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Arbejdet med det fælles pædagogiske grundlag 
         

                                              
Elementerne (rygraden, den 
blå blomst) 

Beskrivelse 
Hvordan kan man konkret opleve det som barn hos jer gennem hele 
dagen?  

Udfordringer 
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 Barnesynet. Det at være barn 
har værdi i sig selv. 
 

Definition:  
-Børn dannes gennem de relationer, de færdes i. 
-Børn har brug for omsorg, udfordringer, tillid og forventninger fra 
voksne. 
-Børn har brug for at blive set/hørt og forstået af voksne, som forholder 
sig til barnet og barnets adfærd. 
Som barn:  
Nærværende voksne;  
I dialog med børnene,  
Tror på, at barnet kan efterleve den voksnes forventninger –  
Anerkender barnets følelser/gode gerninger -   
Er, hvor børnene er, lytter til dem, trøster dem, -  
Minder børnene om deres gode adfærd/gerninger.  
”Gider” at ”bøvle” med børn, -  
Børnene kan stole på, de ved, hvor vi er/ hvor de har os –  
Gøre barnet klart, at den voksne har styr på tingene/rutinerne 

-Når informationer til kolleger fylde mere  
 end opmærksomhed på børnegruppen. 
-Siger vi godmorgen på samme måde til  
 alle børn?  
-Tid til det enkelte barn (normering) 
-Når forældre vil sætte dagsordenen. 

 
 

Dannelse og børneperspek-
tiv. Børn på fx 2 år og 4 år 
skal høres og tages alvorligt 
som led i starten på en dan-
nelsesproces og demokratisk 
forståelse. 
 

Definition: 
- Vi tager udgangspunkt i barnets personlighed og kompetence, børne 
 nes spor følges i leg, fortælling  
-Dannelse fylder tidligt i barnets liv; adfærd og relation til andre menne 
 sker små, som store. 
-Dannelse sker ud fra vores danske begreber/ værdier og normer. 
 Som Barn: 
 Kende til egne og andres grænser 

-Hvordan indhenter vi børnenes perspek 
 tiv? 
-Nutidens børnekultur udfordrer (børns  
 tiltale til voksne og andre børn. 
-Forventningsafstemning med foræl 
 dre(ikke kun ved opstart i børnehuset) 
-Uenighed om dannelsesbegrebet 

Legen. Legen har en værdi i 
sig selv og skal være en gen-
nemgående del af et dagtil-
bud. 
 

Definition af leg:  
-Fantasi – Udforskning – Samspil af elementer (ex.sociale kompeten 
 cer/materialer) 
Som barn:  
Børns relationer styrkes i legen  
Holde øje med legen, den voksne skal placere sig strategisk ved le-
gene.  
Giv tid nok til leg.  

-Hvad er leg for et barn? Barn fortæller,  
 det ikke leger med andre børn. 
-Hvad er leg for voksne? Voksne ser bar 
 net leger med andre! 
-Skal der ryddes op efter hver leg? 
-Børn skal præstere, megen voksen sty 
 ring. 
-Forventningsafstemme med forældrene,  
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Legen styrker indre regulering(selvreguleringskompetence) 
 

 hvilken betydning legen har hos os. 
-Vær obs på at følge barnets spor(følg bør 
 nenes ideer til leg/ hvad er de optagede  
 af) 
-Giv tid nok til leg  

Læring. Læring skal forstås 
bredt, og læring sker fx gen-
nem leg, relationer, planlagte 
aktiviteter og udforskning af 
naturen og ved at blive ud-
fordret. 

Definition 
-Børn lærer gennem de relationer og kontekster de færdes i.  
-Børn har brug for at blive forstået og motiveret for at lære. 
Som barn:  
Nærværende personale som i perioder tematiserer læring ex. bevæ-
gelse, teater, sprogstimulation  

-Børnekulturen, barnet er i centrum. 
-Teknologien udfordre både, at IT fylder  
 meget i hjemmet, og de spil på ipad, børn  
 ofte refererer til. 
-Forældre skal være deres ansvar bevidst  
 ift. påvirkning af barnet og barnets læ 
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 Forældre skal være deres ansvar bevidst ift. påvirkning af barnet(mi-

niforældremøder, samtaler) 
 
 

 ringskurve 

Børnefællesskaber. Leg, dan-
nelse og læring sker i børne-
fællesskaber, som det pæda-
gogiske personale fastsætter 
rammerne for. 
 

Definition: 
-Relationsarbejde 
Som barn:  
Samlinger, hvor børn ser hinanden, roser hinanden og klapper af hin-
anden, skal samarbejde og være afhængig af hinanden.  
Voksne støtter børn i at bede om hjælp hos hinanden i stedet for hos 
en voksen. 

-Når forældre blander sig, og f.eks. ikke vil  
 invitere et bestemt barn hjem,  
-Når personalenormeringen ændre sig, og  
 påvirker den planlagte aktivitet.  
-Enkelte børn som ikke vil deltage, og der  
 mangler en anden voksen til at tage sig af  
 det enkelte barn(alenearbejde)  
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Afslapningsmassage,  
Legegrupper –  
Voksne sætter aktiviteter i gang,   
Ser alle børn.  
Præsentere nye legemuligheder.  
Det fælles 3. enten legen eller den voksne.  

