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Om skabelonen 

 



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

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

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

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

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

Når I udfylder skabelonen, skal I klikke på 
skrivefeltet. I kan fremhæve tekster og indsætte 
billeder.  

https://emu.dk/dagtilbud/en-paedagogisk-laereplan/den-styrkede-paedagogiske-laereplan-rammer-og-indhold
https://emu.dk/dagtilbud/en-paedagogisk-laereplan/den-styrkede-paedagogiske-laereplan-rammer-og-indhold
https://emu.dk/dagtilbud/en-paedagogisk-laereplan/den-styrkede-paedagogiske-laereplan-rammer-og-indhold
https://emu.dk/dagtilbud/en-paedagogisk-laereplan/den-styrkede-paedagogiske-laereplan-rammer-og-indhold
https://emu.dk/dagtilbud/en-paedagogisk-laereplan/den-styrkede-paedagogiske-laereplan-rammer-og-indhold
https://emu.dk/dagtilbud/en-paedagogisk-laereplan/den-styrkede-paedagogiske-laereplan-rammer-og-indhold
https://emu.dk/dagtilbud/en-paedagogisk-laereplan/den-styrkede-paedagogiske-laereplan-rammer-og-indhold
https://emu.dk/dagtilbud/en-paedagogisk-laereplan/den-styrkede-paedagogiske-laereplan-rammer-og-indhold
https://emu.dk/dagtilbud/en-paedagogisk-laereplan/den-styrkede-paedagogiske-laereplan-rammer-og-indhold
https://emu.dk/dagtilbud/en-paedagogisk-laereplan/den-styrkede-paedagogiske-laereplan-rammer-og-indhold
https://emu.dk/dagtilbud/en-paedagogisk-laereplan/den-styrkede-paedagogiske-laereplan-rammer-og-indhold
https://emu.dk/dagtilbud/en-paedagogisk-laereplan/den-styrkede-paedagogiske-laereplan-rammer-og-indhold
https://emu.dk/dagtilbud/en-paedagogisk-laereplan/den-styrkede-paedagogiske-laereplan-rammer-og-indhold
https://emu.dk/dagtilbud/en-paedagogisk-laereplan/den-styrkede-paedagogiske-laereplan-rammer-og-indhold
https://emu.dk/dagtilbud/en-paedagogisk-laereplan/den-styrkede-paedagogiske-laereplan-rammer-og-indhold
https://emu.dk/dagtilbud/en-paedagogisk-laereplan/den-styrkede-paedagogiske-laereplan-rammer-og-indhold
https://emu.dk/dagtilbud/en-paedagogisk-laereplan/den-styrkede-paedagogiske-laereplan-rammer-og-indhold
https://emu.dk/dagtilbud/en-paedagogisk-laereplan/den-styrkede-paedagogiske-laereplan-rammer-og-indhold
https://emu.dk/dagtilbud/en-paedagogisk-laereplan/den-styrkede-paedagogiske-laereplan-rammer-og-indhold
https://emu.dk/dagtilbud/en-paedagogisk-laereplan/den-styrkede-paedagogiske-laereplan-rammer-og-indhold
https://emu.dk/dagtilbud/en-paedagogisk-laereplan/den-styrkede-paedagogiske-laereplan-rammer-og-indhold
https://emu.dk/dagtilbud/en-paedagogisk-laereplan/den-styrkede-paedagogiske-laereplan-rammer-og-indhold
https://emu.dk/dagtilbud/en-paedagogisk-laereplan/den-styrkede-paedagogiske-laereplan-rammer-og-indhold
https://emu.dk/dagtilbud/en-paedagogisk-laereplan/den-styrkede-paedagogiske-laereplan-rammer-og-indhold
https://emu.dk/dagtilbud/en-paedagogisk-laereplan/den-styrkede-paedagogiske-laereplan-rammer-og-indhold
https://emu.dk/dagtilbud/en-paedagogisk-laereplan/den-styrkede-paedagogiske-laereplan-rammer-og-indhold
https://emu.dk/dagtilbud/en-paedagogisk-laereplan/den-styrkede-paedagogiske-laereplan-rammer-og-indhold
https://emu.dk/dagtilbud/en-paedagogisk-laereplan/den-styrkede-paedagogiske-laereplan-rammer-og-indhold
https://emu.dk/dagtilbud/en-paedagogisk-laereplan/den-styrkede-paedagogiske-laereplan-rammer-og-indhold
https://emu.dk/dagtilbud/en-paedagogisk-laereplan/den-styrkede-paedagogiske-laereplan-rammer-og-indhold
https://emu.dk/dagtilbud/en-paedagogisk-laereplan/den-styrkede-paedagogiske-laereplan-rammer-og-indhold
https://emu.dk/dagtilbud/en-paedagogisk-laereplan/den-styrkede-paedagogiske-laereplan-rammer-og-indhold
https://emu.dk/dagtilbud/en-paedagogisk-laereplan/den-styrkede-paedagogiske-laereplan-rammer-og-indhold
https://emu.dk/dagtilbud/en-paedagogisk-laereplan/den-styrkede-paedagogiske-laereplan-rammer-og-indhold
https://emu.dk/dagtilbud/en-paedagogisk-laereplan/den-styrkede-paedagogiske-laereplan-rammer-og-indhold
https://emu.dk/dagtilbud/en-paedagogisk-laereplan/den-styrkede-paedagogiske-laereplan-rammer-og-indhold


