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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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Hvem er vi? 

 

Vejlefjord vuggestue og børnehave er en privat daginstitution med plads til 18 vuggestuebørn og 32 

børnehavebørn. Vuggestuen og børnehaven hører til Vejlefjord Skolen, som består af grundskole, efterskole 

og gymnasium. Vi ligger skønt placeret midt i skov og med nem adgang til fjorden. Vi er en børnehave med 

en kristen profil, som vægter anerkendelse, respekt, omsorg og nærvær. På daglig basis leger vi både inde 

og ude og bruger naturen omkring os. 

Børnehaven består af to grupper, krabberne og søstjernerne. Grupperne er ikke aldersopdelt, men blandet i 

alder, da vi mener det giver børnene mulighed for at hjælpe og lære af hinanden. Vuggestuen består af 

grupperne muslingerne og muslingerne 2. Muslingerne 2 er de største 4-5 børn, som har deres eget 

personale, som sluser dem langsomt ind i børnehaven, for på den måde at give den en god og blid overgang 

fra vuggestue til børnehave. Hvert år i sensommeren opretter vi en ”Klub 0” gruppe, som er den ældste 

årgang af børnene i børnehaven. De er samlet én gang om ugen i skolens SFO sammen med en voksen fra 

SFO’en. Det gør vi for, at de skal få en god og blid overgang fra børnehave til brobygningen som begynder i 

april, hvor de går ud af børnehaven og begynder i SFO’en på daglig basis. 

  



 

4 

 

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 kende-

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

udvikling og dannelse i alle dagtilbud i Danmark.”  

”De centrale elementer er:  

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

 Dannelse og børneperspektiv. Børn på fx 2 og 4 år skal høres og tages alvorligt som led i 

starten på en dannelsesproces og demokratisk forståelse. 

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

 Læring. Læring skal forstås bredt, og læring sker fx gennem leg, relationer, planlagte 

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.” 
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Børnesyn, Dannelse og børneperspektiv, 
Leg, Læring og Børnefællesskaber 

  

 
 

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

hos os og bliver omsat i vores hverdag sammen med børnene? 

Børnesyn: Hos os er det vigtigt at der er plads til at lege både med og uden voksen deltagelse. Børnenes 

egen leg har værdi og er noget helt specielt, da den giver børnene mulighed for at udforske og lære sociale 

spilleregler og anvende fantasien på egen hånd. Af og til kan dette blive for svært og i de situationer guider 

og støtter personalet børnene. Fx kan personalet gå ind og være med i legen eller hjælpe med at løse en 

konflikt, så børnenes leg kan fortsætte.  

I tråd med vores kristne værdier er vi meget opmærksomme på at yde omsorg og nærvær for alle vores 

børn og familier. Vi er af den opfattelse, at hvert barn er skabt unikt, og skal ses som den det er, både som 

individ men også i det store fællesskab. Vi har fokus på at være nysgerrige på hvad der rører sig i børnene 

og hjælpe dem med at udvikle sig. 

Vi vægter at der er plads til både børnenes frie lege, lege med voksen støtte/tilstedeværelse, samt 

rammesatte aktiviteter. Vi ser en værdi i at alle børn er forskellige og accepterer det. Fx hvis andre børn 

spøger om hvorfor ser han/hun sådan ud, hvorfor kan han/hun det eller ikke det? Vores kristne værdier 

bidrager positivt til vores børnesyn, hvor omsorg og nærvær fylder meget i vores daglige arbejde.  

Dannelse og børneperspektiv: Det at følge børnenes egne spor eller ideer er noget vi arbejder meget 

med. Det er med til at få barnet til at føle, at det har indflydelse. Børnenes ideer har således en værdi, 

uanset om vi kan udføre ideen i praksis eller den forbliver på ideplan. Børnene har også mulighed for at 

have indflydelse på de planlagte aktiviteter. Fx når vi har demokratidag, hvor personalet sætter de 

overordnede rammer for dagen, men børnene selv får lov at vælge mellem de forskellige aktiviteter de kan 

være med til. 

Vi er opmærksomme på forskellige grundlæggende elementer, såsom at behandle hinanden pænt, 

acceptere at vi alle er forskellige og kan noget forskelligt. Vi skal ikke kun behandle mennesker godt, men 

også dyr og naturen skal behandles godt. Fx samler vi skrald når vi er på tur og søger for at vores høns og 

vores hest har det godt. 

Vores fokus er at udvikle børn fremfor at fejlfinde. Vi er nysgerrige på hvad der rører sig i børnene og 

hvorfor de reagerer som de gør i forskellige situationer. 