-Hvis personalet bliver for forstående  
 overfor forældrene, huske på, at vi er de  
 professionelle, den rolle skal vi holde.  
-Relationsarbejdet kan fylde meget, men  
 vi ser/hører ikke alt 
-Når nogle børn stempler hinanden. 

Pædagogisk læringsmiljø. Et 
trygt og stimulerende pæda-
gogisk læringsmiljø er ud-
gangspunkt for arbejdet med 
børns læring. 

Definition:  
-De voksnes refleksion, sprogbrug og handlinger.  
-Fokus på kerneopgaven.  
-Anerkende hinandens faglige handlinger.  
Som barn:  

-Opmærksomhed på voksnes magtposi 
 tion  
-Struktur i legen  
-Tydelighed fra voksnes side   
-Plads til fordybelse ift. mange opgaver   
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 Voksne lytter til børn  

Voksne deltager i børns leg(med på en lytter) –  
Struktur i hverdagen  
Voksne leder og fordeler 

-Voksne skal italesætte, når de skal andet  
 en leg(går fra stuen) 
-Rollelegen; at dele  
-Børn, som flagre rundt blandt legene. –  
-Ikke kun at levere negative historier til  
 forældre. 
 

Forældresamarbejde. Et godt 
forældresamarbejde har fo-
kus på at styrke både barnets 
trivsel og barnets læring. 

Definition: 
-Vigtigst for samarbejdet er god dialog og kontakt.  
-Afholde møder med forældrene.  
Som barn/familie: 

-Forældre går for lidt op i, hvad vi laver  
 med deres børn. (påvirker arbejdsglæ 
 den) 
-Når forældrene ikke vil samarbejde/ ikke  
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Arbejdet med det fælles pædagogiske grundlag 
         

                                              
Have empati uden at være for personlig. 
En professionel afstand.  
Ydmyghed og nærværende i relationen med forældre.  
Familiecafe. 

 ser vores bekymring  
-Når familiecafeer nedprioriteres 
-Når forældrene snakker ned om hinan 
 den og hinandens børn. 
 

Børn i udsatte positioner. 
Alle børn skal udfordres og 
opleve mestring i lege og ak-
tiviteter. 
 

Definition:  
Et barn, hvor vilkår omkring barnet udfordrer, ex. familien har svag til-
knytning til arbejdsmarkedet/uddannelse, kaotisk opvækst, psykisk 
ustabilitet i hjemmet 
Som barn: 
Små grupper  

-Når personalet er fyldt op af et barns ad 
 færd, hvordan bevarer man så den god 
 relation? Lader en kollega tager over?  
-Alenearbejde, når et barn trækker sig,  
 hvordan kommer barnet med i fællesska 
 bet. Hvor skal fokus lægges? på gruppen  
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Aktivitet tilpasset barnets udvikling/situation  
Personalets relation og kendskab til barnet  
Personalets positionering ift. hinanden, rum og børn  
Voksenstyrede aktiviteter. 
Voksne tackler børnene individuelt, fordi de er forskellige og reagerer 
på forskellige måder. 

 af børn eller på barnet, som trækker sig.  
-Vi tackler børnene individuelt, fordi de er  
 forskellige og reagere på forskellige må 
 der. 
-Vi har ikke nok tid til det enkelte barn. 
-Samarbejdet ml. forældre og institution. 
 

Sammenhæng og overgange 
ved alle skift. Sammenhæng 
handler blandt andet om at 
understøtte børns sociale 

Definition: 
Et skift fra en kontekst til en anden, ex. dagtilbud til skole – hjem til in-
stitution – aktivitet til spisning – vuggestue til børnehave 
Som barn: 

-Loyalitet overfor tidsskema(mødeplan) 
-Når aktiviteter forstyrres 
-Når gode ideer/aftaler glider ud 
-Når skiftet bliver en selvfølgelighed 
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kompetencer, tro på egne ev-
ner, nysgerrighed mv. 
 

Viser børn/forældre, hvor ting er: toilet, kopper – køkken osv. så børn 
bliver bekendt med omgivelser/rutiner  
Skabe tryghed mellem personale/forældre, så børnene føler sig 
trygge ved at være her... det bliver ok at aflevere.  
Italesætte, når vi ser en god leg er igang...” Iiiih, hvor I hygger jer” 
”hvor er I gode til at lege.” 
Opfordre børnene til at se hinanden  
Voksne er med i lege,  
Voksen vælger, hvem der leger sammen, sidder ved børnene og forsø-
ger at skabe nye relationer.  
Bruge rød –gul – grøn + timetimer. 

-Jobswop, som glider ud ex. skole/dagtil 
 bud 
-Manglende handling på gode input 
-Personalefravær. 
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Evaluerende pædagogisk 
praksis. 
Evaluerende pædagogisk 
praksis handler om at evalu-
ere sammenhængen mellem 
det pædagogiske lærings-
miljø og børnegruppens triv-
sel, læring, udvikling og dan-
nelse. 

Hvilke redskaber anvender I til selvevaluering og hvor ofte? 
Vores evalueringsredskab er ”Skema til handling/ udvikling,” ske-
maet udfyldes ved projekter/KIDS, her præciserer punktet; Opfølg-
ning, hvornår/hvordan der følges op.  
-Dialog på stuemøder  
-MarteMeoforløb referater. 
-TOPI forældresamtaler 2 gange årligt 
-En gang årligt (juni) evalueres læreplansarbejdet samlet på persona 
 lemødet.  

