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Præsentation af Bøgely 
Bøgely er et børnehus, som modtager 28 vuggestuebørn og 52 børnehavebørn. Vi er beliggende med låge 

lige ind til Hareskoven. Børnene er fordelt i 3 vuggestuegrupper; Musvitten, Svalen og Uglen. Og 3 børneha-

vegrupper; Solsorten, Spætten og Ørnen. Ørnen holder til i en pavillon der er ligger adskilt fra resten af vores 

hus. Det er her de ældste af vores børn går et år inden de skal videre til FFO og skole. 

I Bøgely arbejder vi med børnene opdelt i forskellige aldersgrupper, hvor der er en rød tråd gennem hele vo-

res overgangsarbejde fra vuggestue til FFO start. 

De yngste går i vores 3 vuggestuegrupper Musvitten, Svalen og Uglen. I vuggestuen er børnene fra de er ca. 

10 måneder til de er ca. 3 år. I vuggestuegrupperne deler vi børnene op i mindre grupper, for på den måde 

at tilgodese de forskellige udviklingstrin og individuelle behov. Vi laver grupper på tværs af de 3 stuer, hvor 

børnene bliver præsenteret for forskellige aktiviteter. Vi gør meget ud af at se det enkelte barn, styrke den 

sproglige, motoriske og sociale udvikling, at skabe en tryg hverdag og give omsorg til hvert barn. 

Vuggestue grupperne bruger jævnligt skoven. Når børnene kan gå selv og har styr på egen krop, får de lov 

til at gå selv, indtil da tager vi dem med i klapvogn eller i deres barnevogn.  

Når vi har fordelt de kommende børnehavebørn fra vuggestuen i vores to børnehavegrupper, starter vores 

overgangsarbejde. Børnene kommer på besøg på deres nye stue, med en voksen fra deres vuggestue-

gruppe. Er barnet klar til at spise alene på den nye stue får barnet lov, ellers kommer der en tryg voksen 

med. Vi arbejder med en fast dato for overflytning fra vuggestue til børnehaven, men oplever vi et barn der 

endnu ikke er klar følger vi barnets spor, og venter til vi kan se at barnet er helt klar til de nye udfordringer 

der er i børnehavegruppen. Som udgangspunkt sørger vi for at hvert barn kan følges med et andet kendt 

barn ind i børnehaven, dette fordre naturligvis at der er flere børn på næsten samme alder.  

Vi arbejder også med overgangsarbejdet når de ældste børnehavebørn fra Solsorten og Spætten bliver kom-

mende skolebørn og skal gå over i Ørnen. Inden de skal starte i Ørnen den 1. maj laver vi aktiviteter for de 

kommende Ørnebørn, dels sammen med voksne fra deres børnehavegrupper og også med besøg fra deres 

kommende voksne fra Ørnen.  

Det tætte samarbejde mellem stuerne giver anledning til, at børnene får lyst til at invitere vennerne fra an-

dre stuer på besøg og styrke venskaber på tværs af stuer og alder. I Ørnen arbejder vi med, at gøre børne-

nes sidste år i børnehaven til et sjovt, spændende og lærerigt år. I løbet af det år vil vi gerne give dem de 

bedste muligheder for at blive mere selvstændige, selvhjulpne og socialt kompetente, så de er klar til de ud-

fordringer de møder i skolen og FFO’en. Vi udfordrer dem til ny læring som helt specifikt svarer til deres al-

der. Det kan både være små tegneopgaver eller kendskab til nye ting, men vi har også meget fokus på soci-

ale og personlige færdigheder som f.eks. at lytte til andre, vente på andre og give sin mening til kende. I for-

bindelse med overgangen til FFO og skole, begynder også et tæt samarbejde med de omkringliggende bør-

nehaver i Hareskovby og med FFO'en på Hareskovskolen.  

I Bøgely lægger vi stor vægt på at vi er en enhed og prioriterer at lave fællesaktiviteter på tværs af stuer og 

alder. Vi tilstræber at holde fællessamling på legepladsen hver fredag, som ofte foregår ved bålet. Vi har 

forskellige traditioner i løbet af året, som også er med til at styrke det gode fællesskab i Bøgely. 
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Vores store legeplads med mange store træer og mange legemuligheder bruger vi året rundt. Børnehave-

børnene kommer ud hver dag i al slags vejr. Vuggestuebørnene kommer også ud dagligt, dog vurdere vi om 

børnene vil have glæde af at være ude i vejrlig som udfordrer et lille barn for meget. Målet er dog at være 

ude hver dag, også for de yngste. 

Da vi er beliggende helt op til skoven med egen indgang hertil, er vi flittige brugere af skoven. Selv de små 

vuggestuebørn kommer i skoven, også selvom de lige har lært at bevæge sig rundt udendørs. Børnehave-

børnene kommer i skoven mindst en gang ugentligt, gerne oftere, og vi lader ikke vejret sætte begrænsnin-

ger for det. Vores børn får derfor tidligt mulighed for at tilegne sig de kompetencer som naturen giver. Det 

gælder både motorikken og kendskab til naturen, og hvordan vi kan bruge den og passe på den.  

Personalet i Bøgely er en god blanding af medarbejdere med meget eller lidt erfaring.  Vi har en høj faglig-

hed og sætter en stor ære i at give børnene et godt børneliv. Vi arbejder reflekterende, anerkendende og har 

et tæt og godt samarbejde med forældrene. 
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Pædagogisk læreplan 
Rammen for at udarbejde den pædagogiske læreplan er dagtilbudsloven og 

dens overordnede formålsbestemmelse samt den tilhørende bekendtgø-

relse. Loven og bekendtgørelsen er udfoldet i publikationen Den styrkede 

pædagogiske læreplan, rammer og indhold. 

Læreplanen er et pædagogisk redskab, der via korte, relevante pædagogiske 

overvejelser, refleksioner og eksempler skal skabe en klar fælles retning for 

det pædagogiske arbejde. Børnenes perspektiv og børnefællesskabet skal 

inddrages og læreplanen skal tage højde for den konkrete børnegruppes 

sammensætning og børnenes forskellige forudsætninger og behov.   

 

Den pædagogiske læreplan udarbejdes med udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag, det blå 
centrum i ”blomsten” samt de seks læreplanstemaer, de røde kornblade på ”blomsten” og de tilhørende 
pædagogiske mål for sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og børns læring. 
Dagtilbudslederen har ansvaret for at udvikle den omkransende evalueringskultur. 

