, samt andre børn, der giver mulighed for spejling. 
 
For alle vores naturbørnehusbørn gælder, at vi ønsker at stimulere og udvikle børnenes, 
-evne til at lytte og interessere sig for andre 
-evne til at tilsidesætte sig selv, samarbejde og give plads til andre 
-evne til at lege i både mindre og større gruppe-sammenhænge 
-evne til at rumme og acceptere forskellighed og at se det som en styrke 
-måde at håndtere uvenskab, uenighed og konflikter 
-evne til at forstå og aflæse såvel det nonverbale som det verbale sprog 
-venskaber 
-indfølingsevne og ansvarlighed 
-ageren i forskellige kontekster ud fra givne normer 
 
Alle ovenstående elementer arbejder vi med igennem vores læringsmiljøer, hvor vi har en struktur 
og en værdisætning, der danner rammen om hverdagen med rummelighed og fællesskab. 
 
Vi skaber rammesatte legebetingelser ud fra de enkelte børns forudsætninger, og bruger vores 
daglige samlingsstunder i såvel små som store grupper til at italesætte venskaber. Herunder har 
vi stort fokus på at vise børnene, såvel verbalt som nonverbalt, hvad andre børn kan byde ind 
med i leg og samvær. Vi er opmærksomme på at lade børnene føle sig med- og selvbestem-
mende i valg af aktiviteter og leg, bl.a. igennem børnemøder og ved samlinger, og vi skaber rum 
og tid til leg, fantasi og samspil, med voksne enten helt tæt på, som støttende vejledere eller som 
tilgængelige og observerende. 
 
Herudover har vi fokus på at igangsætte pædagogiske aktiviteter, som styrker forståelse og vigtig-
hed af venskaber, og som etablerer nye relationer, ligesom vi ansporer til at lege bredt og inklude-
rende, således at alle børn har en plads i fællesskabet og oplever sig værdifulde og med venner. 
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I vores praksis anvender vi bl.a. basisviden fra ”Fri for mobberi” og ”Trin for trin” som redskaber, 
ligesom vi som teoretisk fundament bl.a. benytter os af såvel de 3 læringsrum, zonen for nærme-
ste udvikling, læringsstile, anerkendelse og ressourcesyn samt pædagogiske bagdøre, for at sikre 
at alle børn rummes i det interne børnefællesskab. Endelig et det væsentligt for os, i forældre-
samarbejdet, at italesætte rummelighed, fællesskab og inklusion, samt at opfordre forældrene til 
at lade deres børn lege ”bredt”, således at vi alle med tilknytning til børnehuset har det samme 
grundsyn omkring børnegrupperne.  
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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: 
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 kom-

munikere og sprogliggøre tanker, behov og ideer, som børnene kan anvende i sociale fæl-
lesskaber. 

Forståelsen af og brugen af sproget, er en vigtig forudsætning for at kunne give udtryk for følel-
ser, ønsker, meninger og behov, og er dermed også en vigtig forudsætning for trivsel i samspillet 
med andre. 
 
For at kunne forstå og agere som samfundsborger i en verden, hvor såvel dannelse, som uddan-
nelse og erhverv har en stor betydning for et menneskes eksistens, er vi i vores børnehus op-
mærksomme på betydningen af en bred begrebsverden og forståelsesramme i forhold til at blive 
en oplyst og deltagende demokratisk samfundsborger. Som udgangspunkt, og for alle børn i vo-
res børnehus, gør det sig gældende, at de møder lyttende, nærværende, oplysende og nysger-
rige voksne, der er opmærksomme på og giver børnene mulighed for, at lade dem udtrykke sig. 
 
Ved at udtrykke tanker og følelser møder børn og voksne hinanden og bliver i stand til at forstå og 
begribe. 
 
Idet vi både rummer 0-3 år og 3-6 år i vores naturbørnehus, er forudsætningen for arbejdet om-
kring sproget meget forskelligt. 
 
