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Indledning 
Baggrunden for ny dagtilbudslov, som trådte i kraft d.1. juli 2018, er en politisk aftale: Stærke dagtilbud – 
alle børn skal med i fælleskabet, indgået i juni 2017. Aftalen handler om et kvalitetsløft på 
dagtilbudsområdet med et særligt fokus på tre hovedtemaer: 

1. Øget fleksibilitet og frit valg for børnefamilier 
2. Bedre læring og trivsel for alle børn og et sammenhængende børneliv 
3. Høj kvalitet gennem faglighed og tydelig ledelse   

 
De centrale temaer realiseres gennem dagtilbudsloven og en styrket pædagogisk læreplan. Lovændringen 
omfatter mange nye elementer, bl.a. et fælles pædagogisk grundlag, etablering af læringsmiljøer hele dagen, 
etablering af evalueringskultur, sammenhænge i overgange, samarbejde med lokalsamfundet m.m. Derfor 
følger det også af de nye regler, at arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan først skal være fuldt 
implementeret d. 1. juli 2020. 
Dette dokument er tænkt som en ramme for at sikre, at man kommer omkring de temaer, man er forpligtiget 
på som daginstitution. Dokumentet er tænkt som et fleksibelt dokument, som løbende tilpasses de ændringer 
og krav, der måtte komme, og dermed blive et meningsfuldt arbejdsredskab.  



 

Hvad siger lovgivningen 
Nedenfor er beskrevet lovgivning på forskellige niveauer. Det er et forsøg på at
eksempler på, hvordan begreber som børns trivsel, læring, udvikling og dannelse
makroniveau til mikroniveau, og hvordan de forskellige niveauer

 
 

FN’s Børnekonvektion
Kilde: Børnerådet 
Børnekonventionen blev vedtaget d. 20. november 1989 på FN's generalforsamling. 196 
lande i verden har tiltrådt Børnekonventionen, og den er dermed 
menneskerettighedstraktat. Børnekonventionen gælder for alle under 18 år i Danmark, 

uanset hvor i verden de kommer fra. Konventionen tager udgangspunkt i barnets bedste for at sikre deres 
grundlæggende rettigheder. 
FN's Børnekonvention fastslår, at børn altid skal inddrages og høres i overensstemmelse med deres alder og 
modenhed, når der træffes beslutninger, der har betydning for dem. Det er Børnerådets opgave at overvåge 
og vurdere, om denne og andre bestemmelser i konventionen overholde
 
 
 

Dagtilbudsloven 
Kilde: Børne- og Socialministeriet
Dagtilbudsloven sætter de overordnede rammer for dagtilbudsområdet.
I dagtilbudsloven finder du dagtilbudsområdets formål, regler for optagelse, tilskud og 
forældrebetaling i dagtilbud 

 
 

 
Mosaikken 
Kilde: Mosaikken
Mosaikken er en håndbog til alle medarbejdere i Morsø kommune, der arbejder

børn og unge. Håndbogen er opbygget med en række dokumenter 
alle tager udgangspunkt i Morsø kommunes børne
beskrivelse af Morsø Kommunes sammenhængende børnepolitik.
 
 

SUNDBY BØRNEHUS´ LÆ

Internationationalt

Kommunalt

Nedenfor er beskrevet lovgivning på forskellige niveauer. Det er et forsøg på at give et overblik over 
hvordan begreber som børns trivsel, læring, udvikling og dannelse bevæger sig fra 

niveau, og hvordan de forskellige niveauer griber ind i hinanden og hænger sammen

FN’s Børnekonvektion  

Børnekonventionen blev vedtaget d. 20. november 1989 på FN's generalforsamling. 196 
lande i verden har tiltrådt Børnekonventionen, og den er dermed 
menneskerettighedstraktat. Børnekonventionen gælder for alle under 18 år i Danmark, 

uanset hvor i verden de kommer fra. Konventionen tager udgangspunkt i barnets bedste for at sikre deres 

stslår, at børn altid skal inddrages og høres i overensstemmelse med deres alder og 
modenhed, når der træffes beslutninger, der har betydning for dem. Det er Børnerådets opgave at overvåge 
og vurdere, om denne og andre bestemmelser i konventionen overholdes i Danmark.

og Socialministeriet  
Dagtilbudsloven sætter de overordnede rammer for dagtilbudsområdet.

du dagtilbudsområdets formål, regler for optagelse, tilskud og 
forældrebetaling i dagtilbud – og meget mere. 

Mosaikken 
Mosaikken er en håndbog til alle medarbejdere i Morsø kommune, der arbejder

Håndbogen er opbygget med en række dokumenter 
alle tager udgangspunkt i Morsø kommunes børne- og ungesyn. Håndbogen er således samtidigt en 

es sammenhængende børnepolitik. 
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give et overblik over – 
bevæger sig fra 

griber ind i hinanden og hænger sammen. 