.  
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Fælles pædagogisk grundlag 
Den pædagogiske læreplan skal udarbejdes med udgangspunkt i et fælles pæ-

dagogisk grundlag. Det pædagogiske grundlag består af en række fælles cen-

trale elementer, som skal være kendetegnende for den forståelse og tilgang, 

hvormed der skal arbejdes med børns trivsel, læring, udvikling og dannelse i 

alle dagtilbud i Danmark. (Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og ind-

hold, s. 14)  

 

De centrale elementer i den styrkede læreplan er:  

❖ Børnesyn. Det at være barn har værdi i sig selv. 

❖ Dannelse og børneperspektiv. Børn på fx 2 og 4 år skal høres og tages alvorligt som led i starten på 

en dannelsesproces og demokratisk forståelse. 

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

❖ Læring. Læring skal forstås bredt, og læring sker fx gennem leg, relationer, planlagte aktiviteter og 

udforskning af naturen og ved at blive udfordret. 

❖ Børnefællesskaber. Leg, dannelse og læring sker i børnefællesskaber, som det pædagogiske perso-

nale sætter rammerne for. 

❖ Pædagogisk læringsmiljø. Et trygt og stimulerende pædagogisk læringsmiljø er udgangspunktet for 

arbejdet med børns læring. 

❖ Forældresamarbejde. Et godt forældresamarbejde har fokus på at styrke både barnets trivsel og 

barnets læring. 

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

❖ Sammenhæng til børnehaveklassen. Sammenhæng handler blandt andet om at understøtte børns 

sociale kompetencer, tro på egne evner, nysgerrighed mv. 

 

Loven fastsætter, at alle elementer i det fælles pædagogiske grundlag skal være udgangspunkt for arbejdet 

med den pædagogiske læreplan og dermed det pædagogiske arbejde med børns læring i dagtilbud. 

Nogle elementer i form af fx børnesynet skal altid være til stede i det pædagogiske læringsmiljø, mens an-

dre elementer som fx arbejdet med at skabe en god overgang til børnehaveklassen kan være mere til stede 

i nogle sammenhænge end andre. (Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 14) 
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Barnesyn, Dannelse og børneperspektiv, 
Leg, Læring samt Børnefællesskaber 
  

 

 

Barnesynet. Det at være barn har værdi i sig selv. Børn ses som aktive medskabere af egen læring og 

udvikling i rammer, det pædagogiske personale er ansvarlige for.  

Furesø kommunes Børne- og ungepolitik beskriver de overordnede rammer for: 

o Demokrati & Medborgerskab 

o Læring & Læringsmiljøer 

o Fællesskab & Inklusion 

o Forældre & Forældresamarbejde 

o Faglig indsats & Sammenhænge 

o Den generelle forbyggende indsats 

Dannelse og børneperspektiv. Dannelse, ligestilling og demokrati skal medtænkes i det daglige 
pædagogiske arbejde, så børnene oplever at have indflydelse på udformning af dagligdagen og aktivite-
terne uanset baggrund, køn, alder og kultur. Børn i dagtilbud skal høres og tages alvorligt som led i starten 
på en dannelsesproces og demokratisk forståelse.  
Furesø Kommune beskriver i dannelsesperspektivet, hvordan vi forstår begrebet dannelse og hvordan vi 

skaber dannelsesmuligheder for børn i dagtilbud. Dannelsesperspektivet kobler sig til læringsbegrebet og 

beskriver samspillet mellem barn og dets verden. 

Leg. Leg har en værdi i sig selv. Leg er grundlæggende for børns sociale og personlige læring og udvikling, 
og legen fremmer blandt andet fantasi, virkelyst, sprog, nysgerrighed, sociale kompetencer, selvværd og 
identitet.  
  

Læring. Læring skal forstås bredt, og læring sker fx gennem leg, relationer, planlagte aktiviteter og ud-
forskning af naturen og ved at blive udfordret. Læring i dagtilbud sker i en vekslen mellem blandt andet 
børneinitierede lege, voksenplanlagte aktiviteter og rutiner.  

I Furesø Kommunes Fælles læringssyn beskrives hvordan læring har fokus på de mangfoldige kompetencer 
børn tilegner sig; personlige, sociale og faglige. Vi har fokus på børns progression og på deres nærmeste 
udviklingszone. 

 

Børnefællesskaber. Leg, dannelse og læring sker i børnefællesskaber, som det pædagogiske perso-
nale fastsætter rammerne for. Relationer og venskaber er afgørende og alle børn skal opleve at være en del 
af fællesskabet. I dagtilbuddenes hverdag skal der være plads til, at det enkelte barn både kan vise initiativ 
og kan være aktivt deltagende i en balance mellem individ og fællesskab. 
 

https://arkiv.emu.dk/sites/default/files/7044%20EVA%20SPL%20Publikation_web.pdf
https://www.furesoe.dk/politik/politikker-og-planer/dagtilbud-og-skole/det-faelles-laeringssyn-i-furesoe/
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Center for Dagtilbud og skole vægter for 0 – 18 års området: 

• 1 vision: Alle børn og unge skal trives, udvikle sig og lære ud fra deres individuelle forudsætninger, som 

en del af sociale fællesskaber – så de bliver livsduelige og får en ungdomsuddannelse.  

• 2 grundsyn: Det fælles læringssyn og et perspektiv på dannelse. 

• 3 målsætninger: fællesskaber, læring og rammer der understøtter. 

• 4 principper: ressourcesyn, udgangspunkt i kontekst, børn og familier skal mødes med en samlet plan 

samt at stærke fagligheder styrker tværfagligheden. 

  

Hvordan kommer de fem centrale elementer fra det fælles pædagogiske grundlag til udtryk hos 

os og bliver omsat i vores hverdag sammen med børnene? 

I Bøgely forsøger vi altid at se tingene fra barnet/børnenes perspektiv. Det er vigtigt, for at dagligdagen gi-

ver mening for børnene og for at de kan føle sig forståede og anerkendt. Vores barnesyn kommer til udtryk 

ved at vi er meget optagede af, hvad det enkelte barn giver udtryk for og viser os. F.eks.: Ved fællessamling i 

en af børnehavegrupperne synger vi af og til en sang hvori der indgår et løvebrøl. I gruppen er der et barn 

som før har givet udtryk for at det løvebrøl er ubehageligt for barnet. Når et andet barn i gruppen vælger 

denne sang ved alle at der lige er en der skal op på skødet af en voksen, så brølet bliver mindre farligt. Vi 

viser forståelse for barnet, og anerkender behovet for ekstra tryghed når vi brøler. Barnet bliver i fællesska-

bet og oplever at der er plads til alle.          

Vi justerer løbene vores aktiviteter og vores pædagogik, når vi ser hvad der sker for det enkelte barn og for 

børnefællesskaberne. Derfor kan en aktivitet hele tiden laves om, når vi ser det samspil som opstår i denne. 

