
 

 
 

 
 

Den styrkede læreplan i Dagtilbud Vemmelev – Vejsgården  
 
  
Dato:  25. september 2020   Leder: Bettie Stone 
 
Udfyldt af:  Det pædagogiske grundlag udarbejdet på personaleweekend i dagtilbud Vemmelev 
Læreplans temaer: Bettie Stone ud fra materiale udarbejdet på personalemøder i Vejsgården 

Arbejdet med det fælles pædagogiske grundlag 
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Elementerne (rygraden, den blå 
blomst) 

Beskrivelse 
Hvordan kan man kon-
kret opleve det som 
barn hos jer gennem 
hele dagen?  

Udfordringer 

Barnesynet. Det at være barn har 
værdi i sig selv. 
 

Det at være barn har 
værdi i sig selv. Der skal 
være tid til at være 
barn. Alle børn skal tri-
ves med passende ud-
fordringer. 
De skal opleve anerken-
delse og social samhø-
righed i forpligtende og 
rummelige fællesska-
ber. Alle børn er unikke 
og skal mødes som så-
dan. 

 

Dannelse og børneperspektiv. Børn på 
fx 2 år og 4 år skal høres og tages al-
vorligt som led i starten på en dannel-
sesproces og demokratisk forståelse. 
 

Børn skal have en de-
mokratisk stemme og 
være aktiv medska-
bende for deres egen 
læring. De skal lyttes til 
og tages med på råd. 
De skal opleve at de me-
strer og at de hører til. 
Deres indflydelse skal i 
en tidlig alder gøres 
gældende, og være en 
tidlig del af deres dan-
nelsesproces og udvik-
ling af demokratisk for-
ståelse. 
Ved konflikter og hvis 
barnet slår sig, trøster, 
guider, lytter og hjælper 
den voksne. 
  

 

Legen. Legen har en værdi i sig selv og 
skal være en gennemgående del af et 
dagtilbud. 
 

Børneperspektivet, le-
gen og den legende til-
gang er grundlæggende 
for læring. 
Børns leg er grundlæg-
gende for deres sociale 
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Elementerne (rygraden, den blå 
blomst) 

Beskrivelse 
Hvordan kan man kon-
kret opleve det som 
barn hos jer gennem 
hele dagen?  

Udfordringer 

og personlige læring og 
udvikling, legen har 
værdi i sig selv og er af 
stor betydning for bar-
nets hele dannelse. Leg 
er både spontan og den 
leg der igangsættes, 
rammesættes og under-
støttes af voksne. Vi skal 
give plads til både og, 
således at børn i udsatte 
positioner understøttes 
i deres leg som en del af 
børnefællesskaberne. 
Vi skal gå foran- ved si-
den og bagved. Skabe 
rum i rummet og 
skærme legen mod for-
styrrelser. Vi skal følge 
barnets initiativ og ikke 
begrænse ved et nej. 
 
 
 

Læring. Læring skal forstås bredt, og 
læring sker fx gennem leg, relationer, 
planlagte aktiviteter og udforskning af 
naturen og ved at blive udfordret. 
 

Vi har tidlig fokus på at 
børnene bliver selv-
hjulpne og selv kan tage 
tøj af og på, kan hjælpe 
hinanden, kan fortælle 
og lytte, sidde stille, 
være vedholden og 
prøve selv. 

 

Børnefællesskaber. Leg, dannelse og 
læring sker i børnefællesskaber, som 
det pædagogiske personale fastsætter 
rammerne for. 
 

Et fællesskab er skabt af 
dem vi er og det vi laver 
sammen. 
Alle børn skal være en 
del af et fællesskab, og 
fællesskabet skal byde 
på noget for alle børn. 
Derfor skal vi arbejde 
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Elementerne (rygraden, den blå 
blomst) 

Beskrivelse 
Hvordan kan man kon-
kret opleve det som 
barn hos jer gennem 
hele dagen?  

Udfordringer 

med tidlig, rettidig ind-
sats for at understøtte 
alle børns muligheder 
for deltagelse Alle børn 
skal indgå i relationer  
barn/ barn og 
barn/voksen. Vi skal 
tage hensyn til / tage 
hånd om dem der er i 
farezonen for at blive 
udelukket af fællesska-
bet. De voksne skal gå 
foran og sætte rammen, 
støtte og guide alle børn 
i fællesskabet. Børnene 
skal opleve fællesska-
bets forskelligheder 
som en styrke. 

Pædagogisk læringsmiljø. Et trygt og 
stimulerende pædagogisk lærings-
miljø er udgangspunkt for arbejdet 
med børns læring. 
 

Vi skaber gode tydelige 
alsidige læringssituatio-
ner set fra et barneper-
spektiv. Vi er opmærk-
somme på rumidentite-
ten i forhold til grup-
pens behov lige nu. Med 
adgang til materialer og 
legetøj, men samtidig 
fokus på det æstetetiske 
og dannelse. 

 

Forældresamarbejde. Et godt foræl-
dresamarbejde har fokus på at styrke 
både barnets trivsel og barnets læ-
ring. 

Forældresamarbejde er 
på daglig plan vigtigt 
både i forhold til at 
guide og komme med 
gode råd. Small talk ved 
aflevering og afhent-
ning. Sætte tid af til 
samtaler. Forældreråd 
og bestyrelse være med 
til at sætte rammen for 
dette arbejde. Bære 
præg af nysgerrighed 
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Elementerne (rygraden, den blå 
blomst) 

Beskrivelse 
Hvordan kan man kon-
kret opleve det som 
barn hos jer gennem 
hele dagen?  

Udfordringer 

for barnets bedste. Ta-
ger udgangspunkt i at 
forældrene kender bar-
net bedst. Invitere til 
fælles spisning. Arran-
gementer og deltagelse i 
barnets hverdag. Vores 
mål er at synliggøre for 
forældrene at vi SAM-
ARBEJDER om barnets 
udvikling. Vi arbejder 
meget med rutiner, og 
guider forældrene i det 
samme. 

Børn i udsatte positioner. Alle børn 
skal udfordres og opleve mestring i 
lege og aktiviteter. 
 