For de yngste er det væsentligt, at de møder voksne, der imødekommer og ser deres mimik og 
kropssprog i en tryg, rolig og nærværende kontekst, ligesom det er vigtigt, at børnene mødes af 
tilsvarende mimik og kropssprog tilsat et simpelt talesprog, der lærer dem, at følelser, ting og 
handlinger alle repræsenteres af ord. I praksis betyder det blandt andet, at vi har stort fokus på at 
læse bøger og se på billeder med børnene, hvor vi sammen taler om det, vi ser. Ligeledes synger 
vi meget, vi synger fagte sange, og giver igennem hele dagen børnene en indgående forståelse 
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for, at med krop, følelser, mimik, ting og handlinger følger ord. Dette med henblik på at give bør-
nene forståelse for, at det de sanser med krop, øjne og følelser, således også hænger sammen 
med det talte sprog. 
 
Alle børn mødes i præcist den sproglige sammenhæng, som de udviklingsmæssigt er nået til, og 
de voksne søger kontinuerligt, at præsentere børnene for ting, handlinger og leg, som understøt-
ter den aktuelle udvikling samt udvikler sproget yderligere. Dette gør sig gældende både individu-
elt, når den voksne er alene med barnet, men også når der er flere børn samlede. Her øves især 
at lytte og se, så børnene også her oplever en sammenhæng imellem ord og handlinger. 
 
 
Allerede omkring de 3 år, er børnenes begrebsverden og sprogforståelse øget betragteligt, og 
overordnet set har vi en målsætning i vores børnehus om, at børnene, imens de er hos os, opnår 
at kunne 
- gøre sig forståelige og verbalt formulere ønsker, følelser og behov 
- formidle, beskrive og genfortælle 
- lytte, forstå, stille spørgsmål og svare 
- undres, forhandle og argumentere 
- være i dialog om et givent emne i længere tid ad gangen 
- forstå svar og agere ud fra dem  
- forstå kollektive beskeder og omsætte dem til handling 
- forstå at lyde hænger sammen med skriftsprog og at forstå der findes tal, tegn, symboler og 
bogstaver 
- forstå at kropssprog og mimik hænger sammen med det talte sprog 
 
For at børnene forstås og trives såvel personligt, som i den sociale sammenhæng, er det vigtigt, 
at de præsenteres for konkreter og sproglige nuancer, således at de føler sig hørt og forstået i de 
forskellige sammenhænge, der opstår i såvel spontane aktiviteter og lege, som vokseninitierede. 
Herudover er det væsentligt at deres nysgerrighed for at lege med sproget udvikles og stimuleres 
igennem nærværende, interesserede og engagerede voksne, der fanger børnenes initiativer om-
kring tegn, symboler, skriftsprog og rytmik samt præsenterer dem for nyt. 
 
Vi er derfor, som voksne, meget bevidste om vores sprogbrug og tager ansvar for det sproglige 
miljø, hvor igennem børnenes sprogudvikling stimuleres. Vi tager udgangspunkt i såvel alder, 
som udviklingstrin, og justerer vores sprogbrug og aktiviteter samt formidling derefter, ligesom vi 
er meget bevidste om at italesætte og gentage samt sætte ord på handlinger og følelser.  
Vi er opmærksomme på det sproglige læringsrum og har såvel bøger, som lydkort, former, tal og 
farver visuelt tilgængelige, og oplever at børnene bruger disse selv, ud fra inspiration fra de 
voksne. 
Ved vores samling og aktiviteter, samt i legen, giver vi børnene tid og rum til tanker og svar, vi ita-
lesætter ønsket sprogbrug og er opmærksomme på, igennem hele dagen, at vejlede og støtte 
børnene i deres dialog med hinanden. Herudover anvender vi dialogisk læsning, rim, remser og 
rytmik og har en sproglig opmærksomhed, som vi inddrager i alle aspekter i dagligdagen, så bør-
nene oplever, at de igennem sproget føler sig set og hørt samt bidrager til leg og fællesskab. 
 
Vi har et tæt samarbejde med forældre og PPR omkring de børn, der er særligt udfordrede i deres 
sproglige udvikling, ligesom vi bruger såvel materialet ”TRAS” og ”Hjernen og hjertet”. 
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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”. 