 

Børnekonventionen blev vedtaget d. 20. november 1989 på FN's generalforsamling. 196 
lande i verden har tiltrådt Børnekonventionen, og den er dermed den mest udbredte 
menneskerettighedstraktat. Børnekonventionen gælder for alle under 18 år i Danmark, 

uanset hvor i verden de kommer fra. Konventionen tager udgangspunkt i barnets bedste for at sikre deres 

stslår, at børn altid skal inddrages og høres i overensstemmelse med deres alder og 
modenhed, når der træffes beslutninger, der har betydning for dem. Det er Børnerådets opgave at overvåge 

s i Danmark. 

Dagtilbudsloven sætter de overordnede rammer for dagtilbudsområdet. 
du dagtilbudsområdets formål, regler for optagelse, tilskud og 

Mosaikken er en håndbog til alle medarbejdere i Morsø kommune, der arbejder med 
Håndbogen er opbygget med en række dokumenter – en mosaik, som 

Håndbogen er således samtidigt en 

FN's Børnekonvektionen af 1989 
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Sundby Børnehus 
Skolebakken 12 A 
7950 Erslev Mors 
97746300 
www.sundbybornehus.dk 
e-mail.: Bentefriis@mail-online.dk 

   

  ”Giv børnene ret til at lege og lære, 
  drømme og forme leve og være. 

Kun der hvor børn kan føle sig trygge, 
  gror det de gamle kalder for lykke” 

Det med rødt er hvad vi arbejder med  efterår 2019 og forår 2020.. 

Det fælles pædagogiske grundlag  
Den pædagogiske læreplan skal udarbejdes med udgangspunkt idet pædagogiske grundlag og skal være 
kendetegnende for den forståelse og tilgang, hvormed der arbejdes med børns trivsel, læring, udvikling og 
dannelse. (§8, stk. 2) 
For hver af de 9 tematikker i det pædagogiske grundlag beskrives 1-2 retningsanvisende praksiseksempler, 
hvordan det kommer til udtryk i pædagogisk praksis/dagplejerens praksis.  

- Barnesynet  
Det at være barn har værdi i sig selv (§8, stk. 2) 
Vi ønsker at et barn opleve skal opleve følgende: 

Opleve glæden ved gode venskaber 

Føle sig set og anerkendt som den unikke person det er  

Opleve meget sjov, masser af grin og mange glade øjeblikke 

Opleve plads og rum til forskellighed og rummelighed 

Lærer at blive selvhjulpen, at hjælpe andre og at kunne indgå og begå sig i sociale relationer 

Opleve en tryg, ”hjemlig” stemning med tid til det enkelte barn 

Opleve engagerede, spontane, nærværende og tydelige voksne 

 Opleve voksne der vil barnet og er med på nye og spændende udfordringer 

Opleve glæden ved ude liv, kropslig aktivitet og sund spændende mad 

Opleve en hverdag med aktivitet, ture og mange oplevelser 

Opleve genkendelige traditioner og glæden og forventningerne ved det kendte. (revideret april 17) 

Praksis eksempel: 
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Sundby Børnehus er et sted hvor Børn oplever: 
Et rart sted at være med hjemlig hygge og meget ude liv 
Plads til forskelligheder og at blive anerkendt og accepteret som det barn man er  
Alle er en del af et fællesskab 
En stabil, forudsigelig og tryg hverdag, med udfordrende og spændende oplevelser både i huset og 
på ture ud af huset(april 17) 

 
Praksis eksempel: 

Voksnes rolle: 
 
 

- Dannelse og børneperspektiv 
Børn skal høres og tages alvorligt som led i starten på en dannelsesproces og demokratisk forståelse. Barnet 
skal inviteres til at være aktiv deltagende og være medskaber af sin læreproces. (§8, stk. 2) 
 
Sundby Børnehus er et sted hvor personalet møder børn og voksne: 
Smilende, imødekommende og anerkendende 
Interesse for den enkelte familie 
Tydelige, troværdige og ordentlige 
Positive og rummelige (april 17) 
 

Praksis eksempel:                                                                                                                        
Børnene er i mindre grupper med én voksen, her samtales og fortælles og børnene lærer at vente 
på tur, komme til tale og blive lyttet på.  

Børnene anerkendes for deres følelser og intentioner i samspillet,- de ses som de unikke 
personligheder de hver især er, med hver deres forcer,- de gøres opmærksom på deres omverden 
og deres værdi for denne. 
Der skabes en ramme hvor børnene fra voksne oplever og selv udfører hjælpsomhed og omsorg,- 
har forståelse for hinanden og kan håndtere uoverensstemmelser. 
 