- Hvordan vi får forældrene med, hvordan 
  gør vi dem interesseret i læreplanen? 
- Kommentar: læreplansblomsten gøres 
  synlig i huset. 
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 -Læreplanen skal være udfyldt i alle felter(elementer og temaer) til  

 juli 20 
 
 
 

   
Er der nogen i personale-
gruppen, der ikke kender til 
elementerne i det fælles pæ-
dagogiske grundlag? 
 

Nej 
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Hvis Ja, beskriv hvordan I vil 
arbejde med at få dem op-
lært. 
 
Hvis Nej: Godt!!  
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Arbejdet med de seks læreplanstemaer  
 

3-6 år 
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De pædagogiske mål, 2 for 
hvert læreplanstema – det 
pædagogiske læringsmiljø. 

Beskrivelse 
Hvordan kan man konkret opleve det som barn hos jer? 

Udfordringer 
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 Læreplanstema nr. 1: Alsidig 
personlig udvikling 

1) Det pædagogiske læ-
ringsmiljø skal under-
støtte, at alle børn ud-
folder, udforsker og 
erfarer sig selv og hin-
anden på både kendte 
og nye måder og får 
tillid til egne potentia-
ler. Dette skal ske på 
tværs af blandt andet 
alder, køn, social og 
kulturel baggrund. 
 

2) Det pædagogiske læ-
ringsmiljø skal under-
støtte samspil og til-
knytning mellem børn 
og det pædagogiske 
personale og børn 
imellem. Det skal være 
præget af omsorg, 
tryghed og nysgerrig-
hed, så alle børn ud-
vikler engagement, 
livsduelighed, gåpå-
mod og kompetencer 
til deltagelse i fælles-
skaber. Dette gælder 
også i situationer, der 
kræver fordybelse, 

Hvert halve år laver vi trivselsvurderinger ( TOPI; ex. social, psykisk, 
motorisk, kognitiv udvikling)af hver enkelt barn, og afholder efterføl-
gende forældresamtaler. 
Vi: 
-beskriver, hvordan børnehuset hjælper barnet med videre udvikling  
 samt, hvad forældrene kan gøre derhjemme for at fremme udvikling. 
-tager hensyn til forskelligheder, arbejder enkeltvis med de behov  
 hvert barn har, og etablerer dem også i fællesskabet på stuen.  
-opdeler børnegruppen i mindre grupper for at lave specifikt målret 
 tede aktiviteter ( især sproglige) som passer bedst muligt til den en 
 kelte aldersgruppe eller udviklingszone.  
-understøtter barnet på legepladsen ved at finde forskellige legered 
 Skaber, så den gode leg kan forsætte.  
-støtter ved at få gjort en tegning/ perleplade mm. færdig, som vil 
være svært at få klaret alene.  
-holder dagligt samling med aktiviteter, hvori børnene træner deres  
 fortælleevne, hukommelsen, og følelse af at være enkelt individ med  
 en stor betydning i fællesskabet:  
-snakker om forskellige emner, hvor vi inddrager børnene og deres  
 oplevelser. Børnene markere sig ved håndsoprækning og kommer  
 med deres input.  
-læser ( dialogisk læsning),   
-synger,  
-har bevægelseslege,  
-leger med musikinstrumenter,  
-laver hukommelseslege. 

Når forældre ”glemmer” deres del af afta-
len. 
Normering 
Personalefravær 
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 vedholdenhed og prio-
ritering. 

 

Læreplanstema nr. 2: So-
cial udvikling 
1) Det pædagogiske læ-

ringsmiljø skal under-
støtte, at alle børn tri-
ves og indgår i sociale 
fællesskaber, og at alle 
børn udvikler empati 
og relationer. 
 

2) Det pædagogiske læ-
ringsmiljø skal under-
støtte fællesskaber, 
hvor forskellighed ses 
som en ressource, og 
som bidrager til demo-
kratisk dannelse. 

 

Vi:  
-holder daglige samlinger 
-understøtter børnene gennem leg 
-har legegrupper 
-afvikler teater 
-har voksen ledelse; børnene sættes sammen i legegrupper for at 
 danne andre relationer. 
-øver børnene i at lære at dele og hjælpe hinanden 
-øver børnene i at vente på hinanden ved bla. spisning –kø ved toilet 
 tet –spiller fysiske spil. 
 
 
 

Normering. 
Manglende forældreansvar. 
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Læreplanstema nr. 3: Kom-
munikation og sprog  

1) Det pædagogiske læ-
ringsmiljø skal under-
støtte, at alle børn ud-
vikler sprog, der bidra-
ger til, at børnene kan 

Vi: 
-holder daglige samlinger. 
-samtaler med børnene 
-læser dialogisk læsning/højtlæsning. 
-synger – sanglege 
-leger bevægelseslege i hallen  
-taler med børnene om ordenes betydning. 
-øver rollelege. 
- forlænger Kanon Villads fra Valby, ud over den anbefalede periode 
-storebørnsgruppen opfører teater. 
 