 
 

 

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

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

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

I vores børnehus tager vi afsæt i den forskning, der viser, at forudsætningen for al læring er et 
velstimuleret sanseapparat, hvor kroppen ikke skal bruge unødig energi på bl.a. balance og fo-
kus. Igennem en velstimuleret krop øges barnets kropslige forståelse og barnets hjerne gives op-
timale udviklingsbetingelser.  
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Vi har, på baggrund af ovenstående viden, valgt at have en privat sansekonsulent tilknyttet, der 
udover at have haft hele personalet på kursus også giver såvel sparring som inspiration og pro-
grammer, så vi kan tilbyde de bedste forudsætninger for stimulering og udvikling uanset børnenes 
forudsætninger og alder samt behov for tidspunkt. Dette foregår i en løbende proces. 

Som et naturbørnehus med fokus på bl.a. ovenstående, er det væsentlig for os at tilbyde børne-
nes kroppe så megen stimuli igennem læringsrummene, primært i udelivet, som muligt. Det bety-
der, at vi igennem en nøje tilrettelagt udformning af uderum, samt plads og tilbud af materialer i 
inde rummet, kan tilbyde børnene alsidige kropslige udfoldelsesmuligheder i såvel små som 
større grupper, i såvel planlagte som spontant opståede lege og aktiviteter. 

Det er vigtigt for os, at børnene kroppe er i harmoni, og at deres sanser samt fin- og grovmotorik 
gives de allerbedste udviklingsbetingelser. Herudover er det væsentligt, for børnene, at de udvik-
ler en god kropsforståelse og kan mærke sig selv og deres kroppes behov samt oplever glæden 
ved at bevæge sig og mærker muskler og styrke. 

Vi ønsker, at alle børnene mestrer motoriske udfordringer, bliver fysisk selvhjulpne, udvikler ud-
holdenhed og fysisk robusthed, og får en fornemmelse for egen krops formåen og grænser. Her-
udover mener vi, at det er vigtigt, at børnene får en fornemmelse for og forståelse af egen og an-
dres fysik, både den indre og den ydre samt lærer at sætte kropslige grænser.  

I arbejdet omkring vuggestuebørnene er det helt fundamentale, at stimulere børnenes sanseap-
parat, hvilket vi gør igennem påvirkninger ved såvel skiftesituationer, aktiviteter som leg. Herud-
over skaber vi de fysiske rammer, der tilgodeser lige præcis den aktuelle børnegruppe og dens 
alder, således at børnene tilbydes trygge og alligevel udfordrende muligheder for at øve de for-
skellige kropsfunktioner, kravl, gang, løb, klatring, gyngen, balance, rotation mv.  

Vuggestuen ansporer og opmuntrer til selvhjulpen hed, hvor det kan lade sig gøre, eksempelvis 
ved måltider, på- og afklædning, toiletbesøg mv. I uderummet er skabt såvel en tryg og overskue-
lig base som en større, hvor underlag, farver og dufte danner grundlaget for udvikling sammen 
med vokseninitierede aktiviteter og samvær. 

For de ældre børn er vi fysiske forbilleder ved at deltage aktivt og engageret i fysiske aktiviteter. 
Vi lader børnene deltage i såvel vedligehold og oprydning samt etablering af læringsmiljøer, hvor 
de i fællesskab graver, kører trillebøre og rydder op ligesom de deltager i almindelig husholdning. 
Vi tilrettelægger aktiviteter ud fra en bevidsthed om sansernes betydning og udvikling med henblik 
på at stimulere og udvikle fin- og grovmotorik. Idet vi har såvel skov, terræn, fjord, hal, grusgrav 
og græsplæner, som en del af det helt nære miljø, bruger vi alle disse som læringsrum i såvel 
spontane som planlagte aktiviteter. Vi har tema-perioder, hvor vi har fokus på kroppen, og tilbyder 
børnene fysisk aktivitet og udfordring, der møder dem, præcis hvor de er trygge og alligevel udfor-
dres til ny mestring. Idet vi både har efterskole og friskole lige omkring os som nærmeste inspira-
tion og samarbejdspartnere, prioriterer vi også højt, at lade børnene oplever, hvordan større børn 
og unge bruger kroppen ved såvel sport, som teater og dans. 