Fra fællesmødet med forældrebestyrelsen: 
Vigtigheden af, at barnet kan begå sig i flok. At barnet oplever det ikke handler om at præsterer, 
men om hvordan man er, at barnet anerkendes for det gode det gør for andre og for sig selv. At 
barnet bliver til nogen og ikke noget. Skabe god balance mellem anerkendelse og ros.  (maj 19) 
 
 
 

- Legen 
Legen har en værdi i sig selv og er grundlæggende for børns sociale og personlige læring og udvikling. 
Legen skal nogle gange støttes, guides og rammesættes for at alle børn kan være med, og legen udvikler sig 
positivt. (§8, stk. 2)  
 
Hvordan støtter og rammesætter vi legen? 
Hvordan sikrer vi, at legen udvikler sig positivt? 
 
Praksis eksempel: 
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Voksnes rolle: 

Hvad kræver det af vi voksne? 

- hvilke kompetencer skal vi besidde 
- hvilken ramme skal vi stille op? 
 
 
 
 

- Læring 
Læring skal forstås bredt, og læring sker fx gennem leg, relationer, planlagte og spontant opståede 
aktiviteter, i rutinesituationer m.m. Det pædagogiske læringsmiljø handler om at fremme børns kropslige, 
følelsesmæssige, sociale og kognitive udvikling og forståelse. (§8, stk. 2) 
 
Hvordan sikrer vi et læringsmiljø der fremme barnets kropslige udvikling? 
Hvordan sikrer vi et læringsmiljø der fremme barnets sociale udvikling? 
Hvordan sikrer vi et læringsmiljø der fremme barnets kognitive(forståelse) udvikling? 
Praksis eksempel: 

Praksis eksempel: 

Voksnes rolle: 
 
Hvad kræver det af vi voksne? 
- hvilke kompetencer skal vi besidde 
- hvilken ramme skal vi stille op? 
 
 
 

- Børnefællesskaber 
Leg, læring og dannelse sker i børnefællesskaber - alle børn skal opleve at være en del af et fællesskab, og 
blive lyttet til og respekteret. Det er det pædagogiske personale og ledelsens opgave at skabe en balance 
mellem individ og fællesskab i dagtilbuddet.  (§8, stk. 2) 
 
Hvordan sikre vi, at alle børn er en del af et fællesskab? 
Hvordan skabes vi balance mellem individ og fællesskab? 
Praksis eksempel: 

Praksis eksempel: 

Voksnes rolle: 
 
Hvad kræver det af vi voksne? 
- hvilke kompetencer skal vi besidde 
- hvilken ramme skal vi stille op? 
 
 
 

- Pædagogisk læringsmiljø 
Der skal hele dagen være et pædagogisk læringsmiljø, der med leg, planlagte vokseninitierede aktiviteter, 
spontane aktiviteter, børneinitierede aktiviteter samt daglige rutiner giver børnene mulighed for at trives, 
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lære, udvikle sig og dannes. Læringsmiljøet tilrettelægges, så det tager hensyn til såvel det enkelte barn som 
børnegruppens sammensætning, forudsætninger, interesser og behov. (§8, stk. 3) 
 
Pædagogisk læringsmiljø: 
Vuggestuen vil sætte fokus på: 
Spise rutinerne, hvor børnene skal deltage aktivt ved at hjælpe med borddækning, hente maden i 
køkkenet og selv smøre maden og prøve at tage på tallerkenen. 
Overgange ved selv at finde og tage overtøjet på  
Børnehaven vil sætte fokus på : 
Gymnastiksalen : undgå kaos før og efter ved at være i gymnastiksalen og tage tøjet af der, samt 
have drikkedunke og plaster med derind. Vi flytte tons og tummel til om mandagen, så er vi flest 
voksne og vil fordele opgaverne imellem os 
Garderoben: give roen/tiden til selvhjulpet hed, oprydning her vil vi visualiserer (foto) når 
garderoben er overskuelig for barnet mm. 
 
Praksis eksempler: 
Oprydning i grupperummene og udenfor: inden spise rutinerne ( kl. 9 .00 11.15 og 14.00) er vi 
voksne ansvarlige for at det rum vi befinder os i bliver ryddet op sammen med de børn der har 
leget i rummet,- vi vil guide og give det tid, og være opmærksom på, at skabe en ramme, hvor 
oprydning er en god pædagogisk aktivitet 
Generelt giver det god mening, at store hjælper små,- dette vil vi have fokus på at praktisere og 
udvikle på. 
Vi kan med fordel tage billeder når ovenstående udmøntes i praksis. Godt at have speciel fokus på 
de børn der har ”lavstatus” i omverdenens øjne, og de børn der er udfordret ved eksempelvis at 
komme med/blive en del af et børnefællesskab. (p-mødet sept.18) 
 