I kan slette denne side ved at markere teksten 
og billedet og trykke delete. I kan også slette 
den sidste side, hvis I ønsker det. 

 
  
 



Ramme for udarbejdelse af den pædagogiske 

læreplan 



 



 
 
Den pædagogiske læreplan udarbejdes med udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag samt 
de seks læreplanstemaer og de tilhørende pædagogiske mål for sammenhængen mellem det 
pædagogiske læringsmiljø og børns læring.  

Rammen for at udarbejde den pædagogiske læreplan er dagtilbudsloven og dens overordnede 
formålsbestemmelse samt den tilhørende bekendtgørelse. Loven og bekendtgørelsen er udfoldet i 
publikationen Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold. Publikationen samler og 
formidler alle relevante krav til arbejdet med den pædagogiske læreplan og er dermed en 
forudsætning for at udarbejde den pædagogiske læreplan. Derfor henvises der gennem skabelonen 
løbende til publikationen. På sidste side i skabelonen er der yderligere information om relevante 
inspirationsmaterialer.  
 
 

Hvem er vi: 

Børnehaven ”Regnbuen” har til mål bevidst at minde om et hjem, hvor 
børn og voksne omgås hinanden som i ”En stor familie”, det vil sige, at 
hverdagen ikke må adskille sig væsentligt fra den verden, barnet kender 
hjemmefra.  Den skal være tryg.  
  
I denne hverdag, der er fyldt med leg og læring, styrker vi det enkelte barn 
til at være stærk i sig selv. Det gør vi ved, at de voksne (personalet) bruger 
deres faglige viden og kombinerer denne ved at vise ”hvem er jeg” (bruge 
sig selv) og ved at være åben, ærlig og ansvarlig overfor alle 
institutionens brugere.  
  
Ved at lade barnet udforske og eksperimentere med omgivelserne og 
materialer, støttes barnet i at hjælpe sig selv og andre – blive selvstændigt 
og samtidigt danne positive relationer.  
  
Vi vil udvise stor respekt for det enkelte barn og give plads for, at børn er 
forskellige.  
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”Regnbuen” er en børnehave med meget gode rammer – uden mange 
regler – og derfor skal hvert enkelt barn lære at tage ansvar for egne 
handlinger og vise hensyn.  
  
Alle dage er forskellige, men der er naturligvis nogle fællestræk, som vi 
bevidst har lagt ind i hverdagen, for at vores målsætning skal kunne 
efterleves.  
 

Pr. 1.8.2020 er vi 41 børn og 9 ansatte. 1 leder, 4 pædagoger, 2 
pædagogmedhjælpere, 1 fleksjobber og 1 pedel. 
 
 
  
  
 

  
 



 

Pædagogisk grundlag 

 
 

”Den pædagogiske læreplan skal udarbejdes med udgangspunkt i et fælles pædagogisk 

grundlag.”  

