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

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

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

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

https://www.emu.dk/sites/default/files/7044%20EVA%20SPL%20Publikation_web.pdf
https://www.emu.dk/sites/default/files/7044%20EVA%20SPL%20Publikation_web.pdf
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Hvem er vi? 
Læsevejledning: I det følgende vil du læse, hvordan DKS omsætter læreplanerne. 
 
 
 
    

 
Vores kerneopgave er: ”Vi skal sørge for at børnene har en god dag i et udviklende miljø” 

Dagtilbuddet Deutsche Kindergärten Sonderburg – i daglig omtale DKS er sammenslutningen af 4 
tyske børnehaver Rinkenis, Broacker, Arnkilgade og Ringreiterweg i Sønderborg Kommune. Vi er 
en selvejede Institution med driftsoverenskomst med Sønderborg Kommune. Vores læreplan gæl-
der samlet for DKS – særegenskaber for afdelingen finder du på vores hjemmeside: 
www.dksonderburg.dk  
 
Vores paraplyorganisation er DSSV (www.dssv.dk). Personalet i vores afdelinger snakker tysk 
med børnene og deres forældre. 
 
Vores 4 afdelinger ligger hhv. i Gråsten, Broager og 2 i Sønderborg. Alle 4 afdelinger optager børn 
fra 0-6 år.  
 
Vores organisationsstruktur er følgende: 
 
  

Afdeling med pædagogisk leder og 
forældreråd. Forældreråd sender re-
præsentant i DKS-bestyrelse 

Dagtilbudsleder 

DKS-bestyrelse med repræsentant fra afdelingen og repræsentant 
fra DSSV, medarbejderrepræsentant og dagtilbudsleder 

DSSV Forvaltning 
BUS 

http://www.dksonderburg.dk/
http://www.dssv.dk/
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Pædagogisk grundlag 

 
 

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

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

”De centrale elementer er:  

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

 Dannelse og børneperspektiv. Børn skal høres og tages alvorligt som led i starten på en 
dannelsesproces og demokratisk forståelse. 

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

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

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

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

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

 Børn i udsatte positioner. Alle børn skal udfordres og opleve mestring i lege, aktiviteter og 
selve dagligdagen. 

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

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

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

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

Først forholder I jer til de fem elementer:  

 Børnesyn 

 Dannelse og børneperspektiv 

 Leg 

 Læring  

 Børnefællesskaber.  

I kan beskrive elementerne samlet eller hver for sig.  

 

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

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

 

Hvordan kommer vores børnesyn fra det fælles pædagogiske grundlag til udtryk hos os og 
bliver omsat i vores hverdag sammen med børnene? 
Ved at: 

- give barnet tid, plads og ro til at være barn 
- respektere børnenes forskellighed 
- være opmærksom på barnets behov for nærvær, omsorg, tryghed og udvikling 
- give barnet den nødvendige hjælp for at det udvikler egne færdigheder 
- støtte barnet i at sætte ord på dets følelser 
- følge op på barnets ideer og udføre dem i fællesskab barn/voksen; barn/barn; voksen/vok-

sen; voksen/barn 
Hvordan kommer vores syn på dannelse og børneperspektiv fra det fælles pædagogiske 
grundlag til udtryk hos os og bliver omsat i vores hverdag sammen med børnene? 
Ved at: 
 

- anerkende og udfordre barnets lyst, glæde og nysgerrighed til at lære  
- arbejde efter en struktureret ugeplan, med plads til spontanitet 
- skabe læringsmiljøer, der baserer på nærvær, tryghed og ligeværd 
- efterleve værdier som medinddragelse og demokrati i den  

pædagogiske tilgang 
- fokusere på barnets nærmeste udviklingszone 
- give barnet mulighed for at blive set, hørt og taget alvorligt 
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Hvordan kommer vores syn på leg fra det fælles pædagogiske grundlag til udtryk hos os 
og bliver omsat i vores hverdag sammen med børnene? 