Leg: Store dele af børnenes læring tager udgangspunkt i leg. I løbet af en dag, er der både mulighed for 

den frie leg, samt den rammesatte leg. Det kan være på en gruppedag, hvor personalet har planlagt et 

forløb eller det kan være i lege, hvor personalet støtter op om relationer mellem børnene. Den rammesatte 

leg er med til at give børnene gode legestrategier i den frie leg. Ligeledes er den en god måde at hjælpe og 

øve konfliktløsning. I den frie leg kommer børnenes fantasi ofte tydeligt i spil. Udover fantasien bliver 

sluppet løs, øver barnet også hvad det har oplevet. Det kan fx være mor/far/barn-lege eller lege hvor store 

ting i barnets liv kan spille en rolle i legen. Alt det bliver inddraget naturligt i barnets leg som en del af den 

måde barnet opfatter og håndterer verden og egne følelser på. 
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Vi er heldige at være placeret midt i den skønneste natur, derfor bliver naturen også flittigt brugt til at lege i. 

Her kan både sanser, motorik og fantasi få lov at blive brugt. 

Læring: Læring finder sted i løbet af hele dagen. Børnene lærer gennem leg med børn og voksne, ved 

voksne som går både foran, ved siden af og bagved barnet. Børnene lærer når de leger forskellige lege, 

udforsker deres kreativitet i vores kreative rum, tumler rundt og udforsker naturen, samt når de giver plads 

til hinanden i legen eller hjælper med at trøste en ven som er blevet ked af det. Der foregår ligeledes læring 

i rutinesituationer som fx at vente på tur, tage tøj af og på, dække bord, vaske fingre mm. De voksne guider 

og støtter børnene med en bevidsthed om det enkelte barns ’zone for nærmeste udvikling’. Børn og voksne 

forholder sig sammen nysgerrige på, hvad der foregår omkring os. Hvad er det for et insekt, måske vi kan 

undersøge det? Hvorfor blev vi uvenner og hvordan bliver vi gode venner igen? En tryg og god relation til 

en eller flere voksne har således betydning for barnets læring.  

 

Børnefællesskaber: Følelsen af at være en del af et fællesskab er vigtig for alle både børn og voksne. Hos 

os prøver vi at skabe en følelse af at være en del af noget større end os selv, mens vi stadig har fokus på 

det enkelte barn og dets trivsel. Vi skaber rammerne til at børnene kan være aktive, tage initiativ og føle sig 

betydningsfulde i fællesskabet med de andre. Det kommer til udtryk ved vores samlinger eller når vi leger 

sanglege, hvor børnene skal forholde sig til at være i forskellige positioner over for de andre børn. Børnene 

øver sig i at vente på tur, at være observerende og opmærksomme, ved at se de andre gøre noget foran 

resten af gruppen, hvor børnene lægger mærke til de andre børn, men også at være den der gør noget 

foran de andre. Det gælder også når vi tager imod nye børn, at vi alle, både børn og voksne hjælper med at 

sige velkommen og får det nye barn til at føle sig velkommen. Til samling i vuggestuen synger vi fx en fast 

navnesang, hvor alle børnenes navne synges med fagter til.  

Vi har ikke kun fokus på det store fællesskab men også de små fællesskaber. Det har vi når vi skaber 

rammer for at danne relationer på kryds og tværs igennem den frie leg eller når vi skaber små rum eller 

rammer for at lege i lidt mindre grupper.  

 

 

 

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.” 

 

 

 

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

at trives, lære, udvikle sig og dannes? 
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Vi ser det pædagogiske læringsmiljø som værende til stede hele dagen – alt fra afleveringssituationer, 

under bleskiftet, under frokosten, under børnenes egen leg og gennem planlagte aktiviteter. Vi ser børnene 

som aktive medspillere af deres eget liv og læring. Det gælder både i den frie leg, rutiner og planlagte 

aktiviteter. Vi er bevidste om, at de alle er forskellige individer, derfor laver vi et fællesskab hvor alle kan 

være med på hver deres måde - ingen kan alt, men alle kan noget. Vores børnegrupper er bevidst blandet i 

alder. Det er de, da vi ser en stor værdi i, at børnene har mulighed for at lære af hinanden både socialt og 

sprogligt.  

Vi arbejder ud fra en anerkendende tilgang til børnene, som vi ser som grundlæggende for børnenes 

læring. Her bygger relationen på empati, ligeværd og indlevelse, som øger barnets tryghed, trivsel og 

selvværd. Vi har en legende tilgang i dagligdagens rutiner og planlagte aktiviteter, da vi ser leg og læring 

som noget der går hånd i hånd. Vi vægter både i børnehaven og i vuggestuen at der er plads til at være 

kreativ, fantasifuld, famle, eksperimentere, fejle, opnå succes samt udfolde sig motorisk, socialt, sprogligt 

og personligt. Det gælder om at lave overskuelige rammer, hvor vi inddrager børnene, så de oplever, hvad 

de mestrer, fx via gentagelser. Vi guider og opmuntrer barnet hvis en flyverdragt driller eller når snakken 

måske falder på en frø over middagsbordet, så tager vi Ipad’en frem og finder mere viden om frøer. På den 

måde hjælper vi børnene videre i deres udvikling og hjælper dem med at udvide deres viden og 

færdigheder. 