Vi følger børnenes spor, så livet i Bøgely bliver meningsfyldt for børnene. Vi tager særlige hensyn til det en-

kelte barn, når det kan lade sig gøre i forhold til gruppen. F.eks.: Hvis et barn har brug for en stille stund 

fremfor at lege på legepladsen samtidig med alle de andre børn, får barnet ofte lov til at lege inde alene el-

ler med en ven. 

Relationerne mellem voksne og børn er præget af respekt, anerkendelse og omsorg. Det er vigtigt at bør-

nene føler sig trygge, så de kan udvikle sig. De skal føle sig forstået og anerkendt af de voksne omkring dem. 

Vi prioriterer omsorgen højt. 

Vi skaber mulighed for leg, så meget som muligt. Det gør vi ved at skabe rammerne for god leg: Vi opdeler 

børnene, vi freder legen, vi hjælper legen i gang, vi dyrker legerelationer som vi kan se potentiale i. Vi guider 

på sidelinjen, for at den gode leg kan fortsætte eller for at støtte et enkelt barn til at komme med i legen. 

Eksempel på den børneinitierede leg: To børn leger i køkkenkrogen, en rolleleg; mor og barn, og laver mad. 

En voksen sidder i tilpas afstand til ikke at forstyrre, men samtidig med mulighed for at hjælpe hvis legen 

går i stå. Børnene mangler nu et ”barn” mere. Vi henter sammen en ekstra dukke fra en af de andre stuer, 

og legen fortsætter en rum tid endnu, på børnenes egne præmisser.  

Vi udsætter gerne et måltid eller en aktivitet, hvis vi ser en leg som er vigtig, og som har brug for mere tid.  

Vi er meget optagede af, at læring finder sted gennem hele dagen. Det er derfor vigtigt, at der er tid og ro, i  

alle rutiner, aktiviteter og lege, for at denne læring kan finde sted. F.eks. organiserer vi tiden i garderobe, så 

der er tid og ro til hvert enkelt barn. Tid til at snakke sammen om det der foregår og til at få den rette støtte 
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til at det bliver til læring for barnet. Vi sammensætter børnenes placering i garderoben for at understøtte 

forskellige tiltag vi har fokus på hos de enkelte børn. Det betyder at garderoben er et dynamisk sted, hvor 

man af og til får en ny plads. Det kan være et barn har behov for at få hjælp af en god ven der er nået lidt 

videre i den motoriske udvikling. Det kan være vi forsøger at arbejde med nye relationer hvor en ny gardero-

benabo kan være vejen ind i et nyt venskab. 

Mange fællesskaber opstår af sig selv, mens nogle skal have lidt hjælp med på vejen. Vi skaber rammerne 

for at fællesskaberne kan opstå, og vi støtter de børn, som har sværere ved at deltage i fællesskaberne. Det 

gør vi f.eks. ved at lave legegrupper for disse børn, så det bliver nemmere for dem at deltage og for at blive 

”set” af de andre børn. Hvis vi ser en relation opstå, og vi samtidig kan se, at den er skrøbelig, kan vi finde 

på at frede legen, så relationen ikke bliver brudt op. De børn som har svært ved at indgå i fællesskaber på 

legepladsen, som kan være uoverskuelig for nogle børn, får hjælp og støtte af en voksen til at komme med i 

et fællesskab. F.eks. kan den voksne starte en aktivitet med barnet som vil tiltrække andre børn, eller finde 

en leg, hvor barnet kan støttes til at indgå. 

Pædagogisk læringsmiljø samt fysisk, psykisk og æstetisk 

børnemiljø 

Dagtilbud skal hele dagen etablere et pædagogisk læringsmiljø, hvor leg, plan-

lagte vokseninitierede aktiviteter, spontane aktiviteter, børneinitierede aktivi-

teter samt daglige rutiner giver børnene mulighed for at trives, lære, udvikle 

sig og dannes. Det pædagogiske læringsmiljø skal tilrettelægges, så det inddra-

ger hensynet til børnenes perspektiv og deltagelse, børnefællesskabet, børne-

gruppens sammensætning og børnenes forskellige forudsætninger.  

Arbejdet med det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø i dagtilbuddet skal 

integreres i arbejdet med pædagogiske læringsmiljøer. Børnemiljøet skal vur-

deres i et børneperspektiv, og børns oplevelser af børnemiljøet skal inddrages 

under hensyntagen til børnenes alder og modenhed. (Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, 

s. 22 -23 og s. 30)  

 

Furesø Kommune har et prioriteret indsatsområde1: 

• Børns oplevelse af at lære sig noget; målet er at alle børn oplever at lære noget, og at de bliver op-

mærksomme på egen progression.  

Furesø Kommunes dagtilbud har beskrevet tre læringsrum, hvor vi tænker læring for og med børnene: 

• Rutiner: fx aflevering og afhentning, af- og påklædning i garderobe og badeværelse, måltider og 

sove/hvilestunder. 

• Vokseninitierede aktiviteter: planlagte eller spontane; fx ture, samlinger, rytmik, kreative forløb og 

sneboldskampe.  

 
1 Se kvalitetsrapport Dagtilbud 2016-2017 
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• Børnekulturen: Det, der foregår i og mellem børnene, hvor leg er et væsentligt element samt de aktivi-

teter som børnene initierer. 
 

Voksenpositioner: Med fokus på det enkelte barn og børnegruppen som helhed, tages der bevidste valg i 

måden, der organiseres på. De pædagogiske medarbejdere vurderer hele tiden hvornår de skal gå foran 

børnene, ved siden af børnene eller bagved børnene, afhængig af barnet, situationen og konteksten.  

Dagtilbud arbejder med børns læring over hele dagen og ofte med mange af de 6 læreplanstemaer og ele-

menter fra det pædagogiske grundlag i spil på samme tid. Læring må også ses på tværs af læreplantema-

erne: vedholdenhed overfor vanskeligheder, evne til fokusering og koncentration, evne til at samtænke vi-

den og erfaringer og koble på tværs af kontekster, evne til at opsøge relevant hjælp samt at kunne skifte 

mening og se andres perspektiver; metalæring. At blive opmærksom på, hvordan man lærer bedst, fore-

trukne læringsstrategi, sker i alle hverdagslivets situationer. Er det fx ved at øve sig igen og igen, at få in-

struktion og forklaring af andre eller at se hvordan andre gør og selv prøve, når man er klar.  