Vi tilbyder såvel små som større aktivitetssammenhænge for børnene, og opmuntrer dem til at 
spejle sig i, hjælpe, samarbejde og inspirere hinanden ved kropslige aktiviteter såsom bl.a. på for-
hindringsbaner, lavet af voksne eller på børnenes eget initiativ, og ved børneyoga. Her øver vi 
samarbejde, balance og koordination, hjælper og styrer, så børnene hele tiden støttes, stimuleres 
og udfordres ud fra deres aktuelle udvikling. 
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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 
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mulighed for at opleve menneskets forbundethed med naturen, og som giver børnene en 
begyndende forståelse for betydningen af en bæredygtig udvikling. 

2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn aktivt observerer og undersø-
ger naturfænomener i deres omverden, så børnene får erfaringer med at genkende og ud-
trykke sig om årsag, virkning og sammenhænge, herunder en begyndende matematisk op-
mærksomhed. 

Hele naturbørnehusets pædagogiske fundament er lagt i naturvidenskab og naturpædagogik, 
hvor vi tager udgangspunkt i naturen og dens tilbud i vores pædagogiske arbejde. Vores praksis 
er tilrettelagt ud fra en pædagogisk overbevisning om, at naturen er det allerbedste læringsrum 
for børn og voksne. Her er ubegrænsede muligheder for udvikling af sanser, motorik og fantasi og 
det er kun os selv, der sætter begrænsningerne. Her er optimale muligheder for socialisering, ro, 
fordybelse, nærvær og fællesskab, - og vi er klippefaste i vores tro på den forskning der viser, at 
en sansemæssigt og motorisk velstimuleret krop giver barnet det allerbedste grundlag for videre 
læring.  

Naturen er derfor en forudsætning for vores tilbud til børnene, fordi vi mener, at det er i samspil 
med naturen, en optimal udvikling og læring kan finde sted. Børnene har her både ro, tid og mu-
lighed for erfaringsdannelse, og vi er bevidste om, at naturvidenskab er og kan være mange ting, 
afhængigt af formidleren.  

Vi arbejder med bæredygtighed, mængdeforståelse, farver, geologi, astrologi og fotosyntese, vi 
laver forsøg, er kreative med naturmaterialer, undersøger og dissekerer, dufter, spiser og rører. 
Alt sammen tilrettelagt målrettet, igennem legende læring, så alle børn uanset alder og forudsæt-
ning får stimuleret deres nysgerrighed omkring naturens mange sanseindtryk, muligheder og or-
ganismer. Vi tror på evolution og naturvidenskab, og mener at børnenes udvikling optimeres igen-
nem førstehåndserfaringer, aktiv deltagelse og sansemæssig stimulering.  

 
Vi har en målsætning om, at alle vores børn, med udgangspunkt i alder og udviklingsniveau får 
kendskab til, får lyst til og/eller bliver fortrolig med  
- de 4 grundelementer 
- dufte, farver, lyde og smage i naturen 
- flora og fauna, levevilkår samt kultiveret og vild natur, samt udviser ansvarlighed og respekt i na-
turen 
- klima, årstider, planeter og historien omkring disse 
-ude og inde rummets påvirkning af krop og sind 
- jord til bord-processer 
- Forurening og hvad et sådant begreb betyder for naturen 
- naturens ressourcer 
- at sortere, kategorisere og forstå sammenhænge 
- at inspirere, formidle erfaringer, fortrolighed, nysgerrighed og kendskab omkring naturvidenskab 
til andre 
- at være nysgerrig, tryg og undersøgende 
- at eksperimentere med fysik, grundelementer og naturmaterialer på egen hånd og i samspil med 
andre 
 
