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Vision 

Alle børn skal være en del af et fællesskab og opleve, at de hører til, og at de kan gøre en forskel 

 

Kerneopgave 

Skabe rammer for alle børns trivsel, udvikling, læring og dannelse 

 

Pædagogiske værdier 

Det skal være sjovt at være barn og udviklingen sker i legen.  Vi skal være tillidsskabende og have øje for at følge 

børnenes initiativer.  

Vi arbejder i børnehøjde og skaber læringsmiljøer ud fra, hvad børnene kan, så børnene bliver nysgerrige og 

gode til at være deltagere i egen læring. 

Vi arbejder med en opmærksomhed på, at ingen børn græder, uden de vil fortælle noget med det.  Vi reflekterer 

over, hvorfor børnene er, som de er, hvorfor de gør, som de gør, og hvad vi kan hjælpe dem med. Hver gang vi 

gør noget for et barn, som det selv kan gøre, frarøver vi udvikling og læring fra barnet. 

Vi arbejder anerkendende i mødet med børnene, forældre og samarbejdspartnere og møder hverdagen positiv. 

Vi har et ansvar for, at alle skal føle sig som en del af et fællesskab og bliver set, hørt og forstået.  

Samspillet mellem barn og voksne har den største betydning for børnenes udvikling, både personligt, 

kognitivt(tankemæssigt), socialt og sprogligt.b 

Dagplejere bruger egne erfaringer og viden, kollegaer og dagplejepædagog for at udvikle sig fagligt. 

 

Den anerkendende tilgang 

I Dagplejen Randers har vi valgt den anerkendende tilgang som et bærende element. Den er tråden til at binde 

hele organisationskulturen sammen. Teoretisk tager vi udgangspunkt i Berit Bae (norsk pædagog og forsker). 

Hun mener, at anerkendelse er en grundholdning, som kommer til udtryk gennem hele den måde, man er i 

relationerne til andre på og udspringer af den grundlæggende holdning af ligeværd og respekt. Anerkendelse har 

med forståelse at gøre. Ros handler om bedømmelse og må ikke forveksles med anerkendelse. 

Anerkendelse er: 

- Noget der kan gives 

- En fri og frivillig handling 

- Ikke beregnet og beregnende, man skal ikke have noget igen 

- Ikke smiger 

- Identitetsskabende (personlighed) 

- Fundamentet under alle former for social væren 

En anerkendende tilgang til barnet styrker barnets selvværd. 
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For at forstå anerkendelse er det nødvendigt at vide noget om det, som skal anerkendes. Vi vil gøre os umage for 

at forstå barnets oplevelsesverden og se det fra barnets perspektiv. 

Vi er opmærksomme på den nonverbale kommunikation og overfor metakommunikative signaler (et barn slår 

sig, du siger, at det ikke gør ondt, selvom tårer sidder i barnets øjenkrog). Vi vil gerne åbne for dialog ved at være 

bevidste om ordvalget. 

Anerkendende relationer er baseret på ligeværd – den ene part må ikke se sig selv som mere værd end den 

anden. 

Anerkendelse betyder ikke enighed, men det indebærer, at vi erkender, at det kun er den enkelte, som selv 

bestemmer i egne oplevelser. (Stop med at græde – det gør ikke ondt, du fryser mm). At være bevidst om egen 

kommunikationsevne (verbalt/nonverbalt) og ændringer sker i en proces over tid, og det vil medføre, at vi bliver 

mere observerende i læringsmiljøet. 

Voksnes definitionsmagt: Den voksne er i en overmægtig position i forhold til barnet, når det gælder retten til at 

opleve sig selv. Denne magt er tilstede i forholdet mellem barn – voksen. Det er vigtigt, at vi voksne forholder os 

til, hvordan magten håndteres, samt er bevidste om, når magten anvendes og hvordan. 

Anerkendelse betyder for os at styrke det enkelte barn i troen på, at det er noget helt specielt. Det gør vi ved at 

styrke barnets selvværd og selvtillid. Det er de voksnes egen personlighed, der er fundamentet for 

anerkendelsens sociale væren.  

Anerkendelse er noget, man giver eller får af andre. Anerkendt er noget, man bliver. Man kan ikke selv beslutte 

sig for at være anerkendt. 
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Det pædagogiske grundlag 
 

Barnesyn 

Der tages udgangspunkt i børnenes liv her og nu og i børnenes udviklingsbehov. Dagplejeren ser, hvad børnene 

har brug for og tror på, at børnene kan selv, for at de kan opleve sig kompetente.  Dagplejeren skaber 

tilknytning, tryghed og nærhed til børnene - derved fås den bedst mulige kvalitet i læringsmiljøet. Dagplejeren 

bruger hele det pædagogiske grundlag i arbejdet med børnene, via rutiner, planlagte og spontane aktiviteter, 

børne- og vokseninitierede aktiviteter i læringsmiljøet. I læringsmiljøet skabes fælles opmærksomhed med 

børnene, og dagplejeren sætter ord på børnenes handlinger med kommunikationen - også til de børn, hvor 

talesproget endnu ikke er udviklet. 

 

Dagplejerens opgave er at:  

- Skabe plads, tid og ro til at være barn 

- Skabe en genkendelig sjov og rolig hverdag 

- Være anerkendende, deltagende, lydhør, nærværende, skabe ro, gentagelser og fælles opmærksomhed 

- Se børnenes initiativer som meningsfulde 

- Opmuntre børnene til at kunne selv, og være tålmodig, mens børnene øver sig i at kunne selv 

- Veksle mellem at tage initiativ og sætte i gang og at afvente børnenes initiativ og være støttende 

 

Pædagogisk læringsmiljø 

De pædagogiske læringsmiljøer er rammen for børns trivsel, udvikling, læring og dannelse i Dagplejen. Der 

arbejdes bevidst og målrettet, ved at tilrettelægge og se på børnenes perspektiv, deltagelse, børnefællesskabet, 

børnegruppens sammensætning og børnenes forskellige forudsætninger. 

Et godt læringsmiljø kræver et godt fællesskab med gode og trygge voksen- og børnerelationer. 

Dagplejernes opgave er at: 

- Skabe mulighed for at børnene får erfaring gennem legen i spontant opståede, børneinitierede og 

vokseninitierede aktiviteter 

- Følge børnenes initiativ til leg og sikre den fornødne ro og ramme for fordybelse i legen 

- Der foregår læring over hele dagen og i alle sammenhænge (også i de daglige rutiner) 

- Vide børnene lærer gennem kommunikation, udveksling og social interaktion 

- Børnene har adgang til digitale redskaber 

- Rammesætte, organisere og tilrettelægge 

- Skabe et godt læringsmiljø, hvor der inspireres til leg, nysgerrighed og fantasi, der er tilpasset 

børnegruppen 
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Børnefællesskaber 

Børnefællesskaber er noget, børnene skal lære og øve sig på samt eksperimentere med. Al leg, dannelse og 

læring sker i et socialt samspil med andre børn og dagplejeren. Sociale færdigheder er en forudsætning for at 

kunne trives i relationer med andre. Sociale færdigheder skal læres.  

Dagplejerens opgave er at: 

- Støtte børnenes initiativer til samspil med andre børn 

- Bidrage til, at alle børnene leger med andre børn, oplever at have venner og at være en del af 

børnefællesskabet 

- Hjælpe og støtte børnene i at mestre balancen mellem at varetage egne behov og tage hensyn til andres 

behov 

- Planlægge og improvisere hverdagen (læringsmiljøet), så børnene får fælles erfaringer, der giver dem 

fælles oplevelser 

- Se, høre og forstå børnene ved at inddrage børnene i fællesskabet 

 

Dannelse og børneperspektiv 

Dannelse er en dybere form for læring og erfaringer, hvor værdier og viden forankres i personligheden. Den 

viden og de værdier, som barnet bruger, når det skal begå sig i verden som et hensynsfuldt, kritisk og 

demokratisk menneske. Der skal tages udgangspunkt i børneperspektivet – barndommen har en værdi i sig selv. 