Børnenes manglende koncentration 
Forældre, der ikke læser med/for deres 
barn. 
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forstå sig selv, hinan-
den og deres omver-
den. 
 

2) Det pædagogiske læ-
ringsmiljø skal under-
støtte, at alle børn op-
når erfaringer med at 
kommunikere og 
sprogliggøre tanker, 
behov og ideer, som 
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børnene kan anvende i 
sociale fællesskaber. 

 

Læreplanstema nr. 4: Krop, 
sanser og bevægelse  

1) Det pædagogiske læ-
ringsmiljø skal under-
støtte, at alle børn ud-

Vi: 
-laver sanseforløb med børnene, hvori vi arbejder med de 5 sanser:  
 lytte, smage, føle, syns og lugtesansen. 
-tager hver 14. dag op i vores lokale sportshal, hvor vi leger med de  
 redskaber, hallen tilbyder og har forskellige voksenstyret aktiviteter. 
-råder(og bruger) vores fantastiske store og dejlige legeplads med 
 mange muligheder for fysisk udfoldelse og stimulering af sanserne. 
-laver en årlig blomster/ familiedag, hvor børnenes familiemedlem 
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forsker og eksperimen-
terer med mange for-
skellige måder at 
bruge kroppen på. 
 

2) Det pædagogiske læ-
ringsmiljø skal under-
støtte, at alle børn op-
lever krops- og bevæ-
gelsesglæde både i ro 

 mer bliver inviteret til at plante blomster og lave snobrød.  
-har en høj som bliver til kælkebakken om vinteren,  
-har bygget insekthotel 
-leger vi vandkamp(sommer)  
-nyder alt den tid udendørs, som vi kan komme til.  
-har turdage hver 14. dag hvor vi tager ud i lokalområdet eller med  
 bus til de nærliggende byer og skovområder.  
-besøger kirken, snakker om traditioner og kigger på gravsten.  
-tager på udflugt til Mindeparken, hvor børnene får brugt deres krudt  
 på at løbe op og ned, og vi leger ved det nybygget shelterområde. 
-besøger biblioteket, som ofte tilbyder arrangementer, vi deltager i,  
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og i aktivitet, så bør-
nene bliver fortrolige 
med deres krop, her-
under kropslige for-
nemmelser, kroppens 
funktioner, sanser og 
forskellige former for 
bevægelse. 

 

-tager i det Røde Pakhus og ser teater/koncerter,  
-besøger Kløverhaven,  
-har jævnligt arrangementer med naturskolen  
-synger mange forskellige sange med fokus på kropsdele  
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Læreplanstema nr. 5: Natur, 
udeliv og science  

1) Det pædagogiske læ-
ringsmiljø skal under-
støtte, at alle børn får 
konkrete erfaringer 
med naturen, som ud-
vikler deres nysgerrig-

Vi: 
-følger Kanon, og udvider Krible/Krable i samarbejde med 0 kl. på Bo 
 eslunde Skole. 
-holder båldage. 
-tager på ture til skov/strand 
-bruger legepladsens herligheder; smådyr/insekter/træer/buske 
-benytter Naturskolens arrangementer 
 

Børnene har svært ved at give plads til 
hinanden, når vi ”underviser” i naturen. 
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hed og lyst til at udfor-
ske naturen, som giver 
børnene mulighed for 
at opleve menneskets 
forbundethed med na-
turen, og som giver 
børnene en begyn-
dende forståelse for 
betydningen af en bæ-
redygtig udvikling. 
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2) Det pædagogiske læ-

ringsmiljø skal under-
støtte, at alle børn ak-
tivt observerer og un-
dersøger naturfæno-
mener i deres omver-
den, så børnene får er-
faringer med at gen-
kende og udtrykke sig 
om årsag, virkning og 
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sammenhænge, herun-
der en begyndende 
matematisk opmærk-
somhed. 

 

Læreplanstema nr. 6: Kultur, 
æstetik og fællesskab  

Vi: 
 -tager jævnligt på besøg i Boeslunde kirke, hvor vi snakker om kir 
 kens begivenheder og den kristne tro. Til jul har vi en fast tradition  
 med at komme til julegudstjeneste i kirken, hvor præsten fortæller 
 om Jesus fødsel.  
-fejre de danske traditioner, 
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1) Det pædagogiske læ-

ringsmiljø skal under-
støtte, at alle børn ind-
går i ligeværdige og 
forskellige former for 
fællesskaber, hvor de 
oplever egne og andres 
kulturelle baggrunde, 
normer, traditioner og 
værdier. 
 

-bruger de tilbud, som kommunen tilbyder af teater/koncerter:  
-tager på Boeslunde skole, når 3. Klasserne på invitere os på en teater 
 forestilling, som de selv har lavet.  
 