Den pædagogiske fremgangsmåde i ovenstående er divergerende alt efter målgruppe, interesse 
og udvikling, og for de yngste opnår vi ovenstående igennem ture, hvor vi undersøger flora og 
fauna, indsamler og kigger på billeder.  
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Vi etablerer små afgrænsede læringsrum i naturen, hvor vi indenfor arealet undersøger, finder liv, 
tæller og øver ord. Børnene passer på vores dyr og fodrer, muger ud og ser på dyrenes anatomi. 
Sammen undersøger vi dyrespor og finder billeder af de dyr, sporene tilhører, vi smager, dufter, 
rører og iagttager helt små eksperimenter, hvor sommerfuglelarver forpuppes og bliver til som-
merfugle, hvor dyr rådner og bliver til skeletter og hvor æg klækkes og bliver til bl.a. snegle, 
vandrende rosengrene eller kyllinger. Vi ser døde kaniner taget af ræven og mærker pels, hår, 
bark, teksturer og meget mere. Hele tiden med blik for børnenes tryghed og lyst til deltagelse, sø-
ger vi at inspirere og lade børnene mærke, at naturen oveni såvel dyr som planter tilbyder ro, far-
ver, tal, former, leg og fordybelse. 
 
For de ældre børns gælder, at vi igennem temaarbejde, ture og daglige aktiviteter søger at have 
naturvidenskaben indenfor næsten al læring, således at børnene præsenteres for, naturens og 
uderummets muligheder i al slags vind og vejr og på alle tider dagen og årstider. På børnemøder 
undersøger vi hvad børnene har lyst til at vide mere om, ligesom familierne ofte byder ind med 
emner til undersøgelser på baggrund af snak omkring måltider eller ture i det blå. 
 
Vi opdeler børnene i både små og store grupper, og tager udgangspunkt i deres almene kognitive 
forståelse, når vi tilrettelægger indhold og forløb. Vi bruger bøger og bestemmelsesduge i katego-
riseringsøjemed, tager på ture flere gange om ugen og benytter os af såvel Fjordcenteret, hvor vi 
sejler over med en lille færge, som de lokale naturperler, der alle er i gåafstand. 
 
Vi dissekerer vores døde dyr, også kæledyr, og afliver med de børn, der har lyst til at se på, 
imens vi formidler om sygdom, aldring og arternes oprindelse. Vi inddrager børnene og deres fa-
milier i at dele fund med os og undersøger på børnenes initiativ, den medbragte natur. Grusgra-
ven byder på fossiler, som børnene finder og undersøger, ligesom vi sammen undersøger vægt, 
fylde, konsistens og magnetisme igennem vores mange værksteder med science materialer. Vi 
samler skrald og kategoriserer, undersøger levevilkår for befolkninger i andre verdensdele og fin-
der ud af, hvad der befinder sig under jordens overflade. 
 
Vi tilbyder læringsrum både inde og ude, for små grupper af børn, der vil bygge i værkstedet, ek-
sperimentere med grundelementerne og benytter os af de 3 læringsrum, for derved at være nys-
gerrige, undersøgende og eksperimenterende sammen med børnene, og at give plads, ro og rum 
til alle. 
 
 

                             .  
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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.” 

 
 

 

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

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

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

Vi tager udgangspunkt i den organisation, vi er en del af, hvor fortælling, fællesskab og dannelse 
er et basisfundament, som en del af en Grundtvig Koldsk-skole. Hos os udvikles børnenes forstå-
else for kultur, æstetik og fællesskab ved at vi introducerer læringsmiljøer, hvor børnene i samspil 
med andre præsenteres for kultur og værdier, arv og miljø igennem daglige aktiviteter og temaar-
bejde, hvor vi søger at inddrage alle læreplanstemaer.  
Vi er bevidste om vores samfundsopbygning og tillægger det en stor værdi, at barnet har kend-
skab til sine rødder, ligesom vi mener, at det er væsentligt, at barnet præsenteres for kulturer og 
udtryk, der har et andet udgangspunkt end det traditionelle, som danner kulturgrundlaget for den 
aktuelle børnegruppe.   
Vi tror på, at vi igennem en åben og inspirerende tilgang kan stimulere børnenes nysgerrighed og 
åbenhed overfor forskellige anskuelser, normer, værdier og traditioner. Vi understøtter endvidere 
børnene æstetiske og kulturelle udvikling igennem samarbejdet med friskole og efterskole, der 
har stærke musikalske profiler og præsenterer vores børn for både musik, dans, sang og teater. 
 