 
Ved at: 
 

- fremhæve legen som det centrale element i barnets liv 
- give mulighed for fordybelse og kreativitet i fleksible legemiljøer ude som inde  
- skabe et attraktivt legemiljø, hvor legetøjet er tilgængeligt 
- iagttage barnet og inspirere, give impulser og støtte hvis behovet er der 
- tilbyde vokseninitieret leg  
- give mulighed for kønsneutral leg 

 
Hvordan kommer vores syn på læring fra det fælles pædagogiske grundlag til udtryk hos 
os og bliver omsat i vores hverdag sammen med børnene? 
Ved at: 

- godtage at børns læring og dannelse forgår overalt og i alle situationer  
- skabe udviklende læringsmiljøer på børnenes øjenhøjde 
- inspirere og udfordre de involverede parter  
- være opmærksom på vigtigheden af gode relationer 
- være bevidst om, at læring også produceres gennem gentagelser 
- inddrage børn og deres perspektiver aktiv i læringsprocessen 

 
Hvordan kommer vores syn på børnefællesskaber fra det fælles pædagogiske grundlag til 
udtryk hos os og bliver omsat i vores hverdag sammen med børnene? 
Ved at: 

- inkludere alle børn i læringsmiljøet og skabe fælles oplevelser 
- skabe balance mellem fællesskab og individ 
- børnene i dagtilbuddet indgår i et fællesskab med personalet 
- understøtte og udvikle barnets kompetence til at hjælpe  
- styrke venskaber og forebygge mobning 
- fremme værdier som hensyn, empati og forskellighed 
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Pædagogisk læringsmiljø 

”Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan det enkelte 
dagtilbud hele dagen etablerer et pædagogisk læringsmiljø, der med leg, 
planlagte vokseninitierede aktiviteter, spontane aktiviteter, børneinitie-
rede aktiviteter samt daglige rutiner giver børnene mulighed for at trives, 
lære, udvikle sig og dannes.  

Det pædagogiske læringsmiljø skal tilrettelægges, så det inddrager hen-
synet til børnenes perspektiv og deltagelse, børnefællesskabet, børne-
gruppens sammensætning og børnenes forskellige forudsætninger.” 

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

 

 

 

Hvordan skaber vi hele dagen et pædagogisk læringsmiljø, der giver alle børn mulighed for 
at trives, lære, udvikle sig og dannes? 
Fælles for alle læringsrum er, at vi har fokus på den voksnes rolle. De voksne skal støtte og guide 
barnet i hverdagen, så alle børn har lige vilkår til individuel udvikling og trivsel samt deltagelses-
muligheder i fælleskabet.  
Læring er individuelt og forskelligt fra barn til barn. Derfor er det vigtigt, at de voksne sætter ram-
mer.  
De voksne møder barnet og familien på barnets præmisser og i børnehøjde. Fokus ligger her på 
barnets perspektiv, hvor det er vigtigt, at barnet oplever nærvær og forståelse.  
Pædagogiske aktiviteter planlægges så børnene trives.  
Der udvikles respekt for forskellighed og der kommunikeres alderssvarende.  
Pædagogiske aktiviteter skal fremme deltagelse og socialbevidsthed, udvikle grov og finmotoriske 
færdigheder, barnets initiativ og kommunikation, samt natur og kultur fænomener. (se læreplan-
emner)  
 

 

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? 
• Dialogprofiler, forældresamtaler, samtaler ved behov 

• Daglige samtaler, løbende dialog, forældreaftener og generalforsamling 
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• Tilbagemelding efter TOPI-periode på Aula 

• Kontaktpædagog – fast kontaktperson 

• Synlige informationer omkring kontaktpersoner – opslag, hvor børnene og pædagogerne er flet-
tet sammen  

• Aula – konkrete informationer omkring dagligdagen, pædagogiske aktiviteter, dokumentation, 
gruppetilknytning   

• Skabe sammenhold i forældregruppen: Arrangementer, hvor man kan lære hinanden at kende: 
forældrecafé, fælles morgenmad i børnehaven, sociale arrangementer. 

