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Ramme for udarbejdelse af den pædagogiske 
læreplan 
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Den pædagogiske læreplan udarbejdes med udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag samt de seks 
læreplanstemaer og de tilhørende pædagogiske mål for sammenhængen mellem det pædagogiske 
læringsmiljø og børns læring.  

Rammen for at udarbejde den pædagogiske læreplan er dagtilbudsloven og dens overordnede 
formålsbestemmelse samt den tilhørende bekendtgørelse. Loven og bekendtgørelsen er udfoldet i 
publikationen Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold. Publikationen samler og formidler 
alle relevante krav til arbejdet med den pædagogiske læreplan og er dermed en forudsætning for at 
udarbejde den pædagogiske læreplan. Derfor henvises der gennem skabelonen løbende til publikationen. 
På sidste side i skabelonen er der yderligere information om relevante inspirationsmaterialer.  
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Hvem er vi? 

 
Bredalsparkens børnehave er en lille selvejende institution, med plads til max 62 børn. Huset har 
beliggenhed i hjertet af Hvidovre – og modtager børn fra flere af kommunens distrikter, fra såvel socialt 
boligbyggeri, som villakvarter. Børnehaven har en dejlig aflukket legeplads med frugttræer, og god plads til 
leg og fysisk udfoldelse.  

Vi bygger på en tryg og omsorgsfuld hverdag, hvor børn mødes med anerkendelse i et støttende og 
udviklende miljø, af kompetente og reflekterende voksne. 

Qua børnehaves størrelse, er det lykkedes os at opbygge en kultur hvor alle voksne kender alle børn – og 
alle børn kender alle voksne. Og det er til trods for at børnene er fordelt i familiegruppe med egne primær 
voksne. Det giver tryghed i dagligdagen for såvel børn som forældre. 

Vi har stor fokus på betydningen af børns sociale kompetencer. Der arbejdes med, og samarbejdes med 
forældrene, på at understøtte det enkelte barns personlige udvikling til at kunne gøre sig sprogligt forståelig 
Samt at kunne håndtere konflikter med andre børn på en alderssvarende måde - så mødet med det 
kommende skoleliv for det bliver lettere. Det er vigtige færdigheder - for at kunne indgå et socialt samspil 
med andre mennesker. 
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Børnesyn, Dannelse og børneperspektiv, Leg, 
Læring og Børnefællesskaber 

Børnesyn 
 
Der skal være plads, tid og ro til at være barn, og hvor et nært og 
tillidsskabende pædagogisk personale giver barnet nærvær, omsorg og tryghed 
til at kunne lære og udvikle sig. Børn opfattes grundlæggende som kompetente 
og selvstændige individer, hvilket forpligter personalet til at give børnene 
medbestemmelse og skabe læringsmiljøer, der tager udgangspunkt i børnenes 
perspektiver. 
FN’s Børnekonventions fokus på barnets ret til leg og medbestemmelse står 
centralt i danske dagtilbud. Det pædagogiske personale har ansvaret for at 
rammesætte dette. 
 
EKSEMPEL PÅ PRAKSIS 
Vi ser ofte børnene inkludere, flere børn i deres leg, på demokratisk vis. Vi ser 
også i vores børnegrupper et læringsmiljø, hvor vi oplever nærhed, læring, 
udvikling anerkendende relationer. 
 
Dannelse og børneperspektiv 
 
Bredalsparkens børnehave skal fremme børns trivsel, læring, udvikling og 
dannelse gennem trygge og pædagogiske læringsmiljøer, hvor legen skal være 
grundlæggende, og der skal tages udgangspunkt i et børneperspektiv. 
Dannelse, ligestilling og demokrati skal medtænkes i det daglige pædagogiske 
arbejde, så børnene oplever at have indflydelse på udformning af dagligdagen 
og aktiviteterne uanset baggrund, køn, alder og kultur. 
 
