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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. 

https://emu.dk/sites/default/files/2019-03/7044%20EVA%20SPL%20Publikation_web_1.pdf
https://emu.dk/sites/default/files/2019-03/7044%20EVA%20SPL%20Publikation_web_1.pdf
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Hvem er vi? 

 

Børnenes Univers er en privat integreret institution for børn i alderen 0-6 år. Institutionen er 
godkendt til 50 børn fordelt i vuggestue og børnehave.  Pt  (juni 2022) er der 39 børn indskrevet. 

Institutionen er beliggende på Hovensvej i  Aabybro. Børnenes Univers slog dørene op i maj 2017 
med lækre nye lokaler og en dejlig legeplads. I institutionen er der ansat 4 uddannede pædagoger 
og 8 pædagogmedhjælpere. Herudover har vi i perioder virksomhedspraktikanter. 
 
Vi har valgt, at børnene som udgangspunkt er opdelt efter alder. Vuggestuebørnene holder til i to 
lokaler i stueetagen og børnehaven holder til på 1. Sal. Begge grupper anvender legepladsen 
udenfor, hvor der er rig mulighed for at tumle og lege. Vi  har desuden et dyrehold, som pt består 
af  kælegrise, kaniner og høns. Børnene fra børnehaven er med til at fodre og passe dyrene. 
 
Det er en stor prioritering for os at anvende nærmiljøet omkring os, dvs at vi går og cykler på vores 
elektriske ladcykler rundt omkring. Det kan være til forskellige legepladser, DGI-huset (multisal og 
svømmehal), biblioteket, skolen, kirken, plejehjem m.m. Ligeledes har vi en årlig bustur til en 
dyrepark og et bondegårsdsbesøg.  
 
Vi er meget opmærksomme på at få skabt læringsmiljøer for alle børn såvel inde som ude. Det 
betyder, at vi er meget bevidste om at skabe rammerne for, at alle børn lærer og udvikles. En 
væsentlig forudsætning for at lære er at være i et miljø, der er kendetegnet ved gode relationer 
både mellem børn og voksne men også fra barn til barn. Vi arbejder hver dag på at være tydelige 
rollemodeller for børnene og vi tilrettelægger hverdagen både ud fra vores egen faglige viden og 
med inddragelse af børnenes perspektiver. 
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Pædagogisk grundlag 

 

 

Børnesyn: 
 

”Det at være barn har en værdi i sig selv. Børn skal ikke alene forberedes på at blive 
voksne, men også støttes og værdsættes i de første år” (Fra forarbejde til 
dagtilbudslovens §8 stk. 2) 

 

       Hos os kommer dette til udtryk ved at vi er meget bevidste om, at vi er lyttende og 
anerkendende i forhold til alle barnets udtryk. Vi respekterer følelser og vi hjælper det 
enkelte barn med at italesætte såvel positive som negative følelser. Vi tilrettelægger 
aktiviteter, så de tilgodeser alle børn og giver plads til barnets eget initiativ. Dvs at vi 
respekterer barnets egne grænser, og hjælper barnet til at sætte grænser fx overfor andre 
børn og voksne. 

 

Dannelse og børneperspektiv: 

 

”Børn på fx 2 og 4 år skal høres og tages alvorligt som i starten på en 
dannelsesproces og demokratisk forståelse. Dannelse, ligestilling og demokrati skal 
medtænkes i det daglige pædagogiske arbejde, så børnene oplever at have 
indflydelse på udformning af dagligdagen og aktiviteterne uanset baggrund, køn, alder 
og kultur. Det pædagogiske personale i dagtilbuddet skal invitere barnet til at være 
aktivt deltagende, så barnet selv er med til at skabe sin læring og konkrete deltagelse 
i demokratiske sammenhænge, som personalet er ansvarligt for at skabe”. (Fra 
forarbejde til dagtilbudslovens §8 stk. 2) 

 

Dette sker fx helt konkret, når vi holder samlinger og lader børnene være med til at vælge fx 
sange, der skal synges, eller ting, der skal tales om.  