 

Hvordan skaber vi hele dagen et pædagogisk læringsmiljø, der giver alle børn mulighed for at 

trives, lære, udvikle sig og dannes? Hvordan integrerer vi det fysiske, psykiske og æstetiske 

børnemiljø i det pædagogiske læringsmiljø? 

 

Vi arbejder kontinuerligt med at have fokus på vores rutiner. Dagligdagens rutiner er meget vigtige for 

børns trivsel, tryghed og læring. Rutinerne udvikles og tilpasses det enkelte barns/stuens behov. F.eks. hvis 

et barn har svært ved at blive afleveret, hjælper vi med at skabe en god afleveringsrutine for barnet. 

I vuggestuen og børnehaven inddrages børnene i borddækning og afrydning, børnene har således indfly-

delse på hverdagen, og er vigtige og værdifulde deltager i vores daglige rutiner.   

Vi oplever at barnet er trygt når der er forudsigelighed og faste rutiner i hverdagen.  Vi støtter børnene i at 

kunne mestre rutiner; som tøjskift, toiletbesøg, oprydning med mere, og vi anerkender når det er svært, 

samt når det lykkes.  Vi italesætter overfor barnet når tiltaget lykkes og vi ser barnets stolthed og oplevelse 

af egen progression. F.eks. når barnet har succes med at lyne sin jakke/flyverdragt eller åbne/lukke sin 

sko/støvle. 

Vores tilrettelæggelse af rutiner tager udgangspunkt i barnets dannelse (vi henviser til Furesøs kommunes 

dannelsesperspektiv) I Bøgely lægger vi vægt på at børn og voksne er inkluderende, og har en god om-

gangstone over for hinanden. Vi tænker over hvordan vi skaber det gode fælleskab, hvor venskaber kan ska-

bes og udvikles. 

Æstetikken ligger dybt forankret i Bøgely, hvor pladsen til børnene er i fokus. Indretningen er dynamisk og 

tager udgangspunkt i legezoner, hvor der er plads til fordybelse. Legezonerne ændres i forhold til børnenes 

behov og interesser, bl.a. ved at vi følger børnenes spor. 
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F.eks. havde vi en gruppe børn som var meget optaget af iskrystaller. Vi tegnede iskrystaller både på papir 

og på Ipads, som derefter blev printet på 3D-printeren. Disse blev hængt op på stuen og der var mange sam-

taler omkring de forskellige udtryk som de mange iskrystaller havde. 

Et andet eksempel er at børnene i vuggestuen er meget optaget af at male, og der gives plads og tid til pro-

cessen i at male og mindre fokus på produktet. 

Da vi købte nye cykler med lad/plads til flere børn, opstod der nye rollespilslege mellem børnene på tværs af 

stuerne og alder ude på legepladsen. Der opstod nye konstellationer mellem børnene som vi ikke havde for-

ventet. Papkasserne som cyklerne lå i, har vi bygget huset af som bruges på stuerne. Børnene tog selv initia-

tiv til at save og skrue i pappet og inddrog andre børn som ville deltage. Et af husene blev lavet til to fæng-

selsceller og alle husene har skabt rammer for gode rollelege.  

 

 

 

Samarbejde med forældre  

Dagtilbud skal have fokus på, hvordan dagtilbud og forældre kan samarbejde 

om barnets og børnegruppens trivsel og læring på tværs af dagtilbud og hjem. 

(Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 24) 

 

      

 

Forældresamarbejde sker i mange fora: 

• Samarbejder med fokus på forældrenes eget barn, dialoger i hverdagen, forældresamtaler. 

• Samarbejder omkring børns hverdag og læring, fx ved formidling ved udstillinger, i INFOBA, AULA 

• Forældremøder for hele dagtilbuddet eller mindre grupper af forældre. 

• Arrangementer, fx sommerfester, julearrangementer, fællesspisning 

Det enkelte dagtilbud skal anvende nogle af de forskellige fora, hvor forældrene kommer i dagtilbuddet, til 

at sætte børns læring på dagsordenen. Dette kan fx ske, ved at der på forældremøder er et punkt, som 

handler om, hvad der arbejdes med i dagtilbuddet, og hvordan forældrene kan understøtte barnets læring i 

hjemmet.  

Alle forældre er forskellige, det er dagtilbuddets ansvar at facilitere og rammesætte forældresamarbejdet 

differentieret og baseret på lokale traditioner, ønsker og den enkelte families behov. Forældresamarbejder 

skal være tillidsfuldt og konstruktivt. 
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Hvordan samarbejder vi med forældrene om barnets og børnegruppens trivsel og læring? 

 

I Bøgely er forældrene en respekteret samarbejdspartner. Det er deres børn vi har i vores varetægt. Vi har 

stor respekt for forældrenes viden om eget barn og sætter en stor ære i at have et tæt samarbejde, for det 

er i det samarbejde, at vi skaber en sammenhæng for barnet, og det er der vi sikrer barnet et godt børneliv.  

Det gode samarbejde underbygges af den daglige dialog, ved samtaler og ved de arrangementer vi har i Bø-

gely.  

Vi har stor opmærksomhed på det daglige samarbejde med forældrene, idet vi er nysgerrige på det liv bar-

net har i hjemmet, og med forældrene deler, det liv barnet har hos os. Det er vigtigt for barnets trivsel at vi 

har et tæt samarbejde med forældrene, således at der kommer sammenhæng i barnets liv.  

Vi oplever en forældregruppe, som bakker op om det arbejde vi laver i Bøgely. De er deltagende i arrange-

menter. Forældrene har lavet en kulturkasse, hvor pengene går til aktiviteter vi vil lave med børnene, og de 

er lydhører overfor initiativer, hvor vi har brug for deres opbakning. Forældrene støtter det relationsarbejde 

vi igangsætter og laver private legeaftaler med de børn vi har fokus på. 

F.eks.: Vi har gennem en periode observeret at et barn er blevet mere og mere vred, og at barnet har svært 

ved at indgå i lege med de andre børn. Vi starter med at være nysgerrige på om vi i Bøgely har lavet foran-

dringer, som kan have givet barnet udfordringer. Derefter bliver vi nysgerrige på om der hjemme er sket no-

get der kan have udløst den ændrede adfærd hos barnet. Vi går i dialog med forældrene og sammen arbej-

der vi os ind på, hvordan vi kan skabe en hverdag, og hvordan vi kan tilpasse vores miljø, så barnet igen fin-

der balance og kommer i trivsel. Vi observerer barnet i Bøgely, og når vi får øje på venskaber er ved at spire, 

opfordrer vi de involverede familier til at lave legeaftaler for at støtte børnene i deres venskab. På den måde 

er vi sammen om at støtte barnet i hele barnets liv. Der opstår en sammenhæng til glæde for barnets udvik-

ling. 

