
 

1 

 
 
 

 
  
 
 

 

 
” det at være barn har værdi i sig selv”.  Dagtilbudsloven. 

 
 

 
 
 
  
  
 
 
  
  

        

    

 
Pædagogisk læreplan for 

 

 

 
Børnehuset Safa  

2021-2023 

 

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. 

 

       

    

 
Pædagogisk læreplan for 

 

 

 
Børnehuset Safa  

2021-2023 

” det at være barn har værdi i sig selv”.Dagtilbudsloven. 

 

 

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. 



 

2 

 

 

Indholdsfortegnelse 
Indledning: ......................................................................................................................................................... 3 

Værdiggrundlag ................................................................................................................................................. 3 

Læreplansblomsten ........................................................................................................................................... 4 

Børnesyn: .......................................................................................................................................................... 5 

Dannelse og børneperspektiv ............................................................................................................................ 6 

Leg………………………………………………………………………………………………………………………...7 

Læring…………………………………………………………………………………………………………………….9 

Børnefællesskaber: .......................................................................................................................................... 10 

Pædagogisk Læringsmiljø: .............................................................................................................................. 12 

Samarbejde med forældre om børns læring.................................................................................................... 13 

Sammenhæng til børnehaveklassen ............................................................................................................... 14 

Inddragelse af lokalsamfundet ......................................................................................................................... 15 

Børn i udsatte positioner .................................................................................................................................. 16 

Arbejdet med fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø ................................................................................ 16 

Evalueringskultur: ............................................................................................................................................ 17 

Pædagogisk læreplan ...................................................................................................................................... 18 

Social udvikling ................................................................................................................................................ 22 

Kommunikation og sprog ................................................................................................................................. 24 

Krop, sanser og bevægelse ............................................................................................................................. 26 

Natur, udeliv og science .................................................................................................................................. 27 

Alsidige personlig udvikling ............................................................................................................................. 29 

Kultur og kulturelle udtryksformer .................................................................................................................... 30 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3 

 

 

Indledning:  
 
Børnehuset Safa er en privat daginstitution med 2 vuggestue grupper, 2 børnehave grup-
per og en mellemgruppe. Vi er normeret til 80 børn i alderen 1-6 år.  
 
Vi er 18 fastansatte i huset. Vi er 5 pædagoger, 8 pædagogmedhjælper,3 pædagogiske 
assistenter,1 servicemedarbejder, 1 Adm. leder og en pædagogisk leder.  
 
Børnehuset Safa ligger centralt i København, og med gå afstand til biblioteket, mosen, 
parker og masser af bemandede legepladser.  
 
Vi har ca. 606 m2 inde døre og 810 m2 på vores legeplads.  
 
Den pædagogiske læreplan skal bruges som et arbejdsredskab for alle medarbejdere, og 
danne et fælles grundlag og et fælles udgangspunkt for den pædagogiske praksis. Det er 
vigtigt for os at det er et dynamisk redskab som afspejler vores hverdag, et fælles videns 
grundlag, så forudsætningerne for en fælles refleksion er mulig.  
 
De faglige refleksioner og evalueringskultur, skal bidrage til at vi kontinuerligt kan videre-
udvikle kvaliteten af vores kerneopgave: At fremme børns trivsel, læring, udvikling og dan-
nelse gennem trygge pædagogiske læringsmiljøer, hvor legen er grundlæggende, og hvor 
der tages udgangspunkt i et børneperspektiv.  
 
Værdiggrundlag:   
Institutionens værdiggrundlag tager afsæt i et menneskesyn der bygger på respekt, aner-
kendelse og fællesskabets betydning for udvikling og læring. I børnehuset Safa skal et 
hvert barn og en familie mødes af nærværende, tillidsvækkende, tydelige og respektfulde 
voksne.  
 
Vi ønsker at være nærværende og det betyder at vi vil være til rådighed for barnet, være 
lyttende og give hvert enkelt barn tid.  
 
Ved at være tillidsvækkende, ved barnet hvor det har de voksne. Vi er ærlige og oprigtige i 
vores samvær med barnet. Vi er respektfulde ved, at anerkende barnet for den det er. Vi 
vil være tydelige så vi kan skabe de bedste betingelser og udviklingsmiljøer for barnet.  
Det er vores mål at ruste børnene til fermtiden og være medvirkende til, at de får en positiv 
tilgang til verden, kan se mulighederne og vælge til og fra. 
 
Børnehuset Safa holder os løbende ajour på vores fag. Vi vægter højt at følge med i udvik-
lingen og ser os selv som en innovativ daginstitution. 
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Læreplansblomsten 

 
 
 
 
Ministeret har udarbejdet denne grafiske læreplans blomst der illustrere hvordan det pæ-
dagogiske grundlag og læreplanstemaerne spiller sammen og er gensidigt afhængig af 
hinanden
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Børnesyn: 
 
Den styrkede pædagogiske læreplan bygger på et børnesyn med børns rettigheder som et 
centralt omdrejningspunkt. 
 
I dagtilbudsloven, står der ” det at være barn har værdi i sig selv”. 
 
Børnesynet har en stor betydning for den måde, vi møder børnene på. I børnehuset Safa 
ser vi børnene som kompetente individer, der har brug for omsorg, udfordringer og et miljø 
der bidrager til et læringsrum. Vi lægger stor vægt på medinddragelse af børnenes per-
spektiver. Det er meget vigtigt at alle børn oplever, at de tages alvorligt og at de har mulig-
hed for at kunne påvirke og have reel indflydelse på eget liv. Det har betydning for barnets 
fremtidige motivation om det enkelte barn går videre i livet med en oplevelse af deres me-
ning betyder noget, at dets ressourcer og initiativer er værdsatte og værdigfulde. 
I de processer, hvor børnene bliver inddraget, lærer de at man ikke nødvendigvis bestem-
mer, fordi man har medindflydelse på noget, men man er blevet hørt og har påvirket pro-
cessen.  
 
Når børn oplever medinddragelse, tror vi på, at børn lærer hvad demokrati er på en kon-
kret og praksisnær måde, som vil understøtte deres deltagelse i senere demokratiske pro-
cesser.  
 
Vi medinddrager børnenes perspektiv, og viser dem, at deres stemme er vigtig. Når vi 
planlægger vores pædagogiske praksis, er børnenes udviklingsmål i fokus. Kerneopgaven 
variere efter behov og gavnlig effekt søges for alle. Vi opstiller læringsmiljøer, der tilgode-
ser børnesynet, og følger kontinuerligt børnenes udvikling, evaluere og justere læringsmil-
jøet herefter.  
 
Eks 1: 
Personalet har planlagt en bestemt aktivitet til morgensamling, men et barn fortæller plud-
selig om en oplevelse barnet har oplevet. Vi vælger at lade morgensamlingen omhandle 
fortællingerne om oplevelserne i stedet for den planlagte aktivitet 
 
Eksempel: 2 
På vores tur dag har vi planlagt en destination for turen. På vej dertil ser børnene en           
bakke der optager dem, og vi vælger at blive på bakken og følge børnenes interesse.  
 
Eks 3: 
Hvis flere børn viser interesse for et bestemt område, planlægger vi vores aktiviteter ude 
fra børnenes interesse og det der drager dem.  
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Dannelse og børneperspektiv: 
 
I dagtilbudsloven står der ” dagtilbuddet skal understøtte det gode børnemiljø og alle børn 
skal opleve sig set, hørt og forstået”. 
 
Dannelse er en dybere form for læring, hvor barnet forankrer værdier og viden i sin egen 
personlighed som en støtte til at orientere sig og handle i omverdenen som et hensyns-
fuldt, kritisk og demokratisk individ.  
 
I Safa anskuer vi barndommen vigtigt i menneskes dannelse. Barnet er udstyret med fan-
tasi, nysgerrighed og sociale kompetencer som til sammen danner grobund for læring og 
udvikling.  
 