Vi vægter at der er tid og plads til børnenes egen leg, da der i legen i sig selv sker en masse læring. Vi som 

voksne er opmærksomme på at forholde os enten observerende, gå ind og guide hvis der er brug for hjælp, 

være løbende i dialog med børnene, eller træde til når der er brug for det. Det kræver også at vi som 

voksne har en viden om, hvor det enkelte barn er i sin udvikling. I de planlagte aktiviteter har vi mulighed for 

at støtte og udfordre børnene ved at tilrettelægge aktiviteterne ud fra ’zone for nærmeste udvikling’. Det kan 

fx være aktiviteter som at øve sig i at hoppe ned fra en skammel eller noget højt til motorik, turde at sidde 

på hesten når der er ridning, holde på blyanten når vi tegner eller holde en krabbe når vi er på krabbefangst 

ved stranden om sommeren. 

 

 

Samarbejde med forældre om børns læring 

”Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan dagtilbuddet 

samarbejder med forældrene om børns læring. 

 

 

 

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

Vi har i dagligdagen en tæt kontakt med forældrene og et godt samarbejde med dem omkring børnenes 

læring og trivsel. Vi mener, det er vigtigt at skabe et godt samarbejde imellem hjemmet og institutionen, for 

at børnene får de bedste forudsætninger for at trives og lære. Den daglige snak om børnenes hverdag er 

vigtig, for at støtte op om barnets udvikling samt fortælle små historier fra barnets dag. Derfor lægger vi 

også jævnligt billeder fra dagligdagen på vores intranet DayCare, for at forældrene kan følge med i 

børnenes liv i børnehaven og vuggestuen. Når vi taler sammen dagligt, får vi også fortællinger fra hjemmet, 

som kan give os en forståelse for eventuelle ændringer i barnets handlemønstre og adfærd. 

Vi afholder samtaler efter behov både i vuggestuen og børnehaven. I børnehaven afholder vi en årlig 

samtale og i vuggestuen snakker vi meget med forældrene i forbindelse med forbesøg og opstart og 

derefter har vi en overleveringssamtale når børnene nærmer sig børnehavealderen.  
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Derudover afholder vi forskellige forældrearrangementer som fx forældrekaffe, Sankthans, grillaften, juleklip 

og fælles forældremøde. 

Vi opfordrer gerne til legeaftaler hjemme, dels for styrke børnenes relationer, men også for støtte op om 
nye relationer mellem børnene. Samtidig skaber legeaftalerne også et fællesskab mellem forældrene, som 
smitter positivt af på børnene. 
 

Vi har ikke en forældrebestyrelse pga. vores sammenhæng med skolen. Vi har i stedet et forældreråd. 

Forældrerådet mødes ca. 4 gange om året, hvor der informeres om det daglige arbejde omkring børnene, 

børnetal, læreplaner samt planlægning af div. forældrearrangementer.  

 

 

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.” 

 
 

 

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

udsatte positioner, så børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse fremmes? 

Der kan være mange grunde til at børn befinder sig i en udsat position samt forskellige ”grader” af det at 

være barn i en udsat position. Uanset kræver det noget af det pædagogiske personale, idet kvaliteten og 

forholdet mellem barnet og den voksne har betydning. Børn kan være udsatte i en periode af deres liv. Det 

kan fx være ved skilsmisser, dødsfald i den nærmeste familie og det at få mindre søskende kan gøre 

mange børn ekstra sårbare i en periode. Barnet kan have sproglige udfordringer, sociale udfordringer, 

fysiske eller psykiske handicaps osv. Vi er opmærksomme på, om der kan være tale om kortere eller 

længerevarende perioder og handler derefter. Vi har et tværfagligt samarbejde med kommunens PPR-

afdeling, som vi samarbejder med efter behov. Desuden er samarbejdet med forældrene samt den daglige 

dialog vigtig, for at kunne støtte børn i udsatte positioner. 

Vi laver mindre sammensatte grupper, som kan skabe mere nærvær og en mere koncentreret indsats for 

det enkelte barn. Det kan fx være en sproggruppe, motorikgruppe eller ture ud af huset for mindre grupper 

med fokus på socialt sammenspil. Desuden hjælper og guider vi børnene i dagligdagen, da det er vores 

opfattelse at alle har et ansvar for at udvikling og inklusion lykkes. Vi bestræber os således på at skabe 

overskuelige rammer for børnene, så de oplever, at de udvikler sig samt oplever succes. 

 

 

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.” 

 
 



 

9 

 

Vi har valgt ikke kun at fokusere på overgangen mellem børnehave og skole, men også på overgangen 

mellem hjem og vuggestue samt mellem vuggestue og børnehave. Vi arbejder meget med overgangene, 

da vi mener, at det er vigtigt at skabe tryghed og genkendelighed for børnene, så de bedre kan blive en del 

af det nye fællesskab, de skal indgå i. 