Vi deler børnene op i 
små grupper, så der bli-
ver plads til ro og fordy-
belse. Det giver mulig-
hed for at se hvad bar-
net profiterer af, og 
hvad personalet skal 
gøre mere af. Vi under-
støtter barnet, og fejrer 
små sejrer. Barnet skal 
føle sig værdifuldt, ved 
at det oplever det må-
ske kan noget andet end 
de øvrige børn. Vi bru-
ger dialogisk læsning og 
læse leg. Gør brug af 
piv- forløb og søger råd 
hos samarbejdspartnere  

 

Sammenhæng og overgange ved alle 
skift. Sammenhæng handler blandt 
andet om at understøtte børns sociale 
kompetencer, tro på egne evner, nys-
gerrighed mv. 
 

Ved opstart i vuggestue 
og børnehave holder vi 
samtaler med foræl-
drene. Vi sikrer at vi får 
viden om barnets tid in-
den institutionsstart, 
samt hvis der er særlige 
forhold der gør sig gæl-
dende for at barnet får 
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Elementerne (rygraden, den blå 
blomst) 

Beskrivelse 
Hvordan kan man kon-
kret opleve det som 
barn hos jer gennem 
hele dagen?  

Udfordringer 

en så tryg et instituti-
onsforløb som muligt. 
Vi orienterer om dagtil-
bud Vemmelevs institu-
tioner og forventninger 
til samarbejdet. 
Vi har pædagogisk læ-
ringsmiljø for de kom-
mende skolebørn, hvor 
de 5-6 årige er i deres 
egen gruppe det sidste 
år i børnehaven. De op-
lever samarbejde med 
skolen via brobygning 
til skolen. 
Børnene bliver bekendt 
med bogstaver, tal ect.  
Og målrettede emner 
De får alle et første 
hjælps kursus i bør-
reøjde. Der bliver stillet 
større krav til deres læ-
ring og kunnen. 
Slagelse kommunes 
brobygningsmateriale 
bliver fulgt. 

Evaluerende pædagogisk praksis. 
Evaluerende pædagogisk praksis 
handler om at evaluere sammenhæn-
gen mellem det pædagogiske lærings-
miljø og børnegruppens trivsel, læ-
ring, udvikling og dannelse.  
 
 
 
 
 

For at kunne evaluere 
og derved have materi-
ale til at kunne justere 
eller ændre praksis og 
læringsmiljøerne, ser vi 
det afgørende at have 
en kultur hvor feedback 
bliver brugt flittigt. 
Det optimale lærings-
miljø er jo foranderligt 
og derved må der være 
en åbning for forandrin-
ger. 
 

Udfordringer 
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Elementerne (rygraden, den blå 
blomst) 

Beskrivelse 
Hvordan kan man kon-
kret opleve det som 
barn hos jer gennem 
hele dagen?  

Udfordringer 

I vejsgården benytter vi 
praksisfortællinger til at 
blive klogere. På perso-
nalemøde / stuemøder 
vil der mindst hver 2. 
måned være drøftelser 
som udspringer af prak-
sis. 
På stuemøder benytter 
vi skema til handling 
For at få opklaret om 
det vi har ønsket har bå-
ret frugt hos børnene 
altså har rammerne væ-
ret optimale for læ-
ringsudbytte eller må vi 
tænke anderledes. 
Vi benytter relations-
skema fra børneapv for 
at kunne støtte op om 
en evt. Indsats i forhold 
til at skabe/ styrke rela-
tioner mellem børnene. 
 
Vi har lavet et kodeks 
på personaleweeken-
den2020 som fortæller 
os hvad vi prioriterer. 
Tiden og fokus på opga-
ven er afgørende i ar-
bejdet med evaluerings-
processer hvorfor vi vil 
skema lægge det så der 
vil være tid til det i vo-
res fælles kalender.   
 
I hverdagen har vi fæl-
les refleksioner og vi 
drager meget nytte af 
vores samarbejde med 
pui hvor vi inddrager 
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Elementerne (rygraden, den blå 
blomst) 

Beskrivelse 
Hvordan kan man kon-
kret opleve det som 
barn hos jer gennem 
hele dagen?  

Udfordringer 

deres observationer i 
vores arbejde omkring 
barnet/ gruppen.     
 
 
 
 
 
 

Er der nogen i personalegruppen, der 
ikke kender til elementerne i det fæl-
les pædagogiske grundlag? 
 
Hvis Ja, beskriv hvordan I vil arbejde 
med at få dem oplært. 
 
Hvis Nej: Godt!!  
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Arbejdet med de seks læreplanstemaer 
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De pædagogiske mål, 2 for hvert lære-
planstema – det pædagogiske lærings-
miljø. 

Beskrivelse 
Hvordan kan man kon-
kret opleve det som 
barn hos jer? 

Udfordringer 

Læreplanstema nr. 1: Alsidig person-
lig udvikling 

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 til-
lid til egne potentialer. Dette 
skal ske på tværs af blandt an-
det alder, køn, social og kultu-
rel baggrund. 
 

2) Det pædagogiske læringsmiljø 
skal understøtte samspil og til-
knytning mellem børn og det 
pædagogiske personale og 
børn imellem. Det skal være 
præget af omsorg, tryghed og 
nysgerrighed, så alle børn ud-
vikler engagement, livsduelig-
hed, gåpåmod og kompetencer 
til deltagelse i fællesskaber. 
Dette gælder også i situationer, 
der kræver fordybelse, vedhol-
denhed og prioritering. 

 

 
   Vejsgårdens pædago-
giske læringsmiljøer 
skal være med til at ud-
vikle barnets erfarings-
verden og mulighed for 
deltagelse. 
For at kunne gøre dette 
har vi fokus på børnenes 
engagement- livsduelig-
hed- gå på mod og delta-
gelseskompetence. 
Samspil mellem børn og 
voksne skal bære præg 
af tryghed og nysgerrig-
hed som basis for opti-
mal læring. 
Den gode atmosfære er 
affødt af en anerken-
dende tilgang hvor det 
at blive læst og lyttet til 
af stabile voksne giver 
et fundament for udvik-
ling. 
Dette fundament er 
skabt b.la. ved at vi ar-
bejder alders opdelt i en 
genkendelig hverdag. 
Stabile voksne som siger 
godmorgen og får skabt 
en bro mellem hjem og 
institution som er bør-
nenes 2 verdner. Stabile 
voksne følger op på vi-
den omkring barnet, 
sætter ord på alle slags 
følelser. 
I vejsgården forbereder 
vi alle børn på at føle sig 
trygge og inkluderet i 
fællesskabet. Dette sker 

 
 
 
 
Udfordringer kan være 
når der mangler perso-
nale. Dette kan gøre det 
vanskeligt at være på 
forkant i at støtte og 
guide børnene i hver-
dagssituationer. 
 