Derfor er det vores opfattelse at barnets udvikling er betinget af kompetente voksne som 
forstår at inddrage barnet i hverdagens gøremål og udfordre barnets i forvejen eksiste-
rende kompetencer.  
De voksne skal invitere barnet til at være aktivt deltagene, så barnet er med til at skabe sin 
læring via deltagelse i diverse sammenhænge og rammer. Indholdet i barnets dannelse 
skal være meningsfuldt, så barnet får redskaber til at begå sig i omverdenen.  
 
I hverdagen er det vigtigt at vi tilbyder barnet diverse pædagogiske læringsmiljøer, som det 
kan vælge til og fra. Barnet deltager i løbet af dagen til planlagte og spontane aktiviteter. 
Nogle af aktiviteterne er voksenstyrende dog har barnet medbestemmelse i et bestemt om-
fang. Andre aktiviteter er bestemt efter barnets behov og kompetencer.  
 
Hverdagen i Safa starter med en morgensamling hvor barnet bliver inddraget og lærer at 
begå sig socialt og lærer også at lytte til andre, vente på sin tur(selvkontrol), respektere 
forskelligheder hos hinanden og viser forståelse og accept for huset regler, normer og vær-
dier. Barnet kommer i disse sociale sammenhænge til orde og kan ytre og fortælle om sine 
oplevelser og sige sin mening og ønsker til hvad det gerne vil lave af aktiviteter. Relationer 
er alt afgørende i forhold til barnets dannelse. Derfor at det vigtigt at vi som voksne er imø-
dekommende, anerkendende, respekterende og nærværende. Børnene spejler sig og ko-
piere sine omsorgs personer. Derfor vil vi gerne være gode rollemodeller og forbilleder for 
børnene.  
 
I løbet af formiddagen og eftermiddagen har vi faste aktiviteter som er med til at styrke bar-
nets forskellige kompetencer, som fx. Sociale kompetencer, sproget, barnets grov- finmo-
torik, og give barnet en masse kulturelle oplevelser.  
 
Alle disser aktiviteter er med til at danne det enkelte barn og ruste barnet videre i livet.  
 
Børnehuset Safa er af klar overbevisning at en sund personlighedsudvikling hos det en-
kelte barn kræver selvværd og tillid til omverdenen. For at barnet indtræder i skole livet 
med succes forudsætter det en tid i Safa præget af anerkendelse, respekt ikke mindst læ-
ring. Det er vores mål at Safa barnet afslutter sin tid hos os med troen på sig selv og sine 
kundskaber.  
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Dannelse er et vigtigt begreb inden for den pædagogiske verden. Som pædagoger er det 

vigtigt at vi forbereder det enkelte barn til de globale normer og værdier. Så, de kan inter-

agere i samfundet aktiv, kritisk og demokratisk. Personalet har ansvaret for at kunne ind-

drage børnene i aktiviteterne, så barnet selv er med til at skabe sin egen læring. Som pæ-

dagog er det vigtigt at vi giver børnene selvbestemmelse uanset baggrund, alder og køn. 

Børnene skal have indflydelse på aktiviteten og dagligdagen. Ovenstående bekræfter at 

dannelse er en længerevarende proces, derfor skal pædagogen være kontinuerlig med 

sine handlinger. 

 

Som fagpersonale er det vigtigt at kunne lave aktiviteter ud fra børnenes ønsker og inte-

resser. Dette er med til at udvikle pædagogens kompetence til at træffe de rigtige beslut-

ninger. Det kan vi fx ved at evaluere efter en aktivitet eller undervejs, hvor man kan se på 

hvad der gik godt og hvad der gik dårligt. En anden mulighed er at spørge børnene ind til 

hvad de godt kunne tænke sig at lave, dette kan være med til at fremme børnenes selvbe-

stemmelse. Derudover giver det pædagogen nye indsigter til at kunne afvikle aktiviteten 

med en anden variation end først antaget 

 

 

  

Leg: 

 

HVAD SIGER LOVEN? ▪ Legen har en værdi i sig selv og skal være en gennemgående 

del af et dagtilbud. Legen er også grundlæggende for børns sociale og personlige læring 

og udvikling, og legen fremmer blandt andet fantasi, virkelyst, sprog, nysgerrighed, sociale 

kompetencer, selvværd og identitet. Nogle gange skal legen støttes, guides og rammesæt-

tes, for at alle børn kan være med, og for at legen udvikler sig positivt for alle børn. Dagtil-

budslovens § 8, stk. 2. 

Legen har en værdi i sig selv og er grundlæggende for børns sociale udvikling og person-

lige læring. I Safa har vi fokus på legens betydning og de voksnes rolle i børnenes leg. Vi 

er bevidste om, hvornår vi skal være deltagende, og hvornår vi skal være iagttagende. Vi 

følger børnenes spor, tager udgangspunkt i børneperspektivet, og er nysgerrig sammen 

med dem. I legen opstår der deltagelsesmuligheder hvor børnene øver demokrati og for-

handling. Børnene lærer om omverdenen, bearbejder indtryk, følelser og konflikter. Den 

frie leg er en vigtig del af børnenes hverdag- her udvikler de selvbestemmelse og indfly-

delse på demokratisk vis.  

1.   Hvordan oplever børnene i vores dagtilbud, at vi anerkender og skaber rum for legen i 

den hverdag og i det pædagogiske læringsmiljø, vi tilrettelægger for børnene? 
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I Safa er vi opmærksomme på de fysiske rammers betydning for børnenes udfoldelsesmu-
ligheder. Vi arbejder ud fra være indrettet så der er plads til at lege fantasilege/rollelege. 
Rummene i vores hus er indrettet så der er plads til ro og fordybelse.   
Vi er opmærksomme på, at omgivelserne har indvirkning på børns fantasi, udvikling, ople-
velser, handlinger, og lyst til at udfolde sig.  
 
Vi arbejder i at skabe små lege stationer der giver mulighed for fantasi og udfoldelse. Vo-
res rum er også indrettet med udfordrende legetøj, hvor barnet kan øve sig i at mestre. 
Det æstetiske børnemiljø danner ramme for samspillet mellem børnenes sanser i daglig-
dagen og omgivelserne. Det æstetiske børnemiljø har betydning for, om børnene oplever 
Safa som et rart og behageligt sted at være og om børnene bliver inspireret og motiveret til 
læring og udvikling.  
 

2.    Hvordan understøtter vi, at alle børn har mulighed for at være med i legen? 

I Safa arbejder vi bla. Med en anerkende tilgang og derved har vi stor opmærksomhed på 
børnenes psykiske miljø. Børnene oplever at blive set og hørt og lærer at behandle hinan-
den med anderkendelse og respekt. Vi lægger vægt på at miljøet bærer præg af tryghed 
og nærvær. Personalet fungere som rollemodeller og er med til at yde omsorg for og give 
børnene medbestemmelse i hverdagen. Vi er synlige og nærværende i vores tilgang til 
barnet og vi lytter og er i dialog med det enkelte barn 
 

3.   Hvad gør vi for, at børnene får mulighed for at afprøve forskellige roller og positioner i 

legen? 

I Safa arbejder vi ud fra tanken om børns legekompetencer ikke er medfødt, men skal op-
øves. Vi arbejder med at styrke inklusionen i Safa ved at skabe sunde børnefællesskaber. 
 
Vores Pædagoger er observerende, understøttende og deltagende i lege og ødelægger 
ikke børnenes lege, fordi det er legens ånd der er vigtig.  
Børnene skal ikke presses til at lære bestemte bogstaver, aktiviteter mv, de skal have lyst 
til at udforske, udfordre og være nysgerrig. Vi har som pædagogisk personale, en særlig 
forpligtigelse til at sørge for, at alle børn har deltagelsesmuligheder i leg og aktiviteter. Det 
gør vi bla. Ved guidning, fortællinger eller ved at være aktiv deltagende i legen.  
 