EKSEMPEL PÅ PRAKSIS 
Vi ser børnene i Bredalsparkens børnehave udvise selvstændighed, så barnet 
selv er med til at skabe sin læring og konkrete deltagelse i demokratiske 
sammenhænge. 
 
Leg 
 
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/struktureres for at alle børn kan være med, og legen udvikler sig 
positivt. Pædagogiske legeaktiviteter åbner også mulighed for at indrage de 
børn, der eventuelt står uden for legen. 
Spontanitet og selvorganiserende leg skal både anerkendes og respekteres og 
gives betydelig plads i hverdagen i Bredalsparkens børnehave. 
 
 
EKSEMPEL PÅ PRAKSIS 
Vi ser en masse spontanitet på legepladsen, hvor vi også mødes på tværs af 
stuerne, her får børnenes fantasi og kreativitet plads til at komme til udtryk. 
Vi ser også at børnene, igennem en strukturerede leg udvikler samspil og 
færdigheder som kan bruges resten af livet. 
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Læring 
 
Læring skal forstås bredt. 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. Det pædagogiske personale i 
Bredalsparkens børnehave skaber et alsidigt indtagende og trykt læringsmiljø.  
 
EKSEMPEL PÅ PRAKSIS 
Vi har i praksis talt med børnene omkring god håndhygiejne, har set film 
omkring håndhygiejne og forklaret omkring vigtigheden om god håndhygiejne 
ved toilet besøg. 
 
Børnefællesskaber 
 
Leg, læring og dannelse sker i børnefællesskaber - alle børn skal opleve at 
være en del af et fællesskab, at blive lyttet til og respekteret. Det er det 
pædagogiske personale og ledelsens opgave at skabe en balance mellem 
individ og fællesskab i dagtilbuddet. Bredalsparkens børnehaves 
børnefællesskaber skal også skabe rum for, at børn kan etablere venskaber på 
tværs af alder, køn og kultur, og at mobning forebygges.  
 
EKSEMPEL PÅ PRAKSIS: 
Vi arbejder med åbne døre i institutionen og derved er det muligt for børnene at 
bevæge sig mellem stuerne og derved skabe nye legerelationer samt kunne 
holde gamle venskaber ved lige. 
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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, lære, udvikle sig og dannes. 
Læringsmiljøet tilrettelægges, så det tager hensyn til såvel det enkelte barn som 
børnegruppens sammensætning, forudsætninger, interesser og behov. 
Hvordan understøtter det pædagogiske læringsmiljø børns brede læring, 
herunder nysgerrighed, gåpåmod, selvværd og bevægelse inden for hvert af 
læreplanstemaerne. 
Strukturelle parametre – rammer for dagligdagen / Proceselementer – indhold i 
dagligdagen. Formelle og uformelle læringsmiljøer. 
Rutinesituationer/børneinitieret leg/vokseninitierede aktiviteter. 
 
EKSEMPEL PÅ PRAKSIS: 
Vi ser bl.a. i vores garderobe hvordan børnene udvikler færdigheder og 
selvhjulpenhed, ved at give dem plads og tid til at mestre egen påklædning. Og 
ved borddækning bliver hele tiden sat flere og flere begreber på, feks. Form, 
antal, navne og farver. 

 

 

 
 

Samarbejde med forældre om børns læring 

 

 

 

Forældresamarbejde  
 
Vi prioriterer forældresamarbejdet højt omkring det enkelte barns læring og trivsel. Forældrene har således 
også et ansvar for at samarbejde med Bredalsparkens børnehave og i øvrigt holde sig orienteret og bakke 
op om det arbejde der forgår i institutionen. 
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EKSEMPEL PÅ PRAKSIS:  
Vi har god kontakt i bringe/hente situationer, forældresamtaler, før skole samtale, forældremøder, andre 
sociale aktiviteter samt løbende kontakt og informationer om dagenes aktiviteter via AULA. 