”Det pædagogiske grundlag består af en række fælles centrale elementer, som skal være 

kendetegnende for den forståelse og tilgang, hvormed der skal arbejdes med børns trivsel, 

læring, udvikling og dannelse i alle dagtilbud i Danmark.”  

”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 

aktiviteter og udforskning af naturen og ved at blive udfordret. 

 Børnefællesskaber. Leg, dannelse og læring sker i børnefællesskaber, som det 

pædagogiske personale sætter rammerne for. 

 Pædagogisk læringsmiljø. Et trygt og stimulerende pædagogisk læringsmiljø er 

udgangspunktet 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 

understøtte 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 
  
 
 

Børnesyn, Dannelse og børneperspektiv, 
Leg, Læring og Børnefællesskaber 

Først forholder I jer til de fem elementer:  

 Børnesyn 

 Dannelse og børneperspektiv 

 Leg 

 Læring  

 Børnefællesskaber.  

I kan beskrive elementerne samlet eller hver for sig.   

De øvrige elementer i det pædagogiske grundlag skal ifølge loven fremgå særskilt af den 

pædagogiske læreplan. Disse elementer forholder I jer til lidt senere.  

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

Hvordan kommer de fem centrale elementer fra det fælles pædagogiske grundlag til udtryk 

hos os og bliver omsat i vores hverdag sammen med børn 

Anerkendende tilgang/ ligeværdighed. 

Gå i børnehøjde, lytte og gå med på børnenes ideer. 

Alle børn har ret til at indgå i børnefællesskaber, og vi sætter rammerne 
for at børnefællesskaber kan opstå. 

Stor respekt for legen som læringsrum, både den frie og den mere 
styrede leg. 

At dagen igennem er bygget op af læringsrum/miljøer som skal være rare 
og udbytterige at være i. 

 

 



 

  

Pædagogisk læringsmiljø 

”Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan det enkelte 

dagtilbud hele dagen etablerer et pædagogisk læringsmiljø, der med leg, 

planlagte vokseninitierede aktiviteter, spontane aktiviteter, 

børneinitierede aktiviteter samt daglige rutiner giver børnene mulighed 

for at trives, lære, udvikle sig og dannes.  

Det pædagogiske læringsmiljø skal tilrettelægges, så det inddrager 

hensynet til børnenes perspektiv og deltagelse, børnefællesskabet, 

børnegruppens sammensætning og børnenes forskellige 

forudsætninger.” 

Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 22-23 

 

 
 

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

at trives, lære, udvikle sig og dannes? 

Ved hele dagen igennem at være bevidste om at børnene er i 
læringsmiljøer fra de træder ind ad døren til de bliver hentet igen. 

Vi giver børnene mulighed for at udvikle sig til selvstændige, 
selvhjulpne og livsduelige børn, ved hjælp af guidning og støtte i f.eks.; 

Garderoben, ved borddækning, på toilettet, ved afrydning/oprydning, i 
legen, i fællesskaberne osv. 

Alt sammen med udgangspunkt i det enkelte barns udviklingstrin.  

Vi har mange arenaer børnene kan udvikle sig i, både i store som små 
grupper og med eller uden overvågning men selvfølgelig med opsyn. 

Børnene har frihed under ansvar og alt efter alder laver vi aftaler med 
dem som der følges op på. 

At der er overskueligt og ryddeligt så børnene kan se hvad rummet mm. 
Lægger op til og at det de skal bruge er tilgængeligt/i børnehøjde. 

At rummene er fleksible og foranderlige set ud fra børnenes ideer og 
ønsker. 
 



 

Samarbejde med forældre om børns læring 

”Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan dagtilbuddet 

samarbejder med forældrene om børns læring.” 

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

 
 
 

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

Det gør vi ved at have: 

-At have et højt informationsniveau. 

-At være synlige og tilgængelige. 

-At være i daglig dialog, f.eks. i garderoben. 

-Gennem billeder og nyhedsbreve der opdateres og fornyes hele tiden. 

-Have fælles arrangementer, f.eks. bedsteforældredag, julehygge, 
lanternefest, mini-OL osv og altid med stor opbakning. 

-Hjælpe med at etablere legeaftaler og hjælp til f.eks. gymnastik og 
fodbold. 

