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I 2013 blev det besluttet, at igangsætte en proces med at omlægge og effektivisere det 
pædagogiske dokumentationsarbejde. Dette medførte bl.a. at institutionerne skal udarbejde en 
Pædagogisk plan. 

Formålet med den pædagogiske plan er at evaluere de kommunale mål for indsatsområder og 
læreplanstemaer samt den fælles læringsforståelse (Bilag 1) og anskueliggøre og vurdere om og 
hvordan målene omsættes i praksis dagtilbuddene i Ruderdal kommune.      
 
Inden udgangen af 2014 skal den anden Pædagogiske plan udarbejdes.  

Den er justeret og udformet på baggrund af analyse af de første pædagogiske planer, som var 
udformet på en særlig måde på grund af overgangen fra de tidligere virksomheds-, praksis- og 
handleplaner. 
 
Områdeinstitutionerne og de selvejende institutioner skal i denne Pædagogiske plan påbegynde, 
at beskrive arbejdet med de gennemførte aktionslæringsforløb og resultaterne heraf, ud fra den 
forpligtende didaktiske aktionslæringsmodel.  

Formålet med den Pædagogiske plan er at skabe et overblik og dokumentere udviklingen af det 
pædagogiske arbejde i dagtilbuddene. Den Pædagogiske plan skal understøtte udviklingen af den 
pædagogiske praksis, så den fremmer børns trivsel, læring og udvikling af kompetencer.   
For at forenkle arbejdet og fokusere på omsætningen af læreplansmålene og resultaterne i den 
pædagogiske praksis, er der udarbejdet en fælles kommunal læringsforståelse og læreplansmål, 
som skal afprøves i perioden fra medio 2014 til medio 2017. Det kan også forventes, at der i løbet 
af perioden skal arbejdes med at opsamle resultater fra 3- 4 effektmål, som indgår i den 0- 18 års 
politik, som politikerne pt. arbejder med at formulere. 
 
Den Pædagogiske plan skal afleveres hvert andet år. Eksempler på dokumentationen herfra, vil 
indgå i Børneområdets Kvalitetsrapport.  
 
Områdeinstitutionerne og de selvejende institutioner skal i den Pædagogiske plan gøre rede for, 
hvordan de har arbejdet med de fælles kommunale pædagogiske indsatsområder og de seks 
læreplanstemaer.   
 
 

 

 

 

 

 

Inden for alle punkter skal der gøres rede for følgende: 
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• Mål for indsatsområdet /læreplanstemaet? 
• Hvilke temaer/emner er der arbejdet med inden for dette indsatsområde? 
• Hvilke af temaerne/emnerne er evalueret i forhold til de fastsatte mål og hvordan? 
• Hvilke aldersgrupper har der været arbejdet med - 0- 2 årige/ 3- 5 årige? 
• Hvilke konkrete tiltag i dagligdagen er blevet implementeret som konsekvens af arbejdet med 

temaerne/emnerne? 
• Hvilke oplevelser og læring har tiltagene medført for børnene? 
• Hvilken læring har personalet opnået med tiltagene?  
 

Det forventes, at udfyldningen af skemaerne er korte og præcise. Oplysningerne skal kun skrives 
et sted i skabelonerne, alternativt henvises til beskrivelse andet sted i den pædagogiske plan.  

Skemaerne er opdelt således, at resultaterne af arbejdet med de kommunale fælles pædagogiske 
indsatsområder og læreplanstemaer i 2014 beskrives først. Efterfølgende beskrives mål og tiltag, 
der planlægges med afsæt i de fælles kommunale læreplansmål samt pædagogiske 
indsatsområder fra Kvalitetsrapporten 2015 - 2016. 

Det forventes at besvarelserne er udtryk for en sammenfatning indenfor de enkelte 
indsatsområder og læreplansmål. Sammenfatningen skal udarbejdes, ved at afsøge mønstre på 
tværs i data fra institutioner i områderne, og i hele institutionen hos de selvejende institutioner. 