 
 
For at kunne tilgodese 
alles behov- og potentia-
ler kan der være udfor-
dringer omkring plads.  
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De pædagogiske mål, 2 for hvert lære-
planstema – det pædagogiske lærings-
miljø. 

Beskrivelse 
Hvordan kan man kon-
kret opleve det som 
barn hos jer? 

Udfordringer 

b.la. gennem forbere-
delse hos børnene, når 
der kommer nye børn. 
Vi taler om at det er vig-
tigt, at de inviterer bør-
nene ind i deres leg, 
hjælper med praktiske 
ting og rutiner og bør-
nene guider det nye 
barn. 
Vi synger betydnings-
fulde sange ex. Navne-
sange, vi taler om hvem 
der er her og hvem vi 
mangler. 
For at styrke det enkelte 
barns kompetence for 
deltagelse har vi taler 
stol hvor indhold er af-
stemt efter hvad barnet 
ønsker at tale om. Dette 
for at styrke barnets gå 
på mod. 
Vi støtter op omkring 
fællesskabsfølelsen og 
at man følelsesmæssigt 
kan være forskellige ste-
der. Derfor er der altid 
åbent for at barnet kan 
komme på besøg på en 
af de andre stuer. 
Børnene lærer at have 
ansvarsområder b.la. 
står de for borddækning 
og får andre praktiske 
opgaver. 
I vuggestuen er der altid 
en voksen på gulvet til 
at se hvad der sker for 
at hjælpe og guide ved 
konflikt. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Vi er sårbare i situationer 

hvor medarbejdere er på 
kursus eller har fri og ved 
sygdom. 
Når der er vikar kan det 

indimellem være svært at 
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De pædagogiske mål, 2 for hvert lære-
planstema – det pædagogiske lærings-
miljø. 

Beskrivelse 
Hvordan kan man kon-
kret opleve det som 
barn hos jer? 

Udfordringer 

I børnehaven er den 
voksne tydelig ved kon-
flikthåndtering obs på at 
høre begge parter om-
kring hvad der er sket i 
uenigheden (børneper-
spektivet) få dem til at 
sætte ord på hvordan 
konflikten kan løses,   
Da det handler om at 
lære børnene at løse 
konflikterne selv. 
 
Fokus på barnets res-
sourcer, styrker barnets 
selvopfattelse og selv-
værd- hvorved der sker 
en udvikling og læring. 
Et eksempel kan være at 
et barn er god til at 
lægge puslespil og vil 
godt tilbyde sin hjælp, 
når andre ikke selv kan. 
Legen. 
Vi giver børnene plads 
og rum til den frie leg, 
dette udvikler fantasi og 
kreativitet- det giver 
også plads til at de kan 
få bearbejdet deres ind-
tryk og oplevelser. 
Medbestemmelse- at 
vise hensyn- lytte og 
føle sig som en del af 
fællesskabet. 
I vuggestuen er det vig-
tigt at sætte ord på alt 
også benytte ordet ” be-
stemme” ex hvilken mad 
de vil starte med at 
spise.   

overholde vores arbejde 
med det brede læringsbe-

greb da det kræver faglig 
indsigt.  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Dette kræver at medarbej-
deren kan se meningen 
med rod og se bagom 

værdien af samme. 
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De pædagogiske mål, 2 for hvert lære-
planstema – det pædagogiske lærings-
miljø. 

Beskrivelse 
Hvordan kan man kon-
kret opleve det som 
barn hos jer? 

Udfordringer 

Derved lærer vi børnene 
at betydningen af at be-
stemme/ forståelsen af 
ordet. 
Ting man kan bestemme 
kunne være – sanglege –
madvalg- Lege / aktivi-
teter- 2 valgmuligheder 
ex jakke/ termojakke, 
bøger vi skal læse mm. 
I erkendelsen af at børn 
lærer forskelligt arbej-
der vi differentieret i 
alle læreprocesser. 
 
    
 

 
 

  

ELæreplanstema nr. 2: Social ud-
vikling 
1) Det pædagogiske læringsmiljø 

skal understøtte, at alle børn 
trives og indgår i sociale fælles-
skaber, 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. 

 

 
I Vejsgården er vi meget 
optaget af hvordan vi 
skaber en base fyldt 
med tryghed-nærvær. 
Vi som personale skal 
være skarpe på børne-
nes potentialer og kom-
petencer og fremhæve 
og dyrke dem. Sætte 
pris på dem f.eks. ved at 
de større får lov til at 
hjælpe de mindre med 
praktiske ting så som 
hjælp til påklædning. 
Vi opmuntrer børnene   
til at være en del af fæl-
lesskabet ved at be-
stemme sange, tænke og 
blive taget alvorligt når 
de ytrer sig om noget. 
Vi giver børnene tid og 
rum til at deltage på de-

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Ekstra opmærksom på at 
tiden er en faktor- vi skal 
huske at tænke proces og 
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De pædagogiske mål, 2 for hvert lære-
planstema – det pædagogiske lærings-
miljø. 

Beskrivelse 
Hvordan kan man kon-
kret opleve det som 
barn hos jer? 

Udfordringer 

res niveau f.eks. gradu-
ere aktiviteten efter 
hvad barnet kan mestre. 
Vi benytter relations-
skema og forældrekon-
takt skema løbende  
Og fast aftalt en gang år-
ligt i forbindelse med 
topi. 
Vi arbejder på tværs af 
stuerne med pædagogi-
ske temaer, udflugter 
mm. Stuerne har ofte 
åbne døre så det er le-
galt at lege på andre 
stuer og skabe relatio-
ner på tværs. 
Vi øver sociale spillereg-
ler ved samling, ved 
dukseordning, i garde-
roben hvor man venter 
på tur. 
De børn som har svært 
ved det guider vi og vi 
har fokus på at være 
nærværende i relatio-
nen med barnet. 
Ved puslepladsen prio-
riterer vi den tætte kon-
takt højt og har et øget 
fokus på samspillet og 
derved styrker udvik-
lings potentialet på det 
personlige plan. 
Vi ser barnets perspek-
tiv og møder det i nuet. 
Vi guider til nye mulig-
heder for nye fællesska-
ber. 
Ex. Når Peter leger med 
en brandbil og Bent går 
hen til Peter og slår ham 

ikke produkt altså at no-
get skal være færdigt til 

tiden. Børnene skal have 
en reel følelse af at der er 
tid til dem og deres ud-
viklingsbehov 

 
 
 
 

Vi skal være opmærk-
somme på at der også skal 
være ro på stuerne og at 
vi skal minimere forstyr-

relser ved at lukke dørene 
mellem stuerne. 
Vejsgården er bygget så 
der kan være gennemgang 

mellem alle stuer. Det 
kræver en ekstra opmærk-
somhed så vi skaber rum  
til fordybelse. 