Overgang fra hjemmet til vuggestuen: Overgangen fra hjem til vuggestue er ofte den første overgang i 

barnets liv. Uanset om man er første gangs forældre eller har flere børn, tilrettelægger vi altid besøg og 

indkøring ud fra det enkelte barn og dets familie. Vores fornemmeste opgave er i første omgang at få 

forældrene til at føle sig trygge. Vi inviterer forældrene og børnene på et forbesøg en formiddag, hvor vi har 

tid til at hilse på hinanden og hvor barnet kan lege trygt på gulvet sammen med sine forældre, de øvrige 

børn på stuen og det pædagogiske personale. Denne formiddag er vigtig. Her fornemmer forældrene 

stemningen på stuen, de oplever hvordan vi er sammen med børnene, hvordan vores relation til de øvrige 

børn er samt hvordan vi trøster børnene, hvis de bliver kede af det. På forbesøget interesserer vi os for 

barnet, vi stiller spørgsmål til fødselsforløb, barslen, særlige behov, allergier, sut osv. Vi bruger ligeledes tid 

til at fortælle om opstarten i vuggestuen. Blandt andet snakker vi om, at det er helt normalt at barnet 

reagerer når forældrene tager afsked, hvorfor det er vigtigt at sige tydeligt farvel samt at barnet vil være 

ekstra eksponeret for sygdomme det første år.  

Vi har nogle informationer som vi formidler til forældrene når de er på besøg med barnet inden 

vuggestuestarten. Her fremgår en masse praktiske oplysninger om madsituationer, garderobe/tøj og 

hverdagens struktur. Praktiske informationer som er vigtige for især førstegangsforældre, da det skaber en 

tryghed. 

 

Overgang fra vuggestue til børnehave: I overgangen fra vuggestue til børnehave etablerer vi så vidt 

muligt en lille gruppe på 4-5 af de ældste vuggestuebørn. Her er formålet er at lave en glidende overgang 

fra vuggestue til børnehave. Gruppen er et mindre fællesskab, hvor der er fokus på at børnene får en god 

relation til hinanden, så venskaber kan spire, hvilket er godt for dem når de rykker ind i den lidt større 

verden i børnehaven. De vil løbende blive introduceret for børnehavelivet ved at komme mere og mere på 

"besøg" i børnehaven. På disse besøg i børnehaven har børnene mulighed for at lege i børnehaven, være 

med til børnehavens bibelfortælling og øvrige aktiviteter i et passende tempo og i trygge rammer. I 

overgangsgruppen tilrettelægges dagligdagen og aktiviteterne, så børnene på bedste vis bliver forberedt og 

rustet til børnehavelivet.  

 

Overgang fra børnehave til børnehaveklasse: I løbet af efteråret og frem til april samler vi de ældste 

børn fra begge grupper, til det vi kalder ’Klub 0’. Én formiddag om ugen er de sammen med 

brobygningspædagogen fra SFO’en. De mødes i SFO’en og lærer stedet og deres kommende 

brobygningspædagog at kende. Der lægges vægt på at skabe sociale relationer og lave forskellige små 

skoleopgaver, for på den måde at være klar på, hvad der skal ske og hvilken verden de møder i 

brobygningen fra april. I den periode arbejder vi i børnehaven med fx rim og remser, hører historier, snuser 

til bogstaver, skriver bogstaver, undersøger ’hvem er jeg’ og ’hvor kommer min familie fra’, hvad vi hver 

især kan og hvordan vi kan hjælpe hinanden. 
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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.” 

 

 

Hvordan inddrager vi lokalsamfundet i arbejdet med at skabe pædagogiske læringsmiljøer 

for børn? 

Vores vuggestue og børnehave er placeret tæt på skov og strand, I hvad man kan kalde ” et samfund i 

samfundet”, da der udover vuggestue og børnehave er, en grundskole, en efterskole og et gymnasium 

samlet på et og samme sted. Det afholder os dog ikke fra at benytte de muligheder der er i det 

omkringliggende lokalsamfund, da der er rig mulighed for læring rundt omkring os. Lige over for os ligger 

kirken. Her går vi over til jul og påske, hvor vi hører juleevangeliet med tilhørende teater og hører ligeledes 

om påsken ved denne tid. Vi bruger svømmehallen og biblioteket i Hedensted, handler af og til ind hos den 

lokale købmand, henter blomster og foder til vores dyr, kører på ture ud i nærområderne, tager på besøg 

hos ” de voksne” fra grupperne, er med til førskolearrangementer i Hedensted, får besøg af den lokale 

politibetjent og meget mere. Alt dette for at give børnene en følelse af at være en del af et større samfund 

med de muligheder der findes omkring os. 

 

 

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.” 