Vi: 
-har et godt samarbejde med Boeslunde plejehjem, hvor børn og æl 
 dre laver gymnastik sammen med en plejer. Vi synger sange sammen 
 og laver forskellige bevægelseslege. Til fastelavn bliver vores Solsik 
 kegruppe inviteret på plejehjemmet for at fejre fastelavn.  
-samarbejder med Boeslunde skole, 
-afholder vi en fælles motionsdag, hvor børnehusets og skolens perso 
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2) Det pædagogiske læ-

ringsmiljø skal under-
støtte, at alle børn får 
mange forskellige kul-
turelle oplevelser, både 
som tilskuere og aktive 
deltagere, som stimule-
rer børnenes engage-
ment, fantasi, kreativi-
tet og nysgerrighed, og 

 nale planlægger forskellige aktiviteter for selve dagen.  
-er kreative med vores børnegrupper og bruger lækre materialer, 
-finder genbrugsmaterialer vi kan bruge i vores kreativiteter.  
-samler skotøjsæsker til sansekasser og syltetøjsglas, vi maler  
 eller pynter med decopage.  
-inddrager naturen i vores kreative aktiviteter, 
-bruge vores lokalområde samt tager på tur til skov og strand, hvor vi  
 samler sten, grene, blade, blomster og mange andre ting.  
-tager vi på frugt/ bær tur og samler blommer, æbler og brombær,  
 som vi bruger i forskellige retter og guffer ved frugttid på stuerne.  
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Arbejdet med det fælles pædagogiske grundlag 
         

                                              
at børnene får erfarin-
ger med at anvende 
forskellige materialer, 
redskaber og medier. 

 
Er der nogen i personale-
gruppen, der ikke kender til 
de 6 læreplanstemaer og de 2 
mål for hvert tema? 
 

Nej 
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Arbejdet med det fælles pædagogiske grundlag 
         

                                              
Hvis Ja, beskriv hvordan I vil 
arbejde med at få dem op-
lært. 
 
Hvis Nej: Godt!!  
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Arbejdet med de seks læreplanstemaer  

0 – 3 år 

 
 

De pædagogiske mål, 2 for hvert lære-
planstema – det pædagogiske lærings-
miljø. 

Beskrivelse 
Hvordan kan man konkret opleve det som barn hos jer? 

Udfordringer 
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 Læreplanstema nr. 1: Alsidig personlig 
udvikling 

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

 
2) Det pædagogiske læringsmiljø 

skal understøtte samspil og til-
knytning mellem børn og det 
pædagogiske personale og børn 
imellem. Det skal være præget 
af omsorg, tryghed og nysgerrig-
hed, så alle børn udvikler enga-
gement, livsduelighed, gåpåmod 
og kompetencer til deltagelse i 
fællesskaber. Dette gælder også 
i situationer, der kræver fordy-
belse, vedholdenhed og priori-
tering. 

 

1) Vi arbejder med: 
-Ugeplaner og små læringsgrupper for at skabe kvalitet i  
 dagligdagen, og opmærksomhed på det enkelte barns  
 behov, samt muligheden for at støtte børnene i deres  
 læreprocesser.  
-Fokus på børnenes kompetencer, dannelse, selvværd og  
 zonen for nærmest udvikling, hvor fx selvhjulpenhed.  
-Opmærksomhed på vores voksenroller, og arbejder  
 bl.a. ros, guidning og anerkendelse til børnene 
2)  
Vi arbejder med læring gennem hele dagen; 
-Voksenstyrede aktiviteter.   
-Små opsatte læringsmiljøer, fx tegnebord el. LEGO på  
 gulvet. 
-Organiserede læringsgrupper, der tager afsæt i den  
 aktuelle børnegrupper, samt børnenes kompetencer og  
 zonen for nærmeste udvikling. 
-Frit læringsrum med en trækplaster aktivitet, i form af  
 en voksen sætter en aktivitet i gang, som fx puslespil el.  
 byggeklodser på gulvet. 
-Målet er, at alle børn får mulighed for aktiv deltagelse i 
børnefællesskaberne. Vi se efter følgende tegn:  

- At barnet er i samspil med andre børn og voksne.  
- At børnene gerne vil deltage.  
- At vi sammensætter små grupper ud fra forskellige 

behov (alder og køn). 

- Sygdom i blandt både børn og voksne. 
- Møder. 
- Vejret. 
- De fysiske omgivelser. 

 
Dertil kan selve børnegruppen være en udfordring ift. at tilpasse 
lærings niveauet i læringsgrupperne.  
Børnenes manglede deltagelse eller tilstedeværelse være en hin-
dring ift. det pædagogiske læringsmiljø og ikke mindst det indivi-
duelle barns udviklingsbehov. 
 
Forældresamarbejdet kan være en udfordring, da børnene deler 
meget af deres tid mellem hjemmet og institutionen. Deres ud-
vikling sker begge steder og det kan det være svært at tilgodese 
det, der er optimalt for barnet. 
 

Læreplanstema nr. 2: Social udvikling 
1) Det pædagogiske læringsmiljø 

skal understøtte, at alle børn tri-
ves og indgår i sociale fællesska-
ber, og at alle børn udvikler em-
pati og relationer. 

 

1) Vi arbejder med: 
-at skabe forskellige fællesskaber for børnene sammen  
 sat ud fra alder, køn, interesse, udfordringer og behov.  
-små grupper  
-børnenes oplevelse af at være en del af “hele”  
 børnehusets fællesskab. 
-børnenes følelser ved at være nærværende, omsorgs  
 fulde voksne.  

- Sygdom i blandt både børn og voksne. 
- Møder. 
- Vejret. 
- De fysiske omgivelser. 

