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Den Pædagogiske plan 2014 er en overgangsplan.  

 
I efteråret 2013 udarbejdes den første pædagogiske plan, som udformes på en særlig måde på 

grund af overgangen fra de nuværende virksomheds-, praksis- og handleplaner til den nye 

”Pædagogiske plan”. 

 

I den næste Pædagogiske plan, der forventes udarbejdet med udgangen af 2014, skal områderne 

og de selvejende institutioner første gang beskrive arbejdet med og resultaterne af de 

gennemførte aktionslæringsforløb ud fra den forpligtende didaktiske aktionslæringsmodel i den 

Pædagogiske plan. Den Pædagogiske plan skal udarbejdes og afleveres hvert andet år. 

Resultaterne herfra vil indgå i Børneområdets Kvalitetsrapport. For at forenkle arbejdet yderligere 

arbejdes der med at udarbejde fælles kommunale læreplansmål. 

Områdeinstitutionerne og de selvejende institutioner skal i den Pædagogiske plan 2014 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: 

Mål for indsatsområdet /læreplanstemaet1? 

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

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

Hvilke konkrete tiltag i dagligdagen er blevet implementeret som konsekvens af arbejdet med 

temaerne/emnerne? 

Ved at have fokus på disse punkter peger vi frem mod arbejdet med didaktisk kompetence, hvor 

netop fastsættelse af mål, evaluering og implementering vil være helt centrale elementer. 

Det forventes, at udfyldningen af skemaerne er korte og præcise, og at der især forefindes 

uddybning i det sidste punkt, således at der gives en kort og konkret beskrivelse af den 

implementerede praksis. 

Skemaerne er opdelt således, at resultaterne af arbejdet med de kommunale pædagogiske 

indsatsområder og egne læreplansmål beskrives først. Herefter beskrives de kommunale mål for 

de fælles pædagogiske indsatsområder, der er besluttet i Kvalitetsrapporten for 2013 og 2014.  

I skal udfylde skemaerne – der følger på de næste sider - inden udgangen af 2013. 

                                                           
1
 For indsatsområderne udarbejdes egne mål med afsæt i de kommunale mål, som allerede er sat ind i skemaerne. For 

læreplanstemaerne er det de mål, der er formuleret lokalt i områder, børnehuse og selvejende institutioner. 
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Resultater fra arbejdet med fælles faglige indsatsområder fra Kvalitetsrapporten 

2011 - 2012 samt egne læreplansmål. Herudover beskrives mål for fælles 

pædagogiske indsatsområder fra Kvalitetsrapporten 2013 - 2014. 

 

Fælles pædagogiske indsatsområder Kvalitetsrapporten 2011 -2012 og 

læreplanstemaer.  

  

    Sundhed og bevægelse 
 

Kommunale mål  

 At alle bestyrelser har udmøntet mad- og måltidspolitikken i 

et sæt principper for kost i daginstitutionen, og at der hos 
personalet er udviklet en bevidsthed omkring mad og 
måltiders betydning i den pædagogiske praksis i 
institutionerne. 
    

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

 
At vores kost indkøbes og tilbederes økologisk. 
At vi er et slikfrit hus. 
At vores bestyrelse, og alle forældre har ejerskab til denne beslutning. 
At der ved vores forældremøde har været oplæg vedr. børn og sundhed. 
Herunder også søvn.  

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

Hvor kommer maden vi spiser fra? 
Tur til landbrug. 
Børnene hjælper med at dække bord hver dag, de hjælper med at 
tilberede maden, og vi har emner om hvad der sker med vores krop når vi 
spiser sundt, og når vi spiser usundt. Vi har urtehave, hvor vi dyrker lidt 
grønsager og urter selv. Vi får frugt fra børnenes haver. 
Vi taler om hvordan vores krop fungerer, især på for lavt blodsukker. Vi 
sikre små måltider i dagens løb, som holder blodsukkeret stabilt.      

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

Vi har evalueret alle emner vedr. kost og sundhed, og forsætter disse 
emner som fast del ag vores pædagogiske praksis. 

Hvilke konkrete tiltag i 
dagligdagen er blevet 
implementeret, som 
konsekvens af arbejdet 
med temaerne/emnerne? 
 

At vi altid informerer vores nye forældre om vores kostpolitik. 
 
Børnene er altid med til at udforme ugeplaner for hvad vi skal spise. De 
dækker bord hver dag, der er også politik omkring hvordan vi sidder ved 
et spisebord, etikken ved at indtage mad, både det man selv har tilberedt 
og det andre har tilberedt. Vi smager altid på maden, inden vi ved om vi 
kan lide det. Vi taler altid om hvilke vitaminer der er i det forskellige vi 
indtager.  
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    Den pædagogiske faglige kvalitet 
     Natur, kultur og udelivs-projekter. 
 