 

 

 

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

læringsmiljø? 
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Fysisk børnemiljø: Børnehaven er funktionsopdelt og indrettet med både store og små rum. Vi indretter 

huset, så børnene på eget initiativ og selvstændigt kan komme til tingene, samt placerer os i mindre 

grupper for at skabe mindre støj i dagligdagen. Fællesrummet/køkkenet er indrettet med mulighed for at 

indrette forskellige små legemiljøer, samt spiseplads til én børnehavegruppe. Vi har mulighed for at flytte 

rundt på indretningen, så vi kan variere, men også skabe nye ”rum” for at tilgodese børnegruppen bedst 

muligt. Hele institutionen har god udsugning, store vinduespartier samt troldtekt i lofterne. Puderummet er 

indrettet så der både er plads til vilde lege, fysisk udfoldelse, en scene til optræden, samt spisepladser til én 

børnehavegruppe. Det kreative rum er indrettet så papir, sakse, lim, farver, genbrugsmaterieler står frit 

tilgængeligt for børnene. Derudover har vi mulighed for at have en mindre gruppe børn til at spise i dette 

rum, når vi vurderer, at det giver mening for børnene. Vuggestuen er indrettet med ét stort rum samt ét lille 

tilstødende rum. I det store rum er der plads til spisning, fysisk leg, sofaer til afslapning og højtlæsning. Det 

lille rum er indrettet til vores overgangsgruppe fra vuggestue til børnehave, hvor de har mulighed for at 

spise, være kreative samt synge og udfolde sig. Udenfor har vi en stor legeplads med skov, skrænter, 

trampoliner, hønsehus, sandkasse, gynge og cykler, hvor børnene kan lege i både små og store 

fællesskaber. Desuden har vi direkte adgang til skolens sportshal, som vi flittigt benytter.  

 

Psykisk børnemiljø: Vi ser forskellighed som en styrke og er opmærksomme på de ressourcer og de 

udviklingspotentialer, børnene har. Vi har et godt samspil børn og voksne imellem, der bygger på 

anerkendelse, gensidig respekt og tolerance. Vi er opmærksomme på at samspillet imellem børnene 

bygger på det samme og at de indbyrdes er gode ved hinanden. Hvis vi oplever det modsatte, gør vi en 

indsats for at vende det om. Fx var nogle af forældrene glade for at vi lærte børnene at heppe på hinanden 

og give ’high-fives’ når de ”langsomme” kom op ad bakken. På den måde ændres det fra at være træls at 

vente på hinanden til at motivere sine venner for at hjælpe dem. Vores kristne værdigrundlag viser sig i den 

måde vi taler om og med hinanden på samt behandler hinanden med respekt, tolerance og 

næstekærlighed.  

 

Æstetisk børnemiljø:Vores indretning lægger op til at børnene kan blive inspireret til at lege på flere 

forskellige måder. Der er læsehjørner og et sted med puslespil, der lægger op til de mere stille aktiviteter, et 

hjørne med biler og lignende og et hjørne med LEGO og togbaner samt et køkkenhjørne med 

køkkenlegetøj. Vi har et stort puderum, som lægger op til de mere vilde lege med masser af bevægelse. I 

vuggestuen har vi et stort gulvareal, som indbyder til bevægelseslege, en sofa med tilhørende bogreol, som 

indbyder til de mere stille aktiviteter. Desuden kan børnene lege med legekøkkenet, køre med bilerne på 

bilbanen og lægge puslespil. Legepladserne indbyder til både stille lege, hvor børnene har mulighed for at 

fordybe sig i legen i fx sandkassen, legehuset, skoven samt finde planter, bær, kryb og passe på hønsene. 

Vi har en legeplads som også indbyder til bevægelse og fysisk udfoldelse på gyngerne, rutsjebanen, 

køretøjerne, trampolinerne, et godt terræn med skrænter, bakker og skoven der også kan indbyde til 

forskellige lege. Udsmykningen af både vuggestuen og børnehaven er blandet med skiftende ”udstillinger” 

af børnenes mange forskellige værker. Udsmykningen giver børnene en følelse af ’ejerskab’ og stolthed af 

deres institution. Desuden sørger vi for at have grønne planter og blomster inde og ude. 
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De seks læreplanstemaer 

 
 

 
 

 

Alsidig personlig udvikling 

”Alsidig personlig udvikling drejer sig om den stadige udvidelse af 

barnets erfaringsverden og deltagelsesmuligheder. Det forudsætter 

engagement, livsduelighed, gåpåmod og kompetencer til deltagelse.” 

 
 

 

Pædagogiske mål for læreplanstemaet: 

1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udfolder, udforsker og erfarer sig selv 

og hinanden på både kendte og nye måder og får tillid til egne potentialer. Dette skal ske på tværs af 

blandt andet alder, køn samt social og kulturel baggrund.  

2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte samspil og tilknytning mellem børn og det 

pædagogiske personale og børn imellem. Det skal være præget af omsorg, tryghed og 

nysgerrighed, så alle børn udvikler engagement, livsduelighed, gåpåmod og kompetencer til 

deltagelse i fællesskaber. Dette gælder også i situationer, der kræver fordybelse, vedholdenhed og 

prioritering. 

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø børnenes alsidige personlige 

udvikling? 

Vi arbejder ud fra en anerkendende tilgang, hvor vi vægter at skabe en relation til børnene, som bygger på 

ligeværd, forståelse, indlevelse, omsorg og empati. Det giver børnene en tryghed og en følelse af, at de 

bliver set og forstået samt udvikler deres selvværd, selvtillid og evnen til at danne gode relationer til andre. 

