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Indledning - Pædagogiske læreplaner i Dagplejen 
I Randers Kommune er der fokus på pædagogiske læreplaner. Dette betyder, at der skal 

foreligge en samlet pædagogisk læreplan gældende specifikt for Dagplejen i Randers 

Kommune. 

I denne skal der være sammenhæng mellem Randers Kommunes visioner og værdier, 

Børn og Unge politikken og sektorpolitikken. Der er krav om, at læreplanen revurderes 

hvert andet år, hvorfor der også skal være løbende evaluering og fokus på læreplanen i 

dagligdagen i de enkelte dagplejehjem. Den enkelte dagplejer er forpligtet til at leve op til 

de rammer læreplanen udgør. Dette skal ske i samarbejde med de tilknyttede 

dagplejepædagoger, som yder pædagogisk sparring og vejledning samt laver tilsyn. 

 

Der er, i Randers Kommune, udviklet ni fokuspunkter, som danner en obligatorisk 

ramme om den pædagogiske læreplan.  

 

o Status på det overordnede arbejde med læreplaner 

o Dagtilbuddets værdier 

o Dagtilbuddets pædagogiske principper i relation til de pædagogiske læreplaner 

o Dagtilbuddets læringsforståelse 

o Børnemiljøet 

o De pædagogiske læringsmål  

o De pædagogiske metoder og aktiviteter  

o Børn med særlige behov 

o Dokumentation og evaluering 

 

Dagplejen i Randers Kommune har desuden fokus på: 

 

o Formaliseret tilsyn i Dagplejen som en del af dokumentations- og 

evalueringsarbejdet 

o Inklusion 

o For tidligt fødte børn 
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Det fremgår af Dagtilbudsloven1, at alle dagtilbud skal udarbejde en pædagogisk 

læreplan, med beskrivelser af dagtilbuddets mål for barnets læring og udvikling 

indenfor følgende seks specifikke temaer: 

 

o Alsidig personlig udvikling2 

o Sociale kompetencer 

o Sproglig udvikling 

o Krop og bevægelse3 

o Naturen og naturfænomener 

o Kulturelle udtryksformer og værdier 

 

 

Tilfredshedsundersøgelse med Dagplejen 
I følgende link forefindes brugertilfredshedsundersøgelse med Dagplejen udarbejdet i 

2012: 

 

http://dagplejen.randers.dk/FrontEnd.aspx?id=75462  

 

Rapporten beskriver, med udgangspunkt i en undersøgelse, dagtilbuddets samlede 

resultater for Dagplejen baseret på et spørgeskema med 582 besvarelser. Samlet set er 

der stor tilfredshed med Dagplejen sammenlignet med øvrige dagtilbud i Randers 

Kommune 

 

Punkt 1 - Status på det overordnede arbejde med læreplaner 
Dagplejen har udarbejdet læreplaner med udgangspunkt i de seks overordnede temaer. 

Alle dagplejere forpligter sig til, at følge de fælles udarbejdede læringsmål, som hænger 

synlig i dagplejehjemmene.  

Dagplejepædagogerne følger op på læreplansarbejdet i det løbende tilsyn samt i det 

formaliserede tilsyn. 

 

Dagplejen har i 2009-2010 arbejdet og udviklet den pædagogiske praksis gennem oplæg, 

kurser og konkrete øvelser omhandlende anerkendende og relations orienteret 

pædagogik, med deltagelse af alle dagplejere. 

Dagplejepædagogerne er alle uddannede i ICDP4. 

 

Der har i 2011-2012 været arbejdet særligt med læreplanstemaerne: 

                                                           
1
 Dagtilbudsloven, 2011, kapitel 2 § 8-10 

2
 Særligt fokus 2013-2014 

3
 Særligt fokus 2013-2014 

4
 International Child Developing Programme 

http://dagplejen.randers.dk/FrontEnd.aspx?id=75462
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 Kulturelle udtryksformer  

 Alsidige personlige kompetencer 

 

Aktiviterne har været bredt udformet med respekt for den enkelte dagplejers 

handlekompetence, og med fokus på børneperspektivet. 