Den voksnes rolle: 
Sætter gode rammer op for læring. Ex. samlinger, ture ud af huset, projekter. 
Vi er som voksne nærværende, skaber faste rutiner og genkendelighed i hverdagen. 
Vi voksne er refleksive og omstillingsparate. 
Vi voksne er på side linjen så vi har øje for hvad der sker. Vi giver børnene værktøjer til at kunne 
fungere i sociale sammenhænge, ex. give og tage, viser dem alternative handlemåder. (fra 
læreplan 18-20) 
 

 

- Forældresamarbejde 
Det skal fremgå, hvordan dagtilbuddet samarbejder med forældre om børns trivsel, læring, udvikling og 
dannelse, både arrangementer der har til formål at styrke det sociale sammenhold og relationer blandt børn 
og forældre samt fora hvor børns læring bliver sat på dagsordenen. 
(§8, stk. 6) 
Sundby Børnehus er et sted hvor personalet sikrer det gode samarbejde på følgende måder: 
Anerkende hinandens kompetencer og forskelligheder 
Undrende tilgang til egen og andres ageren 
Stabilitet og robusthed, støtte op og hjælpe hinanden 
Lydhøre og udvise gensidig opmærksomhed,- at alle føler sig set og hørt 
Åbenhed og ærlighed, - sige til og fra 
Ordentlig tone 
Med på fis, ballade og masser af HUMOR og glæde ( april 17) 
  
Praksis eksempler: 
I år blev dagligdagen ”filmatiseret ” og vist til forældreaftenen,- her var fokus rettet mod børnenes 
samspil, børne- og voksen initierede lege, deres udvikling og dannelse. 
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At blive til nogen og ikke noget (dannelsesbegrebet i Børnehusets optik) blev beskrevet og 
debatteret på et fælles bestyrelses- og personale arrangement.  
  
Der arrangeres årlige forældrearrangementer, hvor der rettes fokus mod, at fordele børn og 
voksne i grupper,- så der opstår nye relationer. Ex. ved løb til den årlige skovtur, fordeler 
forældrebestyrelsen familier i hold. På arbejdsdagene er forældrene sat på opgaver både ud fra 
kompetencer, men også for at lære nye forældre at kende. Til sommerfesten blev der lavet bordkort 
hvor forældrene blev fordelt så de sad sammen med de børns forældre deres egne børn varr i 
gruppe med. 
 
Børnehuset inviterer til forældrekomsammen med børn og søskende, hvor der kan være optræden, 
og hvor børnene viser hvad de har øvet sig på sammen. 
 
Voksnes rolle: 
I det daglige er det ALTID muligt at finde en voksen at snakke, eller træffe aftale om et hurtigt 
møde hvis dette er påkrævet. Børnehuset er åbne for besøg og forældrene inviteres gerne til at 
være og opleve husets stemning.  
 
Forældrene inviteres til samtaler 3-4 gange i løbet af deres Børnehus tid,- disse samtaler tager 
udgangspunkt i barnets trivsel, læring, udvikling og dannelse. ( maj 19) 
 
 

- Børn i udsatte positioner 
Alle børn skal udfordres og opleve mestring i forbindelse med blandt andet børne- og vokseninitierede lege 
og aktiviteter. Alle børn skal mødes med positive forventninger og opleve at være en betydningsfuld del af 
fællesskabet. (§8, stk. 5) 
Praksis eksempel: 
Vi tilpasser rammen for børn der af den ene eller anden grund er udsatte,- eksempelvis ved at have 
mulighed for at få pauser/stillestunder,- eller mulighed for én til én kontakt (maj 18) 
Ved støtte behov bruges timerne internt i huset så det er de kendte og trygge rammer der sættes ind 
med ekstra indsats (læreplaner 18-20) 
 
Voksnes rolle: 
Vi guider og støtter de børn der har brug for hjælp til at indgå i samspil med andre børn. 
Vi gør en indsats for, at nystartede børn hurtigt føler sig trygge,- dette ved at vi er ekstra 
opmærksomme på barnet og får overleveret til forældrene om barnets dag. 
Vi tilstræber at have et åbent og fortroligt forældresamarbejde, så forældrene tillidsfuldt melder 
tilbage ved ændrede livsvilkår for familien, så vi kan hjælpe barnet bedst muligt. 
Vi voksne støtter og sparre med hinanden, for at give barnet de bedste betingelser. 
 