 
 
 
 

Vigtigt at huske at for-
tælle hvor man befinder 
sig i og hvornår man går 
fra stuen  

Ellers er det ikke nemt at 
skabe ro og øjenkontakt 
ved puslepladsen ex. 
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De pædagogiske mål, 2 for hvert lære-
planstema – det pædagogiske lærings-
miljø. 

Beskrivelse 
Hvordan kan man kon-
kret opleve det som 
barn hos jer? 

Udfordringer 

og derefter tager brand-
bilen der kan vi sige til 
Peter og guide 
Jeg kan se du gerne vil 
lege med brandbilen – vi 
finder en bil til dig så i 
sammen kan køre hen 
og slukke ildebranden i 
huset. 
Vi må forstå Peters per-
spektiv at slå som et 
budskab, da hans ord-
forråd er begrænset. 
Vi støtter børnene og 
opfordrer dem til at 
hjælpe hinanden. Det gi-
ver dem mulighed for at 
lære gensidig ansvar, 
empati og at alle har 
værdi i fællesskabet. 
Børnene får en begy-
nende forståelse for de-
mokratiske værdier.  
Ex hos de store børn. 
Nogle børn har lagt kar-
tofler andre har været 
med til at så grønsager. 
Vi holder øje med det og 
venter i spænding på at 
det spirer- hermed ny 
interesse for det fælles 
projekt det er at lave en 
urtehave. Det skal pas-
ses og plejes. 
Her giver vi børnene en 
ansvars følelse omkring 
et fælles projekt. 
 
Brobygning imellem 
stuerne og mellem bør-
nehaven og skolen. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
VI er klar over hvor vig-

tigt vores samarbejde er 
da vores vaner bliver ko-
pieret af børnegruppen. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Her der det vigtigt at alle 
medarbejdere viser inte-
resse i forløbet også 
selvom man ikke finder 

det interessant. Dette gæl-
der for alt i huset. 
Alle skal bakke op om de 
ting der bliver arbejdet 

med. Det er nu også op-
fattelsen at det sker men 
refleksionen og opmærk-
somheden er afgørende   
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De pædagogiske mål, 2 for hvert lære-
planstema – det pædagogiske lærings-
miljø. 

Beskrivelse 
Hvordan kan man kon-
kret opleve det som 
barn hos jer? 

Udfordringer 

Vi benytter fri for mob-
beri i pædagogiske akti-
viteter for at styrke den 
sociale dannelse hvor de 
får handleredskaber til 
at sige til og fra og begå 
sig blandt andre. 
Målet er at børnene ud-
vikler empati ved at vise 
For hinanden, ligeledes 
at de skal tilegne sig ind-
sigt i deres personlige 
grænser. 
I vuggestuen lærer bør-
nene at de skal signalere 
stop med hånden når 
grænsen bliver over-
trådt.   
Vi følger børnenes spor 
så der b.la. Afledes hvis 
et barn er frustreret og 
kaster med tingene så 
finder vi bolde frem så 
det er ok at kaste med 
noget. 
 
Vi har legetøjsdag ud fra 
tanken om at børnene 
kan lære at dele deres 
ting og se en værdi i at 
være sammen om noget. 
Dagen giver ideer til an-
dre lege eks. Frisør, sy-
gehus hvor mange kan 
være med. 
Børnene skal respekte-
rer andres grænser b.la 
ved at have forståelse 
for at det ikke er alle 
ting man kan rode i, b.la 
i garderoben hvor nogle 



 
 
 

 
 
 
 

Side 17  / 35  

 

De pædagogiske mål, 2 for hvert lære-
planstema – det pædagogiske lærings-
miljø. 

Beskrivelse 
Hvordan kan man kon-
kret opleve det som 
barn hos jer? 

Udfordringer 

måske har lagt en teg-
ning de skal have med 
hjem. Eller at man ikke 
roder i de andre børns 
skuffer. Dette er en be-
gyndende dannelsespro-
ces for hvad er dit og 
mit. 
 
 
 
 
De voksne er fortæl-
lende omkring hvad der 
sker og understøtter/ 
udvider tilgangen så der 
sker refleksion som er 
passende i forhold til 
nærmeste udviklings-
zone. 
 
 Vi forbereder de ind-
skrevne børn på at nye 
børn starter. Hjælpe 
dem og være søde ved 
dem da de er nye. 
Vi belyser som voksne 
vores følelser og fortæl-
ler at vi glæder os til det 
nye barn kommer og 
måske tale om hvad 
man kan lave sammen.  
 
 
Vi leger og de voksne 
bruger sig selv i legen 
ved at være fjollet og 
sjove og klodsede mm 
for at vise at det er ok at 
være sådan og at alle 
kan bidrage med noget. 
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De pædagogiske mål, 2 for hvert lære-
planstema – det pædagogiske lærings-
miljø. 

Beskrivelse 
Hvordan kan man kon-
kret opleve det som 
barn hos jer? 

Udfordringer 

Læreplanstema nr. 3: Kommunikation 
og sprog  

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 erfaringer med at kom-
munikere og sprogliggøre tan-
ker, behov og ideer, som bør-
nene kan anvende i sociale fæl-
lesskaber. 