 

Der skal fremadrettet være mere fokus på inklusion og i forbindelse med de kommende 

formaliserede tilsyn og afrapporteringer er det dagplejens fremadrettede mål, at arbejde 

mere intensivt med dokumentation i forhold til arbejdet med de kommende 

læreplanstemaer. 

 

Punkt 2 - Dagplejens værdier  
Dagplejen i Randers har en fælles pædagogisk referenceramme om brug af relations 

pædagogisk tilgang og anerkendende pædagogik. I hverdagen bygger disse pædagogiske 

tilgange fra praksiserfaring med pædagogisk metodisk arbejde med elementer fra blandt 

andet systemisk teori, ICDP og Marte Meo. Alle pædagoger er ICDP uddannede, ligesom 

der er mulighed for at gøre brug af Marte Meo som metode, idet dette også er en intern 

teoretisk og metodisk ressource i organisationen. 

Dagplejerne har alle et kursus i anerkendende pædagogik. 

Relations pædagogik omhandler det der sker i mødet mellem mennesker – i relationen. 

For Dagplejens vedkommende særligt mødet og samspillet mellem dagplejerne og 

børnene samt børnenes familier. Desuden i relationen børnene imellem. 

Det er i relationerne, at vi giver og modtager anerkendelse. Derfor er relationer også 

centralt i forhold til det enkelte barns læring og i forhold til inklusion. Det er i dette samspil, 

at barnet udvikler dets selvforståelse, selvtillid og selvværd i samspil med sine omgivelser 

og sit sprog. 

Relations pædagogikken er ressourceorienteret i dens tilgang og tager udgangspunkt i 

det, der er, og ikke i mangler og fejlfinding. Således fokuseres der på det, der fungerer, det 

der fungerer godt, og det der giver mulighed for at udvikle barnet i positiv retning samt 

sikre barnets trivsel. Desuden med blik for barnets specifikke udvikling. 

Relations pædagogik er inkluderende og modvirker eksklusion. Sammenhænge og 

forståelse for den nære, anerkendende kontekst er med til at sætte fokus på relationerne i 

det daglige, inkludere alle og sikre trygt og lærende miljø. 

 

Således tilstræber Dagplejen i Randers Kommune at bekræfte børn og udvikle deres 

selvværd udfra værdier om ressourcesynstænkning med relationer og inklusion i fokus. 

 

En effektiv form for udvikling er den, hvor barn og dagplejer har fælles fokus, 

opmærksomhed og engagement om et særligt tema, hvorfor Dagplejen arbejder med 
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læreplanstemaerne som pædagogiske læringsmål. 

 

Den voksne har ansvaret for udvikling af barnets relationer. Dette såvel mellem barn-

voksen og barn-barn. Denne udvikling foregår i hverdagens nære relationer.  

 

Børn har en tendens til at leve op til både positive og negative forventninger. Det er 

således en værdi for Dagplejen, at børnene oplever positive, anerkendende og 

nærværende voksne i deres hverdag, som ser værdi i, at børn oplever sig som 

anerkendte, aktive og værdifulde deltagere i det fællesskab de er en del af i det 

pågældende dagplejehjem. 

 

 

Punkt 3 - Dagplejens pædagogiske principper 
Dagplejen er et af Randers Kommunes dagpasningstilbud til småbørnsfamilier.  

Det er et tilbud om at få passet børn i et hjemligt miljø, med kun en voksen om barnet. 

Dette giver nogle særlige forudsætninger for at skabe trygge rammer og nære relationer i 

de enkelte dagplejehjem. 

Dagplejen giver mulighed for at skabe tryghed for det enkelte barn, hvilket medvirker til at 

fremme barnets alsidige personlige udvikling, selvstændighed, kreativitet samt sociale og 

sproglige forståelse.  

Dagplejen kan beskrives som et lille overskueligt pædagogisk miljø, hvor der er fokus på 

læring, trivsel, udvikling og inklusion, så barnet kan få en god start på livet.  

Formålet er at skabe et spændende og inspirerende miljø, hvor børn kan være sammen 

med omsorgsfulde og nærværende voksne.  

Børnene skal opleve en hverdag, hvor de bliver set, hørt, forstået og stimuleret. 