Dagplejerens opgave er at: 

- Give børnene erfaringer med, at de er værdifulde i fællesskabet, og at de har krav på at blive hørt og 

respekteret – ligesom de skal respektere andres behov og holdninger 

- Synliggøre og bekræfte forskellige perspektiver og behov i fællesskabet 

- Anerkende og følge op på børnenes perspektiver og handlinger 

- Vise børnene, at mangfoldighed er en styrke 

 

Leg 

Legen har en værdi i sig selv. Børnenes sociale og sproglige udvikling og læring sker gennem legen. At lege er 

noget, man skal øve sig på, for at blive god til det. Det er ikke noget, man kan fra starten, men noget man skal 

øve sammen med en voksen. Børnene skal opleve glæde, spænding og engagement i legen, både når der leges 

alene, sammen, ude eller inde. 

Dagplejerens opgave er at: 

- Der er tid og rum til forskellige materialer både ude og inde, der kan inspirere til forskellige typer af leg 

og legetemaer 

- Observere, analysere, støtte, deltage i og udvikle legen på børnenes præmisser 

- Være bevidst om egen rolle og deltagelse i legen 

- Tage initiativ til leg og bidrage til, at alle børnene kommer ind i legen 

- Støtte den leg, børnene selv tager initiativ til 

- Vejlede børnene, hvis legen medfører samspilsmønstre mellem børnene, der kræver pædagogisk 

opmærksomhed 
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Læring 

De yngste børns læring sker gennem deres krop og sanser. Ved at sanse deres omverden udvikler børnene deres 

forståelse af verden, og hvordan den hænger sammen. Erfaring spiller her en central rolle, idet børnenes 

oplevelser med verden indenfor forskellige områder, styrker børnenes læring. Børnene lærer gennem 

kommunikation og sociale interaktioner. Børnene skal bruge hele kroppen og alle deres sanser i 

læringsprocesserne. Børnene lærer ved at udforske og eksperimentere, ved at undre sig og stille spørgsmål eller 

blive mødt med spørgsmål, udfordringer, eksperimenter og nye oplevelser. 

Dagplejerens opgave er at: 

- Tage udgangspunkt i børnenes engagement og interesser, så børnenes læreprocesser altid opleves som 

meningsfulde og sjove af børnene 

- Sikre, at alle børnene udvikler sig på en måde, der passer til det enkelte barns behov og muligheder 

- Støtte børnenes nysgerrighed og tiltro til egne evner 

- Læringsprocesserne bygger på, at børnene undersøger, opdager og forstår læringens indhold 

- Sørge for, at børnene kan bidrage til egen og andres læring 

- Sørge for, at alle børnene kan få rige og mangfoldige erfarings- og mestringsoplevelser 

 

Børn i udsatte positioner 

Børn i udsatte positioner er børn, der er i risiko for at komme til at mangle færdigheder, viden og komme godt i 

gang med livet. 

Med udgangspunkt i barnets udfordringer, rettes det pædagogiske fokus på at give barnet mestringsoplevelser i 

lege og aktiviteter, og hvor dagplejeren har positive forventninger til børnene. 

Kvaliteten i samspillet mellem barn og dagplejer er særligt betydningsfuld for børn i udsatte positioner. 

Dagplejerens opgave er at: 

- Støtte alle børn i positive mestringsoplevelser 

- Understøtte at alle børn oplever at være en del af børnefællesskabet 

- Pædagogiske indsatser målrettet det enkelte barn foregår så vidt muligt ved, at andre børn også 

deltager i aktiviteten 

- Vende enhver bekymring for et barn med forældrene og dagplejepædagogen 

 

Forældresamarbejde 

Forældrene er de primære voksne i barnets liv og har det primære ansvar for barnets trivsel, udvikling, læring og 

dannelse. Derfor skal forældrene inddrages aktivt og involverende i samarbejdet om børnene. 

De gensidige forventninger til hinanden skal afstemmes, og det daglige samarbejde skal bygge på en tillidsfuld og 

konstruktiv dialog. 

Dagplejerens opgaver er at: 
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- Sikre et tillidsfuldt og konstruktivt samarbejde 

- Byde forældrenes input velkomne 

- Tage forældreperspektivet 

- At forældrene er bevidste om deres centrale rolle, så de deltager med at udfolde deres barns 

potentialer, så de trives, udvikles, lærer og dannes 

 

Overgange og sammenhænge 

Børnene skal opleve overgangen fra hjem til dagpleje så tryg som muligt, hvor der skabes en sammenhæng 

gennem samarbejdet med forældrene. 

Der skal være en naturlig forlængelse af børnenes grundlæggende kompetencer, så de får lyst til fortsat at lære. 

Med fokus på barnets hjemlige miljø i forhold til børnefællesskaber og relationer til de voksne. 

Dagplejerens opgave er at: 

- Efter forbesøg at skabe tilknytning ved at tilbyde løbende små besøg 

- Guide forældrene i forhold til børnenes trivsel, udvikling, læring og dannelse 

- Hvis dagplejepædagogen har kendskab til et barn i udsat position, etableres et tæt samarbejde fra 

starten 

- Hvis dagplejeren oplever et barn i udsat position, tages der med det samme kontakt til 

dagplejepædagogen 

- Samarbejde med forældrene 

 

Fra dagplejen til daginstitution 

Der skal være en naturlig forlængelse af børnenes grundlæggende kompetencer, så de får lyst til fortsat at lære.  

Dagplejens opgave er at: 

- Få overleveret barnets kompetencer ud fra et ressourcesyn i samarbejde med institution og forældrene 

- Fortælle hvad der er arbejdet med i forhold til børn i udsatte positioner 

- Komme på besøg i institutionen, når afstanden er mulig 

- Opfordre forældrene til at komme på besøg i institutionen 

- Evt. institutionen kan komme på besøg hos den enkelte dagplejer eller på legepladsen 

- Udfylde overleveringsskema i samarbejde med forældrene 
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De 6 læreplanstemaer 

 

Alsidig personlig udvikling 0 - 3 år 
Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at børnene udvikler deres alsidige personlige udvikling ved at 

mødes af en lydhør og nærværende omverden. Det vil sige, at de voksne vil børnene noget og samtidig 

anerkender og involverer sig i børnenes verden. Alle børnene betragtes som ligeværdige individer og tages 

alvorligt. Det er den voksne, som skal forsøge at sætte sig ind i, hvordan børnene tænker, føler og reagerer. 

Engagement: Med betydningsfulde voksne dannes stærke relationer, som udvikler børnenes engagement. 

Børnene skal have en oplevelse af, at de bliver respekteret, passet på og værdsat. Det er med til at fremme 

børnenes mulighed for fordybelse, selvrespekt, selvtillid og selvværd.  

Livsduelighed: Gennem leg og aktivitet skal vi give børnene forståelse for et grundlæggende demokratisk 

værdisæt, som understøtter dannelse og livsduelighed. Børnene skal lære og få erfaring med sig selv og andre på 

forskellige måder og med de følelser, der opstår i fællesskabet. Voksne skal understøtte og hjælpe i disse 

processer ved at få børnene til at føle sig betydningsfulde og anerkendte for, at børnene forstår, de er 

medskaber af egne livsbetingelser. 

Gåpåmod: Børn med selvværd stoler på, de er gode nok og har værdi i sig selv. Børn med selvtillid er en styrke, 

der fremmes af præstation, og at børnene handler i givne situationer. Succes og ro fremmer selvtilliden. Børn 

med selvværd og selvtillid er resiliens (modstandsdygtig) overfor den modgang, de møder i livet. Læringsmiljøet 

skal understøtte børnene i at udtrykke deres følelser og håndtere konflikter uden at miste gåpåmodet. Børnene 

understøttes i at turde gå egne veje ved at vælge aktiviteter eller relationer til og fra samtidig med, at de er en 

del af et fællesskab. 