Kommunale mål  

 At sikre faglige rammer og kompetenceudviklingsforløb, der 
udvikler børnenes kompetencer i forhold til natur, kultur og 
udeliv. 

 

 At områdeinstitutionerne udarbejder lokale handleplaner for 
natur, kultur og udelivsprojekter. Natur, kultur og 
udelivsprojekternes beskrivelser skal spejles i institutionernes 
og børnehusenes læreplanstemabeskrivelser.   
 

 
 

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

 
Vi har primo 2013 haft særlig fokus på børn og bevægelse, børn og lege. 
Hvordan sikre vi gode lege for børnene, herunder kulturlege. 
Vi skal bevæge os hver dag, både inde og ude. 
 

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

Vi har bla. arbejdet med ”Klar parat LEG” og har haft en dygtig 
fysioterapeut med speciale i børns leg og bevægelse. Vi har gennemgået 
lege, rent praktisk, men også teorien bag, vigtigheden af at bevæge sig 
hver dag, og stimulerer hele sanseapparatet.  

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

Vi har ikke evalueret hele vores forløb endnu, men vi forsætter vores 
”uddannelse” og evaluerer på vores p-weekend i marts 2014. 
 
Vi evaluerer små forløb i hverdagen, og kan tydeligt aflæse glæden ved at 
de voksne er med til at sætte nye udendørs lege i gang. Også 
bevægelseslege i vuggestuen, afspejler sig hurtigt i ”mere vil have mere” 
til stor glæde for de yngste vuggestuebørn. 

Hvilke konkrete tiltag i 
dagligdagen er blevet 
implementeret som 
konsekvens af arbejdet 
med temaerne/emnerne? 
 

Vi har flere faste dage med bevægelse på programmet.  
Vi sætter hver dag nye lege i gang når vi er udenfor. 
Vi er mere opmærksomme på, at alle børn får lavet balance-pakken. 
Hoppe-loppe parken. Kramme-pakken, Rundtosse - parken, Ase mase- 
pakken. Guide til disse bevægelseslege er sat op på væggen, så alle kan se 
forløbene.  
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Alsidig personlig udvikling 
 

Mål  
At alle børn bliver hørt hver dag, at vi lytter til deres små historier. 
At skabe bedre koncentration hos børnene. 
 

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

Tema om kroppen. 
Tema om Dyr. Tema om familien. Sommer Cirkus.  

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

Vi har evalueret alle temaer, og vil forsætte disse forløb med nye 
børnegrupper. Det har været nogle gode harmoniske forløb med god tid 
til fordybelse, ikke for omfattende, og alle børn har været med.  

Hvilke konkrete tiltag i 
dagligdagen er blevet 
implementeret som 
konsekvens af arbejdet 
med temaerne/emnerne? 

Vi har stor fokus på Kroppen, bevægelse og sundhed. Vi italesætter 
dagligt begreberne vi har arbejdet med, og kan se at børnene selv 
italesætter denne læring. De har lyst til at fortælle, og er gode til at lytte.  

 

 

  
Sociale kompetencer 
 

Mål  
At arbejde videre med ”fri for mobberi”, at arbejde i små grupper 
med vores temaer. At have fokus på vores kost.   
 

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

Familien. Hvad er en god ven, hvordan kan man se om nogen er kede af 
det? 
Vores krop. Hvordan fungerer vi? Hvad er sundt og hvad er usundt 
”Klar parat LEG ” Tema. 

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

Vi har evalueret temaet familien, og vores krop. 
Vi evaluerer løbende på børnemøder om fri for mobberi. Børnene 
fortæller om deres oplevelser, om deres følelser m.m. 
Klar parat LEG temaet evaluerer vi på vores p-weekend i marts 2014. 

Hvilke konkrete tiltag i 
dagligdagen er blevet 
implementeret som 
konsekvens af arbejdet 
med temaerne/emnerne? 

Vi har stor fokus rette på vores omgangstone, vi taler pænt til hinanden. 
Vi råber ikke inde, kun udenfor, hvor der er højt til loftet. Vi inddrager 
hinanden i lege. At hjælpe hinanden er en naturlig del af hverdagen.  
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Sproglig udvikling 
 

Mål  
Større fokus på at arbejde i mindre grupper, især i forhold til sproglig 
udvikling. 
 

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

Vi har haft et tema om vilde dyr.  
Sommer cirkus. 
Skov tema. Hvor-bor-jeg tema. 