 

Dagplejen er en pasningsform som kendetegnes ved:  

 

o Trivsel 

o Udvikling 

o Læring 

 

Punkt 4 - Dagplejens læringsforståelse 
I Dagplejen i Randers Kommune har vi en læringsforståelse, der tager udgangspunkt i det 

enkelte barn og dets ressourcer. Børn har forskellige måder at lære på, og derfor 

tilstræber Dagplejen at skabe et rummeligt og inkluderende fysisk og psykisk miljø, hvori 

der tages hensyn til det enkelte barns behov. Vi betragter den voksne som ansvarlig for at 

skabe vilkår der tilgodeser alle børn der er i Dagplejen. Med udgangspunkt i Dagplejens 

værdier er det således hensigten, at alle børn kan være aktivt deltagende, og at den 
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enkelte dagplejer skaber et inkluderende miljø hvor barnet føler sig trygt og værdsat på 

sine præmisser. 

I Dagplejen forstår vi læring, som den proces, hvor barnet tilegner sig viden og 
færdigheder gennem de erfaringer, det gør sig ved at deltage i dagligdagen. Når 
dagplejebørn deltager, sker det hovedsagligt gennem legen og gennem fællesskabet. 
Herved sker der en læring, der har fokus på den nære relation mellem barnet og den 
voksne samt børn imellem. Dette forekommer gennem tilrettelagte og spontane aktiviteter 
der understøtter børnenes læring på de enkelte alderstrin. 

Dagplejen er således et tilbud om trivsel, udvikling og læring.  

 

 

Punkt 5 – Børnemiljøet 
Børnemiljøet er en integreret del af den pædagogiske læreplan. Det betyder, at det 

fremgår af den pædagogiske læreplan, at der og hvordan der arbejdes med et godt 

børnemiljø, således at dette fremstår som en integreret del af det daglige pædagogiske 

arbejde i de enkelte dagplejehjem.  

 

I Dagplejen er børnemiljøet ikke vurderet separat fra Dagplejens arbejde med børns 

læring, men betragtes og forstås i tæt sammenhæng.  

Den pædagogiske læreplan og børnemiljøvurderingen er tæt forbundne i Dagplejens 

dagligdag og rammesættende for det pædagogiske miljø i de enkelte dagplejehjem. 

Således er det vigtigt for Dagplejen at der er fokus på børnenes fysiske og psykiske 

velbefindende.  

 

 

Punkt 6 - De pædagogiske læringsmål
5
  

Den pædagogiske læreplan skal beskrive dagtilbuddets mål for børnenes læring i forhold 
til seks specifikke temaer, som nævnt på side 2. Følgende mål afspejler dagplejens måde 
at arbejde på med de 0-3 årige børn. Målene bliver understøttet af nogle pejlemærker, der 
beskriver barnets overgang til børnehaven og hvad det enkelte barn forventes at kunne. 
Dog er det vigtigt at understrege at børn udvikler sig forskelligt og i forskelligt tempo. 
 
I Dagplejen er der i 2013-2014 særligt fokus på ”alsidig personlig kompetence” samt på 
”krop og bevægelse”.  
 
Dette betyder ikke at de øvrige mål ikke tilgodeses, blot at der er øget fokus på de 
udvalgte temaer, hvorfor Dagplejen også vælger, at beskrive alle de enkelte temaer i 
nærværende læreplan, idet de bruges i arbejdet med de formaliserede tilsyn og er vigtige 
redskaber der understøtter de pædagogiske aktiviteter i de enkelte dagplejehjem. 
 

                                                           
5
 Dagtilbudslovens seks mål/temaer 
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Alsidig personlig udvikling 

 

Mål for Dagplejen Randers vi vil: 

 

 Styrke barnet i dets ressourcer og vær anerkendende  

 Benævne følelser og tal om følelser 

 Opbygge historier omkring oplevelser 

 Støtte barnet i at videreudvikle igangværende leg 

 Styrke barnet i dets venskaber og relationer 

 Styrke barnets vedholdenhed 

 Støtte barnet i at træffe valg 

 Vise barnet respekt og omsorg 

 Lære barnet at være selvhjulpen  

 

 

 