Deltagelseskompetence: Børnene skal øve sig i at kunne iagttage og selv være deltagende. Ved at børnene 

forfølger, engagerer og fordyber sig, bliver de nysgerrige, og når vi giver dem anerkendelse for det, de kan - 

opfindsomhed, vedholdenhed, innovation (nytænkning), lærer børnene at undres. 
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Mål:  

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, 
social og kulturel baggrund. 

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.  

 

Delmål: At styrke børnene i at være og blive sig selv for at udvikle et sundt og positivt selvværd. 

Praksis – det gør vi ved at:  

- Støtte børnene i, at de vil og kan selv, fx spise selv, klatre op på rutschebanen, barnevognen, 

puslebordet  

- Vise børnene anerkendelse for det, de er og støtte deres udvikling i at blive bevidste om, hvem er jeg, 

hvordan ser jeg ud, min mor, far mm.  

- Være empatiske og rummelige, når børnene er kede af det, lytte og trøste. Snakke og læse om følelser, 

fx ked af det, glad, sur mm. 

- Have læringsmiljø og lave aktiviteter i mange forskellige rum, for at børnene oplever og bliver bevidste 

om, hvad de mestrer 

Resultat for kvalitet: 

- Når børnene ved, hvad de hedder, hvem der er mor, far, søskende, voksne og børn i gruppen, og at 

børnene ikke er tilbageholdende for nye udfordringer 

- Når børnene gerne vil prøve nyt 

 

Delmål: At støtte børnene i at tage selvstændige initiativer. 

Praksis – det gør vi ved at:  

- Støtte op omkring børnenes initiativer til lege og videreudvikle dette sammen med børnene 

- Give udfordringer og stille krav, der er afpasset børnenes udvikling 

- Veksle mellem at igangsætte bevægelseslege, aktiviteter og voksne som indgår i børnenes lege 

Resultat for kvalitet: 

- Når børnene tager initiativer til leg og andre aktiviteter i læringsmiljøerne 

 

Delmål: At styrke børnenes evner til at give udtryk for følelser, behov, kunne sige til og fra på en 

hensigtsmæssig måde (ikke bide, slå og kradse). 

Praksis - det gør vi ved at:  
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- Have fokus på børnenes intention frem for handling og støtte, guide og hjælpe børnene med at sætte 

ord (verbalt/nonverbalt) på følelser og oplevelser. Vi er nærværende, undersøgende, lyttende 

- Leg med verbale og nonverbale udtryk, fælles og individuelt 

Resultat for kvalitet: 

- Når børnene kan og tør udtrykke egne behov og ønsker, sætter egne grænser og udviser empati for 

andre (ser/trøster mm) 

 

Delmål: At lærer børnene om demokrati. 

Praksis – det gør vi ved at: 

- Spørge og vise børnene, at de gerne må ytre sig 

- Ved at have læringsmiljøer, der skaber mulighed for at stemme, og hvor flertallet så bestemmer, hvad 

der skal leges, synges, på tur mm. 

- Børnene lærer, at flertallet bestemmer, og at børnene kan rumme det 

Resultat for kvalitet: 

- Når børnene ytrer sig 

- Når børnene kan vise glæde og deltage i legen ved en demokratisk proces 

 

Delmål: At støtte børnene og forældre i at blive trygge ved dagplejen. 

Praksis – det gør vi ved at: 

- Have dagplejere, der er rummelige og imødekommende overfor forældrene. Så vidt muligt tage hensyn 

til forældrenes ønsker om barnets særlige behov 

- Skabe et godt samspil og tilknytning ved, at den voksne er nærværende og autentisk (troværdig) 

Resultat for kvalitet: 

- At forældrene ser os som samarbejdspartnere i forhold til deres barn 

- At forældrene involverer sig i barnets trivsel, udvikling og læring 
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Udviklings og evalueringsplan 

Alsidig personlig udvikling 

Tema 
 

 

Dato 
 

 

Ansvarlig 
 

 

Hvornår evalueres 
 

 

Mål: 
 
 
 

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, social og kulturel baggrund. 

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.  

Delmål: - At styrke børnene i at være og blive sig selv for at udvikle et sundt og positivt selvværd 

- At støtte børnene i at tage selvstændige initiativer 

- At styrke børnenes evner til at give udtryk for følelser, behov, kunne sige til og fra på en 

hensigtsmæssig måde (ikke bide, slå og kradse) 

- At lærer børnene om demokrati 

- At støtte børnene og forældre i at blive trygge ved dagplejen 

Metode - hvor og hvordan vil du gøre det: 
Hvilken aktivitet vil du lave, I hvilket rum vil 
du være, fx uderum, værelse, køkken, stue, 
læsekrog, ligge på maven, små puder på 
gulvet, under bordet, belysning (dæmpet 
eller meget lys), er det i eget dagplejehjem, 
to og to eller i legestuegruppen. 
 

 

Læringsforudsætninger: 
Hvad vil vi lære børnene, (hvad er barnets 
nærmeste udviklingszone) 

 
 
 
 

Læreplanstema:  
Hvilke læreplanstemaer anvendes sæt 
kryds 
 

x Alsidig personlig udvikling 

x Social udvikling 

x Kommunikation og sprog 

x Krop, sanser og bevægelse 

 Natur, udeliv og science 

x Kultur, æstetik og 
fællesskaber 

 
 

 

Resultat for kvalitet: 
Hvad skal der til for at det lykkes med 
målene ud fra læreplanstemaerne 

- Når børnene ved, hvad de hedder, hvem der er mor, far, søskende, voksne og børn i 

gruppen, og at børnene ikke er tilbageholdende for nye udfordringer 

- Når børnene gerne vil prøve nyt 

- Når børnene tager initiativer til leg og andre aktiviteter i læringsmiljøerne 

- Når børnene kan og tør udtrykke egne behov og ønsker, sætter egne grænser og udviser 

empati for andre (ser/trøster mm) 

- Når børnene ytrer sig 

- Når børnene kan vise glæde og deltage i legen ved en demokratisk proces 

- At forældrene ser os som samarbejdspartnere i forhold til deres barn 

- At forældrene involverer sig i barnets trivsel, udvikling og læring 
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Hvornår er det lykkedes? 
 

 

Hvordan er forældresamarbejdet og 
deltagelsen medtænkt? 

 

Hvordan kan lokalsamfundet inddrages i 
aktiviteten?  

 

Initiativ/aktivitet: 
Hvilke konkrete handlinger og 
læreprocesser skal der til? 

 

Hvordan kan medieleg inddrages i 
aktiviteten? 

 

Inklusion: 
Hvordan anvendes de flersprogedes 
kompetencer? 

 

Hvordan kan børn i en udsat position få en 
mestringsoplevelse? 

 

Evaluering: 
Hvad var godt? 

 

Hvad var mindre godt? 
 

 

Hvad kunne være anderledes næste gang?  

Udvikling/læring/trivsel  
Evaluering: 
Hvad lærte børnene? 
 

 

Hvordan kunne det ses? 
 

  

Hvordan havde børnene 
medbestemmelse? 

 

Hvordan havde børnene det undervejs?  

Litteratur/materiale:  
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Kommunikation og sprog 0 - 3 år 
Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at børnene lærer i samspillet med voksne, som er rollemodeller. 

Sproget og kommunikation er ikke medfødt, som fx hørelsen. Evnen til at udvikle sproget er medfødt. Sproget 

bygger på sansemotoriske færdigheder som balance, hørelse, syn samt på det sociale, emotionelle og motoriske. 

Børnene lærer gennem sanserne, se, høre, føle, smage og lugte.  

Interaktion: læringsmiljøet skal understøtte, at børnene lærer sprog gennem kommunikation, blikretning, 

pludren og kropsbevægelser. Voksne, som er indlevende, nysgerrige, kan skabe nærvær, have øjenkontakt og få 

fælles opmærksomhed, giver børnene gode sproglige muligheder. 