4.   Hvordan har vi undersøgt den læring og udvikling der opstår i børnenes leg? 

Tegn på læring er børnenes konkrete handlinger og ord der viser os, at børnene  
lærer og udvikler os i en bestemt retning.  
Tegn er det vi iagttager blandt børnene. Tegn fortæller os om børnenes læring, og om vi 
arbejder i den rigtige retning i forhold til vores læringsmål 
For at opnå dette har vi i Børnehuset Safa valgt at vi ligger stor vægt på at få planlagt må-
neds temaer med fokus på inkluderende børnefælleskab i mindre børnegrupper og udvik-
lende læringsmiljøer.  
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Læring: 
Vi er optaget af hvordan vi hele tiden skal udvikle inkluderende og stimulerende lærings-
miljøer i vores dagtilbud, fordi vi ved at det er afgørende for at understøtte børns trivsel, 
udvikling og læring. Det er i fællesskabet med de andre børn og voksne, at det enkelte 
barn udvikler sine kompetencer. 
Vi ved gennem forskning at interaktion mellem barn og voksen af høj kvalitet er det tydelig-
ste pejlemærke for stimulerende og inkluderende læringsmiljøer. Et læringsmiljø består af 
alle de muligheder for udvikling, trivsel og læring, som vi tilbyder børnene i forbindelse 
med fx leg, dagligdagens rutiner, børne- og vokseninitierede aktiviteter og alle de andre 
situationer af kortere eller længere varighed, som spontant opstår i løbet af dagen.  
 
Vi har valgt at organisere os med en hverdag hvor dagsrytmen er forudsigelig og genken-
delig for børn og forældre. Vi åbner på den samme stue hver morgen, holder dagligt mor-
gensamling, har aktivitetstid med børnene hvor de ud fra uge dage ved hvad vi skal, og 
har også tid hvor børnene kan være spontane og følge deres egne spor. Hverdagens kom-
bination af de selvvalgte og tilrettelagte aktiviteter giver det enkelte barn muligheder for 
både at udfolde og udvikle sig ud fra egne interesser og ude fra de andres interesser.  
 
Vi arbejder fx med selvhjulpen hed, da det at kunne selv, er et vigtigt led i børns trivsel og 
udvikling. Børnene skal opleve glæden ved at kunne noget og mestre sin hverdag. I vug-
gestuen og i mellemgruppen er hverdags rutiner og overgange værdigfulde læringsmiljøer. 
Her øves ihærdighed, motorik, sprog og meget mere. Her ses et eksempel på, hvor meget 
læring der er i et bleskift, når vi inddrager og involvere børnene.  
 
Bleskift: 
 
Kalder på barnet, siger hvad det skal 

 1 voksen 1 barn som udgangspunkt (nærvær og omsorg) 

 Barnet kraver op på puslebordet ved hjælp af sænkning af bordet 

 God kontakt, øjenkontakt og en samtale føres. 

 Bag efter bleskift, skal barnets selv prøve og mestre at tage sin bukser op mm og 
vaske hænder. Den voksne hjælper kun med det mest nødvendige.  

 Undervejs øver den voksne sig i at give sig tid.  
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Børnefællesskaber: 
 
Alle børn skal opleve, at være en del af et fællesskab. Det er her leg, dannelse og læring 
finder sted. Trivsel og læring for det enkelte barn hænger sammen med det fællesskab vi 
selv er med til at skabe i vores dagligdag. Børnene i vores institution skal have det godt og 
føle sig værdigfuld i vores institution.  
 
I en daginstitution indgår barnet i et fælleskab med andre børn og voksne, og sammen 
skaber de et socialt rum, som de enkelte børn lærer og udvikle sig i.  
Leg og læring sker i børnefællesskaber, som det enkelte pædagog sætter rammerne for. 
Relationer imellem børnene er alt afgørende, hvis et barn skal opleve det er en del af et 
fællesskab, hvis barnet bliver lyttet til og kommer i centrum.  
 
Daginstitutions børnefællesskaber skal give mulighed for det enkelte barn skal have mulig-
hed for etablere venskaber på tværs af alder og køn.  
 
Pædagoger skal arbejde på at forebygge mobning helt fra vuggestue alderen. Dette gøres 
ved at sætte rammerne for nye venskabs relationer. Børnene skal have en oplevelse af, at 
de er unikke og deres deltagelse i fællesskabet har betydning for børnegruppen.  
 

 I Safa har vi planlagt aktiviteter som har det til formål at styrke børnefællesskaber. 
Som fx om morgen sidder alle ved bordet og deltager i fællesskabet omkring frug-
ten. De børn som har lyst kommer til ordet. De voksne er anerkendende. Under 
morgensamling lytter den voksne til barnet og snakker med barnet f.eks. om, hvad 
barnet har lavet i weekenden. Det er en hyggestund med tid til nærvær og samtaler 
med det enkelte barn. Vi synger navnesange og fremhæver hvert enkelte barn. Ef-
ter samling opfordres børnene til at lege med hinanden, men vi lærer også børnene, 
at man indimellem må acceptere, at andre børn ikke vil lege. 

 
 
 

 Til rytmik sidder børnene på måtter og vi synger om hvert enkelt barn for at frem-
hæver barnet. Til rytmik har vi fokus på sang, rytmik, krop og bevægelse. Vi har fo-
kus på at alle børn er med, og vi hjælper dem som har bruge for at være en del af 
fællesskabet. En af de lege vi oftest bruger er faldskærm - leg, hvor der er fokus på 
samarbejde. Her skal børnene holde fast på faldskærmen, og vi går langsomt rundt. 
Dette skaber enorm glade hos vores børn. Til slut synger vi farve sangen, for at 
fremhæve hvert enkelt barn. Her skal børnene op og stå og vi synger om de farver 
de har på.  
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Vi voksne i Safa har et stort ansvar for børnefællesskaber kan vokse sig i den positive ret-
ning, hvor alle børn bliver hørt og mødt.  
 
Vi laver rammerne for nye venskaber kan opstår, fx ved at lave nogle aktiviteter hvor man 
sammensætter en gruppe af børn som ikke er så socialt og har behov for støtte, til at blive 
en del af børnegruppen.  
 
I disse grupper lære vi børnene at være omsorgsfulde over for hinanden, (være gode kam-
merater) - alle børn har brug for venner for at trives og udvikle sig i den positive retning. 
Derfor skal der mere fokus på børnerelationer, så snart et barn begynder at have en dag-
ligdag med jævnaldrende.  
 
Forskning viser at børn er mere omsorgsfulde og hjælpsomme, når fagfolk arbejder foku-
seret med gode børnefællesskaber.  
 
Fælleskaber former os:  
 
Vi har alle brug for at være en del af et fælleskab. Det er livsnødvendigt at have nogen 
som smiler og trøster os, når vi er ked af det, og som acceptere os som vi er. At være i et 
fælleskab former os, og det hjælper os med at lære os selv og andre bedre at kende. Vi er 
afhængig af andre mennesker for at kunne skabe vores identitet, og udvikle os, føle os 
tryg. Vi har behov for at tilhøre et fælleskab.  
 
I alle vores planlagte og ikke planlagte aktiviteter har vi fokus på børnefællesskaber. 
 
 

 
 
 

 
Samarbejds øvelse til rytmik           sanseposerne var et stort hit         faldskærms lege 
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Dialogisk læsning 

Pædagogisk Læringsmiljø:  
 
Et trygt og stimulerende pædagogisk læringsmiljø er afgørende for arbejdet med børns læ-
ring, og det skal være til stede hele dagen fra 7 – 17. 
Vi ved, at kvaliteten i interaktionen, altså hvordan vi voksne møder børnene og samværet 
børnene imellem, spiller en afgørende rolle for deres trivsel, læring og udvikling.  
 