 

Se mere ift. din afdeling: www.dksonderburg.dk  

 

 

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? 
Alle børn er del af fælleskabet. Med udgangspunkt i det, er vores pædagogik præget af samværs-
kultur, hvor vi i praksisfælleskaber, hverdagens rutiner og traditioner inkluderer alle børn.  
Vi ser forskellighed som en styrke, hvor alle børn er en del af fælleskabet.  
På den måde kan vi skabe et dynamisk fællesskab og dynamiske læringsmiljøer, som hele tiden 
er i bevægelse.  
Vores arbejde er i høj grad præget af inklusion, hvor tilgangen til fælleskabet gør, at alle børn kan 
deltage med de ressourcer de har.  
Vi har et tæt samarbejde med forvaltningens Leder af Inklusion og Specialpædagogisk Team, In-
klusion og Specialpædagogisk Team. Lederen fra forvaltningen bus (børn, unge, sundhed) be-
skriver kort indsatsens fra forvaltningens side: 
 
Ressourcepædagogen arbejder med: 

• At indgå i et tværfagligt samarbejde med relevante fagpersoner. 

• Forældresamarbejde. 

• At give det enkelte barn gode udviklingsbetingelser. 

http://www.dksonderburg.dk/
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• At inkludere barnet i det omfang barnet mestre i det almene børnefællesskab. 

• At styrke venskaber og samhørighed mellem børnene. 

• At give børnene udfordringer og gode udviklingsbetingelser. 

• At arbejde inkluderende og skabe gode læringsmiljøer. 

• At udarbejde handleplaner og løbende evaluere indsatsen. 

 

Der er mulighed for, at rekvirere ergoterapeutisk bistand til det enkelte barn. 

 

 

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 læringsmiljøer for de ældste børn er rettet mod den kommende tid i skolen. Vi har specielle 
skoleforberedelsesprogrammer. Overgangen til skolen anses som naturlig proces i et barneliv. Vi 
besøger regelmæssigt vores tyske skoler hhv. i Sønderborg og Alnor.  

Förde-Schule prioriterer samarbejdet med de tyske børnehaver meget højt, så overgangen mel-
lem de to institutioner foregår så glidende som muligt for børnene og selvfølgelig også for foræl-
drene. Igennem hele børnehavetiden tilbydes børnehaverne at benytte skolens gymnastiksal til 
ugentlig afbenyttelse. En gang om måneden deltager skolens børnehaveklasseleder i idrætsti-
merne, så børnehavebørnene lærer denne at kende og der skabes sammenhæng og tillid.  

Hvert år arrangeres der en dag i efteråret, hvor alle børnehavens børn besøger skolen og delta-
ger i aktiviteter arrangeret af børnehaveklasselederen. Denne dag henter forældrene børnene i 
skolen, hvor de bydes på en kop kaffe og tilbydes en rundvisning i eller en samtale om skolen. 

Det sidste år inden skolestart besøger de kommende 0.-klassesbørn skolen en gang om måne-
den, hvor de deltager i aktiviteter sammen med børnene fra 0. klasse, som de delvis kender fra 
disses tid i børnehaven. Her kommer børnene fra de respektive børnehaver sammen, så børne-
havebørnene samtidig lærer der kommende klassekammerater at kende. 

Selvfølgelig er børnehavebørnene hjertelig velkommen ved skolens aktiviteter som sommerfest, 
lanternevandring mv. 
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Øvrige krav til indholdet i den pædagogiske 
læreplan 

 

Inddragelse af lokalsamfundet  
”Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan dagtilbuddet inddrager lokalsamfundet i 
arbejdet med etablering af pædagogiske læringsmiljøer for børn.” 

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

 

 

Hvordan inddrager vi lokalsamfundet i arbejdet med at skabe pædagogiske læringsmiljøer 
for børn?  
• Blå flag, Naturvejleder 

• Yachthavn – samarbejde med foreninger som spejdere 

• Plejehjem, ”Laternelaufen” Næroplevelser som museum Cathrinesminde, 

• Andre omgivelser, Gøre opmærksom på os selv 

• Tage til arrangementer – biblioteket og i byen 

• Få besøg i børnehaven  

• Annoncere på Aula og søge om hjælp, bruge netværk  

• Besøgsdage fra præsten  

• Vidensby Sønderborg (www.vidensby.com)  

• Samarbejde med de Tyske Skoler i Alnor og Sønderborg 

• Invitere musiker 

• Frivilliges hus 

Se mere ift. din afdeling: www.dksonderburg.dk  

 

 

http://www.dksonderburg.dk/
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Arbejdet med det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø 

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

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

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

 

 

Hvordan integrerer vi det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø i det pædagogiske 
læringsmiljø? 
Vi arbejder med funktionsrum, hvor indretningen er placeret på en bestemt måde til et bestemt 
emne. Vi møder barnet hvor det er i dets udvikling og respekterer det enkelte barns individuelle 
færdigheder. Vi støtter barnet ved at tilbyde et bred vifte af muligheder til at afprøve sig selv og til 
at forske.  
 