 

Kommunikation er ikke 
bare ord, men også mi-
mik, lyde og kropssprog. 
Vi prøver at læse bør-
nene og forstå dem. 
Lytte og gætte på bud-
skabet og måske få bør-
nene til at vise eller 
pege mm. Ex. Vil du lege 
med bilen, bil er blå. 
Vi giver barnet tid til at 
tænke, udtrykke sig og 
svare. Vi afbryder ikke 
stammen.  
Vores dagligdag består 
af at vi beskriver, be-
nævner og forklarer 
ord. Vi stopper op i ak-
tuelle situationer og un-
drer os sammen med 
børnene. Derved får vi 
udvidet deres begrebs-
verden. Vi sætter ord på 
rutinesituationer og hu-
sker at øjenkontakten er 
vigtig. 
Vi benytter stemmen 
varieret så vi kan inspi-
rere børnene til at lytte 
og derved få så mange 
med som muligt. 
Vi laver vaner og ruti-
ner om at tale i forsam-
linger, vi spørger børn 
som ikke har hånden 
oppe hele tiden. 
Vi laver teater hvor man 
ikke er sig selv og der-
ved tør sige noget. 
Vi opfordrer nogen-
gange børnene til at 

Vi skal som rollemodel-
ler altid huske at være 
tydelige i vores tilgang 
til børnene specielt 
kropssproget. Vi kan 
uden vi er klar over det 
blive misforstået af bar-
net hvis vi signalerer an-
det end det sagte.  
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De pædagogiske mål, 2 for hvert lære-
planstema – det pædagogiske lærings-
miljø. 

Beskrivelse 
Hvordan kan man kon-
kret opleve det som 
barn hos jer? 

Udfordringer 

tage billeder med hjem-
mefra som de skal for-
tælle ud fra. Derved har 
alle noget at berige de 
andre med.   
Vi benytter aktiviteter 
til at et stille barn kan 
lukke op for snak f.eks. 
værksted eller at bage. 
Vi ser alle børn og vi 
kender vejen til deres 
hjerter. Derved ser vi 
også når der er brug for 
mere i forhold til at sti- 
mulere vores børn til 
samtale.  
Vi kan gøre flere ting i 
forhold til at lave et op-
timalt læringsmiljø. 
Vi kan både tænke den 
fysiske indretning med 
sprogstimulerende pla-
kater, alfabetet, tegnin-
ger og andre kreative 
ting som der bliver lavet 
i forbindelse med sprog-
forløb og det indholds-
mæssige. 
I øjeblikket bliver der 
arbejdet med pindsvin 
og dertil bliver der både 
lavet udklip og andre 
kreative ting. Der bliver 
læst og set film. DE har 
haft maddag hvor de 
har lavet et pindsvin ud 
af kartoffelmos og pøl-
ser. 
 
Vi deler børnene op i 
mindre grupper så de 

 
 
 
 
 
 
Vi skal være meget op-
mærksomme på at 
komme rundt om alle 
børn. Vi benytter relati-
ons skema som redskab 
for at komme rundt om 
alle. 
 
 
 
 
 
Vi skal være opmærk-
somme på at tænke børne-

perspektiv ind her i for-
hold til indretning. 
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De pædagogiske mål, 2 for hvert lære-
planstema – det pædagogiske lærings-
miljø. 

Beskrivelse 
Hvordan kan man kon-
kret opleve det som 
barn hos jer? 

Udfordringer 

tør mere. (fokus grup-
per) 
Vi varierer vores for-
ventninger til barnet ef-
ter alder eller udvikling 
og derved er der gro-
bund for at de opnår en 
sejr. 
Vi taler pænt til hinan-
den da vi er rollemodel-
ler. Vi er opmærk-
somme på at fremhæve 
børnenes gode sider, 
men tænker også det er 
en balance at få talt om 
når noget kan være 
svært. Dette for at gøre 
det legitimt at ingen me-
strer alt.    
Alle børn har ret til at 
blive set og hørt, nogle 
børn skal lære at stå 
frem og være i centrum 
andre skal lære at give 
plads. 
Ved måltiderne priorite-
rer vi at alle børn får 
mulighed for at byde 
ind i samtalerne, så alle 
kan føle sig som en del 
af noget større. At vente 
på tur er noget der ar-
bejdes meget med også. 
Vi har nogle didaktiske 
overvejelser når vi plan-
lægger strukturerede 
sproglige aktiviteter så-
som: 

- De daglige sam-
linger 

- Sprog grupper 
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De pædagogiske mål, 2 for hvert lære-
planstema – det pædagogiske lærings-
miljø. 

Beskrivelse 
Hvordan kan man kon-
kret opleve det som 
barn hos jer? 

Udfordringer 

- Dialogisk læs-
ning 

- Fortælling med 
fakter 

- Skriftsprog 
- Når vi hænger 

sangene op på 
stuen som vi syn-
ger 

- Når vi udvælger 
plakater med ord 
og bogstaver / 
tal  

I øjeblikket er Vejsgår-
den en del af et forsk-
ningsprojekt. Fra okto-
ber20-marts21. Det er 
et projekt med læse leg 
som Mary fonden har  
lanceret. 
Hele institutionen bliver 
opkvalificeret så alle får 
endnu større forudsæt-
ninger for at under-
støtte vores sprogar-
bejde. 
Vores tale/høre konsu-
lent vil sammen med os 
arbejde med forskellige 
forløb/ bøger og derved 
udvide børnenes ord-
forråd via b.la fokus ord.    
 
For at skabe bro mellem 
inst. Og hjem laver vi 
dagbog hver dag, hvor 
der bliver beskrevet da-
gens gang både i forhold  
til aktiviteter, men også 
som inspiration til hvad 
man kan have fokus på 
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De pædagogiske mål, 2 for hvert lære-
planstema – det pædagogiske lærings-
miljø. 

Beskrivelse 
Hvordan kan man kon-
kret opleve det som 
barn hos jer? 

Udfordringer 

hjemme når der bliver 
talt om oplevelser mm. 
    

Læreplanstema nr. 4: Krop, sanser og 
bevægelse  

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 børn 
oplever krops- og bevægelses-
glæde både i ro og i aktivitet, så 
børnene bliver fortrolige med 
deres krop, herunder kropslige 
fornemmelser, kroppens funkti-
oner, sanser og forskellige for-
mer for bevægelse. 