-At invitere forældrene med ind i vores hverdag. Forældredag og at der 
altid er kaffe på kanden hvis de har tid. 

-Tilbud om at låne ting man er optaget af med hjem fra børnehaven, 
f.eks. en bestemt bog eller et spil. 

 

 

 



 

Børn i udsatte positioner 

”Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan det 

pædagogiske læringsmiljø tager højde for børn i udsatte positioner, så 

børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse fremmes.” 

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

 
 
 

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

børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse fremmes? 

Vi har en god kontakt til tværfaglige samarbejdspartnere vis PPR og har 
jævnligt besøg af talepædagog og psykolog 

. Vi stiller krav om børnenes fremmøde i institutionen, for at de også får 
mulighed for at indgå i børnefællesskaber og sunde læringsmiljøer.  

Vi møder de udsatte familier i øjenhøjde og giver os god tid til at 
imødekomme det enkelte barns behov, f.eks. ved daglige pauser fra 
børnegruppen, alene tid med en voksen eller i en lille gruppe, måske bare 
to børn. 
 

 

Sammenhæng til børnehaveklassen 

”Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan der i børnenes 

sidste år i dagtilbuddet tilrettelægges et pædagogisk læringsmiljø, der 

skaber sammenhæng til børnehaveklassen.” 

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

 
 



 

Hvordan tilrettelægger vi vores pædagogiske læringsmiljø for de ældste børn, så det skaber 

sammenhæng til børnehaveklassen? (Dette spørgsmål gælder kun dagtilbud med børn i 

den relevante aldersgruppe.) 

Vores førskolebørn samles på sommerfuglestuen umiddelbart efter 
sommerferien med egne voksne. Dette skaber forståelse for den gruppe 
man er en del af og at man i et fællesskab bl.a. skal vise hensyn, støtte 
og motivere, indgå i en gruppe på lige fod som andre og at man hører til 
og er vigtig for gruppen. Året igennem bliver der lavet tiltag og 
aktiviteter der skal forberede børnene på den kommende overgang til 
skolen. 

Bl.a.: 

Leger vi skole en gang om ugen efter jul, hvor vi laver små opgaver og 
øver os i at sidde og fordybe os i kortere tid. Individuelt tilpasset det 
enkelte barn, så alle udfordres.  

Besøger skolen tre dage efter påske, så børnene får indblik i hvad 
skolen er for en størrelse, får besøg af skolens og Hyttens personale i 
børnehaven. 

Vi cykler ned til skolen 4-5 eftermiddage i maj og juni og børnene 
tilbringer eftermiddagen i Hytten sammen med de voksne fra 
børnehaven. 

Tager på en fælles udflugt med den nuværende 0. klasse og skolens 
personale. 

Møde i børnehaven for de kommende skolebørns forældre hvor 
personalet fra Hytten, 0. klasse og skolens leder deltager sammen med 
de voksne fra børnehaven. 

Førskolegruppens pædagog går til møde på skolen hvor hun 
gennemgår de overgangskemaer der er lavet i samarbejde med 
forældrene og fortæller om de enkelte børn. 

I efteråret besøger de nye 0. klasse børn børnehaven sammen med 
deres indskolingslærer/pædagog. 

 



 

  

 

 

Øvrige krav til indholdet i den pædagogiske 

læreplan 

 

Inddragelse af lokalsamfundet 

”Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan dagtilbuddet inddrager lokalsamfundet i 

arbejdet med etablering af pædagogiske læringsmiljøer for børn.” 

Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 29 
 

 

Hvordan inddrager vi lokalsamfundet i arbejdet med at skabe pædagogiske læringsmiljøer 

for børn? 

 

Det gør vi ved at: 

Have ugentlige indkøbsture til købmanden, hvor børnene inddrages i 
hvad vi skal købe, hvor tingene kommer fra, hvordan gør man når man 
skal ind i en butik osv. 

Besøge det lokale plejehjem hvor børnene snakker med beboerne og vi 
deltager også i små aktiviteter når vi inviteres af personalet. 

Besøge bogudlånet ( lille bibliotek ) og låne bøger med hjem og også 
læse for og med børnene mens vi er der.  

Vi besøger efterskolen og inviteres til musical og opvisninger til stor 
glæde for vores børn. 