Vi arbejder ud fra at skabe tydelige rammer både visuelt med indretningen og med hverdagsstruk-
tur.  

Vi skaber muligheder for at trække sig tilbage fra støj m.m.  
 
Vi gør brug af andre lokaliteter, når børnetallet er for højt og der er brug for at danne mindre grup-
per.  
 
Vi arbejder vidt muligt i små grupper, så snart personale antallet gør det muligt. for at skabe et 
hensigtsmæssigt fysisk og psykisk læringsmiljø.  
Begrænse den fysiske støj af fx møbler med støjdæmpende materiale.  
 
Æstetisk læringsmiljø – materiale og legetøj på børnehøjde.  
Have fokus på oprydning i de fysiske læringsmiljø. Se på børneperspektivet – kan de selv nå, og 
dermed selv komme i gang med udfoldelse af leg og aktiviteter. Se på analysemodellen baseret på 
Anna Skriver Jensen, 2018.   
 
Hvordan er organiseringen i den enkelte institution – væk fra ”vi plejer”, hen til ”Hvad er vigtig for 
børnene”. Kan vi tænke på en ny måde?  
Proces, børneperspektiv, struktur. Det er den voksenes rolle i samspillet til at udvikle sammen-
hæng mellem børenes deltagelse, samt trivsel, læring og dannelse.  
 
Skabe et fantasifuldt og stimulerende læringsmiljø for barnet både inde- og udendørs. 
 
Psykisk: Lære barnet at omgås andre med respekt og tolerance, taler pænt til hinanden.  
 
Børnene skal have tid nok til at udfolde sig, så de kan komme i flow i den læringsproces de er i.  
Se på den daglige tidsplan – passer det til barnets perspektiv. 
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De seks læreplanstemaer 
Til hver tema kan du se en film der illustrerer emnet. 

 
 

 

”Den pædagogiske læreplan skal udarbejdes med udgangspunkt i seks læreplanstemaer samt 
mål for sammenhængen mellem læringsmiljøet og børns læring. 

Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan det pædagogiske læringsmiljø under-
støtter børns brede læring inden for og på tværs af de seks læreplanstemaer.” 

Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 32 
 

 

Alsidig personlig udvikling  

se film her: https://youtu.be/JKsXr1XZD2c 

 
”Alsidig personlig udvikling drejer sig om den stadige udvidelse af 
barnets erfaringsverden og deltagelsesmuligheder. Det forudsætter 
engagement, livsduelighed, gåpåmod og kompetencer til deltagelse.” 

Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 36-37 

 

 

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

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

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

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

 Understøtter de to pædagogiske mål for temaet Alsidig personlig udvikling  
 Tager udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag  

https://youtu.be/JKsXr1XZD2c
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 Ses i samspil med de øvrige læreplanstemaer. 

 

Vi arbejder i små grupper, hvor vi arbejder ud fra barnets nærmeste  
udviklingszone.  
 
Vi hjælper børnene at sætte ord på egne følelser. 
 
Vi hjælper barnet med at udvikle positive strategier, for at indgå i sociale samspil.  
 
Vi arbejder efter Bazil Bernsteins 3 læringsrum. Pædagogerne arbejder vekslende ved at gå foran, 
bagved og ved siden af barnet. 

 
 
Vi støtter barnet i at sætte egne grænser, hvor barnet føler sig godt tilpas og sikker i hverdagen.  
 
Vi skaber tætte og nærværende relationer til barnet, idet vi er sammen med barnet, ser og lytter til 
barnet, ser barnets behov og agerer på det. Det er os der er ansvarlig for at skabe relationen til 
barnet.  
Vi styrker børnenes selvværd og selvtillid. Vi er værdsættende og anerkendende over for barnet, 
idet vi tror på, at barnet vil og kan, hvilket vi understøtter det i. 
Vi understøtter barnet i dens legerelationer og at opbygge relationer i et 
socialt samspil.  
Vi vægter børnesyn og børneinddragelse i hverdagen højt. Vi indretter vores institution med mest 
mulige læringsmiljøer i dagligdagen. Så barnet får tid og ro til selv at kunne klare sin hverdag, hvor 
barnet kan være nysgerrig, kreative og bruge deres fantasi. 
Vi laver en analyse fra barnets læringsmiljø ved at se på børneperspektivet, læreplanselementer, 
processer og strukturerer, som er analysemodellen baseret på Anna Skriver Jensen, 2018.   
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Dette vil ske ved regelmæssige stuemøder og personalemøder, hvor vi vil se på, om vi i praksis 
virkelig gør det, vi siger, vi gør. 
 