Pejlemærker ved overgang til børnehave  

 Barnet er i generelt godt humør 

 Barnet viser sine følelser  

 Barnet har tillid til, at det bliver forstået  

 Barnet kan koncentrere sig om selvvalgte aktiviteter 

 Barnet udviser empati overfor andre 

 Barnet afprøver omverdenens reaktioner 

 Barnet er nysgerrigt og interesseret i, hvad der foregår omkring det 

 Barnet føler sig trygt 

 Barnet er i større grad selvhjulpen 

Sociale kompetencer 

 

Mål for Dagplejen Randers: 

 

 Brug legestuen for at børn langsomt vænner sig til det store sociale rum og samtidig 

får etableret fællesskaber med andre børn.  

 Besøg andre dagplejere og barnets kommende børnehave.  

 Støt barnet i at udvikle venskaber.  

 Øv barnet i at vente, og være i stand til at dele legetøj med andre børn. 
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 Den voksne skal være igangsætter for barnet, hvis noget er svært.  

 Væn barnet til at hjælpe med daglige gøremål.  

 Lær barnet at vise hensyn og gør opmærksom på, hvad andre føler.  

 Gør barnet opmærksom på sociale grænser hos sig selv, andre børn og voksne.  

 Bemærk og bekræft positiv adfærd.  

 Pejlemærker ved overgang til børnehave  

 Barnet viser glæde og tryghed i samvær med andre  

 Barnet har indføling overfor andre børn  

 Barnet begynder at eksperimentere med rollelege  

 Barnet kender navnene på de øvrige børn i gruppen  

 Barnet har lyst til venskaber  

 Barnet har lyst til at være social 

 Barnet kan acceptere relationer til andre dagplejere end den primære  

 Barnet kan rumme, at dagen ikke altid er forudsigelig, hvis der sker ændringer i 

dagsrytmen   

 

Sproglig udvikling 

 

Mål for Dagplejen Randers: 

 

 Med afsæt i dialogisk læsning og sprogstrategierne sætter dagplejerne ord på både 

børns og voksnes handlinger, for derigennem at støtte barnets sproglige udvikling. 

Herunder begrebsudvikling og ordforråd.  

 Bruger gentagelser, hvis barnet udtaler ord forkert, men ret ikke barnet.  

 Bruger tal op til fem, når muligheden er der.  

 Opmuntrer barnet til at sætte ord på sine følelser.  

 Synger, læser bøger, bruger rim og remser jævnligt.  

 Laver rytmik 

 Bruger benævnelser  

 Giver barnet mulighed for at høre musik på cd.  

 Taler med børn om store og små ting, der sker i løbet af dagen. 

 Går i dialog med barnet om dens viden fantasi og behov.  

 Lærer barnet at modtage beskeder og udføre handlinger.  

 Bruger humor, glæde og latter.  

 Pejlemærker ved overgang til børnehave  

 Barnet forstår det talte sprog  
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 Barnet kan modtage beskeder 

 Barnet viser glæde ved at bruge sproget og lege med det  

 Barnet bruger sprog til at få opfyldt ønsker og behov  

 Barnet kan tale i sætninger med 3-4 ord  

 Barnet kan aflæse andre menneskers mimik og kropssprog  

 

Krop og bevægelse 

Mål for Dagplejen Randers: 

 Lad barnet øve sig i at spise selv. 

 Lær børn god hygiejne: pudse næse, vaske hænder, holde sig for munden når man 

hoster mv.  

 Kropslige aktiviteter: lav gymnastik. gå i ujævnt terræn, trække perler på snor, 

rutsje, gynge, lave puslespil. Rydde op. Løbe, hoppe, rulle, kaste, spille bold, kravle 

og gå på line.  

 Byg med klodser, gå på trapper. Giv børn mulighed for at danse og lege.  

 Syng sange, hvor der bruges bevægelse og fagter. Brug drama.  

 Øve på- og afklædning med barnet.  

 Stimuler barnet til at bruge alle sine sanser.  