Køber ind i den lokale gårdbutik og plukker bl.a. jordbær på deres 
marker. 



Besøg på lokale bondegårde og se på dyr og driften. Fra jord til bord. 
Her fælder vi juletræer og samler pyntegrønt. 

Blive inviteret ned på skolen til bl.a. teater og til overgang med de 
kommende skolebørn. 

Vi besøger kirken og er til børnegudstjeneste og lysgudstjeneste. Vi går 
rundt på kirkegården og ser på gravsteder og sten.  

Bruge sportspladsen bagved børnehaven til boldspil og lege. 

Besøge den lokale brandstation og får rundvisninger og prøver at sidde 
i en brandbil mm. 

Vi går og cykler til strand, skov, shelterne mm. I vores lokalområde – 
hvor er det vi bor? Og taler om hvor børnene bor henne når vi kommer 
forbi deres huse. Herved bliver børnene bekendte med deres 
lokalområde og føler sig trygge. 

 

 

 

 

 

 

Arbejdet med det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø 

”Arbejdet med det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø i dagtilbuddet skal integreres i det 

pædagogiske arbejde med etablering af pædagogiske læringsmiljøer.  

Børnemiljøet skal vurderes i et børneperspektiv, og børns oplevelser af børnemiljøet skal 

inddrages under hensyntagen til børnenes alder og modenhed.” 

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

 

Hvordan integrerer vi det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø i det pædagogiske 

læringsmiljø? 

Det gør vi ved at: 



-Have et beroligende miljø, lys, lyd, løse tæpper og mobile 
vægge/skærme. 

-Lave forskellige børnegrupper på tværs af alder og køn osv. 

- Have fokus på en god omgangstone, have respekt for hinanden og alle 
har en stemme og har ret til at blive hørt. 

- Der er ryddeligt og at dagen har en forudsigelig og genkendelig 
struktur for det enkelte barn. 

-Vi er en stor familie og der skal være trygt og rart at være i børnehaven. 

-Vi lytter til børnene, taler med børnene og går med på deres ideer. 

 

  
 
 

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 

understøtter 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: 

Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udfolder, udforsker og erfarer sig 
selv og hinanden på både kendte og nye måder og får tillid til egne potentialer. Dette skal ske 
på tværs af blandt andet alder, køn samt social og kulturel baggrund.  

Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte samspil og tilknytning mellem børn og det 
pædagogiske personale og børn imellem. Det skal være præget af omsorg, tryghed og 
nysgerrighed, så alle børn udvikler engagement, livsduelighed, gåpåmod og kompetencer til 
deltagelse i fællesskaber. Dette gælder også i situationer, der kræver fordybelse, 
vedholdenhed og prioritering. 

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø børnenes alsidige personlige 

udvikling? 

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. 

 

Vi har et miljø, hvor børnene får lov at se og interagere med hinanden på tværs af 
aldersgrupper, og hvor børnene bliver støttet i at se sig selv og hinanden som rollemodeller i 
dagligdagen. Børnene inddrages med udgangspunkt i alder og udviklingstrin, og kommer i 
kontakt med nærområdet, i form af indkøbsture, cykelture og udflugter generelt. Børnehaven 
Regnbuen er i tæt interaktion med de lokale idrætsforeninger, kirke, købmand, etc. 

 

Pædagogisk grundlag: 



Pædagogisk læringsmiljø, Forældresamarbejde, dannelse og 
børneperspektiv. 

  

 

 

  
 
 
 

Social udvikling 

”Social udvikling er udvikling af sociale handlemuligheder og 

deltagelsesformer og foregår i sociale fællesskaber, hvor børnene kan 

opleve at høre til, og hvor de kan gøre sig erfaringer med selv at øve 

indflydelse og med at værdsætte forskellighed.  

Gennem relationer til andre udvikler børn empati og sociale relationer, 

og læringsmiljøet skal derfor understøtte børns opbygning af relationer til 

andre børn, til det pædagogiske personale, til lokal- og nærmiljøet, til 

aktiviteter, ting, legetøj m.m.” 

Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 38-39 

 
 

Pædagogiske mål for læreplanstemaet: 

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

Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte fællesskaber, hvor forskellighed ses som en 
ressource, og som bidrager til demokratisk dannelse. 

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø børnenes sociale udvikling? 

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. 

 

Vi arbejder med konflikthåndtering, både i rammesatte situationer, såvel som i fri leg. Vores 
legeplads er indrettet således, at børnene har et stort areal hvor de kan 'trække sig væk', og 
afprøve sociale værktøjer. Børnene opfordres endvidere til at få skabt nye relationer og 
venskaber, med henblik på at give dem et mangfoldigt billede af hvad et venskab er. Vi taler 



med børnene om hvad en god ven er, hvilket er med til at skabe empati hos barnet og indgå i 
sociale fællesskaber. 

 

Pædagogisk grundlag: 

Dannelse og børneperspektiv, pædagogisk læringsmiljø, 
børnefællesskaber,læring, børn i udsatte positioner. 

  
 
 

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: 

Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udvikler sprog, der bidrager til, at 
børnene kan forstå sig selv, hinanden og deres omverden.  

Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn opnår erfaringer med at 
kommunikere og sprogliggøre tanker, behov og ideer, som børnene kan anvende i sociale 
fællesskaber. 

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. 

 

Vi arbejder med børnenes sprogudvikling i det daglige, ved at spørge ind til børnenes meninger i 

forskellige kontekster, samt ved at have en nysgerrig og legende tilgang til sproget i form af 



sange, rim og remser. Desuden understøttes børnene i at få sat ord på egne tanker, meninger og 

følelser i forbindelse med konstruktive konflikter og forhandlingssituationer. 

 

Pædagogisk grundlag:  

Læring, børnefællesskaber, dannelse, børn i udsatte positioner, legen, 
børnesynet, pædagogisk læringsmiljø. 

  
 
 

Krop, sanser og bevægelse 

”Børn er i verden gennem kroppen, og når de støttes i at bruge, 

udfordre, eksperimentere, mærke og passe på kroppen – gennem ro og 

bevægelse – lægges grundlaget for fysisk og psykisk trivsel.  

Kroppen er et stort og sammensat sansesystem, som udgør 

fundamentet 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: 

 Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udforsker og eksperimenterer 
med mange forskellige måder at bruge kroppen på.  

 Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn oplever krops- og 
bevægelsesglæde både i ro og i aktivitet, så børnene bliver fortrolige med deres krop, 
herunder kropslige fornemmelser, kroppens funktioner, sanser og forskellige former for 
bevægelse. 

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø 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. 

 



I sammenhæng med at børnene dagligt inddrages i praktiske gøremål og støttes af personalet i, så 
vidt det er muligt, selv at løse fysiske opgaver/udfordringer ifm. Garderobe-, spise- eller 
legesituationer, udvikler børnene såleddes også nye motoriske færdigheder, samt mod og glæde 
ved at bruge kroppen. De fysiske rammer i Børnehaven Regnbuen giver ligeledes anledning til 
motorikleg og udvikling af bevægelsesglæde, i form af vores store legeplads, samt gymnastiksal, 
hvor børnene løber, kravler og springer i rammesatte, såvel som ikke rammesatte aktiviteter. 
 
Pædagogisk grundlag: 
 
Børnefællesskab, Pædagogisk læringsmiljø, forældresamarbejde.  
 
 

Natur, udeliv og science 

”Naturoplevelser i barndommen har både en følelsesmæssig, en 

kropslig, 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: 

 Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn får konkrete erfaringer med 
naturen, som udvikler deres nysgerrighed og lyst til at udforske naturen, som giver børnene 
mulighed for at opleve menneskets forbundethed med naturen, og som giver børnene en 
begyndende forståelse for betydningen af en bæredygtig udvikling. 

 Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn aktivt observerer og 
undersøger naturfænomener i deres omverden, så børnene får erfaringer med at genkende 
og udtrykke sig om årsag, virkning og sammenhænge, herunder en begyndende 
matematisk opmærksomhed. 

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. 