Selve sproget består af udtale, den ekspressive del (det, vi hører) hvilken er den mindste del og den nemmeste 

at rette ved at gentage. Den ekspressive del kommer tit at sig selv. 

Sprogforståelse/ordforråd/sætningsproduktionen er den impressive del (vi kan fornemme det), men kan kun 

afdækkes ved undersøgelser.  

Sproglige rollemodeller: Børnene har brug for læringsmiljøer, der understøtter, at der bliver talt om alle 

hverdagsting med sproglige voksne rollemodeller, som sætter ord på alt. Når vi samtaler, er det vigtigt at være 

bevidste om, hvad vi siger, hvordan vi siger det, og hvornår vi siger det. 

Når børnene eksperimenterer kommunikativt og sprogligt, får de erfaringer med at aflæse, genskabe og udvikle 

en passende kommunikation i forskellige situationer og fællesskaber. 

Fællesskaber: At lære sprog er at udvikle børnenes identitet og skabe tilhørsforhold til fællesskabet, til at forstå 

sig selv og omverdenen, til at danne sociale relationer. Sproglige udfordringer kan give selvværds- og 

selvtillidsproblemer samt, gøre det svært for børnene at indgå i lege og samvær. 

Flersprogede børn har mange kompetencer som kan understøttes og udvikles i læringsmiljøerne ”Tine 

Tingholm” 

Læringsmiljøet skal skabe et bredt udvalg af sproglige læringsmuligheder og aktiviteter, der understøtter 

sprogforståelse, ordforråd, udtale og sætningsdannelse i meningsfulde sammenhænge. 

Sprogstimulation i læringsmiljøet gennem leg kan gøres ved at: 

- Anvende de understøttende sprogstrategier fra dialogisk læsning, læse bøger, fortælle, vise for dem og 

dem for dig, snak om billeder/handling i billeder, peg på billederne, skriftsprog, skrive ord 

- Synge sange gerne med fagter, sanglege, gentagelse, man gør det, man synger, rytme understøtter 

tekst, lettere huske og udtale 

- Spille vendespil, billedlotteri, farvespil, udvikler begreber, farver, stor, lille og samtale, sæt ord på det vi 

laver 

- Rim/remser, eksperimentere med sprogets lyde og rytme, det er vigtigt for læseindlæring 

- Tegne i ligeværdig situation, tal om det vi tegner, indenfor/udenfor streger, begreber, historier og 

fantasi 

- Børnene understøttes i at deltage i leg 

- Se flersproget børn som en ressource 

- Være nysgerrige på børnenes sproglige repertoire 

- Sprogvurdering 
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Mål:  

Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udvikler sprog, der bidrager til, at børnene kan forstå 
sig selv, hinanden og deres omverden. 

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. 

Delmål: At børnene støttes i at gå i dialog og bruge sproget som kommunikationsmiddel. 

 Praksis - det gør vi ved at: 

- Lytte til og støtte børnene og deres fortælling 
- Sætte ord på hverdagens handlinger 
- Støtte børnenes sprog gennem billeder til samtale, kommunikation og dialog om de oplevelser, børnene 

har haft 
- Flersprogede børn kompetencer anvendes som en ressource 

Resultat for kvalitet: 

- Når børnene via talesprog, mimik/kropssprog kommunikerer med andre 
- Når børnene bruger det nonverbale/verbale sprog til dialog 
- Når børnene kan fortælle om de oplevelser, de har haft i hverdagen 

Delmål: At styrke børnenes forståelse og brug af mimik og kropssprog. 

Praksis – det gør vi ved at:  

- Være tydelige voksne med sammenhæng mellem det, vi siger, og det, vi gør 
- Være opmærksomme på de signaler og det kropssprog, børnene bruger og udsender, og reagere med 

opmærksomhed på dette. 

Resultat for kvalitet: 

- Når børnene via talesprog, mimik/kropssprog kommunikerer med andre 

Delmål: At støtte børnene i at udvikle sproget og begrebsverden. 

Praksis – det gør vi ved at: 

- Sætte ord på handling 
- Give børnene mange gentagelser i forbindelse med aktiviteter 
- Udvikle og variere sproget i forbindelse med gentagelser 

Resultat for kvalitet: 

- Når børnene bruger nye ord og begreb 
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Udviklings og evalueringsplan 

Kommunikation og sprog 

Tema 
 

 

Dato 
 

 

Ansvarlig 
 

 

Hvornår evalueres 
 

 

Mål: 
 

Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udvikler sprog, der bidrager til, at 
børnene kan forstå sig selv, hinanden og deres omverden. 

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. 

 

Delmål: - At børnene støttes i at gå i dialog og bruge sproget som kommunikationsmiddel 

- At styrke børnenes forståelse og brug af mimik og kropssprog 
- At støtte børnene i at udvikle sproget og begrebsverden 

Metode - hvor og hvordan vil du gøre det: 
Hvilken aktivitet vil du lave, I hvilket rum vil 
du være, fx uderum, værelse, køkken, stue, 
læsekrog, ligge på maven, små puder på 
gulvet, under bordet, belysning (dæmpet 
eller meget lys), er det i eget dagplejehjem, 
to og to eller i legestuegruppen. 
 

  

Læringsforudsætninger: 
Hvad vil vi lære børnene, (hvad er barnets 
nærmeste udviklingszone) 

 

Læreplanstema:  
Hvilke læreplanstemaer anvendes sæt 
kryds 
 

 Alsidig personlig udvikling 

 Social udvikling 

 Kommunikation og sprog 

 Krop, sanser og bevægelse 

 Natur, udeliv og science 

 Kultur, æstetik og 
fællesskaber 

 
 

 

Resultat for kvalitet: 
Hvad skal der til for at det lykkes med 
målene ud fra læreplanstemaerne 

- Når børnene via talesprog, mimik/kropssprog kommunikerer med andre 
- Når børnene bruger det nonverbale/verbale sprog til dialog 
- Når børnene kan fortælle om de oplevelser, de har haft i hverdagen 
- Når børnene bruger nye ord og begreber 

Hvornår er det lykkedes? 
 

 

Hvordan er forældresamarbejdet og 
deltagelsen medtænkt? 

 

Hvordan kan lokalsamfundet inddrages i 
aktiviteten?  

 

Initiativ/aktivitet: 
Hvilke konkrete handlinger og 
læreprocesser skal der til? 

 

Hvordan kan medieleg inddrages i 
aktiviteten? 
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Inklusion: 
Hvordan anvendes de flersprogedes 
kompetencer? 

 

Hvordan kan børn i en udsat position få en 
mestringsoplevelse? 

 

Evaluering: 
Hvad var godt? 

 

Hvad var mindre godt? 
 

 

Hvad kunne være anderledes næste gang?  
 

Udvikling/læring/trivsel  
Evaluering: 
Hvad lærte børnene? 
 

 

Hvordan kunne det ses? 
 

 

Hvordan havde børnene 
medbestemmelse? 

 

Hvordan havde børnene det undervejs?  
 

Litteratur/materiale:  
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Krop, sanser og bevægelse 0 - 3 år 
Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte kroppen som et fundament til at kommunikere, lære og 

aflære færdigheder og kompetencer. Vores kroppe har ydre og indre sanser, som har betydning for, 

hvordan vi har det og kan bevæge os. Derfor er det vigtigt at have opmærksomhed og viden om 

sanseintegrationens betydning for motorikken. 

Krop: Det pædagogiske læringsmiljø skal støtte børnene i at få erfaringer med verden gennem kroppen. 

Kropsidentiteten udvikles gennem kropslige erfaringer i sociale samspil.   

Det pædagogiske læringsmiljø skal indeholde forskellige rum ude og inde, forskellige redskaber, materialer og 

igangsættelse af forskellige lege og aktiviteter på forskellige niveauer. Børnene får mulighed for at erfare, hvad 

kroppen kan bruges til både fysisk, psykisk, socialt og kognitivt. 