Vi arbejder kontinuerligt på, at denne interaktion mellem barn og voksen er af høj kvalitet, 
så børnene kan blive stimuleret bedst muligt. 
 
Vi har fokus på, at hver dag skal indeholde en blanding af leg, planlagte vokseninitierede 
aktiviteter, spontane aktiviteter, børneinitierede aktiviteter samt daglige rutiner, som giver 
børnene mulighed for at trives, lære, udvikle sig og dannes. 
 
Her understøtter det pædagogiske personale børnenes initiativer, de udvider og ramme-
sætter legen med afsæt i børnenes interesser, og sikre hermed deltagelsesmulighed for 
flere børn. 
 

 
Vildkatten                                             vi øver grov motorikken 
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Samarbejde med forældre om børns læring:  
 
Vi vil skabe gode overgange i barnets liv. Det gælder både overgangen fra hjem til vores 
børnehus, men også overgangen fra vuggestue til børnehave og børnehave til skolelivet.  
 
Vi ser det derfor som en stor værdi at være i løbende dialoger med forældrene om børns 
læring og generelle trivsel. Det betyder, at vi dagligt indgår i en gensidig, åben og ærlig di-
alog om barnets deltagelse i børnefællesskaberne og om, hvordan vi i fællesskab fremmer 
barnets trivsel og læring i hverdagslivet. 
Forældrene kan forvente at vi deler glæder og bekymringer for deres barns trivsel og ud-
vikling når de går hos os.  
For at sikre en opfølgning på alle børns trivsel og udvikling inviteres der fast til op følgende 
samtaler for alle børn på følgende tidspunkter. 3 måneder efter opstart,1 gang årligt til for-
ældre samtale, hvor personalet har udarbejdet en børnebeskrivelse af barnet og Tras. Ved 
bekymringer indkaldes der til en samtale på baggrundt af dette.  
 
Det konstruktive samarbejde mellem institution og hjem er en væsentlig forudsætning for 
familiens trivsel og tilfredshed med institution. 
Fundamentet for at kunne arbejde med børnene på denne måde er et tillidsfuldt samar-
bejde mellem børnenes forældre og institution.  
Vi skal derfor bygge broer mellem barnets to verdener. Samtidig giv et godt og ligeværdigt 
forældresamarbejde også barnet en betydningsfuldt oplevelse. Den positive stemning er 
medvirkende til, at barnet føler sig trygt og anerkendt. 
 
Vi samarbejder med forældrene omkring planlagte arrangementer såsom, sommerfest, ud-
klædningsfest, trafikdage, forældremøder, forældresamtaler og sociale sammenkomster af 
mere eller mindre karakter. 
 
Vi har løbende dialoger med forældrene i det daglige og uformelle samarbejde som fx dia-
logen i hente- og bringesituationer. 
 

 
                          Planche med ordkort                         Trafikdag  
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Sammenhæng til børnehaveklassen: 

 
I barnets sidste år i børnehaven tilrettelægger vi en skolegruppe for at etablere den nød-
vendige sammenhæng mellem børnehave og skole.  
 
Det er en gruppe vi vægter højt, hvis aktiviteter har til formål: At hjælpe barnet med dets 
sproglige og faglige færdigheder, nærmeste udviklingszone samt det sociale sammenspil, 
for derved at give barnet en glidende og tryg overgang.  
 
Eks: Barnet får kendskab til før-skriftlige færdigheder og vores primære fokus er den 
sproglige opmærksomhed, hvor vi lærere igennem leg med bogstaver som bliver introdu-
ceret i både lyd og form, vi leger med ordene, mere specifikt rim og remser, tal skrivning, 
sanglege, dialogisk læsning mm. 
   
At blive skoleklar handler naturligvis ikke udelukkende om barnets sproglige og faglige 
færdigheder, men i stor grad også om at være moden og klar til det store skift. Her vil per-
sonalet tilknyttet skolegruppen have et særligt fokus på at styrke barnets sociale udvikling 
samt det sociale sammenspil gennem vores daglige lege og læringsaktiviteter, således at 
barnet ved hvad der forventes af det i skolen. 
 
Eks: Barnet bliver styrket i koncentrationsevnen, at kunne modtage en kollektiv besked, 
dets selvhjulpen hed, vise hensyn, lytte samt følge regler og normer såsom: vente på tur, 
række hånden op mm. 
 
Et par måneder før skolestart går vi i dialog med forældrene omkring hvilken skole barnets 
skal på, og så vil vi til foråret besøge nogle af følgende skoler samtidig med der bliver øvet 
trafik når vi er ude på ture.  
 
 

 
  Vi har Kreativ aktivitet               Vores fine billeder                    Hr skæg spil er et hit 
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Inddragelse af lokalsamfundet: 
 
Børnehuset Safa rig mulighed for at inddrage lokalsamfundet i vores læringsmiljøer. 
 
Vores beliggenhed tæt på flere bemandede legepladser og parker er tit vores destination 
til at opleve de spændende aktiviteter de forskellige legepladser tilbyder. 
 
Vi drager bla. Ud til Utterslevmosen, hvor vi sammen med børnene udforsker hvilke dyr 
der lever i mosen og benytter os af det grønne areal samt legepladsen. 
 
Vi gør også brug af kommunens kulturelle tilbud såsom rentemestervej biblioteket der tit 
tilbyder teater, eventyrs fortællinger og rytmik mm. 
 
Vi besøger også de forskellige butikker såsom tankstationen, fiskehandleren, tog stationen 
mm. Her taler vi med børnene om hvad man laver på en tankstation og viser dem at man 
kan vaske biler, tanke biler, rengøre biler osv. 
 
 

             
  
 
Disse ture hvor dialogerne med børnene er det der fylder, kan vi mærke bidrager til børne-
nes forståelse og læring.  
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Børn i udsatte positioner: 
 
Det pædagogiske læringsmiljø i vores dagtilbud skal inkludere alle børn. Det betyder, at 
det er de voksne som skal organisere de rammer, der sikrer, at alle børn har mulighed for 
at deltage i betydningsfulde fællesskaber. 
 
Når vi har børn i udsatte positioner, skal vores fokus være på konteksten omkring barnet, 
miljøet og samspilsprocesserne, og hvad vi, som voksne, skal skrue på for at matche bør-
nenes mangfoldighed og deltagelsesmuligheder.  
 
Vi kan fx øge forudsætningerne for at deltage ved at have faste pladser ved bordet og del-
tager aktivt i legene. 
 
Vi belyser barnets kompetencer over for de andre børn, og hjælper og guider ind til gode 
legerelationer.  
Vi anvender kufferten fri for mobberi og italesætter det gode venskab over for børnene. 
Vi arbejder med børn i udsatte positioner ved at tilrettelægge små børnegrupper.  
 
Børnegrupperne sammensættes udefra pædagogiske overvejelser, hvor der tages højde 
for at børnene ar mulighed for at få forskellige kompetencer i spil og lære af hinanden. 
Vi arbejder med konkrete børne beskrivelser/handleplaner, hvor der evalueres på barnets 
udvikling. 
 
Vi samarbejder med tværfaglige samarbejdspartnere og PPR både i forhold til sparring, di-
rekte inddragelse og forældre vejledning. I huset holdes der sparringsmøder, hvor perso-
nalet, sammen med ledelsen, kan få vendt problemstillinger.  
 
Vi har flere gange inviteret PPR ind til anonym sparring og vil forsat gøre brug af deres 
faglige ekspertise. 
 