Til brug for data indsamlingen udarbejder institutionerne hvert ½ år en oversigtsplan over 
aktiviteter, indsatser, fokuspunkter, projekter og områder i dagligdagen, som har haft en særlig 
opmærksomhed og sætter disse i forhold til læreplantemaer og indsatsområder i et matrixskema: 

    Aktionslæringsforløb Indsatsområder Pædagogisk 

dagligdag 

Sundhed i børnehøjde    
Inklusion og tværfagligt 

samarbejde 
   

Alsidig 

personlighedsudvikling 
   

Sociale kompetencer    
Sproglig udvikling    
Krop og bevægelse    
Naturen og 

naturfænomener 
   

Kulturelle udtryksformer 

og værdier  
   

 

 



 
 

4 
 

Resultater fra arbejdet med de fælles faglige indsatsområder fra 

Kvalitetsrapporten 2013-2014 og med læreplanstemaerne beskrives her:  

Fælles indsatsområde 2014 – resultater af arbejdet 
 
    

Sundhed i børnehøjde 
 

Kommunale mål Målet søges opfyldt ved, at børnehusene har indført mål for 
arbejdet med forskellige perspektiver på det brede 
sundhedsbegreb i forhold til trivsel, mental sundhed, glæde, leg og 
bevægelse. 
 
Mål 

• At arbejde med og have kendskab til børnefællesskabets 
betydning for trivsel og sundhed. 

• At der er udbredt kendskab til metoder, der kan anvendes i 
forbindelse med et styrket børnefællesskab 

• At den voksenpædagogiske kerneopgave har et styrket 
fokus på fællesskabets betydning for et børneliv med trivsel 
og glæde. 

• At få skærpet bevidsthed om, at et godt 
sundhedsfremmende miljø og inklusion er ”forbundne kar”. 

 

Hvilke egne mål har 
institutionen udarbejdet 
med afsæt i de kommunale 
mål? 
 

Som en del af vores inklusionsprojekt, ”Bevidsthed om din egen krop og 
dens funktioner” har vi valgt at arbejde med massage og udstrækning 
barn til barn. 
Læringsmål: 

- At børnene lærer hinandens grænser at kende. 
- At børnene lærer at kommunikere deres grænser videre til 

hinanden. 
- Samt at vise omsorg for hinanden og være lyttende. 

 

Hvilke temaer/emner er 
der arbejdet med inden for 
dette indsatsområde? 
 

Vi har arbejdet med førstehjælp fra i ”barn til barn” metoden 
 
Tema om ”Musik, bevægelse og følelser” over 8 uger 
 
Fokus på tema ”Har du leget med en ny ven i denne uge?” 

Hvilke af 
temaerne/emnerne er 
evalueret i forhold til de 
fastsatte mål og hvordan? 
 

 
Vi har evalueret ift. ”Musik, bevægelse og følelser”. Som vi har evalueret 

på et ekstraordinært personalemøde gennem brug af den forpligtende 
didaktiske aktionslæringsmodel. 

Hvilke aldersgrupper har 
der været arbejdet med 

 3 – 5 årige 
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inden for dette 
indsatsområde? 
0- 2 årige  
3- 5 årige 
a. Hvilke konkrete tiltag i 
dagligdagen er blevet 
implementeret, som 
konsekvens af arbejdet 
med temaerne/emnerne? 
 
b. Hvilke oplevelser og 
læring har tiltagene 
medført for børnene? 
 
c. Hvilken læring har 
personalet opnået ved 
arbejdet med tiltagene? 
 

 
 
A) At vi har planlagt videre forløb med ”Musik, bevægelse og følelser” 
 
 
 
B) Børnene har fået en større bevidsthed om sig selv og hinanden. 
Ligeledes var de i stand til at projektere denne forståelse og ro over i 
andre fælles aktiviteter. 
 
C) Konklusionen var at vi gerne vil have mere af det i hverdagen, da 
erfaringen var at vi fik mere rolige børn. Samt at de var i stand til at 
oprette nye lege relationer til andre som de ellers ikke havde brugt før. 

 

Nye mål og tiltag for det fælles indsatsområde i 2015 – 2016 

 
 
MÅL 
 
At den voksenpædagogiske 
kerneopgave har et styrket 
fokus på fællesskabets 
betydning for et børneliv 
med trivsel og glæde. 
 
 

 
Pædagogerne skal udarbejde skemaer om venskabscirkler på hvert enkelt 
barn, således at vi kan synliggøre hvilke relationer børnene har i huset. De 
skal bruges til at arbejde videre med det enkelte individ/barn i 
institutionen så vi kan få et styrket børnefællesskab, med trivsel og glæde 
i hverdagen. 
 
Fokus på organisering i huset blandt pædagogerne således at vi opnår en 
mere alsidig institution med flere aktivitetstilbud, som kan bidrage til 
mindre grupper og større ro i hverdagen. 
 
Vi har starter et projekt om Yoga ud fra vores refleksioner og erfaringer 
på vores musik og bevægelses projekt.  