For de helt små søger vi at præsentere børnene for kreative og mangfoldige materialevalg, og la-
der dem komme til udtryk på en selvstændig måde. Børnenes produkter hænger i børnehøjde og 
præsenteres, så forældre og børn samt personale har et fælles udgangspunkt for samtale om-
kring proces og produkt. Vi har små og simple traditioner, justerede indholdsmæssigt efter den 
aktuelle børnegruppe og lader børnene udvikling, tryghed og alder være udgangspunktet i al plan-
lægning omkring disse. Ex. fastelavn, påske, jul samt fødselsdage og afskedsfester, der holdes i 
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en fast strukturel opbygning, og sikrer genkendelighed for de små. Vi deltager i fællesarrange-
menter i hus og organisation, lader børnene opleve billeder, farver og udtryk igennem billeder og 
bøger, og præsenterer såvel i indretning som legetøj og bøger såvel flag, som hudfarver, levevil-
kår og mad, så børnene introduceres til mangfoldighed i en 0-3 års målestok. Vores vigtigste red-
skab i arbejdet omkring børnene er samtale og billeder, for at skabe genkendelighed og forstå-
else. 
  
Idet børnene bliver større og deres forståelsesramme øges, er det væsentligt for os at inspirere 
børnene, igennem den kultur og den praksis vi tilbyder, således at de udover at være og blive for-
trolige i den kulturelle kontekst de selv er en del af, også bliver og er fortrolige med og nysgerrige 
omkring andre kulturer, traditioner, normer og værdier. Herudover tilbyder vi børnene læringsmil-
jøer, hvor de sammen med andre, igennem leg, får mulighed for at fortolke og udvikle deres op-
fattelse af traditioner og værdier, samt det visuelt og lydmæssigt oplevede. Det er væsentligt for 
os, at børnene tilbydes et varieret udbud af kultur, og vi bruger fællesskabet som en ramme om-
kring præsentation og bearbejdelse af historier, eventyr, musik, teater, malerier, kulturarv mv.   
 
I praksis etablerer, fastholder og italesætter vi vores egne traditioner i naturbørnehuset, og fortæl-
ler om baggrunden, så den etablerede kultur i vores eget hus opleves og forstås. Vi har lanterne-
fest, fastelavnsfest, musikteater, naturture mv. Vi tilbyder børnene lege og aktiviteter med et mål-
rettet indhold, hvor børnene inddeles i grupper, for forståelse og udvidelse af kendskab til andre 
kulturer, og vi præsenterer børnene for begrebet kreativitet igennem fuldstændig frie rammer, 
hvor børnene i fællesskab kan finde på materialevalg, proces og produkt, for at synliggøre for 
dem, at kunst og kultur er subjektive oplevelser.  
Vi indgår i dialog og proces med dem og benytter os af de 3 læringsrum, så alle børn gives mulig-
hed for deltagelse uanset forudsætninger. Vi læser bøger, undersøger og slår op, og fanger bør-
nenes initiativer, for derved at sikre følelsen af medbestemmelse og rummelighed. Endelig forbin-
der vi naturvidenskaben med historie, kultur og materialer, så børnene oplever den store sam-
menhæng i den verden, der omgiver den, igennem undersøgelser, eksperimenter og temaar-
bejde. 
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Evalueringskultur 

  

”Lederen af dagtilbuddet er ansvarlig for at etablere en evalueringskultur i dagtilbuddet, som skal 
udvikle og kvalificere det pædagogiske læringsmiljø. 

Lederen er ansvarlig for, at arbejdet med den pædagogiske læreplan evalueres mindst hvert 
andet år med henblik på at udvikle arbejdet. Evalueringen skal tage udgangspunkt i de 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. 

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.” 

 

 

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

 

I vores naturbørnehus har vi en fast evalueringsstruktur udarbejdet over evaluerings-redskabet 
EVA, som vi bruger såvel i arbejdet omkring det enkelte barn, som børnegruppen og ved temaar-
bejde og aktiviteter. 