 

 

Børn i udsatte positioner 

 

 

 

Børn i udsatte positioner 
 
Forskellige børn er udsatte på forskellige tidspunkter!!! Hvert barn har sine styrker og udfordringer!!! 
Nogle gange kan det være en fordel at give et udsat barn plads og rum til at være i en mindre 
gruppesammenhæng. Det kræver en skarp opmærksomhed hos det pædagogiske personale og ledelsen 
for alle børns trivsel, læring, udvikling og dannelse igennem tilrettelæggelse af trygge pædagogiske 
læringsmiljøer. 
 
EKSEMPEL PÅ PRAKSIS 
Fordi vi har en særlig opmærksomhed på børn i udsatte positioner, ser vi børn der mestrer at have både 
børne- og voksenstyrede lege aktiviteter. 

Vi frekventerer hurtigt på de pædagogiske vejledere i kommunen og andre faggrupper hvis der er behov for 
det. Dette gør vi for så hurtigt som muligt at kunne give barnet og børnegruppen de bedste muligheder for 
udvikling. 
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Sammenhæng til børnehaveklassen 

 

 

 

Sammehæng 
 
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.  
 
EKSEMPEL PÅ PRAKSIS 
I Bredalsparkens børnehave skaber vi et pædagogisk læringsmiljø, hvor de ældste børn introduceres for 
opgaver, med f.eks. Bogstaver, farver, tal, mønstre, former og højtlæsning. 
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De seks læreplanstemaer 

 
 
 

”Den pædagogiske læreplan skal udarbejdes med udgangspunkt i seks læreplanstemaer samt mål for sammenhængen 
mellem læringsmiljøet og børns læring. 
Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan det pædagogiske læringsmiljø understøtter børns brede læring 
inden for og på tværs af de seks læreplanstemaer.” 
 

 

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. 

 

Læringsmiljø 
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Borddækning (Rutinesituation) 

 

Alsidig personlig udvikling 
Børnene hjælper med borddækning. Ved at de inddrages i dagligdagens gøremål med opgaver de 

mestrer eller mestrer med hjælp understøtter vi selvværd, selvhjulpen hed og gåpåmod. 

 

Kultur, æstetik og fællesskab 
Børnene oplever hvordan en spisestituation gøres klar. Bordet dækkes op og der spises i   

Fællesskab. 

 

Natur, udeliv og science 
Vi snakker om hvor maden kommer fra; fra jord til bord... 

 

Krop, sanser og bevægelse 
Den voksne guider barnet ift. hvor meget vi kan bære ad gangen. Og hvordan vi bærer hhv.  madkasser, 
tallerkener og kopper. 

 

Social udvikling 
Børnene venter på tur. De skiftes til at dække bord. 

Kommunikation og sprog 
Der kommunikeres for at vide hvad der skal på bordet. Benævnelse af navne og begreber.             

 
 
 

Social udvikling  
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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. 

 

Læringsmiljø: 

Samling med Dialogisk læsning (Vokseninitieret) 

 

Social udvikling 
Børnene øver sig i at lytte og være opmærksomme sammen med andre. At vente til det bliver min   
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tur, bliver også øvet her. 

 

Alsidig Personlig udvikling 
Børnene øver sig i at byde ind med eget perspektiv. At turde prøve og opleve at kunne. 

 

Krop, sanser og bevægelse 
Børnene øver sig i at holde kroppen i ro, så er det lettere at lytte og tale. 

 

Kultur, æstetik og fællesskab 
Emnerne afspejler årets gang og de traditioner der følger med. Fx sommer/efterår, jul/påske el. 

Fastelavn 

 

Natur, udeliv og science 
Når vi tager på tur, bruges der referencer til bogens emne; fx skal vi ud se/mærke efterårets blade 

Kommunikation og sprog 
Børnene genfortæller bogen højt for kammeraten og nye ord bliver brugt igen og igen. 

I Bredalsparkens børnehave læses der forskellige bøger, når der er samling. De voksne understøtter bogens 
fortælling ved at inddrage børnene, samt inddrage rekvisitter og bruge henvisninger til bogen i andre af 
dagligdagens situationer og aktiviteter. 