 
Dertil kan selve børnegruppen være en udfordring ift. at tilpasse 
lege og aktiviteterne børnenes forskellige udviklingsniveauer. 
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 2) Det pædagogiske læringsmiljø 
skal understøtte fællesskaber, 
hvor forskellighed ses som en 
ressource, og som bidrager til 
demokratisk dannelse. 

 

-at hjælpe børnene med at skabe relationer til de andre  
 børn uanset alder, ressourcer og kultur.  
-at hjælpe med at ”forstørre” børn, som bevæger sig på 
 kanten af legefællesskaberne,  
-indgå i børnenes leg med henblik på at støtte børn så de  
 bliver en del af legefællesskabet.  
-opmærksomhed på, at nogle børn af og til er  
 ekskluderet, og at de voksne har ansvaret for at hjælpe  
 børnene ind i fællesskabet igen. 
2) Vi er opmærksomme på: 
 -at følge børnenes spor og initiativer i løbet af dagen, de  
 kan fx opstå omkring de voksnes initiativer/lege og  
 aktiviteter, sanglege og oplevelser, børnene har haft i  
 løbet af morgenen. 
-Vi: 
-skaber aktiviteter el. lege, så børnene kan vælge til eller  
 fra, alt efter deres behov og interesse.  
-italesætter overfor børnene, at det er fint at være  
 forskellige og fremhæver forskellighederne.  

Forældresamarbejdet kan også være en udfordring, da børnene 
deler meget af deres tid mellem hjemmet og institutionen. Der-
for sker meget af deres udvikling begge steder og under visse 
forhold kan det være svært at tilgodese det der er i barnet bed-
ste interesse. 

Læreplanstema nr. 3: Kommunikation 

og sprog  

1) Det pædagogiske læringsmiljø 
skal understøtte, at alle børn ud-
vikler sprog, der bidrager til, at 
børnene kan forstå sig selv, hin-
anden og deres omverden. 

 
2) Det pædagogiske læringsmiljø 

skal understøtte, at alle børn op-
når erfaringer med at kommuni-
kere og sprogliggøre tanker, be-
hov og ideer, som børnene kan 
anvende i sociale fællesskaber. 

1) Vi:  
-snakker med børnene om forskellige emner, fx dyr  
-samtaler hvor vi følge barnets initiativ.  
-opfordre børnene til at deltage i samtalerne, og er  
 bevidste om at være tålmodig i dialogen, så børnene  
 oplever at blive hørt. 
-bekræfter barnet i, at det er blevet set og hørt, både  
 nonverbalt og verbalt. 
-bevidstgør egen og andres kommunikation og sprog. 
-sætter ord på egne og andres følelser, handlinger og  
 “tanker”. 
-afkoder og aflæser omverdenen. 
- giver børnene tid til at bruge ord, frem for handlinger. 
2) Vi: 
-bruger sproget til at styrke fællesskabet, ved at  

- Sygdom i blandt både børn og voksne. 
- Møder. 
- Vejret. 
- De fysiske omgivelser. 
- At give tid og plads til alle. 
- At lære børnene at give plads til hinanden. 
- At blive afbrudt af praktiske opgaver. 

 
Dertil kan selve børnegruppen være en udfordring ift. at tilpasse 
børnenes sproglige kompetencer og kommunikative handlinger 
ind i både voksne initierede lege og aktiviteterne, samt den frie 
lege.  
Ligeledes kan børnenes forskellige sprog- og kommunikationsni-
veauer påvirke deres deltagelse i børnefællesskabet, deres gene-
relle trivsel i børnegruppen og på stuen.  
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   benævner initiativer, handlinger, følelser og tanker. 
-opmuntre børnene til at være aktive deltagende. – 
-understøtter, guider og observerer børnenes sproglige  
 kompetencer ved at veksle mellem at gå foran, ved  
 siden af og bagved barnet. 
-anvender bevidst musik, sang, rim og remser og rytmer 
 sprogstimulerende. 
-læser dialogisk for at styrke børnenes ordforråd og  
 kommunikative kompetencer. 

 
Børnenes sproglige- og kommunikative handlinger og niveauer 
kan også udgøre en udfordring for personalet i forbindelse med 
“alle” handlinger på stue, da vi i visse tilfælde “tolker”på det bar-
net kommunikere. 
 
Forældresamarbejdet kan også være en udfordring, da børnene 
deler meget af deres tid mellem hjemmet og institutionen. Der-
for sker meget af deres udvikling begge steder og under visse 
forhold kan det være svært, at tilgodese det der er i barnet bed-
ste interesse. 
 
Ligeledes kan personalets placering/ positionering ift. børnene 
(hvis de fx leger bagved os, så vi ikke kan se dem) være en udfor-
dring. Eller når vi ikke forstå barnets initiativ/ hensigt, og vi der-
ved ikke kan tolke barnet. 

Læreplanstema nr. 4: Krop, sanser og 

bevægelse  

1) Det pædagogiske læringsmiljø 
skal understøtte, at alle børn ud-
forsker og eksperimenterer med 
mange forskellige måder at 
bruge kroppen på. 