At relationen bygger på denne tilgang ser vi som grundlæggende for barnets alsidige personlige udvikling.  

Yderligere er vores værdier bygget på et kristent grundlag, som bærer præg af, at hvert barn har en 

uendelig stor værdi i sig selv. Alle børn er dejlige forskellige, og vi vil gerne lære børnene, at de hver især 

er unikke og at det er godt at være forskellige. Vi tager afsæt i ’zone for nærmeste udvikling’ for at fremme 

børnenes alsidige personlige udvikling. Fx når børnene for første gang kommer med til ridning, for nogen er 

det nok at komme med og kigge på at de andre rider, mens andre hjælpes og holdes i hånden og pludselig 

sidder de på hesten og er rigtig stolte af dem selv. 

Vi vil gerne fremme barnets tro på sig selv. Det gør vi ved at opmuntre, puffe blidt til dem, guide og støtte 

dem. Vi lader børnene prøve ting på egen hånd og lærer dem at det er okay at ’fejle’. Det afgørende for 

børnenes alsidige personlige udvikling er, at børnene tør at øve sig i selvstændighed og at være 

selvhjulpne. 
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Vi hjælper hinanden på legepladsen, i skoven gennem svært terræn, op og ned ad høje skrænter, i 

puderummet med at turde hoppe fra forskellige højder, eller i det kreative rum med at tegne, klippe og 

klistre med limpistoler i et understøttende miljø. Vi venter på hinanden, giver hinanden hånden for at 

komme igennem, for på den måde at klare tingene i fællesskab og skabe rammer og læringsmiljøer som 

understøtter barnets lyst til at deltage i såvel nye som kendte udfordringer.  
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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.” 

 

 

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 

ressource, og som bidrager til demokratisk dannelse. 

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø børnenes sociale udvikling? 

Børnenes sociale udvikling er vigtig for deres muligheder for at deltage i fællesskaber med andre børn. I et 

understøttende læringsmiljø udvikler børnene kompetencer til at være sammen med andre børn. I lege med 

andre børn udvikler børnene empati samt evnen til at afkode de sociale spilleregler for deltagelse i 

fællesskabet. Vi voksne støtter børnene i etablering af venskaber, konflikthåndtering og i at forhandle 

legens præmisser. Konflikter er uundgåelige og en del af børnenes udvikling. Når børnene skubber eller 

slår hinanden, hjælper vi børnene med at forstå hvordan situationen opleves for det barn det gik udover ved 

fx at sige ’Hov, du slog lige….’, ’kan du se at hun bliver ked af det’. Vi sætter ord på det der skete og guider 

børnene i hvordan de kan tackle lignende konflikter fremadrettet. For at støtte børnene i at skabe andre og 

mere hensigtsmæssige handlemønstre er vi nysgerrige på, hvorfor børnene handler som de gør fx ’ Du 

slog…er det fordi du gerne vil lege med ?…’. Vi hjælper børnene til hvordan de på en mere 

hensigtsmæssige måder kan vise, at de gerne vil i kontakt eller lege med de andre børn samt hvordan de 

kan sætte grænser overfor hinanden på en god måde. På den måde har vi fokus på at børnene udvikler en 

sund lege-sammen-kultur samt udvikler en bevidsthed om, hvad det gør ved de øvrige børn.  

 

Vi ser børnenes initiativer som menighedsfulde og følger dem gerne sammen med børnene, dette skaber et 

fælles tredje som har stor værdi for både børn og voksne. Da vi er funktionsopdelt med grupper blandet på 

tværs af alder, er det vigtigt for os at inddele børnene i grupper i løbet af ugen for bedre at kunne have øje 

for og udvikle børnene. Det kan fx være sproggrupper, motorik eller legerelationer hvor børnene får ekstra 

opmærksomhed i disse små grupper. Når vi sidder ved bordet og spiser med børnene, er det et 

læringsmiljø som giver rig mulighed for at understøtte børnenes sociale relationer. Her har børn faste 

siddepladser, hvilket giver anledning til gentagne snakke om familie, oplevelser i hjemmet eller i 

institutionen, som er med til at understøtte børns relationer. 
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Kommunikation og sprog 

”Børns kommunikation og sprog tilegnes og udvikles i nære relationer 

med barnets forældre, i fællesskaber med andre børn og sammen med 

det pædagogiske personale.  

Det centrale for børns sprogtilegnelse er, at læringsmiljøet understøtter 

børns kommunikative og sproglige interaktioner med det pædagogiske 

personale. Det er ligeledes centralt, at det pædagogiske personale er 

bevidst om, at de fungerer som sproglige rollemodeller for børnene, og 

at børnene guides til at indgå i fællesskaber med andre børn.” 

 

 

Pædagogiske mål for læreplanstemaet: 

1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udvikler sprog, der bidrager til, at 

børnene kan forstå sig selv, hinanden og deres omverden.  