 
 
 

Kommunikation og sprog 
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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 opnår erfaring med at kommunikere og sprogliggøre 
tanker, behov og ideer, som børnene anvender i sociale fællesskaber 
Her skrives et eksempel på, hvordan institutionen arbejder med temaet kommunikation og sprog i sammenhæng med de 
øvrige læreplanstemaer. 
 
Læringsmiljø: 
 Garderobe rutine situation 
 
Kommunikation og sprog 
De voksne benævner de forskellige beklædninger fx hue, vanter, støvler og flyverdragt mm. Barnet peger og gentager 
den voksnes ord efter behov. 
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Alsidig personlig udvikling 
 Lærer rutiner; nu skal du have tøj på, barnet viser vej og er klar. Barnet føler at de mestre, at de er selvhjulpent. . 
           
Krop, sanser og bevægelse 
Barnet bruger garderobebænken for at kunne nå sit tøj. 
 
Kultur, æstetik og fællesskab 
Vi hjælper hinanden med at finde frem til den rette påklædning og guider/hjælper barnet med af og påklædning. 
 
Natur, udeliv og science 
Vi tæller fingre når barnet evt. har fået sine fingerhandsker på. Er vanten tung eller let efter at have været ude og lege i 
sneen. 
 
Social udvikling 
Gennem denne interaktion med nærhed, empati og tryghed , styrker barnet og den voksne deres positive relation. 
              
hænger ved puslebordet, barnet peger og gentager den voksnes o 

 
 
 

Krop, sanser og bevægelse 

 



16 

 
 

Pædagogiske mål for læreplanstemaet 

 

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. 
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Læringsmiljø: 
På tur til Bjerget (Børneinitieret) 

 

Krop, sanser og bevægelse. 

Børnene udfordrer deres egen kunnen. De styrker deres evner til at klatre, kravle og bruge kroppen op og 
ned ad bakkerne. Sanserne udfordres, når hænderne skal bruges til at klatre/kravle/rulle/rutche. 

 

Kultur, æstetik og fællesskab. 

Børnene får respekt for hvordan naturen skal behandles. Børnene oplever en anden form for  fællesskab, 
når de er ude i naturen, hvor der er højt til "loftet" 

 

Natur, udeliv og science. 

Børnene oplever bakkernes forskellighed alt efter hvilken årstid vi er der. Vi snakker om hvad de forskellige 
planter og kryb hedder. 

 

Alsidig personlig udvikling. 

Børnene får oplevelsen af at mestre en udfordring. De får styrket deres selvværd, selvtillid og øget deres gå-
på-mod. De får en følelse af, at når jeg kan mestre denne udfordring, kan jeg også klare nye. 

 

Social udvikling.  

Børnene samarbejder for at komme op ad bakkerne. De venter på hinanden og hjælper de børn, der har 
brug for det. De klarer opgaven sammen - fællesskab. 

 

Kommunikation og sprog. 
Børnene kommunikerer for at hjælpe hinanden op/ned ad bakkerne. Børnene opmuntrer hinanden med råb 

og klap. 

 

 

Natur, udeliv og science 
1. ”Naturoplevelser i barndommen har både en følelsesmæssig, en kropslig, en social og en kognitiv 

dimension.  

2. Naturen e et rum, hvor børn kan  
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Pædagogiske mål for læreplanstemaet: 

1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn får konkrete erfaringer med  
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. 
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Læringsmiljø: 

Spejderhytten (Børneinitieret) 

Natur, udeliv og science 

Et barn siger: "Kan en grøn gren brænde?” 

En pige siger til to andre:" "Hvor hurtigt tror i det kan brænde?" 

En voksen hjælper børnene med grenene på bålet. 

 

Alsidig personlig udvikling 

Børnene oplever, at de bliver taget alvorligt ift. Selv at tage initiativ og eksperimentere, hvilket øger deres 
selvværd og gåpåmod. 