 
2) Det pædagogiske læringsmiljø 

skal understøtte, at alle børn op-
lever krops- og bevægelsesglæde 
både i ro og i aktivitet, så bør-
nene bliver fortrolige med deres 
krop, herunder kropslige for-

1) Vi: 
 -arbejder med bevægelse.  
-har bevidst udvalgt forskellige legeredskaber, som  
 udfordrer forskellige elementer af børns motoriske og  
 sanselige udvikling.  
-indretter stuen til, at der er plads til motoriske  
 aktiviteter.  
-har hallen til rådighed en gang hver anden uge, hvor vi  
 laver forskellige motoriske aktiviteter.  
-tager på gåture og løbecykelture i nærområdet.  
-bruger nærområdets muligheder for forskellig fysisk  
 udfoldelse såsom hallen, sportspladsen, legepladsen,  
 skaterbanen og skov.  
-benytter dagligt vores legeplads, som indbyder til at  
 løbe, klatre, rutsje, snurre rundt, gynge og cykle. – kan 
 indrette et puderum, og udforske sanserne gennem  
 forskellige aktiviteter. 
-italesætter børnenes bevægelser og kropslige  

- Sygdom i blandt både børn og voksne. 
- Møder. 
- Vejret. 
- De fysiske omgivelser. 

 
Dertil kan selve børnegruppen være en udfordring ift. at tilpasse 
børnenes udviklingsmæssige niveau, så alle har mulighed for at 
udforske deres kropslige udfoldelser i “zonen for nærmest udvik-
ling”.  
 
Ligeledes kan barnets egen grænse også være en udfordring ift. 
at barnet fx er forsigtig el. usikker på sine egne kompetencer og 
evner. 
 
Personalets egne grænser for lege og aktiviteter kan være en ud-
fordring ift. at børnene får lov til at udforske “zonen for nærme-
ste udvikling”. Dette gælder også ift. forældrenes grænser, der-
for er det vigtigt med et godt forældresamarbejde. Hvori der er 
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 nemmelser, kroppens funktio-
ner, sanser og forskellige former 
for bevægelse. 

 

 udfoldelser.  
-sætter vi ord på det de måtte sanser omkring dem ift.  
 at gøre børnene bevidste om det, deres krop må føle,  
 og hvad og hvordan kroppen kan og ikke kan, samt  
 hvad elementerne hedder.  
2) Vi: 
-støtter og udvikler børns kropsforståelse, sanser og  
 kropsbevidsthed.  
-motiverer børnene til at bruge kroppen, sanserne og  
 prøve nye ting i fællesskab ved at være gode  
 rollemodeller. 
-er opmærksomme på, at barnet skal opleve glæde ved  
 sanseoplevelser, fysisk udfoldelse, samt ved at bruge og  
 mærke sin egen krop.  
-arbejder med, at barnets kondition og udholdenhed  
 styrkes ved at motivere og udfordre barnets  
 grænser. 
-er opmærksomme på, at børnene skal have mulighed  
 for at opleve krops- og bevægelsesglæde, samt at de  
 bliver fortrolige med deres krop og sanser.  
 -arbejder med at give børnene mulighed og plads til,  
 at udforske, initiere og afvise på deres egne præmisser,  
 grænser og følelser.  
-bruger mundstimulering –kropsmassage- sanglege og  
 rytmik – kreative udfoldelser med fx maling, lim og  
 tilhørende elementer. 

tillid til personalets vurderinger og faglige viden vedr. bl.a. bar-
nets udviklingsniveau, zonen for nærmest udvikling og ikke 
mindst ift. sikkerhed. 
 
Forældresamarbejdet kan også være en udfordring, da børnene 
deler meget af deres tid mellem hjemmet og institutionen. Der-
for sker meget af deres udvikling begge steder og under visse 
forhold kan det være svært, at tilgodese det der er i barnet bed-
ste interesse. 

Læreplanstema nr. 5: Natur, udeliv og 
science  

1) Det pædagogiske læringsmiljø 
skal understøtte, at alle børn får 
konkrete erfaringer med natu-

1)  Vi: 
-udforsker naturen omkring os 
-følger med i forandringerne i årstiderne.  
-kigger på insekter i forstørrelsesglas, og kigger op i 
 himlen og ser på skyernes forandringer.  
-hopper i vandpytter, leger med mudder, laver  
 vandbaner og vandleg.  
-sår frø, som vi ser spirer, og efterfølgende udplantes.  

- Sygdom i blandt både børn og voksne. 
- Møder. 
- Vejret. 
- De fysiske omgivelser. 

 
Dertil kan selve børnegruppen være en udfordring ift. børnenes 
individuelle udviklingsniveau, hvori deres udforskelse, forståelse, 
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 ren, som udvikler deres nysger-
righed og lyst til at udforske na-
turen, som giver børnene mulig-
hed for at opleve menneskets 
forbundethed med naturen, og 
som giver børnene en begyn-
dende forståelse for betydnin-
gen af en bæredygtig udvikling. 

 
2) Det pædagogiske læringsmiljø 

skal understøtte, at alle børn ak-
tivt observerer og undersøger 
naturfænomener i deres omver-
den, så børnene får erfaringer 
med at genkende og udtrykke sig 
om årsag, virkning og sammen-
hænge, herunder en begyn-
dende matematisk opmærksom-
hed. 