 
Arbejdet med fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø: 
 
Vi er opmærksomme på de fysiske rammers betydning for børnenes udfoldelses mulighe-
der.  
Derfor er vi særligt opmærksom på at vores daginstitution er indrettet så der er plads til leg 
alene og i et socialt samspil med andre børn.  
Omsorg og nærvær er et basalt behov for at barnets tro på sig selv, og tillid til omgivel-
serne bliver udviklet.  
Vores pædagogiske personale sikrer, at alle børn bliver mødt af nærværende, empatiske 
og glade voksne.  
I vores indretning af hus og legeplads, og i planlægningen af pædagogiske aktiviteter, er vi 
opmærksomme på at det byder op til et rart børnemiljø, og et miljø hvor børn trives og kan 
øves i at mestre. 
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Det æstetiske børnemiljø danner ramme for samspillet mellem børnenes sanser i daglig-
dagen og omgivelserne. 
Det æstetiske børnemiljø har betydning for, om børn oplever børnehuset Safa som et rart 
og behageligt sted at være og om børnene bliver inspireret og motiveret til læring og  
udvikling.  

Evalueringskultur: 
 

Vi vil arbejde med en systematisk evaluering kultur, hvor vi gennem faglige drøftelser re-
flektere over, om vores tiltag har en virkningsfuld effekt på børnene.  
 
Evaluering kulturen skal udvikle og kvalificere det pædagogiske læringsmiljø og den pæ-
dagogiske praksis, og vores faglige drøftelse skal sikre god kvalitet i vores dagtilbud. 
 
 Evaluering skal være systematisk, kontinuerlig og en faglig vurdering af sammenhængen 
mellem den indsats, der er sket i den pædagogiske praksis baseret på den faglige inten-
tion og de opstillede læringsmål. 
 
Når vi arbejder på evaluering vil vi arbejde på at blive klogere på det, der virker og det der 
fremadrettet bør gøres anderledes. 
 
Gennem dokumentation og evaluering skal vi skabe ny viden, der bidrager til at udvikle 
kvaliteten af læringsmiljøet. Evaluering handler om at undersøge og stille sig nysgerrigt på 
egen praksis.  
 
Vi holder løbende pædagogiske sparringsmøder hvor vi drøfter projekter, mål og evaluere 
på vores praksis. 
 
Vi har tidligere gjort brug af trivsel undersøgelse af vores dagtilbud, så forældrene også 
kunne bidrage til læringsmiljøet og komme med ideer til hverdagen. 
 
Vi mener bestemt at en evalueringskultur skal bærer præg af forældre, fagpersonale og 
børnenes egne udsagn. 
 
For at opnå og undersøge en faglig udvikling med høj kvalitet af børnenes trivsel og udvik-
ling vil vi benytte os af materialet ” redskab til selvevaluering” som er udviklet af Danmarks 
evalueringsinstitut.   
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Pædagogisk læreplan  

Der er udstedt en ny bekendtgørelse om læreplanstemaerne i den pæ-

dagogiske læreplan. Med bekendtgørelsen er der fastsat to brede pæda-

gogiske læringsmål for hvert læreplanstema samt en indholdsbeskri-

velse for hvert af de seks læreplanstemaer.  

 

Dagtilbuddets arbejde med etablering af pædagogiske lærings miljøer 

for børn skal tilrettelægges inden for og på tværs af de pædagogiske læ-

ringsmål, lige som dagtilbuddet skal tilrettelægge arbejdet med lærings-

miljøerne, så de kommer rundt om de forskellige elementer, der fremgår 

af indholdsbeskrivelserne med udgangspunkt i det pædagogiske grund-

lag.  

 

 

1) Alsidig personlig udvikling. 

2) Social udvikling 

3) Kommunikation og sprog 

4) Krop, sanser og bevægelse.  

5) Natur, udeliv og science 

6) Kultur, æstetik og fællesskab 

 

Det handler om at skabe en fælles retning, sprog og forståelse gennem 

en ny ramme for den pædagogiske læreplan.  

Stk. 4. Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvilke relevante 

pædagogiske metoder, aktiviteter og eventuelle mål, der opstilles og 

iværksættes for børn med særlige behov.  

§ 9. Lederen af dagtilbuddet er ansvarlig for at udarbejde og offentlig-

gøre den pædagogiske læreplan.  

Stk. 2. Lederen af dagtilbuddet er ansvarlig for, at den pædagogiske læ-

replan evalueres årligt. Lederen er i den forbindelse ansvarlig for at do-

kumentere, om de valgte pædagogiske metoder og aktiviteter opfylder 

de opstillede mål inden for temaerne i § 8, stk. 2 og 3. Lederen skal an-

give, hvordan dagtilbuddet vil følge op på resultaterne.  
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Den pædagogiske læreplan er vores arbejdsredskab der skal beskrive mål for børns læ-
ring inden for for de 6 temaer. 
 
Bag arbejdet med den pædagogiske læreplan ligger en forståelse af, hvordan børn lærer.  
 
Vi sætter ord på læring så der skabes sammenhæng mellem læreplanstemaer, lærings-
mål, og konkret læring.  
 
Når vi sætter ord på læringsforståelse giver det en fælles referenceramme og et fælles 
sprog om det arbejde vi gør. Samtidig tydeligøre vi indholdet af vores pædagogiske ar-
bejde.  
 
Vi evaluere læringen som vi videre bruges til at præcisere hvilke tegn på læring der under-
søges og hermed hvilken dokumentation der er nødvendig.  
 
Læring er en forandringsproces der fremmer tilegnelsen af nye kompetencer. Dette skal 
ses som en proces, hvor barnet aktivt skaber egen læring alene eller sammen med andre i 
et spontant eller planlagt læringsrum.  
 
 
 Tema         Læringsmål           Metode og aktiviteter            Tegn på læring    
 
     
Tegn på læring er børnenes konkrete handlinger og ord der viser os, at børnene lærer og 
udvikler os i en bestemt retning.  
 
Tegn er det vi iagttager blandt børnene. Tegn fortæller os om børnenes læring, og om vi 
arbejder i den rigtige retning i forhold til vores læringsmål.  
 
Læring er et integreret element i leg, i hverdagens gøremål og i den omsorg, den voksne 
yder barnet. Læring er både i spisesituationen, i vandpytten og i de forløb personalet tilret-
telægger med særlige temaer osv.  
 
Læringsmiljøer i høj kvalitet kalder i høj grad på at vi som personale og ledelse har blik for 
hvordan praksis kan udvikle sig, således at børnene får de bedste muligheder for at lære 
og udvikle sig. 
 
Vi arbejder med at facilitere læringsmiljøer af høj kvalitet, hvor vi i hele tiden har pædago-
giske didaktiske overvejelser omkring selve læringsmiljøet. Det handler om en systematisk 
evaluering af den pædagogiske praksis, der spiller ind i de faglige refleksioner over børne-
nes læring og udvikling.  
 
Vi mener at kvalitet er når alle børn oplever et omsorgsfuldt og trygt udviklingsmiljø hvor 
de trives og deltager aktivt i stimulerende læringsmiljøer og fælleskaber. 
 
For at opnå dette har vi i Børnehuset Safa valgt at vi ligger stor vægt på at få planlagt te-
maer med fokus på inkluderende børnefælleskab i mindre børnegrupper og udviklende læ-
ringsmiljøer.  
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De pædagogiske læringsmål med planlagte aktiviteter er et supplement til det aktive liv, 
vores børn udlever spontant i deres hverdag. Det er bl.a. hverdagens aktuelle aktiviteter, 
som vi griber og udarbejder spændende læringsmiljøer ud fra.  
 
Arbejdet med læring betyder, at vi evaluere og videreudvikler vores pædagogik samt højne 
vores faglige bevidsthed.  
 
I vores hverdag dokumentere vi vores pædagogiske arbejde dagligt. Det synligøre vores 

pædagogiske professionalisme i arbejdet med at skabe læring og udvikling hos børn.  

 
Vi finder det væsentligt at sikre høj kvalitet i vores hus. 
Kvalitetssikring kan udøves på mange forskellige måder. Vi mener at vi opnår dette ved at 
dokumentere de processer, som er vigtige for at nå de ønskede mål.  
 