2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn opnår erfaringer med at kommunikere 

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

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø børnenes kommunikation og 

sprog? 

Kommunikation er essentiel for de sociale relationer vi indgår i og derfor er et sprogligt læringsmiljø 

væsentlig. Barnets sprog udvikles i samspillet med andre børn og tydelige rollemodeller, hvor barnet kan 

aflæse og gentage derudfra. I både vuggestuen og børnehaven arbejder vi med kommunikation og sprog 

løbende igennem hele dagen, både nonverbalt og verbalt. Vi sætter bevidst ord på børnenes forskellige 

oplevelser i løbet af dagen, følelser som opstår i dem og på det, der sker i forbindelse med aktiviteter og 

rutinesituationer. Vi sætter ord på, hvad vi selv oplever og ser, for på den måde at være en rollemodel for 

børnene. Vi gentager barnets sætninger for at give vished for at vi har hørt og forstået, samt korrigerer fx et 

”mig” til et ”jeg” uden at rette på barnet. 

Vi arbejder med sprog ved højtlæsning, dialogisk læsning, pegebøger, spil, rim og remser samt sange. Vi 

synger dagligt bordvers, benævner og snakker fx om følelser, farver, årstider og vejret. I vuggestuen er der 

særligt fokus på at anvende fagter til de sange vi synger. Børnene elsker den genkendelighed det giver og 

det er en måde, hvorpå børnene aktivt kan deltage, selvom de endnu ikke har udviklet et verbalt sprog. 

Fagterne er også en vigtig del af barnets sproglige udvikling, da børnene via fagterne og mimik bedre 

forstår, hvad der bliver sunget. 
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Krop, sanser og bevægelse 

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

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

bevægelse – lægges grundlaget for fysisk og psykisk trivsel.  

Kroppen er et stort og sammensat sansesystem, som udgør 

fundamentet for erfaring, viden, følelsesmæssige og sociale processer, 

ligesom al kommunikation og relationsdannelse udgår fra kroppen”.  

 

Pædagogiske mål for læreplanstemaet: 

1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udforsker og eksperimenterer med 

mange forskellige måder at bruge kroppen på.  

2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn oplever krops- og bevægelsesglæde 

både i ro og i aktivitet, så børnene bliver fortrolige med deres krop, herunder kropslige fornem-

melser, kroppens funktioner, sanser og forskellige former for bevægelse. 

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø udviklingen af børnenes krop, 

sanser og bevægelse? 

De fleste børn elsker at bruge deres krop, de kan næsten ikke sidde stille. Børnene lærer og udforsker 

gennem kroppen. Det er ikke kun fysisk læring, men også følelser, sansninger og stemninger som lagres i 

kroppen på børnene som viden og erfaring. Vi bestræber os på at skabe læringsmiljøer som udfordrer alle 

disse elementer. I vuggestuen har vi indrettet legepladsen, så børnene selv kan begå sig i alle 

læringsmiljøerne. Gyngen kan de anvende allerede når de kan kravle hen til den. I starten kan barnet ligge 

på maven hen over remmen og i takt med at barnet udvikler sig motorisk, kan det langsomt begynde at 

sidde med numsen på remmen og derefter begynde at skubbe sig frem og tilbage med benene for til sidst 

at være i stand til at bruge kroppen til at sætte gang i gyngebevægelsen. Ligeledes er rutsjebanen 

integreret i underlaget på en måde så også de kravlende børn selv kan rutsje en tur og de større børn kan 

udfordres motorisk, når de rutsjer. Børnene i vuggestuen bruger sanserne når det smager på mad, mærker 

med hænderne eller smager på forskellige former for teksturer eller former fx noget rundt eller noget 

firkantet, eller når de går med bare tæer i sandet eller græsset om sommeren. 

 

I børnehaven bruger vi vores legeplads og ikke mindst den omkringliggende natur med skov, bakker og 

strand til at øve og udfolde os grovmotorisk, Vi øver at gå på forskelligt underlag, klatre op og ned ad 

skrænter eller klatre i træer. Vi laver forskellige sanse lege indendørs, mærker på ting i kasser, 

massagelege og sansebaner. Desuden anvender vi vores forskellige sanser udenfor, hvor vi mærker på 

sand, jord, vores dyr, forskellige former og løfter på sten vi finder på stranden. Vi har god plads i 

puderummet til at hoppe, løbe, kaste med bolde og slå kolbøtter. Desuden kan vi bruge skolens idrætshal til 

at udfordre børnene. Vi har puslespil, LEGO og andre kreative ting som sakse, farver og perler stående frit 

tilgængeligt for børnene. Det skaber et rigt læringsmiljø, hvor børnene kan øve finmotorikken. 
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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.”  

 

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 

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? 

Vi føler os privilegerede, at vi ligger midt i den skønneste natur med skov og strand lige uden for døren. 