Børnene skal mærke og blive bevidste om deres krop, bevægelser og om kroppens muligheder og 

begrænsninger. Børnene skal kunne udforske, afprøve og forstå det fysiske, sociale, kulturelle, naturmæssige 

miljø omkring dem, og de skal have viden om kroppens dele, om kost og sundhedens betydning for deres trivsel. 

Sanser: Vores kroppe har ydre og indre sanser, som har betydning for, hvordan vi har det og kan bevæge os, 

derfor er det vigtigt at have opmærksomhed og viden om sanseintegrationens betydning for motorikken. (Vanda 

Hundrup, motoriklærer) 

Vores krop har fem ydre sanser. Det er: Øjet, øret, huden (taktil, berøringssans, smertesans og temperatursans), 

smagssans og lugtesans. 

De indre sanser er: hovedbalance, stillingssansen, kendskab til kroppen, fornemmelse for højre og venstre side, 

op, ned, over, under, omkring, afstand, størrelse og tidsbegreb. 

Et sanseligt læringsmiljø udvikler børnenes kropslige og sanselige indtryk og udtryk, der styrker deres evne til at 

aflæse og forstå andres kropssprog. 

Bevægelse: Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte bevægelse, som handler om at udforske verden og 

bruge kroppen med alle sanser i indtryk og udtryk. Det gør, at børnene lærer at aflæse og forstå andres 

kropssprog  

 

Mål: 

Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udforsker og eksperimenterer med mange forskellige 
måder at bruge kroppen på. 

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 fornemmelser, kroppens funktioner, 
sanser og forskellige former for bevægelse. 
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Delmål: At støtte børnene i aktivt at kunne udforske og tilegne sig verden gennem alle sanserne, berørings-, 
høre-, syns-, lugte- og smagssansen. 

Praksis – det vil vi gøre ved at:  

- Tilrettelægge vores pædagogiske læringsmiljøer ude som inde, så børnene udfordres og får optimale 
muligheder for at 

- Røre forskelligt materiale som bolledej, modellervoks, blødt, hårdt, varmt, koldt, rundt, kantet, 
slå, ae mm. 

- Lytte til forskelligt musik, larm, stilhed, fugle, biler, selv spille, råbe, hviske, synge mm. 
- Se farver, lys, mørke, former, lave ansigter, efterligne, kigge/læse bøger mm. 
- Lugte til forskellige ting og materialer 

Resultat for kvalitet: 

- At børnene verbalt, nonverbalt eller med mimik giver udtryk for de sanseoplevelser, de udvikler og 
tilegner sig 

 
Delmål: At stimulere børnenes koordination af bevægelser: muskel-ledsansen, vestibulærsansen og den 
kinæstetiske sans (knyttet til følesansen og muskel-ledsansen). 

Praksis – det vil vi gøre ved at:  

- Tilrettelægge vores læringsmiljøer så børnene udfordres og afprøver 
- At hoppe, trille, slå kolbøtter, kravle (krydsbevægelser), komme op og ned, kunne sidde, gå lange ture, 

cykle, løbe mm. 
- At holde på farver og kunne farver, klippe med en saks, spise med ske/gaffel, smøre mad selv, hælde fra 

kande, tage mad selv 
- At bevæge sig på forskellige terræn og underlag, snurre om egen akse, balancere 
- Oplevelser i forskellige rum i forhold til retning, dybde og egne bevægelser i et rum 

Resultat for kvalitet: 

- Når børnene udviser bevidsthed om og har erfaring med deres sanser, fx hopper, kan farver mm. 

 
Delmål: At styrke børnenes glæde ved sin egen krop og opleve glæde ved at bevæge sig. 

Praksis – det vil vi gøre ved at: 

- Lave mange forskellige læringsmiljøer, såsom danse, tromme, sanglege, rytmik mm., (med mange 
gentagelser) 

- Støtte op om børnenes egne bevægelsesmønstere, som foregår i læringsmiljøerne 
- Være anerkendende, støttende og engageret 

Resultat for kvalitet: 

- Når børnene bruger forskellige motoriske bevægelser i de daglige lege og aktiviteter 
- Når børnene er glade for at bevæge kroppen 
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Delmål: At styrke børnenes kendskab til og viden om kroppens funktioner.  

Praksis – det vil vi gøre ved at: 

- Have læringsmiljøer med lege og aktiviteter, der motiverer, udfordrer og udvikler børnene til at bevæge 
sig ude og inde 

- Have legetøj i børnehøjde, følebræt og forskellige redskaber 
- Give børnene udfordringer og oplevelser som, op ad bakken, ned ad bakken, hoppe, kravle igennem ind 

og ud 

Resultat for kvalitet: 

- Når børnene deltager og tager initiativer til at bevæge sig, efterligner, igangsætter en aktivitet, er 
nysgerrige (spørgende, undrende og søgende) 

 
Delmål: At styrke børnenes kendskab til og viden om kroppens muligheder. 

Praksis – det vil vi gøre ved at:  

- Have læringsmiljøer med sange, lege, der benævner kropsdelene, viser/fortæller, hvad kroppen kan: 
spille bold, gribe, kaste, trille, sparke, tygge, puste, slå, ae, hviske, råbe, bide i mm, kontrol over 
blære/tarm, tisse 

Resultat for kvalitet: 

- Når børnene udtrykker større kendskab til kroppens funktioner fx ved at pege og benævne kropsdelene  
- Når børnene har en bevidsthed om at skulle tisse og have tisset mm. 
- Når børnene har tilegnet sig kropslige færdigheder som fx suge, puste, bide i pære mm. 
- Når børnene viser glæde ved i perioder at holde kroppen i ro 
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Udviklings og evalueringsplan 

Krop, sanser og bevægelse 

Tema 
 

 

Dato 
 

 

Ansvarlig 
 

 

Hvornår evalueres 
 

 

Mål: 
 

Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udforsker og eksperimenterer med 
mange forskellige måder at bruge kroppen på. 

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

 

Delmål: - At støtte børnene i aktivt at kunne udforske og tilegne sig verden gennem alle sanserne, 
berørings-, høre-, syns, lugte- og smagssansen 

- At stimulere børnenes koordination af bevægelser: muskel-ledsansen, vestibulærsansen 
og den kinæstetiske sans (knyttet til følesansen og muskel-ledsansen) 

- At styrke børnenes glæde ved sin egen krop og opleve glæde ved at bevæge sig 
- At styrke børnenes kendskab til og viden om kroppens funktioner  
- At styrke børnenes kendskab til og viden om kroppens muligheder 

Metode - hvor og hvordan vil du gøre det: 
Hvilken aktivitet vil du lave, I hvilket rum vil 
du være, fx uderum, værelse, køkken, stue, 
læsekrog, ligge på maven, små puder på 
gulvet, under bordet, belysning (dæmpet 
eller meget lys), er det i eget dagplejehjem, 
to og to eller i legestuegruppen. 

 

Læringsforudsætninger: 
Hvad vil vi lære børnene, (hvad er barnets 
nærmeste udviklingszone) 

 

Læreplanstema:  
Hvilke læreplanstemaer anvendes sæt 
kryds 

 Alsidig personlig udvikling 

 Social udvikling 

 Kommunikation og sprog 

 Krop, sanser og bevægelse 

 Natur, udeliv og science 

 Kultur, æstetik og 
fællesskaber 

 

 

Resultat for kvalitet: 
Hvad skal der til for at det lykkes med 
målene ud fra læreplanstemaerne 

- At børnene verbalt, nonverbalt eller med mimik giver udtryk for de sanseoplevelser, de 
udvikler og tilegner sig 

- Når børnene udviser bevidsthed om og har erfaring med deres sanser, fx hopper, kan 
farver mm. 