 

 

 

Børn i udsatte positioner 
Dagtilbud skal reflekterer over, hvordan det pædagogiske læringsmiljø organise-

res og tilrettelægges, så det også tilgodeser og understøtter børn i udsatte posi-

tioners læring. Børn i udsatte positioner kan fx være børn med en svag socio-

økonomisk baggrund, børn med en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, 

børn i risiko for at stå uden for fællesskabet. (Den styrkede pædagogiske læreplan, 

Rammer og indhold, s. 26)  
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Furesø Kommune har opmærksomhed på børns trivsel, udvikling, læring og dannelse. Alle børn skal opleve 

sig som betydningsfulde og bidragende i fællesskaber og opleve at de har deltagelsesmuligheder. For at 

sikre dette anvender vi fælles redskaber og metoder. 

Furesø Kommunes dagtilbud benytter modellen Tidlig opsporing, der systematiserer trivselsarbejdet og har 

særligt fokus på forældreinddragelse og det tværfaglige samarbejde.  Formålet med trivselsvurderinger er 

tidligt at få øje på børn, der befinder sig i udsatte positioner og som ikke synes at trives i deres hverdag. 

Hvis et barn ikke trives, inviteres forældrene til dialog, hvor man sammen vurderer hvordan trivslen kan for-

bedres og hvordan dagtilbud og hjemmet kan justere, for bedre at kunne understøtte børnenes trivsel og 

udvikling. 

Når børn ikke trives anvender det pædagogiske personale Pædagogiske Arbejdsprocesser Furesø, PAF, som 

en analysemodel og en fælles referenceramme for arbejdet med inklusion.  

); for bedre at kunne få øje for sammenhængen mellem et barns trivsel og det pædagogiske læringsmiljø 

barnet indgår i.  

I forhold til det enkelte barn beskrives indsatsen som: 

• en generel indsats, den indsats, som alle børn behøver for at trives, udvikles, lære og dannes  

• en fokuseret indsats, der er målrettet og af kortere varighed 

• en særlig indsats, af længere varighed og involverer ofte fagpersoner udenfor dagtilbuddet, fx logo-

pæd, fysioterapeut, psykolog 
 

Dagtilbud har mulighed for at få faglige sparring af et tværfagligt team. 

 

Hvordan samarbejder vi med forældrene om barnets og børnegruppens trivsel og læring? 

Når vi ser et barn der ikke trives er vi meget hurtige til at gå i dialog med forældrene. Vi trivselsvurder, 

sprogvurder og indkalder eksterne sparringspartnere. Det er vigtigt at forældrene er med i hele processen, 

så vi får et helt billede af barnet. Sparringspartnerne er vigtige for at vi får større handlemuligheder i for-

hold til barnet. 

Inden samarbejdet med f.eks. psykolog eller talepædagog, bliver forældrene indkaldt til samarbejdsmøde, 

hvor vi sammen drøfter barnet og evt. tiltag hos os og i hjemmet. Der holdes løbende møder med foræl-

drene. 

Vores udgangspunkt er altid at det er os og det omgivende miljø der skal tilpasse sig barnet, så barnet får 

de bedste muligheder for at blive en del af fællesskaberne og for at udvikle sig. 

 

 

 

https://www.furesoe.dk/politik/politikker-og-planer/dagtilbud-og-skole/tidlig-opsporing-og-tidlig-indsats/
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Sammenhænge 
Dagtilbud tilrettelægger et pædagogisk læringsmiljø, der skaber sammen-

hæng til o-klasse. At skabe sammenhæng kan fx handle om at børn i dagtil-

bud får positive erfaringer med at deltage i fællesskaber, så barnet får posi-

tive forventninger til de sociale fællesskaber i skolen. At det pædagogiske læ-

ringsmiljø skal have fokus på at understøtte, at børnene tør møde nye udfor-

dringer, fordybe sig, være vedholdende, kunne indgå i et børnefællesskab og 

tage initiativ til at indgå i relationer. (Den styrkede pædagogiske læreplan, Ram-

mer og indhold, s. 27)     

 

Furesø Kommune har fokus på at skabe sammenhænge for det enkelte barn omkring alle de overgange 

børn oplever. I hverdagens overgange mellem dagtilbud og hjem, i opstarten på dagtilbudslivet, overgan-

gen mellem dagpleje eller vuggestue til børnehave, også i det integrere dagtilbud og endelig overgangen til 

tidlig fritidsordning, FFO og skole. 

I Furesø Kommune benyttes der ved alle børns overgange et overgangsskema. I dette skema uddyber for-

ældre og pædagogiske medarbejdere de fokusser, som det vil være væsentligt, at pædagogiske medarbej-

dere i det nye tilbud kender til for bedst muligt at støtte det enkelte barn i at anvende sine erfaringer og 

kompetencer i den nye pædagogiske kontekst. Overgangsskemaet er oversat til flere sprog. 

Furesø Kommune har et fælles afsæt for overgangen fra børnehave til skole, der beskriver principper og 

procedurer for den gode overgang, herunder en overgangskanon, NB link indsættes. Overgangskanonen 

skal sikre, at alle børn i Furesø får fælles erfaringer og oplevelser, de kan inddrage i de nye fællesskaber, 

som de træder ind i ved overgangen fra børnehave til skole og FFO. Derudover indgår dagtilbud, FFO og 

skole lokale aftaler der understøtter børnene i overgangen og sikrer godt samarbejde mellem medarbej-

derne. 

Dagtilbud skal inddrage forældrebestyrelsen omkring hvordan de kan medvirke til at skabe gode overgange 

fra hjem til dagtilbud, mellem dagtilbud og fra dagtilbud til FFO/skole. 

 

Hvordan tilrettelægger vi vores pædagogiske læringsmiljø for de ældste børn, så det skaber 

sammenhæng til FFO og 0. klasse, herunder evt. lokale aftaler mellem dagtilbud og FFO-skole. 

Vi arbejder med sammenhænge i hele barnets tid i Bøgely. Lige fra barnets start i vuggestuen til barnets 

start i FFO. Vores mål er at skabe tryghed for både barnet og forældre i de forskellige overgange. Vi har et 

tæt samarbejde mellem stuerne samt skole og FFO for at skabe sammenhæng og en tryg overgang. Dette 

gør vi bl.a. ved at lave aktiviteter som langsomt introducere barnet til den næste fase.  