 

Fælles indsatsområde 2014 – resultater af arbejdet 
 
 

Inklusion og tværfagligt samarbejde 

Her beskrives hvilke aktiviteter og metoder der er velegnede til at  

inkludere børn med særlige behov, da de som udgangspunkt ikke skal udskilles fra resten af børnegruppen 

(jf. vejledningen til Dagtilbudsloven) 

 

Kommunale mål Målet er at afprøve en række pædagogiske metoder for at skabe 
praksisviden til det fælles dagtilbudsområde ud fra temaerne i den 



 
 

6 
 

gode inklusion/fællesskabernes betydning, organisation, viden og 
faglighed, ressourcer og forældresamarbejde.  
 
Alle institutioner skal beskrive et inklusionsprojekt. De selvejende 
institutioner skal indgå i samarbejder om projekterne. 
 

Hvilke egne mål har 
institutionen udarbejdet 
med afsæt i de kommunale 
mål? 
 

Målet for Vængebos projekt er, at alle ansatte arbejder inkluderende.  Vi 
vil implementerer en institutionskultur, hvor vi gennem debat refleksion 
arbejder med at udvikle pædagogens forståelse for deres rolle ift. til at 
skabe gode børnerelationer mellem børnene.  
Målet med tiltaget er at give den enkelte ansatte og forældre flere 
metoder til at hjælpe børn med at indgå i relationer med hinanden. Ift. 
forældrene har vi haft fokus på at hjælpe og vejlede i hvordan man 
håndterer inkluderende og alsidige legeaftaler i fritiden. 
 
 
 
 
 
 

Hvilke temaer/emner er 
der arbejdet med inden for 
dette indsatsområde? 
 

I 2014 har vi arbejdet med: 
Vi har arbejdet med et koncept omkring ”åbne legeaftaler” hvor alle har 
mulighed for at ”melde sig på/deltage” hvis man har lyst. 
 
Vi har arbejdet med forståelse for hvordan der kan være et pædagogisk 
inkluderende mål. I at oprette/lave/holde en legeaftale/aktivitet for få 
udvalgte individer. Samt hvordan dette kan være en inkluderende praksis. 
 
 
 

Hvilke aldersgrupper har 
der været arbejdet med 
inden for dette 
indsatsområde?  
0- 2 årige 
3- 5 årige 
 

3-5 årige 

Hvilke af 
temaerne/emnerne er 
evalueret i forhold til de 
fastsatte mål og hvordan? 
 

 
Vi har evalueret på ”åbne legeaftaler” gennem evaluering og refleksion 
på dette projekt har vi bl.a. oprettet ”har du leget med en ny ven i denne 
uge?” projektet. 

 
a. Hvilke konkrete tiltag i 
dagligdagen er blevet 
implementeret, som 
konsekvens af arbejdet 

 
A) Se ”har du leget med en ny ven i denne uge?” 
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med temaerne/emnerne? 
 
b. Hvilke oplevelser og 
læring har tiltagene 
medført for børnene? 
 
c. Hvilken læring har 
personalet opnået ved 
arbejdet med tiltagene? 
 

 
 

B) At der er opstået nye relationer som før ikke var til stede. 
 
 
 

C) At vi har opnået de mål der er beskrevet i inklusionsprojektet (se 
målbeskrivelse) 

 
 
 

 

Nye mål og tiltag for det fælles indsatsområde i 2015 - 2016 
 

 
I det selvejende 
ledernetværk: 
 
I institutionen: 
 

 
Vi vil give faglig sparring og videns dele på et højt fagligt niveau 
 
 
Vi vil arbejde med flg. fælleskommunale læreplansmål: 
 
Vi vil arbejde videre med de nye projekter vi har udviklet og evaluere dem 
gennem den kommunale didaktiske metode. Samt videreføre 
resultaterne af dem til nye projekter og tiltag fremadrettet. 

 

 

 

 

 

Resultater af arbejdet med læreplanstemaet: 
Alsidig personlig udvikling 

 i 2014 
Kommunale læreplansmål 
 

• At barnet udvikler en nysgerrig, undersøgende og 
eksperimenterende forhold til livet og verden 

• At barnet udvikler kendskab til sig selv og andre mennesker 
• At barnet kan udtrykke egne ønsker og behov og omsætte dem 

i konstruktive handlemuligheder 
• At barnet udviser tro på egne ideer og har mod til at forfølge 

dem 
• At barnet kan mærke egne og andres grænser samt sige til og 

fra i forhold til andre børn og voksne og udvikler respekt for 
andres følelser, oplevelser, intentioner og behov 
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Hvilket eller hvilke af de 
kommunale læreplansmål 
har I arbejdet med? 
  