 

I børnehaven er børnene med til at lave navneopråb og skifte ting på hverdagstavlen. Vi lader 
børnene komme med forslag til lege og aktiviteter, og vi følger børnenes initiativ, når de 
leger.  
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Leg: 

 

”Legen har en værdi i sig selv og skal være en gennemgående del af et dagtilbud. 
Legen er også grundlæggende for børns sociale og personlige læring og udvikling, og 
legen fremmer blandt andet fantasi, virkelyst, sprog, nysgerrighed, sociale 
kompetencer, selvværd og identitet. Nogle gange skal legen støttes, guides og 
rammesættes, for at alle børn kan være med, og for at legen udvikler sig positivt for 
alle børn”. (Fra forarbejde til dagtilbudslovens §8 stk. 2) 

 

Legen er selvsagt nok det vigtigste element i ethvert barns hverdag, og som sådan er 
det naturligvis også en kæmpe del af hverdagen i Børnenes Univers. Vi afsætter dels 
tid af til børnenes egne lege, men vi prøver også at have en legende tilgang til mange 
af de daglige rutiner. Det kan fx være, at vi synger en håndvaskesang, eller vi leger, at 
vi er vilde dyr, når vi er ude at gå. Vi er som voksne meget opmærksomme på, at 
legen er i fokus, og vi prøver hele tiden at indrette vores fysiske rammer, så de 
tilgodeser børnenes egne initiativer. Vi har fx haft en købmandsbutik i en periode, hvor 
børnene har leget med genbrugsmaterialer, som udsprang fra en aktivitet i 
børnehaven omkring affald og genbrug. 

 

Læring:  

 

      ”Læring skal forstås bredt, og læring sker fx gennem leg, relationer, planlagte 
aktiviteter og udforskning af naturen og ved at blive udfordret. Det pædagogiske 
læringsmiljø handler om at fremme børns kropslige, følelsesmæssige, sociale og 
kognitive udvikling og forståelse” (Fra forarbejde til dagtilbudslovens §8 stk. 2) 

 

       Vi arbejder ud fra devisen ”Der er læring i alt”, og vi er opmærksomme på, at børn dels lærer                   
forskelligt og altid ud fra deres egne forudsætninger. Derfor prøver vi på at skabe forskellige 
læringsmiljøer, der tilgodeser alle børn. Vi bruger alle rum i institutionen – såvel inde som ude – 
til at optimere læring. Vi italesætter handlinger og følelser, som skaber en god sproglig 
opmærksomhed, og vi opfordrer børnene til at hjælpe hinanden og dermed skabe grobund for 
fælles læring og udvikling. 

 

Børnefællesskaber:  

 

”Al leg, dannelse og læring sker i børnefællesskaber, som det pædagogiske 
personale fastsætter rammerne for. Relationer og venskaber er afgørende for at 
alle børn skal opleve at være en del af fællesskabet og blive respekteret og lyttet 
til. I dagtilbuddenes hverdag skal der være plads til at det enkelte barn både kan 
vise initiativ og kan være aktivt deltagende, samtidig med at fællesskabet skaber 
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rum til alle nye relationer og mulighed for at prøve forskellige positioner mv. Det er 
det pædagogiske personales og ledelsens opgave at skabe en balance mellem 
individ og fællesskab i dagtilbuddet” (Fra forarbejde til dagtilbudslovens §8 stk. 2) 

 

I Børnenes Univers har vi dels de store fællesskaber – børnehave og vuggestue – og vi har mindre 
fællesskaber, som børnene ofte selv finder ind i. Det kan være to og to eller i mindre grupper 
på tværs af alder og køn. Vi anerkender og respekterer begge dele. Vi er desuden meget 
opmærksomme på, at alle børn oplever at føle sig som en del af et fællesskab. Vi gør også en 
dyd ud af at hjælpe hinanden både børn og børn imellem men også mellem børn og voksne. 
Ved at lade børnene deltage i praktiske gøremål som fx at lægge vasketøj på plads eller rydde 
op på stuerne, giver vi dem også en følelse af at være en vigtig del af det fællesskab der udgør 
Børnenes Univers. 
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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, 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.” (Dagtilbudsloven §8 stk. 3) 

 

Arbejdet med det pædagogiske læringsmiljø i Børnenes Univers er en dynamisk proces, 
som er i konstant forandring. Vores personalegruppe er sammensat af uddannede 
pædagoger og pægagogmedhjælpere, som i fællesskab arbejder med at skabe og udvikle 
mange forskellige miljøer, der tilgodeser alle børns personlige udvikling, dannelse, læring 
og trivsel. Vi afholder stue- og personalemøder, hvor vi drøfter den løbende 
tilrettelæggelse af hverdagen i grupperne. Derudover afholder vi to årlige pædagogiske 
dage, hvor vi diskuterer pædagogiske emner og temaer samt visioner for Børnenes 
Univers. 
 