Når barnet starter i Bøgely er det vigtigt at vi skaber en tryg overgang mellem hjem og vuggestue. De første 

dage i vuggetuen er en forælder med sammen med barnet. Her lærer vi familien at kende og skaber en rela-

tion til barnet. Vi følger barnets behov og tager det i det tempo barnet har brug for. Vi er opmærksomme på 

at børn har individuelle behov, der er forskel på hvornår barnet er klar til at forældrene kan gå. Og der er 

forskel på hvornår forældrene er klar til at gå. 

https://www.furesoe.dk/borger/dagtilbud-og-skole/trivsel/tidlig-opsporing-og-tidlig-indsats/
https://www.furesoe.dk/politik/politikker-og-planer/dagtilbud-og-skole/den-gode-overgang/
https://www.furesoe.dk/politik/politikker-og-planer/dagtilbud-og-skole/den-gode-overgang/
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Vi har fokus på at dele børnene op i aldersopdelte grupper så børnene skaber relationer til jævnaldrende 

som de følges med i børnehaven. 

Når børnene er ca. 2,5 år starter de i vores mellemgruppe. Her lærer børnene børnehavelivet at kende med 

sine nære relationer, inden de starter på en af de to børnehavestuer. Vi har åbne stuer, så børnene har mu-

lighed for, at se børnehavelivet an i deres eget tempo. I månederne op til at de starter i børnehavegruppen, 

har vi ekstra fokus på overgangsarbejdet bl.a. ved at spise frokost i børnehaven. 

Det år børnene fylder 5 år starter de den 1.maj i storgruppen. I månederne inden har gruppen mødtes to 

gange om ugen, hvor der har været fokus på relationerne og fællesskabet i gruppen. 

Vi har et tæt samarbejde med de andre børnehaver i nærområdet i forbindelse med overgang til FFO og 

skole. Her har vi fællesprojekter hvor vi mødes i skoven og på FFO’en. Vi arbejder efter Furesøs kommunes 

dannelseskanon, som betyder at alle børn lærer de samme rim og remser, sange og lege at kende, så de har 

et fælles genkendeligt udgangspunkt, når de starter i FFO. 

I overgangsarbejdet besøger vi hinandens børnehaver så børnene kender hinandens baggrunde. I fællespro-

jektet deltager personale fra FFO’en, så børnene får en relation til de voksne fra FFO’en. 

Vi har desuden mulighed for at låne FFO’ens lokaler, så stedet er velkendt når børnene starter. 

Med vores fokus på overgangsarbejdet har børnene nemmere ved at starte nye faser i deres liv. De genken-

delige og derved trygge rammer, er fundamentet for det gode børneliv i Bøgely. 
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Inddragelse af lokalsamfundet  
I den pædagogiske læreplan skal dagtilbuddet overveje, hvordan lokalsamfundet i form af fx biblioteker, 

museer, idrætstilbud og -faciliteter, plejehjem, erhvervsliv mv. kan inddrages med henblik på at styrke dag-

tilbuddets pædagogiske læringsmiljø. Dagtilbud kan invitere ældre medborgere, skolebørn eller andre frivil-

lige i lokalsamfundet, der ønsker at bidrage med en særlig viden eller interesse inden for eksempelvis natur, 

sport, musik, sundhed eller håndværk. (Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 29)  

 

I Furesø Kommune er der mange muligheder for at inddrage lokalsamfundet, fx Skolelandbruget, Hjort-

øgaard, biblioteker, idrætsfaciliteter, legepladser, Musikskolen, plejehjem, museer og mange muligheder 

for at udnytte forskellige naturområder, skov, sø, landbrug til forskellige pædagogiske aktiviteter. 

Dagtilbud skal inddrage forældrebestyrelsen omkring hvordan de kan medvirke til at bringe ressourcer i lo-

kalområdet i spil. 

 

Hvordan inddrager vi lokalsamfundet i arbejdet med at skabe pædagogiske læringsmiljøer for børn? 

Bøgely bruger særligt skoven som et pædagogisk læringsmiljø. Vi har egen låge ind til skoven, så den funge-

rer som en forlængelse af vores øvrige udemiljø. Børnehavebørnene kommer i skoven mindst en gang om 

ugen, og vuggestuebørnene kommer også ofte i skoven, selv de som lige har lært at gå, hvor vi inddrager de 

muligheder skoven og naturen giver (se afsnit om natur, udeliv og science). 

Vi bruger også andre udendørs muligheder til ture i lokalområdet. F.eks. har vi i nærheden af institutionen 

en å med en flot bro over. Denne bro inddrager både vuggestuen og børnehaven til at dramatisere ”De tre 

bukkebruse”, som er et tilbagevendende eventyr i Bøgely. Vi bruger også lokale legepladser og andre områ-

der med gode legemuligheder til små ture. Det er med til at skabe en sammenhæng for børnenes billede af 

det miljø, de er en del af. Børnene er meget optagede af, hvor vi går i forhold til de steder de kender. De 

kommer ofte med kommentarer undervejs om i hvilken retning de selv og deres venner bor, at de har været 

her før med forældrene eller at deres søskende går på den skole (Hareskov skole) og i den klub (Gasværket).  

Hver jul inviterer Hareskov Kirke byens dagtilbud til krybbespil, og det deltager vi altid i. Når vi nærmer os 

kirken og kirkeklokkerne ringer, giver det en hel særlig stemning hos børnene, og børnene giver udtryk for, 

at det er spændende. Mange af dem kender kirken fra andre sammenhænge med deres familie. 

Vi bruger det lokale bibliotek, hvor vi sammen med en mindre gruppe børn, låner bøger til institutionen. 

Det sidste år børnene går i Bøgely inddrager vi de andre børnehaver, FFOén og skolen i forbindelse med vo-

res overgangsarbejde (se afsnittet Sammenhænge). Derudover bruger vi skolens og Gasværkets legepladser. 

Når vi inddrager alle disse miljøer, giver det børnene en fornemmelse af sammenhæng, og deres overgang 

til skolemiljøet bliver lettere. 
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De seks læreplanstemaer 
Til hvert af de seks læreplanstemaer er udarbejdet to overordnede mål. Den 

pædagogiske læreplan beskriver hvordan det pædagogiske læringsmiljø un-

derstøtter børn læring indenfor og på tværs af de seks læreplanstemaer.  

 

 

 

Til hvert læreplanstema præsenterer vi eksempler på hvordan vores pædagogiske læringsmiljø dels under-

støtter de to mål til det enkelte tema, hvordan det relaterer sig til det pædagogiske grundlag og endelig 

hvordan det ses i samspil med de øvrige læreplanstemaer.  
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Alsidig personlig udvikling  
Alsidig personlig udvikling drejer sig om den stadige udvidelse af barnets 

erfaringsverden og deltagelsesmuligheder. Det forudsætter engagement, 

livsduelighed, gåpåmod, vedholdenhed og kompetencer til deltagelse. (Den 

styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 36-37) 

 

      

 

Pædagogiske mål for læreplanstemaet: 

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 skal ske 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 pædago-
giske 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. 