 

Pejlemærker ved overgang til børnehave 

 

 Barnet kender rytmen i hverdagen 

 Barnet synger enkle sange og melodier 

 Barnet samler lette puslespil  

 Barnet kan genkende sit eget navn på skrift  

 Barnet er interesseret i at lære grundfarverne  

 Barnet kan tage tøj af og på med hjælp  

 Barnet er generelt renligt  

 Barnet spiser selv, hælder op og smører mad med hjælp 

 Barnet bruger kroppen i leg og bevægelser 

 Barnet viser glæde, når tingene lykkes for det  

 Barnet holder øjenkontakt  

 Barnet kender og benævner forskellige dele af dets krop  

 Barnet kan hoppe og slå kolbøtter 

 Barnet benytter fantasi i sin leg 

 Barnet kan fysisk klare at gå længere ture  
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Naturen og naturfænomener 

 

Mål for Dagplejen Randers: 

 

 Taler med børn om dyr, naturen, planter og vejrtyper.  

 Lærer børn at vise hensyn i naturen og lad dem komme ud i naturen i forskellig 

slags vejr.  

 Gør børnene opmærksom på forskellen på f.eks. kold/varm, tung/let, størst/ mindst.  

 Lader dem dufte til forskellige ting.  

 Inddrager dem i det omfang det kan lade sig gøre i at bage og lave mad.  

 Lærer dem om hvad der er sundt og usundt, og fortæl dem hvor maden kommer 

fra.  

 Laver kreative ting med materialer fra naturen. Giv børn mulighed for at lege med 

vand og sand.  

 Taler med børn om farver og former. Tilbyd børnene materialer til 

konstruktionslege, det kan f.eks. være leg med LEGO, træklodser eller naturens 

materialer som sand, pinde, vand, mudder og sten.  

Pejlemærker ved overgang til børnehave  

 Barnet kan lide at opholde sig på legepladsen, i skoven, på stranden  

 Barnet ved hvad det vil sige at være ude 

 Barnet er tryg ved at være på tur i forskellige slags vejr 

 Barnet har kendskab til de mest almindelige dyr  

 

 

Kulturelle udtryksformer og værdier 

 

Mål for Dagplejen Randers: 

 

 Markerer højtider og traditioner f.eks., Jul, Påske, Fastelavn 

 Fejrer barnets fødselsdag 

 Laver dramatik og sanglege.  

 Lader jævnligt børn male, klippe  

og klistre og deltage i madlavning 

 Lærer barnet elementær bordskik 

 Inddrager børn i borddækning 
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 Skaber hygge omkring måltiderne 

 

Pejlemærker ved overgang til børnehave 

 Barnet har kendskab til forskellige højtider og traditioner 

 Barnet ved hvad det vil sige at have fødselsdag 

 Barnet har kendskab til form og farver  

 Barnet tegner og maler  

 Barnet formår at deltage ved bordet ved måltider 

 Barnet hjælper med borddækning 

 Barnet kan lide at samles omkring bordet ved måltider 

 

Punkt 7 - De Pædagogiske metoder og aktiviteter  
Barnet skal mødes med et positivt udgangspunkt. Det enkelte barn skal føle sig unik og 

værdsat.  

 

I Dagplejen bestræber vi os på at barnet skal kunne mærke, at dagplejeren er glad for at 

se barnet, og være sammen med det. Barnet skal benævnes med navn og med de 

positive handlinger barnet gør for derved at understrege en anerkendende relation mellem 

barnet og den voksne. 

 

Barnet, bliver i Dagplejen, hjulpet med, at sætte ord på følelser og behov samt bliver 

understøttet i at vælge til og fra.  

 

Barnet bliver taget alvorligt, anerkendt og respekteret. Derved fokuserer Dagplejen på at 

skabe et børnemiljø der tilgodeser de enkelte børns specifikke udviklings- og 

læringsmæssige behov. 

 

Aktiviteter bliver således også tilrettelagt ud fra den konkrete børnesammensætning. 

 

I Dagplejen skaber vi tid og mulighed for leg. Vi tilstræber, at indrette de fysiske rammer, 

så legen tilgodeses. I Dagplejen er læring, trivsel og udvikling omdrejningspunktet for at 

skabe et æstetisk miljø, der tilgodeser det fysiske og psykiske børnemiljø. 