 

- At barnet udvikler en nysgerrig, undersøgende og 
eksperimenterende forhold til livet og verden 

 

Hvilke temaer/emner er 
der arbejdet med inden for 
dette læreplanstema? 

 
Vi vil bruge de værktøjer vi har adgang til. 

 
Hvilke af 
temaerne/emnerne er 
evalueret i forhold til de 
fastsatte mål og  
hvordan? 

 
Vi arbejder stadigt på emnet og det er ikke evalueret endnu. 

 
Hvilke aldersgrupper har 
der været arbejdet med 
inden for dette 
læreplanstema?  
0- 2 årige 
3- 5 årige 
 

 
3-5 år 

 
a. Hvilke konkrete tiltag i 
dagligdagen er blevet 
implementeret, som 
konsekvens af arbejdet 
med temaerne/emnerne? 
 
b. Hvilke oplevelser og 
læring har tiltagene 
medført for børnene? 
 
c. Hvilken læring har 
personalet opnået ved 
arbejdet med tiltagene? 
 

 
 
Vi har sat fokus på at børnene skal være nysgerrige ift. værktøjer som 
ipad og bibliotek til både at aktivere sig men samtidigt også samle viden 
omkring spørgsmål de har i hverdagen. 
 
 
 
Der er flere børn som selv kan finde svar på deres spørgsmål i bøger på 
biblioteket (billed bøger) samt at de er blevet i stand til at tage den 
voksne med på vejen til at finde svaret. I stedet for bare at sidde og vente 
på den voksne finder svaret. 
 
Vi har fået fokus på at processen til løsningen er lige så vigtig som 
løsningen selv. Samt at viden kan findes mange steder. 

 

Nye mål og tiltag for læreplanstemaet Alsidig personlig udvikling i 2015-2016 
 

 
 

Projektet er som sagt stadigt i gang så det er også ment på 2015-2016. 

 

Resultater af arbejdet med læreplanstemaet: 
Sociale kompetencer 
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 i 2014 
 
Kommunale læreplansmål 

 

• At barnet kan indgå som aktiv deltager i fællesskaber 
• At barnet kan samarbejde, være omsorgsfuld, hjælpe andre og 

indgå i konfliktløsninger 
• At barnet kan etablere og fastholde relationer og venskaber og 

værdsætter andre 
At barnet deltager aktivt og bidrager med egne oplevelser, 
erfaringer og viden 
 

Hvilket eller hvilke af de 
kommunale læreplansmål 
har I arbejdet med? 
 

 
- At barnet kan indgå som aktiv deltager i fællesskaber 
- At barnet kan etablere og fastholde relationer og venskaber og 

værdsætte andre 

Hvilke temaer/emner er 
der arbejdet med inden for 
dette læreplanstema? 
 

Vi har delt børnene i mindre aldersopdelte grupper som gør, at alle 
aktiviteter er planlagt, så alle i gruppen kan deltage.  
 
Har orienteret om livet i børnegruppen, med fokus på inklusion af det 
enkelte barn og alles ret til at deltage i et fællesskab, på et forældremøde. 
Gjort forældrene opmærksomme på, at det er vigtigt de på skift tager alle 
børn med hjem fra børnegruppen. 

Hvilke af 
temaerne/emnerne er 
evalueret i forhold til de 
fastsatte mål og hvordan? 
 

Vi reflekter på alle projekter og tiltag vi laver på p-møder ud fra den 
kommunale didaktiske metode. 

Hvilke aldersgrupper har 
der været arbejdet med 
inden for dette 
læreplanstema?  
0- 2 årige 
3- 5 årige 

 
3-5 år 

a. Hvilke konkrete tiltag i 
dagligdagen er blevet 
implementeret, som 
konsekvens af arbejdet 
med temaerne/emnerne? 
 
b. Hvilke oplevelser og 
læring har tiltagene 
medført for børnene? 
 
c. Hvilken læring har 
personalet opnået ved 
arbejdet med tiltagene? 
 

 
 
A)At forældrene er meget mere opmærksomme på at tage forskellige 
børn med hjem. 
 
 
B)At de planlagte aktiviteter er målrettet gruppen og har fokus på læring 
for de enkelte børn. 
 