 

Furesø Kommune har et prioriteret indsatsområde2: 

• Børns oplevelse af at lære sig noget; målet er at alle børn oplever at lære noget, og at de bliver op-

mærksomme på egen progression.  

 

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø børnenes alsidige personlige udvikling? 

I Bøgely vægter vi omsorgen højt. Omsorgen er en forudsætning for at føle sig tryg og dermed for at lære og 

for at udvikle sig. Vi forsøger, at se tingene fra barnets perspektiv, så vi kan støtte og udfordre på den 

bedste måde. Vi synes det er vigtigt med gode, trygge relationer til de voksne, hvor børnene føler sig set og 

anerkendt. Vi er inddelt i grupper/stuer, hvor de tilknyttede voksne er de primære omsorgspersoner for 

barnet.  

Børnenes alsidige personlige udvikling finder sted i alle læringsrum og i alle fællesskaber. I rutinerne er vi 

opmærksomme på at børnene får øje på egen læring. Vi støtter op om barnet, når det er svært for barnet, 

f.eks. hvis lynlåsen er svær at lyne. Vi guider og opmuntrer til at forsøge sig frem, og roser når det lykkes, så 

barnet får en følelse af at mestre og turde prøve igen: Barnet bliver opmærksom på egen læring.  I vugge-

stuen hælder børnene selv vand op. F.eks.: Et barn var lidt nervøs for at selv at hælde vand op. Vi øver sær-

ligt intenst og fortæller barnet, at det ikke gør noget at barnet spilder. Vi guider og støtter barnet, og efter 

et par dage mestre barnet færdigheden med stor glæde og stolthed over egen læring. 

 
2 Se kvalitetsrapport Dagtilbud 2016-2017 
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Vi skaber rammerne der giver børnene de bedste muligheder for at få erfaringer og lære sig selv at kende. Vi 

lader i høj grad børnenes egen lyst og initiativ bestemme indholdet i deres aktivitet/leg. Men hvis et barn 

altid søger det trygge og bliver i sin komfortzone, udfordrer vi barnet med nye muligheder og skubber lidt 

på. På den måde kan barnet erfare, at det godt kan mestre en ny ting. Det er altid en balance at skubbe på 

uden at skubbe for meget.  

Vi fokuserer på børnenes fejlmodighed. Vi viser børnene at vi voksne også kan fejle og vi viser børnene at vi 

også tør at være fejlmodige. Vi taler med børnene om, at ved at øve sig og fejle, kan man tilegne sig nye 

kompetencer. F.eks.: I storgruppen laver vi ofte små tegneopgaver, hvor børnene skal tegne ud fra et be-

stemt tema eller en oplevelse. En dreng var meget usikker overfor at skulle tegne og gjorde meget mod-

stand. Vi prøvede at støtte og opmuntre, og talte med ham om det at øve sig i noget, man synes er svært. 

Lidt efter lidt fik han mere og mere mod på at tegne, og blev bevidst om sin egen læring. Han blev til sidst i 

forløbet en meget ivrig tegner.  

Vi har en ”pædagogisk bagdør”, fordi børnene er på forskellige trin i deres udvikling, og i deres mod til at 

turde indgå i forskellige aktiviteter/situationer. For nogle børn kan den pædagogiske bagdør bestå i, at få 

lov til at være iagttager af en ny aktivitet de første gange. F.eks.: Et barn var bange for at komme ned i vo-

res kælder hvor vi har rytmik en gang om ugen. Vi tog barnet med i kælderen uden vi skulle lave rytmik, så 

rummet blev et trygt sted at være i. Efter et par besøg i kælderen uden rytmik ville barnet være med når der 

var rytmik og kælderen var nu et trygt sted, hvor nye færdigheder kunne øves.  

Den alsidige personlige udvikling handler ikke kun om at mestre nye færdigheder, men i høj grad om at lære 

sig selv at kende og at mestre følelser. I Bøgely vægter vi børnenes egen leg højt. Vi skaber rammerne og 

mulighederne ved at lave legegrupper, ved at opdele børnene, ved at frede legen og ved at guide i legen. Vi 

igangsætter legen for de børn, som har sværere ved at komme ind i legen selv. Gennem leg og fællesskaber 

med andre børn, får barnet den bedste mulighed for at lære sig selv at kende. F.eks. lærer de hvordan deres 

handlinger får betydning for andre, de lærer følelser at kende, f.eks. hvad gør det ved mig, at blive afvist, at 

grine med nogen, at have konflikter med de andre børn. De mestrer nye ting, som f.eks. at være igangsæt-

tere, at udsætte egne behov, at give og tage. De nye erfaringer giver dem en ny oplevelse af sig selv. 
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Social udvikling 
Udvikling af sociale handlemuligheder og deltagelsesformer foregår i sociale 
fællesskaber, hvor børnene kan opleve at høre til, og hvor de kan gøre sig er-
faringer med selv at øve indflydelse og med at værdsætte forskellighed. Dag-
tilbud skal ikke kun bidrage til at udvikle børns selvstændighed 
og evne til medbestemmelse men også deres forståelse for, indlevelse i og 
solidarisk handlen i forhold til andre. Gennem relationer til andre udvikler 
børn empati og sociale relationer, læringsmiljøet skal derfor understøtte 
børns opbygning af relationer til andre børn, til det pædagogiske personale, 
til lokal- og nærmiljøet, til aktiviteter, ting, legetøj m.m. (Den styrkede pæda-

gogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 38-39 og Masteren til en styrket pædagogisk læreplan)  
     

 

Pædagogiske mål for læreplanstemaet: 

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 res-
source, og som bidrager til demokratisk dannelse. 

 

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø børnenes sociale udvikling? 

I Bøgely arbejder vi med børnenes relationelle udvikling og ser det som en vigtig opgave i fællesskabet. 

Igennem forskellige aktiviteter og dagligdagsrutiner, øver vi børnene på at være opmærksom på hinanden 

og ligeledes se de forskellige kompetencer børnene hver især besidder. Vi opfordrer børnene til at hjælpe 

hinanden i f.eks. garderoben. Tur-tagning og ikke mindst at vente på at det bliver ens tur er vigtige kompe-

tence at besidde videre i livet.   

Eksempel: Et barn i garderoben kan ikke lyne lynlåsen i sin jakke. Barnet kalder på en voksen. Den voksne er 

ved at hjælpe et andet barn og siger hun vil komme om lidt. Imens er der et andet barn i garderoben der har 

hørt barnet, der har brug for hjælp, og spørger "Skal jeg hjælpe dig"? Lynlåsen bliver lynet og de kan sam-

men løbe ud på legepladsen. 