- Når børnene bruger forskellige motoriske bevægelser i de daglige lege og aktiviteter 
- Når børnene er glade for at bevæge kroppen 
- Når børnene deltager og tager initiativer til at bevæge sig, efterligner, igangsætter en 

aktivitet, er nysgerrige (spørgende, undrende og søgende) 
- Når børnene udtrykker større kendskab til kroppens funktioner fx ved at pege og 

benævne kropsdelene  
- Når børnene har en bevidsthed om at skulle tisse og have tisset mm. 
- Når børnene har tilegnet sig kropslige færdigheder som fx suge, puste, bide i pære mm. 
- Når børnene viser glæde ved i perioder at holde kroppen i ro 

Hvornår er det lykkedes? 
 

 

Hvordan er forældresamarbejdet og 
deltagelsen medtænkt? 
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Hvordan kan lokalsamfundet inddrages i 
aktiviteten?  

 

Initiativ/aktivitet: 
Hvilke konkrete handlinger og 
læreprocesser skal der til? 

 

Hvordan kan medieleg inddrages i 
aktiviteten? 

 

Inklusion: 
Hvordan anvendes de flersprogedes 
kompetencer? 

 

Hvordan kan børn i en udsat position få en 
mestringsoplevelse? 

 

Evaluering: 
Hvad var godt? 

 

Hvad var mindre godt? 
 

 

Hvad kunne være anderledes næste gang?  
 

Udvikling/læring/trivsel  
Evaluering: 
Hvad lærte børnene? 
 

 

Hvordan kunne det ses? 
 

 

Hvordan havde børnene 
medbestemmelse? 

 

Hvordan havde børnene det undervejs?  
 

Litteratur/materiale:  
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Kultur, æstetik og fællesskab 0 - 3 år 
Kultur og æstetik 

Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at børnene får mulighed for at deltage i en skabende og 

eksperimenterende praksis, båret af børnenes lyst, kreativitet, improvisation og aktive deltagelse. Det handler 

også om at forstå og fortolke andres, egne tanker og drømme. At kunne skabe, tænke, føle og sanse er vigtigt for 

identitetsdannelse, deltagelse og viden om samfundet.  

Kultur og fællesskab 

Børnene skal mødes med nysgerrighed og respekt for den måde, de gør tingene på, i tid og rum som lege, 

venskaber og konflikter. Det pædagogiske læringsmiljø er et demokratisk fællesskab, hvor alle børn kan deltage 

og opleve sig selv som en aktiv del af beslutningsprocesserne. Det er først i mødet med de andre og det 

anderledes, at ens ståsted, rødder og udviklingsmuligheder erkendes. Jo rigere udtryksformer, jo mere varieret 

bliver børnenes opfattelse af sig selv, andre og omgivelserne. Det er denne oplevelse, som livet igennem skal 

bære og være med til at værdsætte et menneskes personlige og sociale identitet.  

Ann Knudsen hjerneforsker skriver i en artikel at: ”Børns begrundelse for at lære noget er altid, at de er i en 

relation til en voksen, som de rigtig godt kan lide. Børn i alle aldre lærer altså først og fremmest i kraft af følelsen 

af samhørighed og relation. 

Børn i denne alder tænker egocentrisk, dvs. med udgangspunkt i egne umiddelbare følelser, hvad de kan 

lide/ikke lide”. 

 

Mål:  

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. 

Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn får mange forskellige kulturelle oplevelser, både som 
tilskuer og aktive deltagere, som stimulerer børnenes engagement, fantasi, kreativitet og nysgerrighed, og at 
børnene får erfaringer med at anvende forskellige materialer, redskaber og medier. 

 

Delmål: At styrke børnenes kendskab til forskellige traditioner. 

Praksis – det vil vi gøre ved at: 

- Fejre de forskellige traditioner som jul, påske, fastelavn, fødselsdag 

- Fejre dagplejedagen og egne traditioner, bevægelsesuge mm. 

 

Resultat for kvalitet: 

- At børnene har/giver udtryk for en fornemmelse for nogle af de forskellige traditioner, fx at vi slår 

katten af tønden til fastelavn, påskeharen kommer til påske, flaget hejses ved fødselsdage 
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Delmål: At støtte børnene i at få erfaringer med forskellige udtryksformer og i at afprøve sig selv i forhold til 

disse. 

Praksis – det vil vi gøre ved at: 

- Tilrettelægge vores læringsmiljøer ude som inde, så børnene får mulighed for at udtrykke sig skabende, 

nysgerrige, fantasifulde og kreative 

- Der er mulighed for at danse, klæde sig ud, høre musik, læse mm. 

- Arbejde med farver og former 

 

Resultat for kvalitet: 

- Når børnene udtrykker sig kreativt gennem sang, dans, teater mm 

- Når børnene giver udtryk for, at de gerne vil synge, danse, spille/vise teater mm. 

- Når børnene benævner former og farver 

 

Delmål: At støtte børnenes erfaring med og viden om forskellige kreative materialer. 

Praksis – det vil vi gøre ved at: 

- Tilrettelægge vores læringsmiljøer inde som ude, så børnene får mulighed for at udtrykke sig skabende, 

nysgerrig og kreativt med forskellige materialer 

- Der er mulighed for at klippe, male, tegne, klistre, bage, modellervoks  

- Der er mulighed for, at børnene kan være tilskuere til fx teater, musik, historiefortælling og kunst 

 

Resultat for kvalitet: 

- Når børnene udtrykker sig kreativt gennem at male, tegne, klippe mm. 

- Når børnene udtrykker, at de gerne vil male, tegne, klippe 

- Når børnene er blevet optaget af fx teater eller historiefortælling og udtrykker sig ved genkendelse af fx 

billede fra teateret, musik og kunst 
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Udviklings og evalueringsplan 

Kultur, æstetik og fællesskaber 

Tema 
 

 

Dato 
 

 

Ansvarlig 
 

 

Hvornår evalueres 
 

 

Mål: 
 

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. 

Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn får mange forskellige kulturelle oplevelser, 
både som tilskuer og aktive deltagere, som stimulerer børnenes engagement, fantasi, kreativitet og 
nysgerrighed, og at børnene får erfaringer med at anvende forskellige materialer, redskaber og 
medier. 

 

Delmål: - At styrke børnenes kendskab til forskellige traditioner 
- At støtte børnene i at få erfaringer med forskellige udtryksformer og i at afprøve sig selv i 

forhold til disse 
- At støtte børnenes erfaring med og viden om forskellige kreative materialer 

 

Metode - hvor og hvordan vil du gøre det: 
Hvilken aktivitet vil du lave, I hvilket rum vil 
du være, fx uderum, værelse, køkken, stue, 
læsekrog, ligge på maven, små puder på 
gulvet, under bordet, belysning (dæmpet 
eller meget lys), er det i eget dagplejehjem, 
to og to eller i legestuegruppen. 
 

 

Læringsforudsætninger: 
Hvad vil vi lære børnene, (hvad er barnets 
nærmeste udviklingszone) 

 

Læreplanstema:  
Hvilke læreplanstemaer anvendes sæt 
kryds 
 

x Alsidig personlig udvikling 

x Social udvikling 

x Kommunikation og sprog 

x Krop, sanser og bevægelse 

x Natur, udeliv og science 

x Kultur, æstetik og 
fællesskaber 

 
 

 

Resultat for kvalitet: 
Hvad skal der til for at det lykkes med 
målene ud fra læreplanstemaerne 

- At børnene har/giver udtryk for en fornemmelse for nogle af de forskellige traditioner, fx at 

vi slår katten af tønden til fastelavn, påskeharen kommer til påske, flaget hejses ved 

fødselsdage 

- Når børnene udtrykker sig kreativt gennem sang, dans, teater mm 

- Når børnene giver udtryk for, at de gerne vil synge, danse, spille/vise teater mm. 

- Når børnene benævner former og farver 

- Når børnene udtrykker sig kreativt gennem at male, tegne, klippe mm. 