 

Krop, sanser og bevægelse 

Børnene får erfaring med forskellig hastighed. 

Børnene opdager, at bålet har en lyd, det gnistrer.  

 

Kultur, æstetik og fællesskab 

Børnene oplever fællesskab gennem et fælles tredje. 

 

Social udvikling 

Børnene samarbejder om at undersøge, hvad der kan brænde, de tager hensyn til hinanden og venter på 
tur, når de skal afprøve hvad der kan brænde. 

 

Kommunikation og sprog 

Børnene lærer nye begreber, udvider deres ordforråd og kommunikerer sammen om det de gør. 

" Tror i vi kan smelte? Kan vi lave alt mad på bålet?” 

Alle børn har en ugentlig turdag. Indsæt billeder  
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Kultur, æstetik og fællesskab 
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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 fællesskab i sammenhæng med 
de øvrige læreplanstemaer. 
Alsidig personlig udvikling 
Det fremmer koncentrationsevnen: Holde lyset rigtigt, gå i samme tempo, synge med, holde afstand. 
Børnene får oplevelsen af, at alle er betydningsfulde. 
 
Læringsmiljø: 
Luciaoptog (Vokseninitieret) 
 
Kultur, æstetik og fællesskab 
Børnene lærer om traditioner i forbindelse med julen. Det skaber fællesskabsfølelse at være en del af optoget. 
 
Natur, udeliv og science 
Børnene får erfaring med at deres lys går ud, hvis de skruer på pæren. 
 
Krop, sanser og bevægelse 
Børnene får erfaring med: 
Gå i takt, synge i samme tempo + toneleje, af - og påklædning. 
 
Social udvikling 
Børnene skal samarbejde og vise hensyn til hinanden, når de går i rækken. Børnene skal have en oplevelse af at det er 
sjovt og føle de er en del af et fællesskab. 
 
Alsidig person udvikling 
Det fremmer koncentrationsevnen “Holde lyset rigtigt, gå i samme tempo, synge med, holde afstand”. Børnene får 
oplevelsen af, at alle er betydningsfulde. 
 
Kommunikation og sprog 
Børnene lærer nye ord og begreber via sangen og fortællingen om Lucia: 
" Hvad er en glorie og en kjortel?" 
Hvert år er det en fast tradition, at de ældste børn fra Bredalsparkens børnehave arrangerer Lucia optog for alle i huset 
og sluttelig for deres familier. Op til øves Lucia sangen og at gå på række sammen. 
 

Pædagogiske mål for læreplanstemaet: 

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 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  
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Evalueringskultur 

 
 
 
 

Hvordan skaber vi en evalueringskultur, som udvikler og kvalificerer vores pædagogiske 

læringsmiljø?  

Vi har en evalueringskultur som sikre, at vi kommer omkring hele vores pædagogiske læringsmiljø: 

 

-  børnegruppen trivsel og læring 

- Børn i udsatte positioners trivsel og læring 

- Tosprogede børns trivsel og læring 

- Det enkelte barns trivsel, læring, udvikling og dannelse 

Det vil sige, hvordan dokumenterer og evaluerer vi løbende vores pædagogiske arbejde, herunder 

sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og de tolv pædagogiske mål? 

Vi arbejder med vores evalueringsskema bl.a. igennem vores pædagogiske læringsmiljø og for at sikre 
vores tolv pædagogiske mål.  

Vores metoder er: 

- Igennem evalueringsskemaer 

- På AULA 

- Fotos 

- Børnetegninger 

- Praksisfortællinger 

- Screeninger 

- Børneinterviews 

- M.v 

Vi evaluerer løbene på vores stuemøder, der udover har vi evaluering som et fast punkt på dagsorden til 
vores p- møder. 

 

 

Hvordan evaluerer vi arbejdet med den pædagogiske læreplan, som skal foretages mindst hvert 

andet år? 
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Vi vil opsamle erfaringer b.la fra vores evalueringer og dokumentationer.  

Arbejds lørdage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