B) At man kan have alle børn med hjemme fra ens børnehave og måske 
se nye værdier hos en kammerat 
 
C) At vi kan se at barnet trives bedre  
C) At forældre gerne vil være en del af børnenes hverdag og meget gerne 
have god råd 
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Nye mål og tiltag for læreplanstemaet Sociale kompetencer i 2015-2016 

 
  

Se: Inklusion og tværfagligt arbejde 
 

 

Resultater af arbejdet med læreplanstemaet: 
Sproglig udvikling 

 i 2014 
 
Kommunale læreplansmål 

 

• At barnet kan bruge og forstå sproget på et aldersvarende 
niveau 

• At barnet kan eksperimentere og lege med sproget 
• At barnet udvikler kommunikative evner og lærer at udtrykke 

sig, stille spørgsmål, modtage svar og sætte ord på egne følelser 
og behov 

• At barnet er initiativtagende, deltagende og lyttende i samtaler 
og historiefortælling med andre børn og voksne 

• At barnet får næret sin nysgerrighed for skrifttegn og 
skriftsprog i hverdagslivet 

 

Hvilket eller hvilke af de 
kommunale læreplansmål 
har I arbejdet med? 
 

At barnet udvikler kommunikative evner og lære at udtrykke sig, stille 
spørgsmål, modtage svar og sætte ord på egne følelser og behov. 

Hvilke temaer/emner er 
der arbejdet med inden for 
dette læreplanstema? 

 
Vi har arbejdet med 5 turs tale 

Hvilke af 
temaerne/emnerne er 
evalueret i forhold til de 
fastsatte mål og hvordan? 
 

 
Ikke evalueret endnu, løbende udvikling på projektet. 

 
Hvilke aldersgrupper har 
der været arbejdet med 
inden for dette 
læreplanstema?  
0- 2 årige 
3- 5 årige 

 
 
 
 
3-5 årige 

 
a. Hvilke konkrete tiltag i 

 
A)At børnene sprogligt giver udtryk deres meninger og holdninger i tale 
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dagligdagen er blevet 
implementeret, som 
konsekvens af arbejdet 
med temaerne/emnerne? 
 
b. Hvilke oplevelser og 
læring har tiltagene 
medført for børnene? 
 
c. Hvilken læring har 
personalet opnået ved 
arbejdet med tiltagene? 

og ikke bare kan besvare spørgsmål med ja/nej. 
 
 
 
 
B)Børnene bliver mere bevidste på at bruge sproget som et redskab til 
kommunikation. 
 
 
C)At vores tilgang i tale til børnene bliver mere alsidig og nuanceret. Samt 
at vi reflekterer over hvordan vi kan stille åbne spørgsmål til børnene som 
understøtter deres sprogudvikling. 

 

Nye mål og tiltag for læreplanstemaet Sproglig udvikling i 2015-2016 

 
 
 

 
Vi arbejder videre med projektet og evaluere senere. 
 
 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultater af arbejdet med læreplanstemaet: 
Krop og bevægelse 

 i 2014 
 
Kommunale læreplansmål 

 
• At barnet udvikler glæde ved at bruge kroppen aktivt til 

bevægelse og fysiske aktiviteter  
• At barnet tilegner sig viden om kroppen og dens funktioner 
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• At barnet udvikler kropslig styrke og udholdenhed 
• At barnet lærer sin egen krops muligheder og grænser at kende 

og kan få øje på andres kropslige muligheder og grænser 
 
 

Hvilket eller hvilke af de 
kommunale læreplansmål 
har I arbejdet med? 
 

- At barnet udvikler glæde ved at bruge kroppen aktivt til 
bevægelse og fysisk aktiviteter 

Hvilke temaer/emner er 
der arbejdet med inden for 
dette læreplanstema? 
 

- Se sundhed i børnehøjde. 

Hvilke af 
temaerne/emnerne er 
evalueret i forhold til de 
fastsatte mål og hvordan? 
 

 

Hvilke aldersgrupper har 
der været arbejdet med 
inden for dette 
læreplanstema?  
0- 2 årige 
3- 5 årige 

 
 
3-5 årige 

a. Hvilke konkrete tiltag i 
dagligdagen er blevet 
implementeret, som 
konsekvens af arbejdet 
med temaerne/emnerne? 
 
b. Hvilke oplevelser og 
læring har tiltagene 
medført for børnene? 
 
c. Hvilken læring har 
personalet opnået ved 
arbejdet med tiltagene? 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nye mål og tiltag for læreplanstemaet Krop og bevægelse i 2015-2016 

 
 
 

 
Se Yoga projekt (Sundhed i børnehøjde) 
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Resultater af arbejdet med læreplanstemaet: 
Naturen og naturfænomener 

 i 2014 
 
Kommunale læreplansmål 

 

• At barnet får erfaringer med og glæde ved at færdes i naturen  
• At barnet lærer om, passer på og værner om naturen  
• At barnet får viden om de forskellige årstider, planter og dyr  
• At barnet tilegner sig viden om den fysiske omverden og de 

fysiske lovmæssigheder     
 
 

Hvilket eller hvilke af de 
kommunale læreplansmål 
har I arbejdet med? 
 