 

-har mulighed for at følge havets, markernes, søens og  
 skovens forvandling i løbet af året. 
-bruger nærområdet og tager på ture ud i naturen.  
-italesætter og viser hverdagens små naturfænomener, 
 science-forsøg og levende elementer.  
-har fokus på, at børnene oplever glæde ved naturen,  
-tilegner forskellige erfaringer med naturen og bruger 
 alle sanser i naturen. 
2) Vi: 
-prioriterer, at børnene kommer ud dagligt, og at de  
 yngste børn(under 2år) sover i barnevognsrummet.  
-snakker om dyrene, vi ser på legepladsen og i  
 nærområdet, når vi er på ture.  
-er opmærksomme på, at vi motiverer børnene til at  
 passe på naturen og dyrene ved at være gode  
 rollemodeller, ift. hvordan det skal behandles.   
-arbejder med natur, udeliv og science og har fokus på: 

- At børnene kan genkende fugle. 
- At børnene udviser interesse for naturen, vejret og 

deres tilknyttet elementer. 
- At børnene gerne vil ud og lege/undersøge på lege-

pladsen. 
- At børnene viser interesse for at undersøge dyr og 

småkryb. 
- At børnene fortæller om dyr og natur. 

reaktion og handling kan begrænse deres mulighed for at nå zo-
nen for nærmeste udvikling. 
 
Personalets egne grænser og viden indenfor naturens elemen-
ter, lege og aktiviteter kan være en udfordring ift. at børnene får 
lov til at udforske “zonen for nærmeste udvikling”.  
Dette gælder også ift. forældrenes grænser. Derfor er det vigtigt 
med et godt forældresamarbejde, hvori der er tillid til persona-
lets vurderinger og faglige viden vedr. bl.a. barnets udviklingsni-
veau, zonen for nærmest udvikling og ikke mindst ift. sikkerhed. 
 
Forældresamarbejdet kan også være en udfordring, da børnene 
deler meget af deres tid mellem hjemmet og institutionen. Der-
for sker meget af deres udvikling begge steder og under visse 
forhold kan det være svært, at tilgodese det der er i barnet bed-
ste interesse. 

Læreplanstema nr. 6: Kultur, æstetik og 

fællesskab  

1) Det pædagogiske læringsmiljø 
skal understøtte, at alle børn 
indgår i ligeværdige og forskel-
lige former for fællesskaber, 
hvor de oplever egne og andres 

1) Vi:  
-har fokus på de forskellige kulturer og fællesskaber, der  
 er i børnehuset.  
-pirrer børnenes fantasi, kreativitet og nysgerrighed.  
-har vi fokus at sikre, at børnene indgår i forskellige  
 fællesskaber. 
-er bevidst om samfundets værdier, og ønsker at give  
 danske værdier videre til børnene.  
-har struktur i hverdagen 

- Sygdom i blandt både børn og voksne. 
- Møder. 
- Vejret. 
- De fysiske omgivelser. 

 
Dertil kan selve børnegruppen være en udfordring ift. børnenes 
individuelle udviklingsniveau, hvori deres udforskning, forstå-
else, reaktion og handling kan begrænse deres mulighed for at 
nå zonen for nærmeste udvikling. 
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 kulturelle baggrunde, normer, 
traditioner og værdier. 

 
2) Det pædagogiske læringsmiljø 

skal understøtte, at alle børn får 
mange forskellige kulturelle op-
levelser, 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. 

 

-fejrer højtider og traditioner 
-er bevidste om omgangsformen og at være  
 imødekomne overfor hinanden, børn, forældre og  
 gæster. 
-har humor 
-skaber og holder traditioner, jul, fastelavn, påske,  
 sommerarrangementer. 
-fejrer børnenes fødselsdage 
-benytter det nærliggende lokal område og de tilbud,  
 som de nærmeste byer tilbyder. 
-tager på ture i lokalområdet, og med offentlige  
 transportmidler. 
2) Vi  
-præsenterer og eksperimenterer med forskellige  
 materialer såsom kartoffelmel, maling, modellervoks. 
-hører forskellig musik,  
-laver puslespil,  
-give børnene mulighed for at udtrykke sig musisk,  
 sprogligt, kreativt og kropsligt igennem lege og  
 aktiviteter, ex. rytmik,  
-holder samling,  
-læser bøger. 
-spille på rytmeinstrumenter og lytter til musik 
-synge, gerne med syngekuffert 

 
Personalets egne grænser og viden inden for kulturelle og æste-
tiske udfoldelser, kan være en udfordring ift. at børnene får lov 
til at udforske “zonen for nærmeste udvikling”. Dette gælder 
også ift. forældrenes grænser. Derfor er det vigtigt med et godt 
forældresamarbejde, hvori der er tillid til personalets vurderin-
ger og faglige viden vedr. bl.a. barnets udviklingsniveau, zonen 
for nærmest udvikling og ikke mindst ift. sikkerhed. 
 
Forældresamarbejdet kan også være en udfordring, da børnene 
deler meget af deres tid mellem hjemmet og institutionen. Der-
for sker meget af deres udvikling begge steder og under visse 
forhold kan det være svært, at tilgodese det der er i barnet bed-
ste interesse. 

Er der nogen i personalegruppen, der 
ikke kender til de 6 læreplanstemaer og 
de 2 mål for hvert tema? 
 
Hvis Ja, beskriv hvordan I vil arbejde 
med at få dem oplært. 
 

Hvis Nej: Godt!! ☺ 
 

 
Nej 
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