Fra fællesmødet med forældrebestyrelsen blev følgende beskrevet: 
Kulturen i huset er, at der hilses på og udvises interesse for hinanden. Målet er at alle hilser og ser 
andre børn og deres forældre. Forældrene er opmærksomme på IKKE at give udtryk for negative 
holdninger, små ører hører og fornemmer alt! Forældrene udviser empati og interesse for andre 
børn og deres forældre.  
Det er alles ansvar både personale og forældre, at møde ALLE positivt.  
En idé kunne være, at man til sommerfesten sad ved bord med de forældre og børn ens barn er i 
gruppe med. (maj 19) 
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- Sammenhæng i overgangene  
At skabe sammenhæng handler bl.a. om at understøtte børns personlige og sociale kompetencer, få positive 
erfaringer med at indgå i børnefællesskaber, pirre til nysgerrighed, give lyst til at lære og få mod på nye 
oplevelser – men også at gøre overgangen tryg og genkendelig. (§8, stk. 6) 
Børnene forberedes på overgange ved handlig og snak om hvad der skal ske. Overgangen ses i sig 
selv som en pædagogisk aktivitet, hvorfor denne er tænkt ind i det pædagogiske læringsmiljø.  
Ex.: i garderoben øves overblikket ift. egen garderobe, hvilket tøj der skal findes (opmærksomhed 
på vejret), at have tid til selv at komme i tøjet og få den nødvendige guidning og hjælp fra de 
voksne. 
Vi har dukseordninger der indikerer overgangen til formiddags- og middagsmad, duksene har til 
opgave at tælle tallerkner, finde drikkedunke og maden frem på rullebordet, de andre børn ved at 
de skal vaske hænder og sætte sig på deres pladser. Efter maden, rydder børnene selv op, de yngste 
putter klud og hagesmæk i vaskemaskinen og de ældre sætter tallerken og drikkedunk på 
rullebordet. 
Børnene deltager i oprydning inde og på legepladsen med guidning og hjælp fra de voksne.       
(maj 19) 
 
 
 

De 6 læreplanstemaer 
Den pædagogiske læreplan skal udarbejdes med udgangspunkt i seks læreplanstemaer samt mål for 
sammenhængen mellem læringsmiljø og børns læring.   
Det skal fremgå, hvordan det pædagogiske læringsmiljø understøtter børns brede læring, herunder 
nysgerrighed, gåpåmod, selvværd og bevægelse indenfor og på tværs af de 6 læreplanstemaer. 
(§8, stk. 2 og 4) 
Til at vise hvordan målene er tænkt ind læringsmiljøet og hvordan læreplanstemaerne understøtter hinanden 
på tværs, fordeles de 6 læreplanstemaer på to eksempler hvor læringsmiljøet er rutinesituationer, to 
eksempler hvor læringsmiljøet er børne initierede lege og to eksempler hvor læringsmiljøet er voksen 
initierede aktiviteter. Hertil anvendes ”læreplansblomsten”.  
Til at vise mål for sammenhængen mellem læringsmiljøet og børns læring anvendes data fra 
kompetencehjulet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Alsidig personlig udvikling 
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Pædagogiske mål 
1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udfolder, udforsker og erfarer sig selv og hinanden på både 

kendte og nye måder og får tillid til egne potentialer. Dette sker på tværs af blandt andet alder, køn samt social og 
kulturel baggrund. 
 

2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte samspil og tilknytning mellem børn og det pædagogiske personale og 
børn imellem. Det skal være præget af omsorg, tryghed og nysgerrighed, så alle børn udvikler engagement, 
livsduelighed, gåpåmod og kompetencer til deltagelse i fællesskaber. Dette gælder også i situationer, der kræver 
fordybelse, vedholdenhed og prioritering.  

 
Her skrives et eksempel på, hvordan institutionen arbejder med temaet alsidig personlig udvikling i sammenhæng med de øvrige 
læreplanstemaer.  

 
 
 
 

 
 

 
 
 
Overvejelser i forhold til de pædagogiske mål og læringsmiljøet med et særligt fokus på den voksnes rolle 
Den voksne sætter rammerne op for børnene alt efter deres formåen/udfordringer. 
De voksne signalerer en forventning om, at børnene kan tilpasse sig rammen, når de har alderen 
og forståelsen.( aug. 2019) 

Læringsmiljø

Almen dannelse.

Rutinesituation:

Garderoben

Børnene udfordres udfra 
formåen, ex. ved selv at 

hente /finde tøjet 
frem.De støttes i at 

mestrer eller mestrer 
med hjælp og vi 

understøtter selvværd, 
selvhjulpenhed og 

gåpåmod.

Børnene hjælper 
hinanden på tværs af 

grupper og alder.De får 
gennem dette øje på 
egne kompetencer og 
glæden ved at hjælpe 

andre.

Børnen venter på hjælp 
og lærer der igennem 

at udsætte egne behov.

Der kommunikeres 
om overbegreber 
(overtøj, fodtøj, 

vejrforhold )

Der sættes ord på 
handlinger i korte og 

konkrete beskeder for 
at forvente handling.

Børnene får 
kropsbevidsthed(ex.

støvler på 
fødder)Børnene øver 

finmotorikken ved 
ex. lyne lynlås/ 

snørrre sko. 