- At barnet får viden om de forskellige årstider, planter og dyr 
- At barnet lærer om, passer på og værner om naturen  

 

Hvilke temaer/emner er 
der arbejdet med inden for 
dette læreplanstema? 
 

- Årshjul for planter og dyr 

Hvilke af 
temaerne/emnerne er 
evalueret i forhold til de 
fastsatte mål og hvordan? 

- Årshjul for planter og dyr 

Hvilke aldersgrupper har 
der været arbejdet med 
inden for dette 
læreplanstema?  
0- 2 årige 
3- 5 årige 

 
 
3-5 

a. Hvilke konkrete tiltag i 
dagligdagen er blevet 
implementeret, som 
konsekvens af arbejdet 
med temaerne/emnerne? 
 
b. Hvilke oplevelser og 
læring har tiltagene 
medført for børnene? 
 
c. Hvilken læring har 
personalet opnået ved 

 
A)At vi er opmærksomme på at bruge vores have mere bevidst som en 
del af udelivet på institutionen. 
 
 
 
 
B)At børnene er med til hele processen fra man planter til man høster og 
spiser. 
 
 
C)Vi har lært mere om at være undervisere i en proces der videregiver 
viden til børnene. 
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arbejdet med tiltagene? 

 

Nye mål og tiltag for læreplanstemaet Naturen og naturfænomener i 2015-2016 
 

 
 

 
Vi videreudvikler på projektet og udvider udnyttelsen vores plantehave. 
Samt udvikling på vores sansehave. 
 

 

 

Resultater af arbejdet med læreplanstemaet: 
Kulturelle udtryksformer og værdier 

 i 2014 
Kommunale læreplansmål  

• At barnet opnår kendskab til forskellige kulturelle, kunstneriske 
og æstetiske udtryksformer som eksempelvis: litteratur, musik, 
film og teater 

• At barnet tilegner sig og selv udtrykker forskellige kulturelle 
udtryksformer gennem deltagelse i sang, dans, musik, teater og 
andre kreative aktiviteter  

• At barnet udvikler respekt for andre mennesker og deres 
kulturelle udtryk 

• At barnet tilegner sig viden om dansk kultur og traditioner såvel 
som om andre kulturer og traditioner 
 
 

Hvilket eller hvilke af de 
kommunale læreplansmål 
har I arbejdet med? 
 

At barnet tilegner sig og selv udtrykker forskellige kulturelle 
udtryksformer gennem deltagelse i sang, dans, musik, teater og 
andre kreative aktiviteter 

Hvilke temaer/emner er 
der arbejdet med indenfor 
dette læreplanstema? 
 

Se projekt ”Musik, bevægelse og følelse” i sundhed i børnehøjde. 
 
 

Hvilke af 
temaerne/emnerne er 
evalueret i forhold til de 
fastsatte mål og hvordan? 
 

 

Hvilke aldersgrupper har 
der været arbejdet med 
inden for dette 
læreplanstema?  

 
3-5 årige 
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0- 2 årige 
3- 5 årige 
 
a. Hvilke konkrete tiltag i 
dagligdagen er blevet 
implementeret, som 
konsekvens af arbejdet 
med temaerne/emnerne? 
 
b. Hvilke oplevelser og 
læring har tiltagene 
medført for børnene? 
 
c. Hvilken læring har 
personalet opnået ved 
arbejdet med tiltagene? 
 

 
 

 

Nye mål og tiltag for læreplanstemaet Kulturelle udtryksformer og værdier  

i 2015-2016 

 
 
 

 
Se projekt om ”Musik, bevægelse og følelse”  

 

 

 

 

 

 

Områdelederens/institutionslederens opsamlende vurdering 
Afslut med en kortfattet samlet vurdering om sammenhængen mellem de kommunale mål, og 
læringsforståelsen og institutionens/områdets praksis og perspektiver for næste periodes 
arbejde. 
 
Hvilke læreplansmål og mål 
for indsatsområder er der i 
store træk arbejdet med og 
på hvilken måde er det 
sket? 
 