Vi samarbejder ligeledes med vores forældrebestyrelse, som kommer med idéer/input og 
spørgsmål i forhold til deres børns hverdag, og vi inddrager nærmiljøets forskellige 
kulturelle muligheder fx biblioteksbesøg, kirkelegestue og virksomhedsbesøg. 
 
Vi er meget opmærksomme på, at leg og læring er de bærende elementer i dagligdagen, 
så vi prøver altid at skabe rum og tid til at børnene kan finde læring ud fra egne 
forudsætninger og kompetencer. Derfor er vi også meget bevidste om, at læringen sker 
overalt og ikke kun i de planlagte aktiviteter. Det kan være ved bleskift, måltider, 
garderobetid, på legepladsen osv. 

 
 

Samarbejde med forældre om børns læring: 

 

”Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan dagtilbuddet samrbejder med 
forældrene om børns læring” (Dagtilbudsloven §8 stk. 6) 
 
Når barnet starter i vuggestue og/eller børnehave afholder vi opstartssamtaler, hvor vi i 
fællesskab får skabt en forventningsafstemning, der tilgodeser såvel vores som forældres 
og barnets behov. Herefter afholder  vi løbende trivselssamtaler med forældrene, hvor vi 
taler om barnets personlige udvikling og trivsel. Vi tager udgangspunkt i et 
udviklingsskema (Alle Med) som følger barnets udvikling helt fra starten i vuggestuen til 
det skal videre i skole. Derudover har vi naturligvis den daglige kontakt med forældrene 
ved aflevering og afhentning. Vi anvender den digitale platform Famly, til dokumentation af 
vores dagligdag i form af billeder og korte beretninger om aktiviteter mv. Her har vi også 
en kalender, hvor forældrene kan se en aktivitetsplan for de enkelte grupper.  
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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.” (Dagtilbudslovens §8 stk. 5 

 

Som udgangspunkt forsøger vi at tilrettelægge hverdagen i Børnenes Univers, så alle børn 
tilgodeses ud fra deres egne forudsætninger og kompetencer. Det kan dog komme på tale, 
at der er enkelte børn, som af den ene eller anden grund har brug for, at vi tager 
individuelle hensyn. Der kan være tale om børn med fysisk eller psykisk funktions-
nedsættelse eller børn med risiko for at stå uden for fællesskabet. Vi afholder hvert kvartal 
kompetenceforumsmøder med Jammerbugt Kommunes Pædagogisk-Psykologisk 
Rådgivning (PPR), hvor vi har mulighed for at få sparring fra psykolog, tale-høre konsulent 
mv. Dette sker naturligvis kun efter forudgående samtykke fra forældre.   
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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”. (Dagtilbudslovens §8, stk. 6) 

 

Når børnehavebarnet starter sit sidste år i børnehaven i Børnenes Univers, kommer det 
med i en førskolegruppe. Pædagogerne i børnehaven tilrettelægger et forløb, hvor 
førskolegruppen arbejder specifikt imod at blive klar til at starte i skole. Der er både 
praktiske opgaver, som forbereder barnet på specifikke kompetencer, men der arbejdes i 
høj grad også med at forberede barnet mentalt på den omstilling, der er i vente. Det kan 
både handle om at kunne modtage en fælles besked, at kunne fordybe sig i en opgave og 
at kunne være en aktiv deltager i gruppen. Som en del af førskoleforløbet besøger man 
naturligvis også skole og SFO flere gange. 
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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.” 
(Dagtilbudslovens §8, stk. 6) 

 

Vi anvender forskellige kulturelle tilbud i lokalsamfundet. Vi tager til arrangementer på 
biblioteket, vi bruger multisal og svømmehal i DGI-huset, vi deltager i kirkelige 
arrangementer og vi besøger plejehjemmet. Vi besøger også enkelte forældres 
arbejdspladser, fx har vi pyntet juletræ i et lokalt pengeinstitut. Vi går og cykler rundt i 
nærmiljøet – det kan være, at vi besøger en legeplads, eller vi hilser på bondemandens 
dyr på markerne 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 
inddrages under hensyntagen til børnenes alder og modenhed.” (Dagtilbudslovens §8, stk. 
7) 

 

Vi er i Børnenes Univers opmærksomme på, at vores lokaler fremstår så indbydende som 
muligt, og vi arbejder hele tiden på at optimere rammerne, så de er med til at inspirere 
både børn og voksne i forhold til leg og læring. Vi har indrettet os, sådan at vuggestuens 
børn er delt i to grupper (yngste og ældste) i forbindelse med måltider og planlagte 
aktiviteter. Både børn og voksne har faste pladser. Dette tilgodeser alle børns behov i 
forhold til deres kognitive og sociale behov. I vuggestuens legerum har vi indrettet mindre 
funktionsopdelte legeområder, så det enkelte barn selv kan vælge, hvad det ønsker at 
lege med. Legetøjet er anbragt i børnehøjde, så det både er nemt at vælge i forhold til leg, 
men også nemt at rydde væk igen.  