Vi bruger smittemodellen som et pædagogiske redskab. Modellen består af 5 elementer: 
Sammenhæng, mål, tiltag, tegn og evaluering. De 5 elementer er lige vigtige og påvirker 
hele tiden hinanden. Man kalder modellen dynamisk, fordi den hele tiden giver mulighed 
for at regulere de enkelte elementer i bestræbelsen på at komme tættere på de mål, man 
har sat sig.  
 
Smittemodellen er med til at sikre kvalitet i det pædagogiske arbejde, fordi den kræver, at 
man tager udgangspunkt i netop den sammenhæng, man er i, og tænker i konkrete tiltag 
for at opnå de opsatte mål. Samtidig tvinges man hele tiden til at reflektere over sine valg.  
 
 

 Hvad man gør 
 Hvorfor man gør det 

 Hvordan man gør det. 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sammenhæng 

 

 

Social udvikling 

Det pædagogiske arbejde med læreplanstemaet Social udvikling skal tage udgangspunkt i be-

skrivelsen af temaet og pædagogiske mål målrettet børn i aldersgruppen 0-6 år. De to pædagogi-

ske læringsmål er følgende: 

 

- Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn trives og indgår i soci-

ale fællesskaber, og at alle børn udvikler empati og relationer. 

 

- Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte fællesskaber, hvor forskellighed 

ses som en ressource, og som bidrager til demokratisk dannelse. 

 

 

Det handler om at skabe rammer for barnets udvikling igennem fællesskaber. Fælleskabet er fun-

damentet for at barnet kan lære og udvikle sig sammen med andre. 

Det er essentielt for barnets samfundsmæssige dannelse og medindflydelse, at det lære at indgå 

i det sociale fælleskab.  

Det er den voksnes opgave at skabe og vedligeholde gode børnefælleskaber, sådan at børnene 

lærer at identificere kvalitet i børnefællesskaberne. 

 

Leg er grundlæggende for børns sociale og personlige læring og udvikling. Legen er med til at 

fremme fantasi, sprog, nysgerrighed, sociale kompetencer, selvværd og identitet. Legen har 

værdi i sig selv og skal være en gennemgående del f vores dagligdag.  

 

Mange børn leger spontant og af sig selv, men nogle gange skal legen støttes, guides og ramme-

sættes for, at alle børn kan være med og for at legen udvikler sig positivt for alle børn.  

 

Eksemplar på praksis: 

Børnene skal kunne deltage i aktiviteter der understøtter deres sociale udvikling. Planlagte aktivi-

teter såsom den daglige samling, spille spil, er med til at lære børnene om sociale spilleregler, 

om at vente, om at tage hensyn til de andre. Barnet lærer, at hver enkelt barn har en rolle der er 

vigtig for at samlingen kan fungere. 

Når børene leger rolleleg, fordeler de selv rollerne og definere indholdet i legen, feks. far, mor og 

børn. De leger sig til forståelse af de sociale spilleregler der findes i en familie. Børns egne lege 

styrker i særlig grad deres sociale kompetencer.  

 

For at en leg kan foregå, skal der være en indbyrdes forståelse for rollefordelingen. Under legen 

foregår der en dialog og forhandling. En kommer med et forslag, den anden acceptere eller kom-

mer med et andet forslag, og der indgås kompromisser.  

 

 

Læringsmål 

 

 

 
At barnet i vores børnehus oplever sig som betydningsfuld for vores fælleskab og kan samar-

bejde og indgå i gensidige forpligtende fællesskaber  
At barnet lærer at drage omsorg for og hjælpe andre børn 
At barnet evner at invitere sig selv og andre ind i fællesskaberne.  
At barnets tilegner sig og mestre sociale koder 
- At barnet evner at invitere sig selv og andre ind i fællesskaberne.  
- At barnet tilegner sig og mestre sociale koder 

 

 

 

Tiltag 

 
Barnet kan begå sig socialt i samspil med andre 
Barnet respektere hinandens grænser og kan sige til og fra 
Barnet aflæser/afkoder de sociale koder 
Barnet evner at samarbejde og forhandle 
Barnet invitere andre børn ind i legen/fællesskabet 

rnet Aflæser/afkoder de sociale kodernet invitere andre børn ind i legen/fælleskabet 
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Tegn 

 

 

 
Vi støtter og motivere barnet til at deltage aktivt i dagligdagens aktiviteter 
Vi guider barnet i samspil og i at danne venskaber 
Vi sætter ord på handlinger 
Vi arbejder i små børnegrupper så der er ro til fordybelse 
- Vi sætter ord på handlinger 
- Vi arbejder i små børnegrupper så der er ro til fordybelse 

 

Dokumentation 

 

Vi vil lave pædagogiske beskrivelser, reflektere og blive klogere på det vi gør i dagligdagen.  

Vi vil dokumentere vores arbejde med en beskrivelse samt billeder af vores pædagogiske ar-

bejde.   

 

 

 

Evaluering 

 
Vi vil evaluere kontinuerligt den pædagogiske praksis for at justere og blive dygtigere.  
 
Evalueringen foregår til stuemøder, pædagogiske sparringsmøder, personalemøder og bestyrel-

sesmøder.  
 

Evalueringen tager udgangspunkt i pædagogiske beskrivelser, refleksioner, SMITTE modellen, 

observationer, iagttagelser og foto dokumentation 
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Sammenhæng: 

Kommunikation og sprog 

Det pædagogiske arbejde med læreplanstemaet kommunikation og sprog skal tage udgangs-

punkt i beskrivelsen af temaet og to pædagogiske mål målrettet børn i alderen 0-6 år. De to pæ-

dagogiske mål er følgende: 

 

- Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udvikler sprog, der bi-

drager til, at børnene kan forstå sig selv, hinanden og deres omverden. 

 

- Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn opnår erfaringer med at 

kommunikere og sproglige gøre tanker, behov og ideer, som børnene kan anvende i 

sociale fællesskaber.  

 

Det handler om at skabe rammer for barnets udvikling af ordforråd og evne til at udtrykke sig. 

Barnet bruger sproget til at komme i kontakt med andre og udvikler sine sproglige kompetencer 

i samspil med andre. Sprog er en forudsætning for at kommunikere med andre.  

 

Eksemplar på praksis: 

Tilegnelse af sprog og sprogfærdigheder indgår som en integreret del af alt samvær og alle akti-

viteter i Safa.  

Personalet arbejder med sproget som en integreret del af pædagogikken.  

Det er sjovt at lege med sproget. Vi synger, og bruger rim og remser. Vi sætter ord på ting, 

handlinger og følelser for at hjælpe børnene med at forstå sig selv og omverdenen.  

 

 

 

 

Læringsmål 

At barnet får styrket sine sproglige kompetencer, så de er i stand til at udtrykke og udtrykke  
deres meninger, følelser og tanker. 
 
At tilbyde børnene i vores børnehus mulighed for at udvikle deres sprog gennem hverdagens 
aktiviteter. 
 
Udvikle et nuanceret sprog 
- Udvikle et nuanceret sprog 

2.  

3.  

 

 

Tiltag 

 
Vi benævner det vi gør 
Vi stiller udfordrende spørgsmål, i forhold til barnets kunnen 
Vi arbejder med dialogisk læsning 
Vi lytter og giver børnene tid 
- Vi arbejder med dialogisk læsning 
- Vi lytter og giver børnene tid 

 

 

 

Tegn 

 
Barnet bruger sproget aktivt i forbindelse med leg, dialog og konfliktløsning  
Barnets tager initiativ til samtale, forklare sig, lytte og forstår beskeder 
Barnet udtrykker et ønske om sproglige aktiviteter såsom rim og remser, sanglege, vendspil 

mm.  
- Barnet tager initiativ til samtale, forklare sig, lytte og forstår beskeder 
- Barnet udtrykker et ønske om sproglige aktiviteter såsom rim og remser, sanglege, vende-

spil osv.  