Børnenes interesse for naturen og dyrene er stor og vi følger gerne børnenes spor, når de fx vil vide hvorfor 

vi ikke kan fange krabber om vinteren? Hvilke dyr bor under stenen? Hvad er det for en slags fugl osv. Vi 

bruger fx vores Ipads til at finde svar eller til at understøtte de svar vi allerede kender, for at nære den 

naturlige nysgerrighed børnene har. Vi giver børnene mulighed for at sanse og udfolde sig i naturen f.eks. 

ved at mærke på vandet på stranden, fornemme følelsen af at balancere på stenene, lege i 

efterårsbladende, undersøge hvilke dyr der bor i skovbunden, lytte efter fuglestemmer eller kigge på vores 

egern som holder til på legepladsen. De lærer om årstidernes skiften, naturens gang når fx at kyllinger 

kommer til, og gamle høns forgår. Hele denne forståelse af hvad der sker i naturen og med dyrene, hjælper 

børnene til at få en bredere og dybere forståelse af, hvordan verden omkring dem fungerer. Vi bruger ting 

fra naturen i kreative processer, vi sanser når en regnorm snor sig i hånden, vi hjælper hinanden på bakker 

og skrænter, vi snakker om vejret og hopper i vandpytterne, alt i alt bruger vi naturen til at understøtte både 

deres kropslige, sociale, kommunikative og alsidige udvikling. 
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Kultur, æstetik og fællesskab 

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

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

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.”  

 

Pædagogiske mål for læreplanstemaet: 

1. 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.  

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? 

Børn skal via pædagogiske læringsmiljøer lærer sig selv at kende gennem kulturelle fællesskaber. I 

institutionen ses dette ved at deltage i alt fra teaterstykker, musik, motorik, sprog m.fl. Det er gennem de 

oplevelser at børn udtrykker sig og føler glæde i fællesskabet.  

Vi fejrer hvert barn, når det har fødselsdag, vi holder jule- og påskefrokost, vi slår katten af tønden og 

holder Sankt Hans sammen med børnene og forældrene. Børnene bliver således fra de er helt små 

præsenteret for forskellige kulturelle værdier, højtider og oplevelser.  

Vi indretter læringsmiljøer hvor børnene har mulighed for at udfolde sig kreativt. Børnene bliver præsenteret 

for forskellige højtider og vi følger årets gang i forhold til at være kreativ og produktiv med forskellige 

materialer. Vi har bibelfortælling hver fredag, synger til bords ved måltiderne, snakker om forskellige 

nationaliteter og modersmål og spørger fx gerne de børn og forældre som har andre modersmål, om de vil 

lære os lidt af deres sprog eller fortælle om ting fra deres lande eller kultur. Barnet øver sig i at vise teater 

for andre både i den frie leg og den strukturerede aktivitet, det øver sig i at tale foran andre, når vi samles 

om bordet, og på den måde udvikle sociale og personlige færdigheder. 
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Evalueringskultur 

 
 

 
 
 

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? 

Evaluering af vores praksis foregår hovedsageligt på p-møder og gruppemøder. 

Vi er i gang med at udforme og nytænke former for vores evalueringskultur. Det vigtigste ved al evaluering 
er, at det skal give mening i forhold til at forbedre og udvikle praksis samt personalets egen læring. Derfor 
har vi altid for øje: hvad skal evalueres, hvordan skal det evalueres og hvorfor skal det evalueres. Vi har 
netop lavet en fast dagsorden til gruppemøderne, som vi anvender for at kunne fastholde, hvad der skal 
arbejdes med, hvordan gør vi det, og ser vi en virkning af de indsatser vi har sat i gang. Yderligere 
observerer vi børnene og nedskriver observationer og praksisfortællinger som hjælper os til at fremme 
barnets udvikling. Vi laver løbende små daglige evalueringer fx når et barn har brug for hjælpe til at sige 
farvel om morgenen, så justerer vi hurtigt og løbende sammen med hinanden og forældrene for på den 
måde at få skabt en god afsked om morgen. Vi har en stor læreplanstavle på personalestuen, som kan 
bruges til forskellige fokuspunkter. Indtil nu har den været brugt til arbejdet omkring læreplanerne. Fokus på 
denne tavle kan ændres, så det fx kan være, hvor kan vi hjælpe hinanden med at fastholde en evaluering af 
egen praksis eller forholde os til et valgt fokus (fx forældresamarbejde eller børnefællesskaber) fastholde 
dette gennem pædagogisk dokumentation, som danner grundlag for analyse af og systematisk refleksion 
over sammenhængen mellem læringsmiljø og børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. 
 

 

 

 

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

hvert andet år? 

Vi vil mindst én gang om år vurdere på personalemøder, om der er områder i vores læreplaner der har 

ændret sig ud fra en betragtning af vores daglige arbejde med læreplanerne, vores børnegruppe samt 

udvikling af vores evalueringskultur. Alt dette er et område, hvor vi skal betræde nye emner, tilegne os ny 

viden og afprøve forskellige strategier. Derfor er det også en proces som kan være svær at forudsige på 

forhånd, men en proces som vi er yderst bevidste om. 

 

 

 