I børnehaven sidder børnene ved små borde, når de spiser. Her er der også faste pladser 
og man sidder med en kendt voksen. Børnehavegruppen har base på 1. Salen, hvor de 
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har legerum, stillerum og krea-rum. Her er legetøjet også anbragt, så børnene nemt kan 
komme til det. I sommerhalvåret prioriterer man i børnehavegruppen at være mest muligt 
udenfor, og vi har en staklade, som kan benyttes til forskellige værkstedsaktiviteter. 

Vores udeområder er indrettet med forskellige legeredskaber og en stor sandkasse, samt 
små scootere og cykler, som børnene kan køre på. Der er både græsområder og 
flisebelægninger samt bede med buske, træer og vilde blomster. Vi har et bålområde, 
samt et ”bygge-område”, hvor især børnehavebørnene kan udfolde sig. Vi har også et 
overdækket område, hvor vuggestuebørnene sover i barnevogne. 

Det psykiske børnemiljø tilgodeses ved, at vi arbejder med de gode, positive relationer. 
Dvs at vi er opmærksomme på, hvordan vi taler til hinanden, og at vi fremstår som positive 
rollemodeller. Vi opfordrer børnene til at bruge sproget i forhold til at løse konflikter, og vi 
hjælper dem med at stå ved egne grænser og valg fx i forhold til leg. Derudover arbejder vi 
med at gøre børnene så selvhjulpne som muligt fx i forhold til at spise, tage tøj af og på, 
valg af legeaktiviteter mv.  

I forhold til det æstetiske børnemiljø arbejder vi fx med at udstille børnenes egne 
kreationer fx tegninger og malerier. Vi afholder ferniseringer, hvor forældrene kan komme 
og  se, hvad der er blevet arbejdet med i løbet af et pædagogisk tema, og vi deler billeder 
på vores Famly-portal, som illustrerer, hvad der foregår i løbet af dagen i såvel vuggestue 
som børnehave. 

I forhold til det fysiske børnemiljø har hele personalegruppen i foråret 2022 gennemført et 
online førstehjælpskursus, så alle er klædt på til at kunne yde førstehjælp såfremt det 
skulle blive nødvendigt. 
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De seks læreplanstemaer: 

 

 

 

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

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

(Dagtilbudslovens §8, stk. 2 og 4) 
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Alsidig personlig udvikling 

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

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

 

Pædagogiske mål for læreplanstemaet: 

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? 

 

Vuggestuen: 

Vi arbejder med følelsesregulering og empati, selvværd og selvtillid, opmærksomhed og 
fordybelse samt udforskningslyst og gåpåmod. 

Vi øver børnene i selv at kravle op i barnevogn, på puslebord og i højstol, så de udfordres 
kropsligt. Vi arbejder på at gøre børnene så selvhjulpne som muligt i forhold til tøjskift og 
spisning.  

Børnehaven: 

Vi arbejder med nærvær, relationer, velkomst om morgenen (rutiner v/aflevering), 
nysgerrighed (stille hv-spørgsmål), sætte ord på og anerkende følelser, konfliktløsning.  

Vi arbejder med konceptet ”Fri for mobberi”, der støtter børnene i at udtrykke egne 
følelser samt egne grænser. 
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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.” 

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 

ressource, og som bidrager til demokratisk dannelse. 

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø børnenes 
sociale udvikling? 

 

Vuggestuen: 

Vi arbejder med udviklingen af en inkluderende fællesskabskultur, deltagelsesmuligheder 
og medindflydelse. 

Vi italesætter følelser – glad, trist, ked af det, sur, overrasket mv. Vi accepterer til- og 
fravalg i forhold til fx leg. Vi afholder samlinger, hvor børnene vælger sange på skift. Vi 
udnytter aldersforskelle ved at lade de store børn i gruppen hjælpe de mindre børn fx ved 
tøjskift eller i forhold til at finde legetøj. Vi laver aldersopdelte grupper i forbindelse med 
aktiviteter og spisning for at tilgodese det enkelte barns udvikling i forhold til socialisering, 
sprog og kognitive kompetencer.  