- Når børnene udtrykker, at de gerne vil male, tegne, klippe 

- Når børnene er blevet optaget af fx teater eller historiefortællinger og udtrykker sig ved 

genkendelse af fx billede fra teateret, musik og kunst 

 

Hvornår er det lykkedes? 
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Hvordan er forældresamarbejdet og 
deltagelsen medtænkt? 

 

Hvordan kan lokalsamfundet inddrages i 
aktiviteten? 

 

Initiativ/aktivitet: 
Hvilke konkrete handlinger og 
læreprocesser skal der til? 

 

Hvordan kan medieleg inddrages i 
aktiviteten? 

 

Inklusion: 
Hvordan anvendes de flersprogedes 
kompetencer? 

 

Hvordan kan børn i en udsat position få en 
mestringsoplevelse? 

 

Evaluering: 
Hvad var godt? 

 
 

Hvad var mindre godt? 
 

 

Hvad kunne være anderledes næste gang?  
 

Udvikling/læring/trivsel  
Evaluering: 
Hvad lærte børnene? 
 

 

Hvordan kunne det ses? 
 

 

Hvordan havde børnene 
medbestemmelse? 

 

Hvordan havde børnene det undervejs?  
 

Litteratur/materiale:  
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Natur, udeliv og science 0 - 3 år 
Det pædagogiske læringsmiljø skal opmuntre børnene til på eget initiativ at være nysgerrige og undersøgende. 

Børnene skal støttes og guides i at øve sig igen og igen for derved at få tillid til egne ideer og evner, selvom de 

møder modgang. 

Natur: Natur er både i byen og på landet. At være i naturen giver glæde, engagement og sansning. Naturen er 

påvirkelig, når børnene ser og sanser i naturen, får de erfaringer med, at der er sammenhæng i naturen. 

Udeliv: Det at være i naturen giver plads til bevægelse, aktivitet, lege, kreativitet og fantasi. Det kan være trygge, 

afgrænsede rum og det vilde og rummelige rum med plads til fordybelse og fascination. Det kan give børnene 

lyst til at være ude. 

Science: Det pædagogiske læringsmiljø skal give børnene mulighed for at danne erfaringer med årsag, virkning 

og sammenhæng, og vække børnene nysgerrighed med at kategorisere og systematisere omverdenen. Dette kan 

man ved at undersøge og analysere, lave eksperimenter, forundre sig og udforske. Det, at forholde sig til naturen 

og tage den ind, gør, at børnene får fornemmelser for tal, størrelser og en begyndende matematisk 

opmærksomhed. 

 

Mål: 

Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn får konkrete erfaringer med naturen, som stimulerer 

og udvikler deres nysgerrighed og lyst til at udforske naturtyper og levende organismer samt en begyndende 

forståelse for betydningen af en bæredygtig udvikling 

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 

 

Delmål: At støtte børnene i at blive trygge og opleve glæde ved at være i naturen. 

Praksis – det vi gøre ved at:  

- Vise glæde ved at være i og bruge naturen 

- Finde viden om natur og udeliv, og anvende de korrekte ord 

- Give egen viden videre samt søge ny viden 

Resultat for kvalitet: 

- At børnene er trygge ved naturen og tør bevæge sig væk (nysgerrighed) fra den voksne 

- At børnene viser glæde 
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Delmål: At styrke børnenes kendskab til, hvad der findes i naturen. 

Praksis – det vil vi gøre ved at: 

- Sætter ord på det, du ser, sammen med børnene 

- Gå på opdagelse i naturen efter dyr og planter, sammen med børnene 

Resultat for kvalitet: 

- At børnene selv begynder at tage initiativ til at undersøge naturen 

- At børnene begynder at benævne dyr og planter 

- At børnene nonverbalt viser nysgerrighed og viser interesse for dyr og planter, vejr og vind 

 

Delmål: At støtte børnene i at bruge alle sanser (se, høre, lugte, smage, føle) til at opleve naturen med. 

Praksis – det vil vi gøre ved at:  

- Lugte, se og føle på planter og dyr 

- Smage på det, der kan spises fx bær, blomster 

- Lytte til de lyde, der er i naturen 

Resultat for kvalitet: 

- At børnene selv tager initiativ og bruger sine sanser med stor nysgerrighed 

- At børnene opdager noget i naturen, som man i fællesskabet kan undre sig over 
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Udviklings og evalueringsplan 

Natur, udeliv og science 

Tema 
 

 

Dato 
 

 

Ansvarlig 
 

 

Hvornår evalueres 
 

 

Mål: 
 

Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn får konkrete erfaringer med naturen, 
som stimulerer og udvikler deres nysgerrighed og lyst til at udforske naturtyper og levende 
organismer samt en begyndende forståelse for betydningen af en bæredygtig udvikling 
 
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 
 

Delmål: - At støtte børnene i at blive trygge og opleve glæde ved at være i naturen 
- At styrke børnenes kendskab til, hvad der findes i naturen 
- At støtte børnene i at bruge alle sanser (se, høre, lugte, smage, føle) til at opleve naturen 

med 

Metode - hvor og hvordan vil du gøre det: 
Hvilken aktivitet vil du lave, I hvilket rum vil 
du være, fx uderum, værelse, køkken, stue, 
læsekrog, ligge på maven, små puder på 
gulvet, under bordet, belysning (dæmpet 
eller meget lys), er det i eget dagplejehjem, 
to og to eller i legestuegruppen. 
 

 

Læringsforudsætninger: 
Hvad vil vi lære børnene, (hvad er barnets 
nærmeste udviklingszone) 

 

Læreplanstema:  
Hvilke læreplanstemaer anvendes sæt 
kryds 
 

 Alsidig personlig udvikling 

 Social udvikling 

 Kommunikation og sprog 

 Krop, sanser og bevægelse 

 Natur, udeliv og science 

 Kultur, æstetik og 
fællesskaber 

 
 

 

Resultat for kvalitet: 
Hvad skal der til for at det lykkes med 
målene ud fra læreplanstemaerne 

- At børnene er trygge ved naturen og tør bevæge sig væk (nysgerrighed) fra den voksne 
- At børnene viser glæde 
- At børnene selv begynder at tage initiativ til at undersøge naturen 
- At børnene begynder at benævne dyr og planter 
- At børnene nonverbalt viser nysgerrighed og viser interesse for dyr og planter, vejr og 

vind 
- At børnene selv tager initiativ og bruger sine sanser med stor nysgerrighed 
- At børnene opdager noget i naturen, som man i fællesskabet kan undre sig over 

Hvornår er det lykkedes? 
 

 

Hvordan er forældresamarbejdet og 
deltagelsen medtænkt? 

 

Hvordan kan lokalsamfundet inddrages i 
aktiviteten? 

 

Initiativ/aktivitet: 
Hvilke konkrete handlinger og 
læreprocesser skal der til? 
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Hvordan kan medieleg inddrages i 
aktiviteten? 

 

Inklusion: 
Hvordan anvendes de flersprogedes 
kompetencer? 

 

Hvordan kan børn i en udsat position få en 
mestringsoplevelse? 

 

Evaluering: 
Hvad var godt? 

 

Hvad var mindre godt? 
 

 

Hvad kunne være anderledes næste gang?  
 

Udvikling/læring/trivsel  
Evaluering: 
Hvad lærte børnene? 
 

 

Hvordan kunne det ses? 
 

 

Hvordan havde børnene 
medbestemmelse? 

 

Hvordan havde børnene det undervejs?  
 

Litteratur/materiale:  
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Social udvikling 0 - 3 år 
Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte udvikling af handlemuligheder og deltagelsesformer. Social 

udvikling foregår i fællesskaber, hvor børnene øver sig i at have indflydelse og værdsætte forskelligheder. 

Deltagelse og medindflydelse: Alle børn er afhængige af, at de bliver mødt med en respekt af, at forskellighed er 

en ressource, og at de mødes med glæde og anerkendelse. Børnene skal føle sig værdifulde og føle, at de hører 

til. Børnenes skal have mulighed for at bidrage til fælles lege, aktiviteter og samvær, der støttes og understøttes 

med respekt for, at der kan handles anderledes end planlagt. 