 

Dokumentation 

 
Vi vil lave pædagogiske beskrivelser, reflektere og bliver klogere på det vi gør i dagligdagen.  
Vi vil dokumentere vores arbejde med en beskrivelse samt billeder af vores pædagogiske  
arbejde. 
 

 

 

 

Evaluering 

 
Vi evaluere kontinuerligt den pædagogiske praksis for at justere og blive dygtigere.  
Evalueringen foregår på stuemøder, pædagogiske planlægningsmøder, forældremøder og be-

styrelsesmøder.  
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- Evalueringen foregår på stuemøder, personalemøder og bestyrelsesmøder.  

Evalueringen tager udgangspunkt i pædagogiske beskrivelser, refleksioner, SMITTE modellen, 

observationer, iagttagelser og foto dokumentation. 
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Sammenhæng 

 

 

Krop, sanser og bevægelse 

Det pædagogiske arbejde med læreplans temaet krop, sanser og bevægelse skal tage udgangs-

punkt i beskrivelsen af temaet og to pædagogiske læringsmål målrettet børn i alderen 0-6 år. De 

to pædagogiske læringsmål er følgende: 

 

- Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udforsker og eksperi-

mentere med mange forskellige måder at bruge kroppen på.  

 

- Det  pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn oplever krops- og bevæ-

gelses glæde både i ro og aktivitet, så børnene bliver fortrolige med deres krop, her-

under kropslige fornemmelser, kroppens funktioner, sanser og forskellige former for 

bevægelse.  

 

Det har stor betydning for børns velbefinde og trivsel. Sunde kostvaner og glæde ved bevægelse 

og motion kan og skal grundlægges tidligt i barndommen og har stor betydning for et barns evne 

til at lære og få energi til andre opgaver. Pædagogisk arbejde med bevægelse og motorik har 

positive virkninger, i forhold til børnenes sociale kompetencer når arbejdet er tilrettelagt på en 

måde hvor alle børn inkluderes i fællesskabet.  

 

Eksemplar på praksis:  

Tilegnelse af kropslige færdigheder foregår som en integreret del af det pædagogiske arbejde 

med barnet.  

Barnet mærker glæde når ens bedste ven siger hej, at mærke vrede når det ikke går som barnet 

havde tænkt, at mærke smerte når de falder osv.  

Barnet lærer at kroppen har forskellige funktioner, der kommer tårer når man græder osv.  

Personalet støtter børnene i at man bestemmer over sin egen krop og at man kan sige fra, når 

man ikke gider mere. 

Børnene opfordres til at hente hjælp, når andre børn gør noget de ikke vil være med til.  

Vi opfordrer barnet til at være i bevægelse og bruge sin krop til både at udvikle sin grov motori-

ske og finmotoriske færdigheder.  

 

 

 

Læringsmål 

 

 

 
Barnet skal have mulighed for at være i bevægelse og opleve glæde ved sin krop. 
Udvikle tryghed ved egen krop, samt forstå kropslige reaktioner og få viden om og indsigt i krop-

pens funktion.  
Udvikle motoriske kompetencer, styrke, udholdenhed og glæde 
At henlede børnenes opmærksom på kostens betydning for en sund krop. 
- Udvikle motoriske kompetencer, styrke, udholdenhed og glæde 
- At henlede børnenes opmærksomhed på kostens betydning for en sund krop 

 

 

 

Tiltag 

 
Hver stue bruger vores rytmiksal 1 gang ugentligt. Her planlægges aktiviteter i forhold til børne-

nes alder og vores tema.  
Vi vil benytte vores legeplads hverdag. 
Vi vil til samling hver dag synge og lave sanglege med forskellige fagter og bevægelser, hvor for-

skellige kropsdele bruges og nævnes. 
I dagligdagen skal der såvel som indenfor som udenfor planlægges aktiviteter, som fremmer den 

finmotoriske og grov motoriske udvikling.  
- I dagligdagen skal der såvel som indenfor som udenfor planlægges aktiviteter, som fremmer  

 

Tegn 

 
Udfolder sig kropsligt og udviser glæde ved at bevæge sig 
Forstå vigtigheden af motoriske udfordringer og motion 
Kan hoppe, trille, slå koldbøtter, hinke, løbe mm i forhold til alder og udvikling.  
- Kan hoppe, trille, slå koldbøtter, hinke, løbe mm. I forhold til alder og udvikling 
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Dokumentation Vi vil lave pædagogiske beskrivelser, reflektere og blive klogere på det vi gør i dagligdagen.  

Vi vil dokumentere vores arbejde med en beskrivelse samt billeder af vores pædagogiske 

 arbejde. 

 

 

 

 

 

 

Evaluering 

 
Vi evaluere kontinuerligt den pædagogiske praksis for at justere og blive dygtigere.  
- Evalueringen foregår på stuemøder, personalemøder og bestyrelsesmøder.  

Evalueringen tager udgangspunkt i pædagogiske beskrivelser, refleksioner, SMITTE modellen, 

observationer, iagttagelser og foto dokumentation.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sammenhæng: 

Natur, udeliv og science 

Det pædagogiske arbejde med læreplanstemaet natur, udeliv og science skal tage udgangs-

punkt i beskrivelsen af temaet og to pædagogiske mål målrette børn i alderen 0-6 år.  

De to pædagogiske mål er følgende:  

 

- Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn får konkrete erfaringer 

med naturen, som udvikler deres nysgerrighed og lyst til at udforske naturen, som gi-

ver børnene en begyndende forståelse for betydningen af en bæredygtig udvikling.  

 

- Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn aktivt observere og un-

dersøger naturfænomener i deres omverden, så børnene får erfaringer med at gen-

kende og udtrykke sig om årsag, virkning og sammenhænge.  

 

 

Naturen er et rum, hor børnene kan eksperimentere og gøre sig i naturerfaringer. Naturen er 

også et grundlag for at arbejde med bæredygtighed og samspillet mellem menneske, samfund 

og natur.  

 

Eksemplar på praksis: 

 

Vi taler om vejret og er ude i det. Når solen skinner, kaster vi alle skygger. Vi leger skygge tagfat. 

Når det regner, kan man få vandet til at løbe i en bestemt retning. Sne er sjovt, den kan formes 

og det forsvinder når det begynder at regne.  

Vi arbejder med forskellige forløb hvor vi har fokus på forskellige dyr/naturoplevelser, hvor vi bla. 

tager i skov, zoo mm.  

På vores legeplads bor der insekter/smådyr i vores plantekasser.  

 

 

 

Læringsmål 

 
At give barnet kendskab til de forskellige årstiders særpræg og muligheder.  
Lære barnet at værne og passe på naturen 
Få kendskab til de dyr der lever i naturen 
Barnet skal opleve at der tid til fordybelse og plads til nysgerrighed.  
- Få kendskab til de dyr der lever i naturen  
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Tiltag: 

 
Vi vil gå på dyrejagt med forstørrelsesglas og lups. Vi bruger vores forstørrelsesglas for at opleve 
dyrene på tæt hold, og derefter sætte dem ud i naturen igen. 
Vi laver bål 
Besøger skove og grønne arealer 
Barnet er med til at plante blomster og er med til at passe og pleje dem. Børnene oplever at plan-
terne gror og forandre sig. 
Vi leger og undersøger naturen i nærmiljøet og på vores legeplads.  
Besøger skove og grønne områder 
 

 

 

Tegn: 

 
Vi har glade børn der fortæller om spændende natur oplevelser 
Barnet kan kende forskel på årstiderne 
Barnet kan lege i forskellige typer terræn 
Barnet kan lide at være ude 
Barnet kan lide at eksperimentere med naturen 

Barnet kan lide at være udeeksperimentere med naturen 

 

Dokumenta-

tion: 

 
Vi vil lave pædagogiske beskrivelser, reflektere og blive klogere på det vi gør i dagligdagen. Vi vil 
dokumentere vores arbejde med en beskrivelse samt billeder af det pædagogiske arbejde 

 

 

Evaluering: 

 
Vi vil evaluere kontinuerligt den pædagogiske praksis for at justere og blive dygtigere  
- Evalueringen foregår på stuemøder, personalemøder og bestyrelsesmøder 

Evalueringen tager udgangspunkt i pædagogiske beskrivelser, refleksioner, SMITTE modellen, 

observationer, iagttagelser og foto dokumentation. 
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Sammenhæng: 

Alsidige personlig udvikling 

Det pædagogiske arbejde med læreplans temaet Alsidig personlig udvikling skal tage ud-

gangspunkt i beskrivelsen af temaet og to pædagogiske læringsmål målrettet børn i alderen 

0-6 år. De to pædagogiske læringsmål er følgende: 

 

- Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udfolder, udforsker 

og erfarer sig selv og hinanden.  