Børnene mærker 
vejret og alt efter 

alder erfarer de kulde 
uden vanter, våde 

strømper mm.

Børnene lærer 
institutionskulturen       

" Det man kan selv, skal 
man selv" At det giver 

lethed at finde sine 
egne ting i garderoben, 
når man holder orden i 

den.

Alsidig personlig udvikling  

Social udvikling  

Kommunikation og sprog  

Krop, sanser og bevægelse  

Natur, udeliv og science 

Kultur, æstetik og fællesskab 
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2. Social udvikling 
Pædagogiske mål 

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

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

demokratisk dannelse. 
 

Her skrives et eksempel på, hvordan institutionen arbejder med temaet social udvikling i sammenhæng med de øvrige 
læreplanstemaer.  
 
 
  
 

 
 
 
 
 

Overvejelser i forhold til de pædagogiske mål og læringsmiljøet med et særligt fokus på den voksnes rolle 
 
 
 
 
 
 
 
 

Læringsmiljø:

Almen dannelse

"At være en del 
af et fællesskab 
der modtager og 

handler på 
beskeder"

Alsidig personlig udvikling  
 

Social udvikling  
 

Kommunikation og sprog  
 

Krop, sanser og bevægelse  
 

Natur, udeliv og science 
 

Kultur, æstetik og fællesskab 
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3. Kommunikation og sprog  
Pædagogiske mål 

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

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

hinanden og deres omverden. 
 

Her skrives et eksempel på, hvordan institutionen arbejder med temaet kommunikation og sprog i sammenhæng med de øvrige 
læreplanstemaer.  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Overvejelser i forhold til de pædagogiske mål og læringsmiljøet med et særligt fokus på den voksnes rolle 
De voksne skal forstå barnets intentioner, når det endnu ikke mestre sproglige færdigheder. 
De voksne skal være nærværende og opmærksomme på barnet, udvise ro og tålmodighed i at være 
lyttende til HELE barnets udtryk og snak. 
 
 
 

Læringsmiljø:

Samling

Voksen/barn

Barnet føler sig 
værdifuld, når børn og 

voksne  er 
opmærksomme på 
hvad det gør eller 

fortæller.
Børnenne lærer at vente 
på tur, at give ting videre, 

når der fortælles i 
Børnehaven om 

weekendes oplevelser ex. 
og i vuggestuen når 

Trolden får børstet tænder 
af børnene på skift.

Børnene lærer 
gennem  fortælling og 
samtale nye begreber, 
udtryk og ord.Børnene 

øver stemmestyrke 
ved at synge/snakke 

med forskellige 
stemmer( højt, lavs, 

vldsomt mm.)Gennem 
rim og remser lærer 

barnet rytme og 
takter.Sproget og 

begreberne  
tilegnes gennem 

fagte- og sanglege

Årstidernes skiften 
og hvilket tøj der 

passer til årstiderne, 
er med til at skabe 
forståelse for årets 

skiften b.la.

Eventyr fortællinger 
om " Bukkebruse" 

giver børnene roller 
og opfordrer til  deres 

medvirken  i 
fællesskabet. At lytte 

til fortælling fra 
gl.dage skaber 

bl.a.indblik i kulturen.

Kultur, æstetik og fællesskab 
 

Social udvikling  
 

Kommunikation og sprog  
 

Natur, udeliv og science 
 

Krop, sanser og bevægelse  
 

Alsidig personlig udvikling  
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4. Krop, sanser og bevægelse  
Pædagogiske mål 

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

2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle bøn 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.  
 

Her skrives et eksempel på, hvordan institutionen arbejder med temaet krop, sanser og bevægelse i sammenhæng med de øvrige 
læreplanstemaer.  
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Overvejelser i forhold til de pædagogiske mål og læringsmiljøet med et særligt fokus på den voksnes rolle 
 
Den voksne skal sikre en god ramme for massagen: roligt lokale, underlag, redskaber, musikken skal være klar. 
Den voksne skal være rolig, nærværende og tålmodig, så dette smitter af på børnene. 
 

TEMA : "kroppen 
i balance"

Læringsmiljø: 
Barn til barn 

massage.

Barn til barn massagen giver 
barnet mulighed for at sige til 

og fra ex." må jeg give dig 
massage""Tak for jeg måtte 

give dig massage"
Barnet selvværd styrkes ved at 
gøre noget godt for andre og 
selv blive gjort noget godt for.

Barnet oplever glæden ved at modtage 
og få , det skaber grobund for nye 

venskaber, at barnet sættes sammen 
med børn det ellers ikke leger med.

Børnehavebørnene praktiserer 
massagen på vuggestuebørnene, dette 
giver gode relationer og skaber tryghed 

for overgangene.