 

 

Punkt 8 - Børn med særlige behov 
Dagplejepædagogerne er i samarbejde med forældrene og daglejeren medansvarlig for, at 

alle børn i dagplejen trives og udvikler sig.  
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I dagplejen har vi internt mulighed for at inddrage vores vejledningspædagoger.  

Dagplejen samarbejder desuden med sundhedsplejesker, talepædagoger og andre 

faggrupper, med specialviden om børn med særlige behov.  

Alle børn har individuelle behov og krav på at blive respekteret for den type menneske, de 

er.  

 

Der skal være plads til alle, og børn med særlige behov skal inkluderes i fællesskabet. I 

dagplejen arbejder vi hele tiden med fokus på inklusion. 

 

Tryghed og tillid er en forudsætning for rummelighed og inklusion.  

 

Der fokuseres på barnets styrker i stedet for barnets svagheder.  

 

Intet barn er et problem i sig selv. Et barn med et særligt behov kan ikke være et problem, 

men barnet kan være i vanskeligheder. Hvis et barn er i vanskeligheder, er det den 

voksnes ansvar.  

I Dagplejen er vi opmærksomme på de forestillinger vi har om børn, det skaber identitet. 

Ligesom ord skaber forestillinger. 

 

Udvikling er relationel.  

Det er altid de voksne der er ansvarlige for relationen. 

Kvaliteten af relationen har stor betydning for barnets udvikling. 

 

Punkt 9 - Dokumentation og evaluering 

Den daglige kontakt 
Dagplejeren fortæller hver dag kort forældrene om barnets dag i dagplejen, herunder om 

hvad barnet har spist, hvor længe det evt. har sovet, almen tilstand, små episoder fra 

dagen der gået.  

 

Ligeledes kan fotografier, optræden og udstillinger også bruges som dokumentation.  

 

Den enkelte dagplejer arbejder med den pædagogiske læreplan og fortæller forældrene 

om de forskellige aktiviteter og metoder der har været anvendt i deres aktiviteter, således 

at forældrene har mulighed for at følge op, og komme i dialog med barnet om dets 

dagligdag.  

 

Det er tydeligt for forældrene hvilke læreplanstemaer der arbejdes særligt med i dagplejen. 
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Planlagte aktiviteter kan også skrives på opslagstavlen, eller der kan udarbejdes et uge, 

måneds eller halvårsprogram, som udleveres til forældrene.  

 

Den enkelte dagplejer orienterer hver gang der har været en dagplejepædagog på tilsyn 

hos dagplejeren, og orienterer forældrene om indholdet af besøget, hvis det har relation til 

deres barn.  

 

Elektroniske medier 

Dagplejen benytter Face Book som en platform for information og gode historier fra 

Dagplejen i Randers Kommune. 

 

Desuden er der fokus på at udvikle den enkelte dagplejeres IT kompetence, således at 

målet er at de enkelte dagplejere har egne hjemmesider. 

 

Pejlemærker  

Når barnet er ca. to et halv år gammelt, tilbydes forældrene en samtale, hvor 

pejlemærkerne i læreplanen gennemgås med forældrene, inden overgang til børnehave. 

Dagplejeren og forældrene samarbejder løbende om at styrke barnets kompetencer.  

 

Formaliseret tilsyn i Dagplejen  

Dagplejepædagogerne fører et udvidet formaliseret tilsyn der har fokus på kvaliteten i 

Dagplejen. Her skal den enkelte dagplejer gøre rede for sin pædagogiske praksis i forhold 

til lovgivningen, Dagplejens værdier og målsætninger som beskrevet i læreplanen. Dette 

tilsyn bliver lavet af en anden pædagog end den der normalt udfører tilsynet. 

 

Dagplejepædagogernes yder vejledning og følger op på det pædagogiske arbejde 

ved de enkelte dagplejere - der er fokus på: 

 

 Gældende læreplan 

 Gældende læreplanstemaer/aftalemål for pågældende år 

 TRAS 

 Overgangssamtale ved overgang fra dagpleje til børnehave 

 Inklusion 

 Anerkendende pædagogik 

 Børn med særlige behov 

 Kostpolitik 

 Kontaktmøder 

 Sproglig udvikling 

 Motorisk udvikling 

 Legestueplanlægning 

 Elektroniske medier 
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 For tidligt fødte børn 

 