 

I vejsgården styrker vi 
børnenes kropsbe-
vidsthed på flere måder. 
Vi ved at aktiviteter er 
vigtige, når børn skal 
lære. De skal være ak-
tivt deltagende og have 
medbestemmelse og 
derfor følger vi børne-
nes spor. Ex hvis de vil 
lege fangeleg så er vi 
opmærksomme på at 
der skal være 2 fangere 
så ingen kan føle sig 
alene, tabe ansigt, men 
derimod blive motiveret 
til at deltage. 
Vi forbereder børnene 
når der skal være sam-
ling og andre aktivite-
ter. Hver fredag samles 
hele inst. til fredags 
sang. 
Det går på skift hver uge 
så alle grupper får be-
søg på deres stue. Alle 
prøver både at være 
gæst eller at skulle tage 
imod gæster. Hvis et 
barn syntes der er for 
meget larm eller for 
mange mennesker, så 
forsøger vi at skabe en 
ramme, så de stadig kan 
være med. 
Nogle børn skal have 
høre bøffer på eller 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Om fredagen er vi færre 
personaler da flere mø-
der sent. Det kan kræve 
en særlig indsats så vi 
kan nå det hele så kan 
afholde fredagssang. 
Dog er det sjældent vi 
må aflyse.  
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De pædagogiske mål, 2 for hvert lære-
planstema – det pædagogiske lærings-
miljø. 

Beskrivelse 
Hvordan kan man kon-
kret opleve det som 
barn hos jer? 

Udfordringer 

sidde ved udgangen. An-
dre har det bedst med 
at sidde ved en voksen. 
 
De fleste medarbejdere 
har været på krop og 
bevægelses kursus og 
har derved gode forud-
sætninger for at skabe 
rammer så børnene får 
den kropslige del ind i 
læringen. 
Vi leger tingene ind. Når 
vi skal spise vælger bør-
nene på skift hvordan 
de skal komme ind på 
stuen fra garderoben. 
Det kan være kravlende, 
hinkende, hoppende 
mm. 
Vi ved at bevægelse og 
derved styrkelse af det 
motoriske er vigtigt. Via 
legen bliver de udfor-
dret motorisk. Vi har fo-
kus på kropsbevidsthe-
den og ved at vores 
rolle er afgørende for at 
børnene får mere lyst til 
at bevæge sig. 
Vi synger sange for at 
understøtte og sætte 
ord på legemsdele. Mu-
sikken skaber glæde og 
styrker fællesskabet. 
Alle kan være med på 
egne præmisser, nogle 
fjoller andre er lidt 
mere tilbageholdne. 
I vuggestuen leger de og 
laver forhindringsbaner 
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De pædagogiske mål, 2 for hvert lære-
planstema – det pædagogiske lærings-
miljø. 

Beskrivelse 
Hvordan kan man kon-
kret opleve det som 
barn hos jer? 

Udfordringer 

med Bobbels og lege-
skum. I børnehaven 
bruger de tit møblerne 
til at lave baner, de ta-
ger også redskaber med 
i naturen såsom fald-
skærme og lign. 
 
Vi har sansehave og vi 
viser glæde ved at 
plukke urter og dufte til 
dem. Æbletræerne ska-
ber glæde både når de 
bliver samlet ind til at 
blive spist rå eller tilbe-
redte. 
 
Vi har fokus på både det 
finmotoriske og det 
grov motoriske. 
Vi er ude hver dag og 
benytter sandkassen 
med skovle, spande, 
gryder og vand.  Der bli-
ver lystigt leget butik og 
solgt kager mm. 
Vi har cykler og moon-
cars og en dejlig cykel-
bane. 
De voksne hopper hur-
tigt med på bussen og 
får lavet et stoppested 
eller tankstation eller 
på anden vis får hjulpet 
med at udvide leget. 
Vi har cykeldag 2 gange 
om ugen hvor børnene 
kan tage deres egne 
cykler med hjemmefra. 
Vi er obs på dem som 
ikke har med så kan de 
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De pædagogiske mål, 2 for hvert lære-
planstema – det pædagogiske lærings-
miljø. 

Beskrivelse 
Hvordan kan man kon-
kret opleve det som 
barn hos jer? 

Udfordringer 

benytte vores egne cyk-
ler. 
Fodboldbanen bliver 
brugt som fast sam-
lingspunkt til b.la fre-
dagssang og optræden 
til arrangementer. 
Vores legeplads invite-
rer til bevægelse og ud-
foldelse og vi har bak-
ker som styrker balan-
cen. 
 
Tur i skoven både Bak-
kelygård hvor vi kan gå 
til eller Korsør lystskov 
hvor vi tager bussen er 
oplagte ture vi planlæg-
ger indimellem (dog ta-
ger vi ikke bussen nu i 
disse corona-tider.) 
Disse steder er et rum 
hvor alle sanser er i spil 
og altid en succes. 
Vi er klar over at det er 
meget forskelligt hvor-
dan børn er i bevægelse.  
Nogle har uro i kroppen 
og har brug for at være i 
bevægelse andre skal 
have hjælp til at blive 
afgrænset for at kunne 
mærke sig selv. 
For at tilgodese alles be-
hov laver vi rum i rum-
met hvor der er mulig-
hed for at være vilde el-
ler i ro. 
På spirerne laver de me-
get aktivitets baner 
hvor de hopper fra 
borde og stole og ned på 
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De pædagogiske mål, 2 for hvert lære-
planstema – det pædagogiske lærings-
miljø. 

Beskrivelse 
Hvordan kan man kon-
kret opleve det som 
barn hos jer? 

Udfordringer 

gulvet og op igen. DE 
går på line (en række af 
stole) og kryber under 
ting. (De leger de er til 
gymnastik) 
Vi oplever at nogle børn 
skal se aktiviteten 
mange gange før de er 
trygge og derved først 
selv kan deltage efter 
noget tid. Der er det den 
voksnes rolle at støtte 
og guide og være med til 
alle gentagelserne før 
det hele mestres.   
 
I hverdagen arbejder vi 
målrettet mod at ud-
vikle børnenes dømme-
kraft. 
Dette gør vi b.la. ved at 
tage deres udsagn al-
vorlige. Vi respekterer 
at alle kan have en for-
skellig tilgang/ opfat-
telse af noget eller at de 
alt afhængigt af alder ex. 
Selv kan dømme hvad 
de skal have på ud på le-
gepladsen. 
 