Når barnet spørger et barn om 
det må give massage, åbnes 

muligheden for at barnet lærer 
at sige til og fra.

Gennem massagen sættes der 
ord på kropsdele.

Barnets indre billeder "fodres" 
gennem fantasirejser i 

stillestunder

Barnet får gennem 
berøring 

kropsforståelse. 
Børnene ser og 

mærker hinanden 
og der skabes en 
bevidsthed om 

kroppen, gennem 
snakke og massage 

fortællinger.

De forskellige massage 
redskaber  giver barnet 

fornemmelse og 
forståelse for 

redskabernes form og 
funktioner.                        

Ved fodbad oplever 
barnet bobler, varmt vand 

og hvad det gør ved 
føddernes hud.

Barnet er i et rum med 
dæmpet belysning, roligt 

musik, behageligt underlag 
og tilpas temperatur. 

Rammen fortæller barnet 
hvad der skal ske og giver 
barnet fornemmelsen af 

ro/balance.

Alsidig personlig udvikling  
 

Social udvikling  
 

Kultur, æstetik og fællesskab 
 

Krop, sanser og bevægelse  
 

Natur, udeliv og science 
 

Kommunikation og sprog  
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5. Natur, udeliv og science 
Pædagogiske mål 

1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn får konkrete erfaringer med naturen, som udvikler deres 
nysgerrighed og lyst til at udforske naturen, som giver børnene mulighed for at opleve menneskets forbundethed med 
naturen, og som giver børnene en begyndende forståelse for betydningen af en bæredygtig udvikling. 
 

2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn aktivt observerer og undersøger naturfænomener i deres 
omverden, så børnene får erfaringer med at genkende og udtrykke sig om årsag, virkning og sammenhænge, herunder en 
begyndende matematisk opmærksomhed.  
 

Her skrives et eksempel på, hvordan institutionen arbejder med temaet natur, udeliv og science i sammenhæng med de øvrige 
læreplanstemaer.  

 
 
 

 
 
 
 
Overvejelser i forhold til de pædagogiske mål og læringsmiljøet med et særligt fokus på den voksnes rolle 
De voksne sætter rammerne op for børnene alt efter deres formåen/udfordringer. 
 De voksne er opmærksomme på, at fastholde barnet i aktiviteten ( alt efter barnets alder) 
De voksne udviser engagement ved emnet, tager udgangspunkt i hvor barnet er og videre udvikler 
på denne viden. Skal der implementeres ny viden, er de voksne opmærksomme på, at barnet er 
aktivt deltagende i at tilegne sig denne nye viden.(sept.2019) 
 

Læringsmiljø:

"Fra have til 
Mave"

Tema: 
årstider(efterår) 

Børnene skal vente på tur, 
og fastholdes i at færdiggøre 
det de er igang med. Så de 
lære udholdenhed og kan 

udsætte egne behov.
Børnene oplever glæden ved 
at se processer og resultatet 

af disse ex. ved at sylte og 
skære rødbeder og til sidst 

smage dem på 
leverpostejmaden. Børnene opfordres til at 

hjælpe hinanden. De får 
gennem dette øje på egne 

kompetencer og glæden ved 
at hjælpe andre.

Synge sange, rime og remse 
om efteråret.

Lære om kategorier: 
grøntsdager, frugter, korn. 
Se i bøger og høre om det.

Hverdags snakke om hvad vi 
gør og hvorfor vi gør det.

Sanser våde blade, 
vandpytter.

Rører ved rødbeder( hård/ 
blød ved syltning )

Stikke sig på brombær
Smagen af sur sød 

Børnene medbringer hjemmefra og  
kommer på ture, hvor de 

plukker/høster årstidens afgrøder, og 
ser hvad det kan bruges til, ex. sylte, 

bage. Smagen af sur og sød.
Børnene undersøger sammen med 

den vosne hvilke afgrøder der vokser 
i Danmark.

Børnene undersøger sammen med 
den voksne vind og vejr forhold.

Børnene iagtager årstidernes skiften( 
blæsevejr, bladenes og frugternes  
farver) undersøger på egen krop, 

hvilket overtøj det er bedst at iklæde 
sig.

Hvor kan hvilke afgrøder 
dyrkes.

Smage, dufte og se afgrøder
Kreative udfoldelser, skabe og 

se hvad det bliver til.
Hjælpe med at gøre klar til 

forældrekaffe.

Alsidig personlig udvikling  
 

Social udvikling  
 

Kultur, æstetik og fællesskab 
 

Natur, udeliv og science 
 

Krop, sanser og bevægelse  

Kommunikation og sprog  
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6. Kultur, æstetik og fællesskab  
Pædagogiske mål 

1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn indgår i ligeværdige og forskellige former for fællesskaber, 
hvor de oplever egne og andres kulturelle baggrunde, normer, traditioner og værdier.  