Vi er i løbende tæt dialog med forældrene omkring barnets alsidig personlig udvikling. 
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Social udvikling  

se film her: https://youtu.be/LSlFhuHjnwo 

 
”Social udvikling er udvikling af sociale handlemuligheder og deltagel-
sesformer og foregår i sociale fællesskaber, hvor børnene kan opleve at 
høre til, og hvor de kan gøre sig erfaringer med selv at øve indflydelse 
og med at værdsætte forskellighed.  

Gennem relationer til andre udvikler børn empati og sociale relationer, 
og læringsmiljøet skal derfor understøtte børns opbygning af relationer til 
andre børn, til det pædagogiske personale, til lokal- og nærmiljøet, til 
aktiviteter, ting, legetøj m.m.” 

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

 

 

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

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

source, og som bidrager til demokratisk dannelse. 

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

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

 

Vi understøtter barnet i leg, skabelse af dialog og dens sociale adfærd.  
 
Vi skaber muglighed for at barnet lærer at forhandle og indgå kompromiser, så barnet oplever, at 
legen hele tiden er en foranderlig proces. Det gør vi idet vi er i små grupper og pædagogerne er 
tæt på barnet, så det kan understøtte barnet, der hvor der er behov for det.  
 
Vi lægger vægt på børneinddragelse, hvor hvert barn bliver respekteret og er en ligeværdig part-
ner. Børnene inkluderes i alle daglige aktiviteter og gøremål.  
 
Igennem legen understøttes barnet at danne relationer og venskaber på tværs af alder, køn og kul-
turelle baggrunde. Vi hjælper barnet, idet pædagogerne agerer som rollemodeller, leger med bar-
net og hjælper barnet til at deltage i andres lege.  
 
Vi møder barnet med en positiv og anerkendende tilgang, ved at barnet skal ses og lyttes til, samt 
tages alvorligt.  
 

https://youtu.be/LSlFhuHjnwo
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Vi arbejder efter Bazil Bernsteins 3 læringsrum. Pædagogerne arbejder vekslende ved at gå foran, 
bagved og ved siden af barnet, med henblik på at understøtte det enkelte barns deltagelse i lege-
fællesskabet.  
 
Vi understøtter barnet i, at få erfaringer med at begå sig i  
forskellige arenaer i samfundet, som fx at være med til at tage på biblioteket, plejehjem, teater og 
skolebesøg.  
 
Vi vil se på børneperspektiv i forhold til social udvikling, ved at tage fat i analysemodellen baseret 
på Anna Skriver Jensen, 2018.   
Dette vil ske ved regelmæssige stuemøder og personalemøder, hvor man ser på hvordan og i hvil-
ket omfang barnets egne ønsker, holdninger og oplevelser kommer til udtryk.  
 
Vi er i løbende tæt dialog med forældrene omkring 
barnet sociale udvikling.  
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Kommunikation og sprog  

se film her: https://youtu.be/4hHkv-jfrFM 

 
”Børns kommunikation og sprog tilegnes og udvikles i nære relationer 
med barnets forældre, i fællesskaber med andre børn og sammen med 
det pædagogiske personale.  

Det centrale for børns sprogtilegnelse er, at læringsmiljøet understøtter 
børns kommunikative og sproglige interaktioner med det pædagogiske 
personale. Det er ligeledes centralt, at det pædagogiske personale er 
bevidst om, at de fungerer som sproglige rollemodeller for børnene, og 
at børnene guides til at indgå i fællesskaber med andre børn.” 

Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 40-41 

 

 

Pædagogiske mål for læreplanstemaet: 
1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udvikler sprog, der bidrager til, at 

børnene kan forstå sig selv, hinanden og deres omverden.  
2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn opnår erfaringer med at kommunikere 

og sprogliggøre tanker, behov og ideer, som børnene kan anvende i sociale fællesskaber. 

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø børnenes kommunikation og 
sprog? 
Herunder, hvordan vores pædagogiske læringsmiljø: 

 Understøtter de to pædagogiske mål for temaet Kommunikation og sprog  
 Tager udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag  
 Ses i samspil med de øvrige læreplanstemaer. 

Sprachenkonzept 
23.09.2020.pdf  

Vi er sproglige rollemodeller for barnet. Og arbejder efter vores sprogkoncept udarbejdet af vores 
paraplyorganisation DSSV. 
 
Vores sprog med barnet er tysk, samtidig understøtter vi med kropssprog, Tegn til tale, og pikto-
grammer.  Vi er indlevende og nysgerrig og har lyst til kommunikation og samtale med fokus på 
det, børnene er optaget af. 
 
Vi arbejder efter Bazil Bernsteins 3 læringsrum. Pædagogerne arbejder vekslende ved at gå foran, 
bagved og ved siden af barnet. Vi er fortællende, lyttende og leger med sproget. 

https://youtu.be/4hHkv-jfrFM
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Vi understøtter barnet i at indgå i dialog, hvor vi lytter, fortæller og stiller spørgsmål, samt skifter til 
at være i en tale- og lytte position.  
 
Vi indtænker lærings muligheder og aktiviteter, der understøtter tilegnelse af sprogforståelse, fono-
logisk bevidsthed, samt ordforråd, udtale og sætningsdannelse i sammenhænge, der er menings-
fulde for barnet. Vi arbejder i små grupper med samtaler og billeder på IPad/Whiteboard omkring, 
hvad vi har lavet i hverdagen og sammen i grupperne. 
 
Vi indtænker sproglige lærings mugligheder i alle rutiner og i planlagte og spontane aktiviteter, hvor 
barnet introduceres til nye begreber og  
udtryksformer såsom f. eks. skrift, -symbol- og billedsprog.  
 
Vi skaber læringsmiljøer, hvor barnet bliver introduceret og nysgerrig på skriftsprog, hvortil vi bru-
ger rim og remser med billeder, samt sang.  
 
Vi vil se på børneperspektiv i forhold til kommunikation og sprog, ved at tage fat i analysemodellen 
baseret på Anna Skriver Jensen, 2018.   
Dette vil ske ved regelmæssige stuemøder og personalemøder, hvor man ser på hvordan og i hvil-
ket omfang barnets egne ønsker, holdninger og oplevelser kommer til udtryk. 

 
Vi er i løbende tæt dialog med forældrene omkring  
barnets kommunikation og sproglige udvikling.   
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Krop, sanser og bevægelse  

se film her: https://youtu.be/tY3NZZOxX08 

 
”Børn er i verden gennem kroppen, og når de støttes i at bruge, udfor-
dre, eksperimentere, mærke og passe på kroppen – gennem ro og 
bevægelse – lægges grundlaget for fysisk og psykisk trivsel.  

Kroppen er et stort og sammensat sansesystem, som udgør fundamen-
tet for erfaring, viden, følelsesmæssige og sociale processer, ligesom al 
kommunikation og relationsdannelse udgår fra kroppen”. 

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

 

 

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

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

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

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

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

Vi skaber læringsmiljøer der skal understøtte, at barnet har muglighed for at  
erfare verden med kroppen og igennem kroppen. 
 
Vi laver læringsmiljøer, hvor bevægelsesglæde, kreativitet og leg er  
nøglebegreber. Her er de voksne rollemodeller.  
 
Vi arbejder efter Bazil Bernsteins 3 læringsrum. Pædagogerne arbejder vekslende ved at gå foran, 
bagved og ved siden af barnet. 
 
Vi skaber læringsmiljøer der stimulerer grundsanserne (lugtesansen, 
synsansen, smagesansen og høresansen) samt understøtte de tre  
motoriske grundsanser (den taktile sans, den vestibulære sans/labyrintsans og muskel- led san-
sen). 
 

https://youtu.be/tY3NZZOxX08
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Vi skaber bevægelsesfællesskaber, hvor barnet udvikler mestring af kropslig/sanselig indtryk og 
udtryk og styrker sin evne til at aflæse og forstå andre børns og voksnes gestik, mimik, og kropslig 
udtryk. Her er de voksne rollemodeller for barnet og italesætter barnets oplevelser omkring krops-
sproget, som fx hvis et andet barn bliver ked af det.  