Læreplanstema nr. 5: Natur, udeliv og 
science  

1) Det pædagogiske læringsmiljø 
skal understøtte, at alle børn får 
konkrete erfaringer med natu-
ren, som udvikler deres nysger-
righed og lyst til at udforske na-
turen, som giver børnene mu-
lighed for at opleve menneskets 
forbundethed med naturen, og 

 
Naturen er forudsigelig 
og uforudsigelig på 
samme tid- den er an-
derledes hver dag af 
egen kraft. Derfor er 
den med til at ruste os 
og til at udvikle os som 
hele mennesker hvor vi 
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De pædagogiske mål, 2 for hvert lære-
planstema – det pædagogiske lærings-
miljø. 

Beskrivelse 
Hvordan kan man kon-
kret opleve det som 
barn hos jer? 

Udfordringer 

som giver børnene en begyn-
dende forståelse for betydnin-
gen af en bæredygtig udvikling. 
 

2) Det pædagogiske læringsmiljø 
skal understøtte, at alle børn 
aktivt observerer og undersø-
ger naturfænomener i deres 
omverden, så børnene får erfa-
ringer med at genkende og ud-
trykke sig om årsag, virkning og 
sammenhænge, herunder en 
begyndende matematisk op-
mærksomhed. 

 

får en forståelse af vo-
res egne begrænsninger 
og muligheder. 
Ex. Sand/jord/ mudder, 
glat/blød, hård /våd/ 
tør. 
Vi bruger naturen til in-
spiration i legen. 
Ex. Vi havde et eksperi-
ment hos os i vinter. 
Vi fjernede alt plastic le-
getøj udenfor også de 
grønne mælkekasser. 
Hvad sker der når der 
ikke er legetøj tilstede? 
Vi ville tilføre legeplad-
sen flere naturlige ma-
terialer såsom en masse 
juletræer, træplader, 
stolper og andet med 
forældrenes hjælp. 
Vi ville undersøge hvad 
der skete med relatio-
nerne og legen hvis der 
kun var naturlige mate-
rialer tilstede. 
Vi oplevede at der var 
færre konflikter indbyr-
des og der kom en mere 
kreativ tilgang til legen. 
Vi fik en masse jule-
træer fra forældrene 
(ca. 60 stk.). Vi place-
rede  dem i et hjørne 
hvor det blev til en 
trampolin. (Børnenes 
opfindelse) 
Der var nogle børn som 
normalt var meget tilba-
geholdende som blom-
strede og grinede så 

 
 
 
 
 
 
 
 
Vi har alle i corona tiden 
fået øjnene op for og ble-
vet bekræftet i at ude-
rummet er et skønt sted 
og læringsmiljø for bør-
nene. Det er ikke alle 
medarbejdere som ny-
der arbejdet udenfor 
lige meget. 
Vi har nogle ildsjæle og 
så resten som gør det i 
forhold til deres faglige 
viden og indsigt. 
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De pædagogiske mål, 2 for hvert lære-
planstema – det pædagogiske lærings-
miljø. 

Beskrivelse 
Hvordan kan man kon-
kret opleve det som 
barn hos jer? 

Udfordringer 

meget fordi det kildede i 
maven 
Vi havde legepladsen på 
den måde et par måne-
der. Så kom Corona. 
 
Da vi kom tilbage og 
skulle tænke kreativt og 
kun opholde os udenfor 
blev det med tiden nød-
vendigt at tage legetøj 
ud, da det kunne blive 
lange dage. 
VI har flyttet al aktivitet 
udenfor og det til stor 
glæde for alle. 
I sommers havde vi 
vand som tema- - 
mange snakke om hvad 
man kan bruge vand til. 
Vi lavede forsøg med  
forskellige ting så vi 
kunne se om de sank til 
bunds eller flød ovenpå.  
 
Vi ser at børnene har 
mere fokus på relatio-
nen end på legetøjet. 
Børnene leger mest med 
deres gruppe i forskel-
lige zoner på legeplad-
sen. Dette for at mini-
mere smitten af covid 
19. 
Der er en anden ro, da 
legepladsen er delt op i 
afgrænsede zoner og 
børnene fordyber sig i 
den gruppe de er i. 
Den begrænsede 
mængde af legetøj gør 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Personalet bruger meget 
tid og energi på at skabe 
rammer ud fra hvad der 
er muligt nu. 
Legetøjet skal sorteres 
og vaskes.  
Det er nye rutiner som 
skal oparbejdes. 
Der bliver brugt meget 
tid på praktiske ting, 
men alle forsøger at 
koble pædagogik ind så 
det giver mening.  
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De pædagogiske mål, 2 for hvert lære-
planstema – det pædagogiske lærings-
miljø. 

Beskrivelse 
Hvordan kan man kon-
kret opleve det som 
barn hos jer? 

Udfordringer 

at der bliver tænkt an-
derledes. 
De ting vi arbejder med 
både nu og fremadrettet 
er: 
-Sortering og indsam-
ling af affald 
-insekthotel 
- junglestien på lege-
pladsen 
-kuperet terræn / bak-
ker vi kan trille ned af 
- højbede med grønsa-
ger 
-værksted 
-bålsted 
-legemiljøer- ex et sted 
hvor man må grave i 
jorden 
-blomsterbede 
- frugttræer/ buske 
-vi trækker aktiviteter 
udenfor 
-temaer såsom så og 
spirer –sund mad, fra 
jord til bord. 
 
Vi leger gamle lege for 
at dyrke fællesskabet og 
holde på traditionerne. 
 Vi benytter værkstedet 
for at lære at måle – 
veje-   let/ tung  
lille/stor   
Vi bruger i-paden til at 
undersøge ting vi un-
drer os over, så vi kan 
reagere her og nu på 
spørgsmål og derved 
holde gang i læringen. 
Børnene bruger natu-
rens materialer i legen. 
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De pædagogiske mål, 2 for hvert lære-
planstema – det pædagogiske lærings-
miljø. 

Beskrivelse 
Hvordan kan man kon-
kret opleve det som 
barn hos jer? 