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

Vi har evalueret alle temaer, både på personalemøder, og på 
gruppemøder, og har haft nogle gode forløb med tid til fordybelse, og alle 
børn inddraget.  
Temaet om vilde dyr, var kun for en lille gruppe drenge på 7 børn. 

Hvilke konkrete tiltag i 
dagligdagen er blevet 
implementeret som 
konsekvens af arbejdet 
med temaerne/emnerne? 

Vi arbejder stort set altid i mindre grupper, også selvom vi har samme 
tema for hele børnegruppen. 
Vi afsøger ofte alle muligheder for at arbejde med et tema. Vi tager på 
tur, bevæger os i naturen, eks: balancegang på et træ i skoven, før 
balancegang på line i vores egen sommer cirkus. Vi opsøger medier, 
kultur m.m. i forhold til et emne.   

 

 

  
Krop og bevægelse 
 

Mål  
At skabe større fokus på bevægelse i hverdagen. Herunder, at 
stimulerer vores sanser. 
 

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

Projekt ” Klar- parat- LEG ” 

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

Dette er ikke evalueret endnu, men på vores p-weekend først i marts 
2014. 

Hvilke konkrete tiltag i 
dagligdagen er blevet 
implementeret som 
konsekvens af arbejdet 
med temaerne/emnerne? 

Vi har fået et bredere kendskab til legens betydning, og indføring i alle de 
mulige lege der er for at sætte nogle gode legeforløb i gang. Dette tænker 
vi også ind i vores inklusions arbejde. Vi bevæger og HVER dag, inde som 
ude, og med målrettet fokus på hvad der stimulerer de forskellige sanser. 
Vores børn har optimale muligheder og vi har forskellige lærings rum, der 
giver de bedste betingelser for bevægelse og udvikling.  
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Naturen og naturfænomener 
 

Mål  
Større forståelse for den tid der var før os. Den verden vi lever i. 
 

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

Vi har arbejdet med oldtiden, bla. Vedbæk fundene. Vi har levet i naturen 
som dengang. Lavet bål mad m.m.  

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

Dette emne arbejder vi videre med. Har bla. vikinger på, som 
forårsprojekt. Vi syr tøj selv, laver teater m.m.   

Hvilke konkrete tiltag i 
dagligdagen er blevet 
implementeret som 
konsekvens af arbejdet 
med temaerne/emnerne? 

Vi bevæger os meget i naturen, har respekt for naturen, og kender dyr og 
planter i naturen. Vi leger sporlege i skoven, når vejret er perfekt til det. 
Mangler lidt sne i år!! 

 

  
Kulturelle udtryksformer og værdier 
 

Mål  
At skabe kunst. At skabe forståelse for forskellige materialer. 
 

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

Sanselege.( Sand/vand/ler/playdoo/kartoffelmel/ sten, træ. ) 
Cirkus. 
Farve og materiale ”lære”, vi har prøvet forskellige farver, materialer af. 
Påske/Halloween/Jul. (Traditioner) 

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

Det er løbende blevet evalueret.  

Hvilke konkrete tiltag i 
dagligdagen er blevet 
implementeret som 
konsekvens af arbejdet 
med temaerne/emnerne? 

Vi har fast hjemmelavet, dejligt giftfri playdoo til de yngste. Alle børn har 
adgang til farver, sakse m.m. hver dag. Vi køre hele tiden kreative 
projekter, og laver altid redskaber til vores teater, kulisser, m.m. selv. 
Vi taler om kunst og kultur, som en naturlig del af vores dialog i 
hverdagen. Og skaber naturligt kunst af det vi finder i naturen. Vi laver 
udstillinger der køre løbende hele året rundt. 
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Fælles pædagogiske indsatsområder Kvalitetsrapporten 2013 -2014 
Felterne udfyldes i forhold til, hvor langt I er nået i arbejdet med omsætningen af målene. 

  
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? 
 

At skabe endnu tættere samarbejde mellem børnehavebørn og 
vuggestuebørn, helt glidende overgang.  
 
At alle børn har gode lege relationer. 
 At vi som pædagogisk personale har daglig pædagogisk dialog, og kender 
vores kompetencer og ansvar, har tydelig struktur og er godt forberedt i 
vores hverdag.    

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

Vi har arbejdet med ”Klar – Parat -LEG” Fælles foredrag for personalet. 
 
Herunder voksne som lege igangsætter. 
Temaer, om vilde dyr, cirkus, hvor bor jeg, og kend din krop. 

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

Både de 0-2 årige og de 3-5 årige. 