 
Vi vil se på børneperspektivet i forhold til krop, sanser og bevægelse, ved at tage fat i analysemo-
dellen baseret på Anna Skriver Jensen, 2018.   
Dette vil ske ved regelmæssige stuemøder og personalemøder, hvor man ser på hvordan og i hvil-
ket omfang barnets egne ønsker, holdninger og oplevelser kommer til udtryk. 

 
Vi er i løbende tæt dialog med forældrene omkring  
barnets udvikling af krop, sanser og bevægelse.  
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Natur, udeliv og science  

se film her: https://youtu.be/ti9xgBDLroo 

 
”Naturoplevelser i barndommen har både en følelsesmæssig, en krops-
lig, en social og en kognitiv dimension.  

Naturen er et rum, hvor børn kan eksperimentere og gøre sig de første 
erfaringer med naturvidenskabelige tænke- og analysemåder. Men 
naturen er også grundlag for arbejdet med bæredygtighed og samspillet 
mellem menneske, samfund og natur.” 

Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 44-45 

 

 

Pædagogiske mål for læreplanstemaet: 
1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn får konkrete erfaringer med naturen, 

som udvikler deres nysgerrighed og lyst til at udforske naturen, som giver børnene mulighed for at 
opleve menneskets forbundethed med naturen, og som giver børnene en begyndende forståelse for 
betydningen af en bæredygtig udvikling. 

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

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

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

Vi inddrager barnet som aktiv medskaber af egen læring ved at stille åbne, nysgerrige spørgsmål 
til barnets forståelse af sammenhæng i naturen og dens omverden.  
Vi bruger bøger, Ipad/Whiteboard for at billedliggøre oplevelserne fra naturen med barnet. Vi lavet 
eksperimenter både inde og udendørs, hvor barnet får lov til at lege med naturens elementer og 
blive klogere på dette.  
 
Vi giver børnene muglighed for at opleve, et bredt udsnit af naturen både i byen og på landet. Vi 
går på tur ud af huset, besøger strand, skov, museer m.m. alt efter mulighederne i nærområdet.  
 
Vi arbejder efter Bazil Bernsteins 3 læringsrum. Pædagogerne arbejder vekslende ved at gå foran, 
bagved og ved siden af barnet. 
 
 
Vi skaber et læringsmiljø, hvor vi er nysgerrig omkring naturen i en undersøgende tilgang, hvor det 
pædagogiske personale er rollemodel. 
Vi indretter vores udeareal som et helårs læringsmiljø.  

https://youtu.be/ti9xgBDLroo
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Vi vægter barnets udforskning og nysgerrighed omkring naturen, udeliv og 
science højt.  
 
Vi vil se på børneperspektivet i forhold til natur, udeliv og science, ved at tage fat i analysemodel-
len baseret på Anna Skriver Jensen, 2018.   
Dette vil ske ved regelmæssige stuemøder og personalemøder, hvor man ser på hvordan og i hvil-
ket omfang barnets egne ønsker, holdninger og oplevelser kommer til udtryk. 

 

Vi er i løbende tæt dialog med forældrene omkring  
barnets udvikling i forhold til natur, udeliv og science.  
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Kultur, æstetik og fællesskab  

se film her: https://youtu.be/faUzxbRAVJY 

 
”Kultur er en kunstnerisk, skabende kraft, der aktiverer børns sanser og 
følelser, ligesom det er kulturelle værdier, som børn tilegner sig i hver-
dagslivet.  

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

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

 

 

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

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

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

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

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

Vi er rollemodeller og skaber en glæde ved de æstetiske oplevelser, samt understøtter barnet i 
dens kulturelle udtryksform. Dette gør ved at skabe et læringsmiljø, hvor kultur og æstetik synlig-
gøres gennem musik, sang, dans og kreative aktiviteter.  
Vi har fokus på både de tyske og danske kulturelle højtider. Vi holder de tyske højtider i hævd, 
men forbereder også barnet til livet i den danske kultur. Højtider som fx gå laterne, Nikolaus, Sankt 
Hans, Fastelavn og påskefest. 
Vi kører på koloni med de ældste børn.   
 