 

- Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte samspil og tilknytning mellem 

børn og det pædagogiske personale og børn imellem. Det skal være præget af om-

sorg, tryghed og nysgerrighed, så alle børn udvikler engagement, livsduelighed, 

gåpåmod, kompetencer til deltagelse i fællesskaber. Det gælder også situationer, 

der kræver fordybelse, vedholdenhed og prioritering.  

 

 

Det handler om at få skabt følelsen af selvværd hos det enkelte barn. For at udvikle sig hen-

sigtsmæssigt på alle områder skal barnet føle sig værdsat og betydningsfyldt. 

Alle mennesker bærer rundt på en historie. Det er fortællingen om os selv. I fortællingen ind-

går vores forhold til andre mennesker, der har været betydningsfulde for os. Først og frem-

mest vores familie, men også de fælleskaber vi har været en del af, som daginstitution og de 

venskaber vi har knyttet der.  

Vi vil gerne være medvirken til at skabe den gode fortælling hos barnet. På en sådan måde at 

den tid de har gået hos os er en positiv del af deres livshistorie og være byggesten i udviklin-

gen af en alsidig peronlighed.  

 

Eksemplar på praksis:  

Der findes mange aktiviteter der understøtter barnets alsidig udvikling. Nogle af de daglige 

aktiviteter er leg, sang, klippe, tegne, male, rytmik og ture. Aktiviteterne kan være en del af et 

planlagt forløb, men kan også opstå spontant eller på børnenes eller personalets initiativ. 

Vi motivere med anerkendelse og opmuntring når der er brug for det. Gennem børns egne 

lege bearbejder de ting, der optager dem lige nu. Det kan være ting de er opsat på at lære 

bla. tegne eller cykle.  

Når børn tegner, enten alene eller nogle stykker sammen, foregår det hele i historier i hove-

det og på papiret. Også her bliver verden bearbejdet og det er ikke altid, at det færdige resul-

tat er vigtigt eller siger noget om hvad der foregik mens tegningen blev til. Her er processen 

vigtigere end resultatet. 

 

 

 

Læringsmål 

Barnet skal opleve at de er en uundværlig og værdigfuld del af fællesskabet.  De skal opleve 
at de har betydning, sætter sig spor og er en vigtig del af hverdagen.  
Børnene skal have erfaringer med modstand, succes, frustration og konkurrence. At lære 
disse ting er en vigtig del af en personlig dannelses proces.  
Der skal være plads til at kende og mærke egne og andres følelser. Barnet skal lære at vise 
følelser og lære at kunne rumme andres følelser.  
Barnet skal gøres selvhjulpen og udvikle selvstændighed.  

 

 

 

 

Tiltag 

 

Vi anerkender alle følelser og hjælper barnet med at give udtryk for dem, forstå dem, og 
sætte ord på.  
Vi styrker barnets selvværd ved bevidst at give barnet succesoplevelser og udfordrende op-
dagelser og ved at inddrage barnet i dagligdagens gøremål 
Vi vil se på hvert enkelt barn og arbejde bevidst med deres stærke sider og styrke barnets 
svage sider.  
- Vi vil se på hvert enkelt barn og arbejde bevidst med deres stær 

 

 

Tegn 

Barnet trives og har lyst til at deltage 
Barnet udvikler sig gennem succesoplevelser og tør prøve nye udfordringer 
Barnet udviser glæde når de får opgaver de kan løse 
Vi ser barnet som er inkluderet i fællesskabet 
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Dokumentation 

Vi vil lave pædagogiske beskrivelser, reflektere og blive klogere på det vi gør i dagligdagen. 
Vi vil dokumentere vores arbejde med beskriveler. Samt billeder af det pædagogiske ar-
bejde.  

 

 

 

Evaluering 

Vi evaluere kontinuerligt den pædagogiske praksis for at justere og blive dygtigere  
- Evalueringen foregår på stuemøder, personalemøder og bestyrelsesmøder. 

Evalueringen tager udgangspunkt i pædagogiske beskrivelser, refleksioner, SMITTE model-

len, observationer, iagttagelser og foto dokumentation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sammenhæng: 

Kultur og kulturelle udtryksformer 

Det handler om at barnet får mulighed for at møde og afprøve sig selv i forhold til et spredt 

spekter af kulturelle udtryksformer. At barnet har adgang til materialer og redskaber der er med 

til at give oplevelser og bidrage til barnets horisont. Det er gennem mødet med andre, at vi de-

finere vores eget kulturelle ståsted og genkender egne kulturelle rødder.  

 

Eksemplar på praksis:  

Vi arbejder med temaer og tager udgangspunkt i det, der rører sig samt har interesse i børne-

gruppen. Vi har med børn med forskellige nationaliteter og kulturbaggrund i institutionen. Vi øn-

sker at understøtte barnets egen kultur, samtidig med at de lærer at begå sig i den danske.  

Vi tager jævnligt på ture til forskellige arrangementer i forbindelse med de temaer vi arbejder 

med. Eksemplar på ture kan være: besøg på museum, børnebio, biblioteket, teater osv.  

 

 

Læringsmål 

At barnet får viden om kultur, kulturhistorie og danske traditioner 
At barnet får indblik i dets egen og andres kulturelle baggrund. At vi gennem forskellige aktivi-

teter styrker viden og forståelsen af manges forskellige kulturer 
At barnet får mulighed for at skabe og videreudvikle egne udtryk feks. gennem rollespil, ud-

klædning, maling osv. Her igennem styrkes barnets fantasi, kreativitet og identitet.  
At barnet bliver bevidst om egen identitet, familie og tilhørsforhold. (Hvem er jeg). 
 

 

 

 

 

Tiltag 

 

Vi afprøver forskellige kunstformer, teater, fortælling, eventyr og billedkunst. 
Vi bruger eventyrs kufferter og dukketeater 
Vi har værksteder med kreativ udfoldelse og bruger vores kreativ rum til kreativ fordybelse 
Vi tager til udstillinger og ser børneteater på diverse biblioteker 
Vi holder udklædningsfest 
- Vi læser historie 

 

 

Tegn 

 

Barnet viser interesse og tager initiativ til at bruge kreative materialer 
Barnet gør brug f fantasi, kreativitet og ikke mindst gennem leg bruger forskellige udtryksfor-
mer.  
Når barnet af egen lyst vil udtrykke sig kreativt 
Når barnet kan fortælle om sig selv  
Når barnet kan fortælle om historier vi læseret kan 

 

Dokumentation 

Vi vil lave pædagogiske beskrivelser, reflektere og blive klogere på det vi gør i dagligdagen. 

Vi vil dokumentere vores arbejde med en beskrivelse samt billeder af vores pædagogiske  

arbejde. 

 

Evaluering 

Vi evaluere kontinuerligt den pædagogiske praksis for at justere og blive dygtigere.  

Evalueringen foregår på stuemøder, personalemøder og bestyrelsesmøder. 

Evalueringen tager udgangspunkt i pædagogiske beskrivelser, refleksioner, SMITTE modellen, 

observationer, iagttagelser og foto dokumentation. 
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