Empati: Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte empati, som handler om at forstå egne og andres 

følelser, evner at se sig selv med andres øjne og at forstå, hvordan andre reagerer. Vi møder børnene med tillid, 

tryghed, nærvær og anerkendelse. Det vigtigste værktøj i tilknytning til at udvikle sociale kompetencer er 

sproget både det verbale og nonverbale. Sprog udvider børnenes mentale (bevidsthed) kompetencer samtidig 

med, at deres eget sociale ståsted skabes. 

Børnenes adfærd er udtryk for den måde, de ser sig selv på. Udvikling og læring anses for at være dybt forankret 

i det sociale (Bente Jensen). 

Legens betydning for social kompetence: legen som redskab er medskaber til at fremme børnenes sociale læring 

og udvikling. Det er i legen, de øver, lærer, forhandler, giver, tager og løser konflikter. Det betyder, at børnene 

gennem legen skal afstemme med hinanden. 

Børn lærer af hinanden og gennem leg. Børn lærer hele dagen. Hver gang en erfaring er lært, har de 

lært noget i en helt naturlig proces, som ingen kan forhindre.  

Der er brug for voksne, der kan gå foran, ved siden af og bagved børnene for at understøtte alle 

børnenes deltagelse i legefællesskaber. Børnene har hver især brug for forskellige udfordringer.  

Leg er noget, børnene skal lære. 

Mål: 

Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn trives og indgår i sociale fællesskaber, og at alle børn 
udvikler empati og relationer. 

Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte fællesskaber, hvor forskellighed ses som en ressource, og som 
bidrager til demokratisk dannelse.  

Delmål: At støtte børnene i at blive trygge ved andre børn og de voksne: 

Praksis – det vil vi gøre ved at: 

- Skabe tryghed og opbygge relationer 

- Guide og lege med børnene i forhold til samspil med hinanden (trøste, ae, dele mm) 

Resultat for kvalitet: 

- Når børnene trives og bliver glade for at være i dagplejen 

- Når børnene selv kontakter de andre børn og voksne omkring sig 
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Delmål: At styrke børnenes empatiske evner, så de kan forstå og handle hensigtsmæssigt i forhold til sig selv 

og andre. 

Praksis – det gør vi ved at:  

- Være bevidste rollemodeller, der guider børnene, viser respekt og anerkendelse 

- Sætter ord på følelser og handlinger samt opmuntrer til at vise omsorg for andre 

- Støtte op omkring børnenes lege og interaktion (sammenspil) med andre børn og er parat til at give en 

hjælpende hånd 

- Inddrage børnene i sange- fælleslege med fokus på at give og tage, dele, holde i hånd mm. 

 

Resultat for kvalitet 

- Når børnene viser omsorg for et andet barn verbalt/nonverbalt (aer, trøster, kommer med legetøj mm.) 

- Når børnene viser forståelse for de andre børns behov verbalt/nonverbalt 

 

Delmål: At styrke børnenes sociale identitet i og gennem fællesskabet og deres egne historier. 

Praksis – det gør vi ved at: 

- Lave fælles aktiviteter, der giver oplevelser af at være medskaber af noget fælles, fx undre sig, være 

nysgerrige over, hvad der findes på ture, ved at tegne, lave puslespil, vendespil  

- At inddrage børnene i læringsmiljøer, der giver børnene mulighed for at få selverkendelse i forhold til 

deres familie, dagplejer og samfund 

- Lege forskellige fælleslege 

 

Resultat for kvalitet: 

- Når børnene begynder at sige andre børns navne 

- Når børnene inddrager egne historie og fællesoplevelser i legen med andre 

- Når børnene udviser kendskab til egen familie og venner 

 

Delmål: At børnene oplever demokrati. 

Praksis – det gør vi ved at: 

- Tilbyde læringsmiljøer ud fra en demokratisk proces ved at give børnene valgmuligheder. Det er 

flertallet, der bestemmer 

- Skabe læringsmiljøer, hvor børnene selv aktivt er medbestemmende til, hvad de skal lave, og flertallet 

bestemmer 

Resultat for kvalitet: 

- Når børnene aktivt vælger det, de gerne vil 

- Når børnene bliver nysgerrige i forhold til det, de andre børn vil 

- Når børnene begynder at fornemme, at flertallet bestemmer 
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Udviklings og evalueringsplan  

Social udvikling 

Tema 
 

 

Dato 
 

 

Ansvarlig 
 

 

Hvornår evalueres 
 

 

Mål: 
 

Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn trives og indgår i sociale 
fællesskaber, og at alle børn udvikler empati og relationer. 

Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte fællesskaber, hvor forskellighed ses som en 
ressource, og som bidrager til demokratisk dannelse.  

Delmål: - At støtte børnene i at blive trygge ved andre børn og de voksne 
- At styrke børnenes empatiske evner, så de kan forstå og handle hensigtsmæssigt i 

forhold til sig selv og andre 
- At styrke børnenes sociale identitet i og gennem fællesskabet og deres egne historier 
- At børnene oplever demokrati 

Metode - hvor og hvordan vil du gøre det: 
Hvilken aktivitet vil du lave, I hvilket rum vil 
du være, fx uderum, værelse, køkken, stue, 
læsekrog, ligge på maven, små puder på 
gulvet, under bordet, belysning (dæmpet 
eller meget lys), er det i eget dagplejehjem, 
to og to eller i legestuegruppen. 
 

 

Læringsforudsætninger: 
Hvad vil vi lære børnene, (hvad er barnets 
nærmeste udviklingszone) 

 

Læreplanstema:  
Hvilke læreplanstemaer anvendes sæt 
kryds 
 

x Alsidig personlig udvikling 

x Social udvikling 

x Kommunikation og sprog 

x Krop, sanser og bevægelse 

x Natur, udeliv og science 

x Kultur, æstetik og 
fællesskaber 

 
 

 

Resultat for kvalitet: 
Hvad skal der til for at det lykkes med 
målene ud fra læreplanstemaerne 

- Når børnene trives og bliver glade for at være i dagplejen 

- Når børnene selv kontakter de andre børn og voksne omkring sig 

- Når børnene viser omsorg for et andet barn verbalt/nonverbalt (aer, trøster, kommer 

med legetøj mm.) 

- Når børnene viser forståelse for de andre børns behov verbalt/nonverbalt 

- Når børnene begynder at sige andre børns navne 

- Når børnene inddrager egne historie og fællesoplevelser i legen med andre 

- Når børnene udviser kendskab til egen familie og venner 

- Når børnene aktivt vælger det, de gerne vil 

- Når børnene bliver nysgerrige i forhold til det, de andre børn vil 

- Når børnene begynder at fornemme, at flertallet bestemmer 

Hvornår er det lykkedes? 
 

 

Hvordan er forældresamarbejdet og 
deltagelsen medtænkt? 

 

Hvordan kan lokalsamfundet inddrages i 
aktiviteten? 
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Initiativ/aktivitet: 
Hvilke konkrete handlinger og 
læreprocesser skal der til? 

 

Hvordan kan medieleg inddrages i 
aktiviteten? 

 

Inklusion: 
Hvordan anvendes de flersprogedes 
kompetencer? 

 

Hvordan kan børn i en udsat position få en 
mestringsoplevelse? 

 

Evaluering: 
Hvad var godt? 

 

Hvad var mindre godt? 
 

 

Hvad kunne være anderledes næste gang?  
 

Udvikling/læring/trivsel  
Evaluering: 
Hvad lærte børnene? 
 

 

Hvordan kunne det ses? 
 

 

Hvordan havde børnene 
medbestemmelse? 

 

Hvordan havde børnene det undervejs?  

Litteratur/materiale:  
 

  

Revideret den 26. marts 2020 

 

 