Har et barn udfordringer, der fordrer en handle/udviklingsplan, udarbejder vi den i samråd med 
forældrene og i enkelte tilfælde også PPR, hvorefter vi evaluerer løbende på de opsatte mål. 
Dette gøres såvel internt i afdelingens personalegruppe på stuemøder som på netværksmøder 
med deltagelse af familien. Disse afholdes efter aftale og en stram struktur, oftest med 14 dage til 
1 måneds interval internt og 3 mdr.s interval eksternt. 

Er en børnegruppe udfordret, f.eks. i forhold til leg, inklusion eller konflikter, udarbejdes tilsva-
rende handleplan internt, hvor der opstilles mål for det målrettede arbejde omkring børnene. 
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Disse holdes i første omgang internt, men præsenteres eksternt, såfremt vi vurderer, at det er 
gavnligt, at inddrage forældrene til de pågældende børn. Vi evaluerer på opstillede mål på hvert 
stuemøde, der strukturelt ligger hver anden uge. Opleves udfordringen så stor, at der er behov for 
sparring med yderligere fagpersonale, inddrages husets pædagoger i første omgang på pæda-
gogmøder, der afholdes de uger, der ikke er stuemøde. 

I den daglige praksis har vi udarbejdet vores egen interne ”EVA til daglig”, der synliggør mål og 
overvejelser samt evaluering af små aktiviteter. Denne ”Eva til daglig” udfyldes af alle PAU og 
pædagoger mindst 1 gang om måneden og ligger til inspiration og drøftelse i en fælles mappe på 
personalestuen. 

Ved alle større aktivitetsforløb og temaarbejde udarbejdes altid en stor EVA, som udgangspunkt 
for husets fælles læringsmål. Herudover kan såvel vuggestue som børnehave justere og supplere 
med mål tilpasset de indivudelle børnegrupper. 

  

Hvordan evaluerer vi arbejdet med den pædagogiske læreplan, som skal foretages mindst 
hvert andet år? 
Vi følger EVA’s materiale for evaulering af læreplanen. 
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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: 
3. 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.  

4. 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. 

>Her skriver I korte retningsgivende refleksioner og eksempler.<  
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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: 
3. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn trives og indgår i sociale fællesskaber, 

og at alle børn udvikler empati og relationer.  
4. 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. 

>Her skriver I korte retningsgivende refleksioner og eksempler.<  
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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: 
3. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udvikler sprog, der bidrager til, at 

børnene kan forstå sig selv, hinanden og deres omverden.  
4. 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. 

>Her skriver I korte retningsgivende refleksioner og eksempler.<  
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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: 
3. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udforsker og eksperimenterer med 

mange forskellige måder at bruge kroppen på.  
4. 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. 

>Her skriver I korte retningsgivende refleksioner og eksempler.<  
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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: 
3. 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. 

4. 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. 

>Her skriver I korte retningsgivende refleksioner og eksempler.<  
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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: 
3. 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.  

4. 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. 

>Her skriver I korte retningsgivende refleksioner og eksempler.<  
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Evalueringskultur 

 
 

”Lederen af dagtilbuddet er ansvarlig for at etablere en evalueringskultur i dagtilbuddet, som skal 
udvikle og kvalificere det pædagogiske læringsmiljø. 

Lederen er ansvarlig for, at arbejdet med den pædagogiske læreplan evalueres mindst hvert 
andet år med henblik på at udvikle arbejdet. Evalueringen skal tage udgangspunkt i de 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. 

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? 
Her kan I kort beskrive jeres arbejde med at etablere en evalueringskultur som en del af det daglige pæda-
gogiske arbejde. I kan fx beskrive, hvordan I arbejder systematisk med evaluering, om I arbejder med 
særlige metoder, om I arbejder eksperimenterende eller undersøgende med et særligt fokus, samt hvordan, 
hvor ofte og i hvilke fora I drøfter og reflekterer over jeres pædagogiske praksis mv. 

>Skriv her.<  

 

 

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

>Skriv her.<  

  



 

41 

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 til systematisk 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 på www.emu.dk/dagtilbud 
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