 
Vi har fokus på at opnå så mange læringsmål som muligt i dagligdagen. At 
det bliver ved med at være en igangværende proces for institutionen, den 
ansatte og barnet. Det sker ved faste strukturer som holder os til ilden i 
disse processer, samt videreudvikling af den viden vi opnår gennem den 
kommunale didaktiske metode. 



 
 

16 
 

Afspejles 
læringsforståelsen i 
praksis? Giv eventuelt 
nogle eksempler. 
 

 
I praksis arbejder vi med at være åbne ift. til input fra både børn, voksne 
og forældre. For at videreudvikle på de forskellige traditioner og værdier 
som er i huset. 

Hvilke samlede 

perspektiver giver 
vurderingen anledning til i 
forhold til næste periode? 
 

Jeg skal som leder arbejde rigtigt meget med at få åbnet pædagogens 
bevidsthed om det skriftlige dokumentationsarbejde. Samt et perspektiv 
for mig som leder om at undersøge muligheder for flere pædagogiske 
timer i Vængebo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag 1 

Læringsforståelse 

0-5 års alderen 

0-5 års alderen er en helt central livsfase. Her har det pædagogiske personale til opgave at skabe 

rammer for et godt barndomsliv og et positivt læringsmiljø i dagtilbuddet, så børnene kan trives, 

udvikle sig og lære. 
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Fra livets start er børnene aktive i forhold til at danne sig selv og deres identitet. For at dette 

selvdannelsesprojekt skal lykkes, forudsætter det, at de centrale voksne i barnets liv støtter barnets 

udvikling.  

Et godt 0-5 års liv, som understøtter børnenes identitetsudvikling, kræver at barnet har gode 

muligheder for fordybelse i leg, læring, kammeratskaber og relationer til andre børn og det 

pædagogiske personale i dagtilbuddet. Det er en af det pædagogiske personales centrale 

opgaver at skabe tid og rum til denne fordybelse. 

Vigtig læring og udvikling sker allerede fra starten af det spæde liv, og dagtilbuddene er et 

centralt læringsmiljø i børnenes hverdagsliv. Det er vigtigt, at dagtilbuddene arbejder bevidst, 

reflekteret og systematisk med børnenes trivsel og læreprocesser.  Og at det sker ud fra en 

forståelse af, hvordan børn lærer, trives og udvikler sig. 

Børns læring  

Læring er en dynamisk proces, der finder sted hele tiden. Uanset om vi som voksne er klar over det, 

har set det, eller planlagt det, sker der forskellige læreprocesser hos børnene.  

Læring foregår i de planlagte pædagogiske aktiviteter, men også i de daglige rutiner fx i 

garderoben og omkring måltiderne. Børn lærer også af hinanden i det liv, der udfolder sig mellem 

dem i institutionen. Det har stor betydning for barnets funktion og trivsel, hvordan det er placeret i 

denne kultur og i disse fællesskaber. 

Der er ikke altid lighedstegn mellem det, vi som voksne gerne vil lære børnene i en situation, og det 

børnene rent faktisk lærer. Børnene kan have lært noget helt andet, end vi havde forestillet os. Det 

er med andre ord vigtigt at være opmærksom på den eventuelle medlæring, der også ofte finder 

sted hos børnene. Og her er det vigtigt, at skelne mellem tilsigtet og utilsigtet læring. 

Læring er ikke noget entydigt positivt. Læring kan således både være produktiv og befordrende for 

barnet, men kan også være uhensigtsmæssig.  Børn lærer ved at møde rektioner på deres 

initiativer fra omgivelserne og har brug for et støttende læringsmiljø med voksne, som er bevidste 

om deres ansvar som rollemodeller.   

Det er også vigtigt at være opmærksom på, at læring ofte foregår i relationer, men også kan 

foregå, når børn leger eller udforsker verden på egen hånd. 

  

Børn er i høj grad kropslige og sanselige væsener. De lærer gennem de forskellige sanser, og de 

tilegner sig viden og erfaringer gennem aktive handlinger. Sansernes beredskab i forhold til 

læreprocesser afspejler sig i barnets opmærksomhed: Til tider er barnet årvågent, mens det andre 

gange er mindre modtageligt for indtryk. 

Børn er forskellige og har forskellige sansemæssige disponeringer. Derfor er de også forskellige i 

deres tilgang til læring.  

Mens nogle børn er særdeles visuelt orienterede, er andre auditivt orienterede osv., men generelt 

set er den taktile sans, berøringssansen, meget stærk hos mange småbørn. De lærer ved at være i 

direkte kontakt med omgivelserne og kunne mærke og afprøve i praksis. Ligesådan har børn brug 
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for, at det pædagogiske personale handler med og viser, hvad de mener, vil have, ikke vil have, 

og hvordan dette og hint skal gøres etc.  