Vi har forståelser for egne og andre kulturelle baggrunde og traditioner.  
 
Vi skaber et læringsmiljø, hvor nærområdet bliver inddraget. Her er der fx tilbud om aktiviteter fra 
biblioteket, teater, besøg på Sønderborg slot, alt efter hvad nærområdet byder på.      
 
Vi arbejder efter Bazil Bernsteins 3 læringsrum. Pædagogerne arbejder vekslende ved at gå foran, 
bagved og ved siden af barnet. 
 

https://youtu.be/faUzxbRAVJY


 

24 

 
Vi er lydhør og understøtter barnet i, selv at skabe kulturelle udtryk i et læringsmiljø, der inddrager 
barnet i processen, værdsætter fordybelse og konstruktion, samt barnets egen eksperimenterende 
udtryk. Hertil har vi fx udklædningstøj til fri brug for barnet.  
 
Vi skaber et læringsmiljø, hvor alle børn har muglighed for at udvikle sig uafhængig af social bag-
grund, køn alder mv.  
 
Vi understøtter børnene i, at udvikle evner, så de kan blive både skabende og producerende og 
navigere i samfundet på etisk fosvarlig måder i forhold til sig selv og andre. Her er de voksne rolle-
modeller.  
 
Vi vil se på børneperspektivet i forhold til kultur, æstetik og fællesskab, ved at tage fat i analysemo-
dellen baseret på Anna Skriver Jensen, 2018.   
Dette vil ske ved regelmæssige stuemøder og personalemøder, hvor man ser på hvordan og i hvil-
ket omfang barnets egne ønsker, holdninger og oplevelser kommer til udtryk. 
  
Vi er i løbende tæt dialog med forældrene omkring  
barnets udvikling i forhold til læreplanstemaet kultur, æstetik og fællesskab.   
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Evalueringskultur 
 
 

 
 

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

Lederen er ansvarlig for, at arbejdet med den pædagogiske læreplan evalueres mindst hvert 
andet år med henblik på at udvikle arbejdet. Evalueringen skal tage udgangspunkt i de pædago-
giske mål og herunder en vurdering af sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø i 
dagtilbuddet og børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse.  

Evalueringen skal offentliggøres. 

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

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

 

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

 

Hvordan skaber vi en evalueringskultur, som udvikler og kvalificerer vores pædagogiske 
læringsmiljø?  
Det vil sige, hvordan dokumenterer og evaluerer vi løbende vores pædagogiske arbejde, 
herunder sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og de tolv pædagogiske 
mål? 
Vi vil benytte et udarbejdet læreplans dokument, som værktøj, der synliggøre alle vigtige fokus-
punkter, samt evalueringsspørgsmål specifikt til det emne der arbejdes med.  Dette værktøj kon-
kretiserer øvelser og visualiserer arbejdsopgaver samt arbejdsgangene i det planlagte forløb.  
 
Gennem hver temaforløb arbejdes målrettet med aktionslæringsforløb i børnehøjde, hvor indsam-
ling af data og dokumentation også er et fokuspunkt. Dette er dokumentation til evaluering af pæ-
dagogisk arbejde.  
Endvidere vil vi inddrage børnene og deres forældre i evalueringsdokumentationen med hjælp af 
smileys. På den måde kan alle parter inddrages og skabe en fælles evalueringskultur.  
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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. 

 

Evalueringen sker i følgende bilag: 

 

Evaluering af 
arbejdet med den pæ   
Alle læreplanstema, som arbejdes med i løbet af året, udarbejdes af pædagogerne og evalueres i 
teamet. Efterfølgende bliver de dokumenteret på acadre, så alle afdelinger kan tilgå dem. og 
samles hos lederen i institutionen. I teamet evalueres de pædagogiske læreplaner på et persona-
lemøde. 
 

 
 

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/omraade/dagtilbud 

 

   

http://www.emu.dk/omraade/dagtilbud
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Redskab til 
selvevaluering er en 
ramme til systematisk at 
analysere jeres praksis 
inden for centrale 
områder i den styrkede 
pædagogiske læreplan. 

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

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

   
 

 
 

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