 

Børnehaven: 

Vi hjælper med at sætte ord på følelser, vi prøver at lære børnene at stå op for sig selv – 
det er okay at sige nej, vi hjælper dem til at respektere andres følelser, og til at søge 
kontakt/hjælp, når det er nødvendigt. Vi opfordrer børnene til at se på de andre børn, for 
at lære at aflæse andres følelser. Vi anvender fx massage, og vi taler om sociale 
spilleregler under leg. Vi lærer børnene at respektere andre og at se forskelligheder som 
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ressourcer. 

Hver uge har vi – igennem ”Fri for mobberi” – fokus på social udvikling sammen med små 
børnegrupper. 
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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.” 

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? 

 

Vuggestuen: 

Vi arbejder med udviklingen af ordforråd (ord som barnet siger/forstår), mimik 
(ansigtsudtryk), gestik (fysiske bevægelser/pegning), grammatik (læren om regler for 
sprogbrug), pragmatik (hvordan vi bruger sproget i praksis), turtagning og literacy (evnen 
til at kunne afkode og anvende fx tal og bogstaver). 

Vi taler sammen om og ved måltider, hvor vi italesætter, hvad vi spiser, eller taler om fx 
hvem der henter barnet eller hvad vi skal lave efterfølgende. Vi opfordrer børnene til at 
bruge sit sprog fx ved at bede om ting, sætte grænser for sig selv, at give udtryk for egne 
behov, at sætte ord på handlinger og ting i nærmeste omkreds. Vi synger sange, når vi 
holder samling og vi læser højt for børnene eller bruger pegebøger.  

I enkelte tilfælde anvender vi ”tegn til tale” fx når barnet endnu ikke har et udviklet 
talesprog. 
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Børnehaven: 

Vi er opmærksomme på at anvende et tydeligt og enkelt sprog, og at vi har øjenkontakt 
med barnet. Vi sørger for at skabe ro, så også de stille børn får mulighed for at komme til 
orde fx ved samlinger. Vi anvender rim og remser og sange, og vi sørger for at der er et 
stillerum, hvor der er et udvalg af alderssvarende bøger.  

Vi er bevidste om vores mimik og sprogbrug i vores kommunikation med børnene. 

Vi sprogtester alle børn, når de er fyldt 3 år, og vi arbejder med kommunikative strategier. 

Derudover laves der en sprogtest i oktober måned af de børn, der skal deltage i 
førskoleforløbet. 

 

 

                                                    



 

19 

 

Krop, sanser og bevægelse 

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

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

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

 

 

Pædagogiske mål for læreplanstemaet: 

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? 

 

Vuggestuen: 

Vi arbejder med udviklingen af motorik (fin- og grovmotorik), sansestimulering (labyrint-, 
muskel-led- og følesansen) samt sanseintegration (bearbejdning og respons). 

Vi leger tumlelege både ude og inde, vi lader børnene kravle op og ned fra barnevogne, 
puslebord og højstole. Vi lader børnene spise og drikke selv, vi øver dem i at trække af 
og i tøj så selvstændigt som muligt. Vi italesætter kropsdele fx ved bleskift. 

Vi laver planlagte aktiviteter, hvor vi øver balance, koordinationsevne, muskelspænding 
og afslapning, vi går ture med børnene, vi leger på legepladsen med scootere, 
rutsjebaner, gynger mv. Vi laver aktiviteter der udfordrer finmotorikken – tegne, male, 
sætte perler på snor, mærke på forskellige teksturer osv. 

 

Børnehaven: 

Vi arbejder dagligt med børnenes motoriske udvikling igennem hverdagsaktiviteter så 
som spise med kniv og gaffel, af- og påklædning, gåture i skoven, leg på legepladsen, 
fodring af dyr.  
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Vi har planlagte aktiviteter i vores temauger, der sætter fokus på krop, sanser og 
bevægelse. Vi arbejder med bevægelsesglæde gennem ”Actionkids”, dans efter 
storskærm, fredagsfest samt sang- og bevægelseslege. 
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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.” 

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 

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? 

 

Vuggestuen: 

Vi arbejder med udviklingen af dannelse gennem oplevelser i og erfaring med naturen; at 
få viden og lære om naturen; rutiner, aktiviteter og legemuligheder udendørs; 
begyndende nysgerrighed i forhold til naturvidenskab og teknologi samt begyndende 
matematisk opmærksomhed. 