  
2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn får mange forskellige kulturelle oplevelser, både som 

tilskuere og aktive deltagere, som stimulerer børnenes engagement, fantasi, kreativitet og nysgerrighed, og at børnene får 
erfaringer med at anvende forskellige materialer, redskaber og medier.  
 

Her skrives et eksempel på, hvordan institutionen arbejder med temaet kultur, æstetik og fællesskabi sammenhæng med de øvrige 
læreplanstemaer.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Overvejelser i forhold til de pædagogiske mål og læringsmiljøet med et særligt fokus på den voksnes rolle 
 
 
 
 

Læringsmiljø:

Alsidig personlig udvikling  
 

Social udvikling  
 Kultur, æstetik og fællesskab 

 

Natur, udeliv og science 
 

Kommunikation og sprog  
 

Krop, sanser og bevægelse  
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Mål for sammenhæng mellem læringsmiljø og børns læring 
Et mål er at det pædagogiske læringsmiljø udvikles og i høj grad indbyder børn til læring hele dagen i alle de 
fora dagen byder på.  
Beskriv hvordan I observerer børnenes udbytte af jeres pædagogiske læringsmiljøer, og hvordan I arbejder 
med at udvikle deres læringsmiljøer, så de understøtter, at børnenes får mulighed for at udvikle og lære det 
som forskning og teori beskriver for en given alder.  
 
 
 
 
  
 

Evalueringskultur og dokumentation  
I dagtilbuddene skal der etableres en evalueringskultur. Hermed forstås at det pædagogiske personale og 
ledelsen løbende forholder sig refleksivt til, hvordan det pædagogiske læringsmiljø understøtter 
børnegruppens trivsel, læring, udvikling og dannelse.  

- Beskriv hvilke metoder I benytter jer af.  
- Beskriv hvordan disse anvendes systematisk.  
- Beskriv hvordan de har været med til at udvikle og kvalificere det pædagogiske læringsmiljø. 

(§9, stk. 2 og 3) 
 
 
 
 

Det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø 
Arbejdet med det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø i dagtilbuddet skal ind tænkes i arbejdet med 
den pædagogiske læreplan og med etablering af de pædagogiske læringsmiljøer.  
Børnemiljøet skal vurderes i et børneperspektiv, og børns oplevelser af børnemiljøet skal inddrages under 
hensyntagen til børnenes alder og modenhed.  
Giv 1-2 retningsanvisende eksempler på, hvordan I har inddraget barnets/børnenes stemme, og hvordan det 
har medvirket til at justere i det enten det fysiske, psykiske og/eller æstetiske børnemiljø.  
Hvilke tiltag har det givet anledning til? (§8, stk. 7) 
 
 
 
 

Inddragelse af lokalsamfundet  
Hvordan inddrages lokalmiljøet i arbejdet med etablering af det pædagogiske læringsmiljø for børn. 
Eksempler på aftaler og tiltag. (§8, stk. 6) 
 
 
 
 

Årshjul for institutionen  
Her kan indsættes institutionens årshjul for at give et overblik over de opgaver og grundlæggende aktiviteter 
der arbejdes med fra år til år. 
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Forældrebestyrelse 
Forældrebestyrelsen skal inddrages i udarbejdelsen af, evalueringen af og opfølgningen på det pædagogiske 
arbejde. Forældrebestyrelsen skal ligeledes inddrages i arbejdet med at skabe gode og sammenhængende 
overgange fra hjem til dagtilbud, mellem dagtilbud og fra dagtilbud til tidlig SFO/skole. (§15, stk. 1 og 2) 
Beskriv status og erfaringer. 
 
 

 

Kommunale indsatsområder  

- Sprog  
Som en del af det kommunale indsatsområde Børns sprogudvikling og sprogtilegnelse har der været 
iværksat forskellige tiltag fx dialogisk læsning, sprogvurderinger af alle børn, fart på sproget, sprogprojekter  
m.m.  
Beskriv status /erfaringer og evt. kommende tiltag.  
 
 
 
 

Afslutning  
Unikke børn i unikke daginstitutioner. Børn er forskellige i alder, i køn, i udseende, i vaner, i drømme, i 
interesser, i behov, i kultur – men ens i ønsket om at have et godt og trygt liv i såvel dagpleje, vuggestue og 
børnehave, hvor de kan lege, lære, udvikle sig og dannes.  
Formålet med dette dokument er både at sikre at man kommer omkring de temaer, man som daginstitution er 
forpligtiget på, men også at give billede af det betydningsfulde arbejde, der udføres i Morsø kommunes 
dagtilbud. Endeligt at dokumentet kan give inspiration, viden og indsigt til relevante interessenter til det 
fortsatte arbejde med styrke og udvikle kvaliteten i dagtilbuddene. 
 
 
 