Læring gennem handling er et kardinalpunkt i specielt småbørns måde at tilegne sig erfaring og 

viden på. Erfaringsdannelsen sker, når børnene afprøver deres ideer i praksis og lærer, hvordan 

omverdenen, både ting og mennesker, reagerer på deres initiativ. Samtidig er det vigtigt, at børn 

udvikler en læringsbevidsthed, som gør dem i stand til selv at få en fornemmelse af, at deres viden 

ændres, udvikles og udvides. 

Det har også stor betydning for børns læreprocesser, at de oplever en meningsfuldhed og relevans 

i den konkrete situation. Oplevelse af meningsfuldhed hænger fundamentalt set sammen med det 

enkelte barns selvdannelsesprojekt. Her er de vigtige succeskriterier barnets flow-oplevelser: 

engagement, lyst, og glæde.  

 

Meningsfuldhed for børnene styrkes af, at de har overblik og får hjælp til at forstå de 

sammenhænge de indgår i. Manglende meningsfuldhed kan på den gøre det sværere for barnet 

at komme i en tilstand af årvågen opmærksomhed og produktive læreprocesser. Nøjagtig som 

manglende opfyldte basale behov, eksempelvis sult eller træthed kan gøre det.   

Det pædagogiske personales positioner i børns læreprocesser 

Det pædagogiske personales fornemmeste opgave er: 

• at opbygge et inkluderende læringsmiljø, som understøtter børns deltagelse i fællesskaber  

• at give omsorg og udviklingsstøtte til børnenes selvdannelsesprojekter  

• at skabe læringsmiljøer, som giver grobund for børnenes flowoplevelser i alle dele af 

hverdagslivet i dagtilbuddet.  

 

Det er derfor det pædagogiske personales ansvar bevidst at planlægge og tilrettelægge 

hverdagen sådan, at der bliver udviklet læringsmiljøer, som er omsorgsfulde og støtter børnenes 

trivsel, udvikling og læring. 

Det pædagogiske personale skal arbejde med en bred forståelse af børns læring og forsøge at 

undgå at fokusere på kun et enkelt aspekt som fx det voksenorganiserede. Læreplanslovens seks 

læringstemaer er repræsenteret i mange sider af hverdagen i dagtilbuddet.  

 

En central del af det pædagogiske personales arbejde er at lave målrettet og systematisk 

iagttagelse og refleksion over børnenes læreprocesser, og egne handlinger og positioner i 

samspillet og konflikterne med og mellem børnene.  

Når personalet arbejder med iagttagelse og refleksion skal opmærksomheden være på børnenes 

trivsel, behov, opmærksomhedstilstande, læringstilgange og flowoplevelser: engagement, lyst og 

glæde.  

Iagttagelse og refleksion er med til at øge personalets pædagogfaglige kompetencer og løbende 

gøre dem stadig bedre til at skabe understøttende og udfordrende læringsmiljøer og barndomsliv 

for børnene.  
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Det pædagogiske personale har ansvaret for børns læring i dagtilbuddet. Der findes 

grundlæggende tre forskellige grundpositioner i pædagogisk arbejde i relation til børns 

læreprocesser: Gå foran, gå ved siden af, gå bagved.  

Nogle gange skal det pædagogiske personale tage initiativer og være aktive kulturbærere. Andre 

gange skal personalet reagere på børnenes initiativer, træde ind i dem og deltage i dem og atter 

andre gange skal de voksne holde sig tilbage og give plads til børnenes egne erfaringer, meninger 

og betydninger.  

De tre positioner er aktive på hver sin måde, men valget af position skal være afstemt i forhold til 

det enkelte barn eller den enkelte børnegruppe og en vurdering af handlinger og relationer i den 

enkelte situation. Uanset grundposition handler det om at afklare forholdet mellem at støtte, 

udfordre og guide børnene. Sensibilitet og evnen til at afkode og skelne mellem børnene og deres 

forskellige behov står centralt i arbejdet - at læringsdifferentiere.  

Som et sidste perspektiv skal det fremhæves, at børns læring også er et anliggende for forældre. 

Dagtilbuddene kan ikke skabe gode læringsmiljøer uden forældrene. Derfor er det en vigtig del af 

det pædagogiske personales opgave at bidrage til, at arbejdet med børns læreprocesser også 

bygger på dialog med forældrene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