Vi leger ude hver dag, vi går på ture i skoven eller på legepladsen, eller vi går ud og ser 
på heste og køer på markerne omkring os. Vi taler om vind og vejr, når vi er ude og vi 
kigger til vores egne dyr på legepladsen. I forhold til matematisk opmærksomhed øver vi i 
at tælle fx når vi synger til samling, og vi taler om farver og former omkring os i 
hverdagen. To gange om året tager vi de ældste vuggestuebørn med på bustur ud af 
huset til bondegårdsbesøg og besøg på dyrefarm. 
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Børnehaven: 

Vi afholder fx miljøuge, hvor vi taler om affaldshåndtering og genbrug, vi arbejder med et 
tema om naturfænomener (regn, vind, sne, blæst, regnbuer, orkaner). Vi laver små 
opgaver med tal, farver og fx vægt. Vi tager på tur til dyrefarm og på bondegårdsbesøg. 
Vi har ”Vild med vilje”-bede, som vi plukker fra. Vi har en bålplads, hvor vi hugger 
brænde, laver varme drikke og mad. Vi har grise, høns og kaniner, som børnene er med 
til at fodre og passe. Vi bruger naturen omkring os til at være nysgerrige på naturen og 
årstidernes skiften. 
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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.” 

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 

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? 

 

Vuggestuen: 

Vi arbejder med at bearbejde og kommunikere følelser, tanker og oplevelser; udvikle 
empati og identitet; udvikle fantasi og kreativitet; udvikle æstetiske formsprog (tegne, 
male, synge, fortællinger m.m.) samt at få stimuleret sanser, nysgerrighed og læring. 

Vi afholder samling hver dag, hvor vi synger forskellige sange. Nogle gange fortæller vi 
eventyr. Vi laver cirkus, fejrer børnenes fødselsdage, afholder forældrekaffe, 
bedsteforældredag, fastelavn, Halloween, Skt. Hans, vi besøger det lokale bibliotek, 
hvorfra vi også får leveret bogpakker en gang om måneden, og vi deltager i 
julegudstjeneste i kirken. 

Vi laver kreative aktiviteter, hvor børnene tegner, maler og limer. Her taler vi desuden om 
farver og former, samt præsenterer børnene for forskellige teksturer og materialer. 

 

Børnehaven: 

Vi afholder fastelavn, Skt. Hans, Halloween, Jul og Påske. Vi laver ture til legepladser, 
kirken, biblioteket, plejehjemmet m.m. Vi arbejder med forskellige temaer fx verden rundt. 
Vi arbejder med begreberne æstetik, fantasi, nysgerrighed, kreativitet. Vi laver teater- og 
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cirkusforestillinger, og vi synger og arbejder med fortællinger. Vi udtrykker os æstetisk på 
stuen igennem børnenes kreative produktioner i forbindelse med vores pædagogiske 
temaer. 

  

 

                             
 
 
     
 

Evalueringskultur 

 

 

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

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

Evalueringen skal offentliggøres. 

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

(Dagtilbudslovens §9, stk. 2 og 3) 
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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? 

 

I Børnenes Univers har vi valgt at arbejde med forskellige evalueringsloops. Dvs at vi  
målfastsætter og evaluerer på de forskellige pædagogiske forløb, som vi tilrettelægger i 
vores årsplan for hhv vuggestue og børnehave. Dette gøres i de respektive 
personalegrupper i forbindelse med planlægning og udarbejdelse af aktivitetsplaner. 
Derudover har vi afsat tid på vores personalemøder, hvor vi diskuterer forskellige 
pædagogiske emner/temaer, som er med til at kvalificere vores daglige praksis.  

Vi afholder to årlige pædagogiske dage, hvor vi går i dybden med vores praksis. Vi 
bestræber os på at skabe en pædagogisk kultur, der er kendetegnet ved en reflekterende 
tilgang både til arbejdet med børnene og i forhold til at evaluere og videreudvikle vores 
pædagogiske praksis.  

Vi har udviklet vores eget evalueringsskema, som vi anvender i forhold til at dokumentere 
vores målfastsættelser og evalueringer. 

Det uddannede pædagogiske personale har hen over efteråret 2019 været på 
efteruddannelse i forhold til den styrkede pædagogiske læreplan, og enkelte af pædagog-
medhjælperne er startet på en ICDP-uddannelse, hvilket også er med til at styrke og 
kvalificere det pædagogiske læringsmiljø i Børnenes Univers. 

I foråret 2022 har hele personalegruppen gennemført et online førstehjælpskursus. 
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