Vi arbejder i hverdagen på at udvikle og sikre nogle rammer hvorunder børnenes naturlige 
nysgerrighed kan imødekommes i både den frie leg og i rammesatte situationer. Børnehaven er 
beliggende i Bovrup, hvis omgivelser er præget af natur og landbrug, hvilket vi benytter os af og 
lader børnene opleve. Vores store legeplads er endvidere ideelle rammer for at gå på opdagelse 
og finde hvirvelløse dyr/insekter, i al slags vejr, og tale om disse dyr med børnene. Endvidere 
støttes børnene i deres begejstring for at eksperimentere med de ting som kan findes på 
legepladsen: mudder, ukrudt, træ, sten, etc., hvilket er med til at give dem sanseoplevelser. 

Pædagogisk grundlag: Børnefællesskaber, pædagogisk læringsmiljø, 
læring og leg. 

 

 

  
 
 

Kultur, æstetik og fællesskab 

”Kultur er en kunstnerisk, skabende kraft, der aktiverer børns sanser og 

følelser, ligesom det er kulturelle værdier, som børn tilegner sig i 

hverdagslivet.  

Gennem læringsmiljøer med fokus på kultur kan børn møde nye sider af 

sig selv, få mulighed for at udtrykke sig på mange forskellige måder og 

forstå deres omverden.” 

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

 
 

Pædagogiske mål for læreplanstemaet: 

 Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn indgår i ligeværdige og 
forskellige former for fællesskaber, hvor de oplever egne og andres kulturelle baggrunde, 
normer, traditioner og værdier.  

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

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø, at børnene gør sig erfaringer med 

kultur, æstetik og fællesskab? 

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. 

Vi lægger vægt på at det enkelte barn får lov til at udtrykke egne ideer og tanker i fællesskabet. 
Med udgangspunkt i en god dialog med forældre, samt en åben og anerkendende tilgang til 
barnet og dets habitus, taler vi dagligt m. Børnene om vores forskelligheder - og om vores 
ligheder. Kultur er jo ligeledes noget som vi sammen skaber, bl.a. I form af kreative projekter, 
sange og lege ifm. De temaer vi løbende arbejder med. I børnehaven Regnbuen fastholder vi 
desuden årlige traditioner, såsom æbleuge i høsten, halloween og jul, hvilket er noget som 
børnene i løbet af deres gang 3 år i børnehaven lærer at kunne genkende og støtte de mindre 
børn i at være deltagende omkring. 

Pædagogisk grundlag: 

Pædagogisk læringsmiljø, dannelse og børneperspektiv, 
børnefællesskaber. 

  
 
 

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 

pædagogiske mål og herunder en vurdering af sammenhængen mellem det pædagogiske 

læringsmiljø i dagtilbuddet og børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse.  



Evalueringen skal offentliggøres. 

Lederen af dagtilbuddet er ansvarlig for at sikre en løbende pædagogisk dokumentation af 

sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og børnenes trivsel, læring, udvikling og 

dannelse. Den pædagogiske dokumentation skal indgå i evalueringen.” 

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

 

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. 

 

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 pædagogiske 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. 

Vi evaluerer og dokumenterer bl.a.: 

-Ved hjælp af evaleringsskemaet  ( Tegn på Læring )ved udvalgte 
aktiviteter f.eks. udfra årshjul og aktivitetsplan. 

-Referater fra p-møder hvor vi drøfter og evaluerer aktiviteter og nye 
tiltag. 

-Erfaringsudveksling i det daglige om alle børn, til diverse møder og i 
det tværfaglige samarbejde. 

-Dagens ting/bog/sang i skabet og små sætninger på tavlerne. 

-Ved ugentlige og månedlige opslag og nyhedsbreve på tavlen og på 
intra. 

-Billeder og beskrivelser på skærm og intra. 

 

 
 

Hvordan evaluerer vi arbejdet med den pædagogiske læreplan, som skal foretages mindst 

hvert andet år? 



Her kan I fx kort beskrive, hvordan evaluering af læreplanen kan ses i forhold til jeres 
evalueringskultur i hverdagen. 

På p-møder evalueres løbende og en gang årligt evalueres og drøftes 
læreplanen på et bestyrelsesmøde.  

Personalet fremlægger og bestyrelsen kan stille spørgsmål, undre sig, 
supplere osv. 

  
 

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 

 

  

 

https://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. 

   
 

 
 

 