Udfordringer 

Blade bliver til hår-
spænder. Der bliver 
samlet vand i dækkene 
så er kan laves mad i 
Udekøkkenerne.  
Der bliver klatret i 
træer og leget gemme-
lege. 
Der bliver leget fitness 
med træstammerne.  
Vi er meget opmærk-
somme på at jo mere de 
voksne er med i legen jo 
længere og jo mere bli-
ver legen udbygget. 
Vi er opmærksomme på 
miljøet og drager om-
verdenen ind i instituti-
onen ved b.la at sortere 
affald og tale om gen-
brug og madspild. 
Vi besøger genbrugssta-
tionen og viser glæde 
når vi modtager legetøj 
og skiftetøj fra andre og 
derved viser, at tingene 
sagtens kan bruges 
selvom de er brugte. 
Vi taler om at vi fylder 
vandflasken op med  
vand som vi skal drikke. 
Vi slukker lyset på stuen 
når vi går udenfor mm 
Ved alle måltider bliver 
der stillet små skralde-
spande på bordene så vi 
kan sortere skrald. 
 
 
   

Vi ved at vores delta-
gelse er vigtig og der er 
plads til forbedring. 
Men vores øgede fokus 
på legen gør at vi er me-
get opmærksomme på 
det og vi skal fremadret-
tet arbejde mere med 
det. 
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De pædagogiske mål, 2 for hvert lære-
planstema – det pædagogiske lærings-
miljø. 

Beskrivelse 
Hvordan kan man kon-
kret opleve det som 
barn hos jer? 

Udfordringer 

Læreplanstema nr. 6: Kultur, æstetik 
og fællesskab  

1) Det pædagogiske læringsmiljø 
skal understøtte, at alle børn 
indgår i ligeværdige og forskel-
lige 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 op-
levelser, både som tilskuere og 
aktive deltagere, som stimule-
rer børnenes engagement, fan-
tasi, kreativitet og nysgerrig-
hed, og at børnene får erfarin-
ger med at anvende forskellige 
materialer, redskaber og me-
dier. 

 

Hos os har vi mange tra-
ditioner og derved viser 
vi at vi vægter sociale 
arrangementer/ begi-
venheder højt. Det er 
både med forældre, men 
også os selv i dagligda-
gen som holder fast i 
det traditionsbundne. 
Det er med til at skabe 
en genkendelig verden 
og vi er med til at skabe 
en kultur hvor vi sam-
men glæder os og ska-
ber nogle minder. 
Lige præcis i år 2020 er 
det anderledes p.ga co-
rona, men ser vi bort fra 
det så plejer vi at følge 
vores årshjul som be-
står af: 
Højtider  
Kirkebesøg til jul 
Lucia for forældre 
Fastelavn 
Fodboldturnering i Kor-
sør 
Trelleborg (afslutning 
for spirerne inden de 
skal i skole) 
Kløverhaven  
Lokalmiljøet 
Dagplejen (som vi b.la. 
Inviterer til grøn festi-
val i område Vemmelev 
i Maj 
Det grønne område 
Vi har planer om at ar-
rangere en overnatning 
for spirerne inden de 
stopper i 2021. 
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De pædagogiske mål, 2 for hvert lære-
planstema – det pædagogiske lærings-
miljø. 

Beskrivelse 
Hvordan kan man kon-
kret opleve det som 
barn hos jer? 

Udfordringer 

Vi har 1. hjælps kursus 
for spirerne i marts. 
Vi arrangerer kulturelle 
oplevelser for børnene 
både som tilskuer og 
deltager. 
Vi arbejder med et tema 
over lang tid for at 
skabe ro og fordybelse 
senest var det sørøver-
tema til sommerfesten. 
Hele inst. Var med til at 
forberede festen hvor 
alle b.la. Lavede en klap 
til øjet så alle kunne 
klæde sig ud som sørø-
ver.  Alle børn var en del 
af noget også dem som 
enten ikke kunne del-
tage eller ikke var klædt 
ud hjemmefra. 
 
Bussen til Korsør og Sla-
gelse bliver benyttet når 
vi skal i teater og til Sla-
gelse festuge i juni. 
 
Mange børn ønsker at 
holde fødselsdag 
hjemme og det tilgode-
ser vi oftest. Det er med 
til at skabe bånd mellem 
barnets 2 verdner.  
For børnene er det også 
en gevinst at komme ud 
og se hvordan andre 
børn og familier bor, og 
kende nærmiljøet. 
Sidste år havde vi en 
dame i praktik. Hun 
kom fra Afghanistan og 
bar tørklæde. 
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De pædagogiske mål, 2 for hvert lære-
planstema – det pædagogiske lærings-
miljø. 

Beskrivelse 
Hvordan kan man kon-
kret opleve det som 
barn hos jer? 

Udfordringer 

Vi spurgte hende om 
hun havde lyst til at lave 
et måltid så børnene 
kunne se hvad man b.la. 
spiser i hendes hjem-
land. 
Det var spændende at 
se og smage. 
 
 
Vi arbejder meget med 
dialogisk læsning som 
en del af læse leg. 
Bogen i sin fysiske form 
sætter vi pris på, da den 
inviterer til fordybelse 
og et fælles samtale 
emne kan opstå. 
Vi har også mulighed for 
at tilbyde børnene at 
lytte til e-bog. Noget 
som kan skabe en ro for 
det enkelte barn som 
måske har brug for lidt 
alene tid.  
Vi forsøger at have bør-
nene med, når vi skal 
indrette stuerne både 
med deres kreative ting 
som bliver hængt op 
men også indretningen. 
Vi ser hvad legene kræ-
ver og ændrer lærings-
miljøerne så de tilgode-
ser børnenes ønsker og 
behov. 
Vi laver børnemiljøvur-
dering så vi derigennem 
kan se, hvor børnene fo-
retrækker at lege eller 
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De pædagogiske mål, 2 for hvert lære-
planstema – det pædagogiske lærings-
miljø. 

Beskrivelse 
Hvordan kan man kon-
kret opleve det som 
barn hos jer? 

Udfordringer 

ikke lege så vi kan æn-
dre på noget så omgi-
velserne bliver bedre. 

Er der nogen i personalegruppen, der 
ikke kender til de 6 læreplanstemaer 
og de 2 mål for hvert tema? 
 
Hvis Ja, beskriv hvordan I vil arbejde 
med at få dem oplært. 
 
Hvis Nej: Godt!!  
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KODEKS FOR 

EVALUERING  

           I DAGTILBUD VEMMELEV. 

 

 

 

Opmærksomhed på aktiviteter 

- Faglighed (Bliv på den professionelle bane) 
 

Andres observationer bliver vigtige 

- Videofilmes – Marte Meo 

- Interviewes 

 

 

Fælles metode (i gården)  

 

 

Afsæt tid nok 
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