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

Vilde dyr, cirkus, hvor bor jeg, og kend din krop er evalueret. 
Alle temaer vi vil forsætte med. Børnene har stor glæde af disse 
projekter. 
Klar-parat-LEG bliver evalueret på vores p-weekend i begyndelsen af 
marts.  
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Hvilke konkrete tiltag i 
dagligdagen er blevet 
implementeret som 
konsekvens af arbejdet 
med temaerne/emnerne? 
 

Vi har fast morgensag for hele huset. ! gang om ugen. 
 
Vi leger mange forskellige lege når vi er på legepladsen, og til stor 
fornøjelse for alle forskellige aldersgrupper. 
Børnene bliver bedre og bedre til selv at sætte fælles i gang, og er meget 
opmærksomme på at alle er med, eller i de mindre grupper at spørge 
hinanden om man vi være med. 
Det er af stor betydning for børnene at vi ved hvor de bor, hvordan deres 
hus, hund, have etc. ser ud. Forældrene er gode til at inviterer hjem til 
besøg eller fødselsdag. 
  

 

 

 

  

    Sundhed og bevægelse 
 

Kommunale mål  

 Sætte fokus på trivsel, netværk og inklusion  

 Styrke børn og unges handlekompetence til at håndtere livets 
udfordringer. 

 Sikre, at børnene har adgang til koldt og friskt postevand. 
 Skabe gode rammer for samvær i forbindelse med mad og 

måltider og sikre, at mad og måltider indgår som en del af de 
daglige aktiviteter. 

 

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

 
At alle børn får serveret et sundt-økologisk måltid hver dag, og små 
måltider, samt vand og mælk flere gange om dagen. 
At børnene selv er med til at planlægge, dække bord og har stor 
forståelse for hvor maden kommer fra. 
At børnene kommer ud hver dag, i lege haven, i skoven/ på stranden. 
At børnene får motion ved fælles lege, løbeture, samt motionsbaner.   

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

”Klar-parat-LEG”  
Tema om kroppen og hvordan sund og usund mad påvirker vores kroppe. 
Hvad sker der i hjernen, når den mangler væske, når den får for meget 
sukker, eller for lidt fedt? 

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

Det har målrettet været de 3 – 5 årige der har arbejdet med disse ”Kend 
din krop” temaer. Men de 0-2 årige, er også ude hver dag, på skift på små 
ture med 4-6 børn, med stor tid til fordybelse, og med kameraet som 
dokumentation, at kunne se på og tale om hvad vi har mødt på vores vej.   

Hvilke af Vi har evalueret ”Kend din krop” og vores små ture med vuggestuebørn i 
skoven, eller på stranden, i vores tur-bus.  
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temaerne/emnerne er 
evalueret i forhold til de 
fastsatte mål? 
 

Hvilke konkrete tiltag i 
dagligdagen er blevet 
implementeret som 
konsekvens af arbejdet 
med temaerne/emnerne? 
 

Vi er hver dag ude, på ture, og har fast motion på programmet to gange 
om ugen. 
Alle børn ved hver dag hvad de skal spise, hvor det kommer fra og er selv 
med til at dække bord, pynte op, rydde af, og køre vognene tilbage til 
køkkenlederen med TAK for dejlig mad. Vores børn spiser stort set råkost 
hver dag, er meget lidt kræsne, er meget selvhjulpne, og har stor etik 
omkring måltidet. Vi har verdens bedste økologiske køkken!! 

 

 

  

Inklusion og tværfagligt samarbejde 
 

 

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

At sikre et inkluderende miljø, med fokus på SP (LP) modellen. 

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

Vi tager udgangspunkt i en Inspirationsliste, som alle skal udfylde i løbet 
af ultimo 2013, og som danner udgangspunkt i diskussion om dilemmaer 
ved inklusion i personalegruppen og få vendt disse i respekt for den 
enkelte personale integritet og forskellighed. Vi skal alle svare på 
spørgsmål indenfor sociale faktorer/relationer. 
Læring-metoder, materialer og procedurer, Stue-aktiviteter. Regler. 

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

For begge grupper 0-2 år. 3-5 år. 

Hvilke af 
temaerne/emnerne er 

Vi har ikke indsamlet spørgeskemaer endnu, og evaluerer derfor først i 
medio. 2014. 
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evalueret i forhold til de 
fastsatte mål? 
 

Hvilke konkrete tiltag i 
dagligdagen er blevet 
implementeret som 
konsekvens af arbejdet 
med temaerne/emnerne? 
 

Vi benytter os af logbøger til de små historier, (de gode historier), de små 
observationer og dokumentation. Vi er aldrig lineærer i vores vurdering af 
børn, men benytter altid systemanalyse SP, der kommer hele vejen rundt 
om barnet. 

 

Sidst revideret 18. september 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