I barnets sociale udvikling ser vi legen som er et vigtigt element for barnets trivsel og sociale dannelse. Igen-

nem legen bliver de sociale kompetencer udviklet og det er i samspillet med andre børn at barnet lærer sig 

selv at kende. Her kan børnene eksperimentere med forskellige roller og det er igennem legen at børn finder 

redskaber til at mestre og forstå de udfordringer de møder på deres vej gennem livet. Når børnene leger, 

giver det mulighed for at prøve hinanden af og øve de sociale færdigheder. Det er herigennem børnene lære 

at forstå og løse konflikter.  Det kan ofte være nødvendigt at de voksne støtter og guider børnene i konflikt-

løsningen, sådan så konflikten bliver løst på en hensigtsmæssig måde. Konfliktløsningen er brugbar og lære-

rig i børnenes videre sociale kompetence udvikling.  Både i legen og ved konfliktløsning guider de voksne 

både ved at stå foran, ved siden af og bagved i situationen. F.eks.: Når de voksne byder ind i legen og beder 
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om en kop kaffe, så udvikler legen sig og flere børn byder ind og kommer med andet mad. Det åbner op for 

deltagelsmuligheder for børn der ikke vil opsøge lege selv. 

Eksempel: Der leges i vuggestuen. Under legen i legekøkkenet er der et barn der tager noget legetøj ud af 

hænderne på et andet barn. Barnet protesterer først, men det andet barn stopper ikke. Barnet græder nu og 

legen er stoppet. Den voksne der har fulgt med på sidelinjen guider og sætter ord på "Se hun bliver ked af 

det, når du tager tingene fra hende. Du kan få denne her i stedet for" Konflikten bliver løst og begge børn 

leger videre. 

Igennem vores dagligdagsrutiner, aktiviteter og legen, øver vi at man skal give plads til hinanden, lytte til 

hinanden og se andres behov.  Vi holder eksempelvis samlinger, venter på tur når der skal vaskes hænder, 

leger fællelege og spiller spil for at øve regler, samt lære at tabe. Vi øver børnene i at overholde regler, samt 

at overholde de aftaler børnene har lavet med hinanden i legen.   

Eksempel: Flere børn i børnehaven leger sammen på legepladsen. De leger en vild leg, hvor man godt må 

skubbe og holde fast i hinanden. Et nyt barn kommer og spørger om det må være med i legen. Et andet barn 

stopper op og forklare at det gælder om, at fange de andre, men hvis man synes det bliver for vildt og har 

brug for en pause, skal man sige stop og så skal de andre stoppe med at holde fast i én. 

Vi er opmærksom på at bruge de forskellige læringsrum, inde såvel som ude, til at styrke den sociale udvik-

ling. Vi deler børnene op i mindre grupper, som er med til at styrke børnenes relationer, skabe nye fælles-

skaber samt deltagelsesmuligheder. Vi skaber plads for børnene, til at se hinanden, eksempelvis ved at lave 

strukturerede legegrupper. Vi er bevidste om, hvem børnene sidder ved siden af ved måltidet og ligeledes 

bevidste om placeringen af børnenes garderober, og om der er børn som kan hjælpe hinanden i gardero-

berne. 

Eksempel: Børnene har fået nye faste pladser ved bordet for et par uger siden. To piger har fået plads ved 

siden af hinanden, de leger ofte med nogen andre fra stuen. Under måltidet bliver der talt om mange ting, 

de skiftes til at fortælle og lytte. Der bliver lavet aftaler på tværs af bordet, hvem man skal lege med og 

hvad der skal leges, inden vi om lidt skal på legepladsen.  Pigerne fjoller og griner sammen, én af dem har 

fortalt en sjov historie. De laver en aftale om, at de skal fjolle videre sammen ude på legepladsen. En ny spi-

rende relation er på vej.  

Alle tiltag er med til at styrke den sociale kultur i Bøgely, hvor de voksne er med til at vise vejen i fælleskab 

med børnene. 
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Kommunikation og sprog 
Børns kommunikation og sprog tilegnes og udvikles i nære relationer med 
barnets forældre, i fællesskaber med andre børn og sammen med det pæda-
gogiske personale. Læringsmiljøet skal understøtte børns kommunikative og 
sproglige interaktioner med det pædagogiske personale. De pædagogiske 
medarbejdere er sproglige rollemodeller for børnene, og børnene guides til 
at indgå i fællesskaber med andre børn. (Den styrkede pædagogiske læreplan, 

Rammer og indhold, s. 40-41)    

  

Pædagogiske mål for v, hinanden og deres verden. Det  

Pædagogiske mål for læreplanstemaet: 

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 kommunikere 
og sprogliggøre tanker, behov og ideer, som børnene kan anvende i sociale fællesskaber. 

skal understøtte, at alle børn opnår erfaringer med at kommunikere og sprogliggøre tanker, behov og 

ideer, som børnene kan anvende i sociale  

Furesø Kommune har et prioriteret indsatsområde3: 

• Børnenes sproglige udvikling; målet er at børn, der ved 3-årsvurderingen havde behov for fokuseret 

eller særlig sprogindsats, er det mere end halvdelen, der ved sprogvurderingen før skolestart, alene har 

brug for en generel sprogindsats. 

 

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø børnenes kommunikation og sprog? 

I vores læringsmiljø er det vigtigt, at der er tid og plads til dialogen mellem børn og voksne. Det gælder i alle 

dele af vores dagligdag i institutionen, både i rutinerne, i aktiviteterne og i børnemiljøet.  

Når vi har fokus på et tema, f.eks. såning og spiring, bruger vi sproget aktivt sammen med børnene, så de 

tilegner sig nye begreber og ord. Det samme gør vi, når børnene er optaget af noget, f.eks. ting de ser eller 

finder i skoven eller noget de er særligt interesserede i. Vi har dialog med børnene og de tilegner sig sprog 

og nye begreber. Det er vigtigt for os, at sprogtilegnelsen sker der, hvor læringsrummet er. F.eks. at tale om 

vejret og naturen, mens vi er fysisk tilstede i det. 

Vi skaber læringsrum i rutiner med plads til samtaler ved måltidet, i garderoberne, på toiletter og lignende. 

Ved måltidet skaber vi rum for dialoger, f.eks. kan vi tale om ferier, legerelationer, kommende arrangemen-

ter både i huset og i hjemmet, hvad vi får serveret til frokost denne dag, hvad børnene har lyst til at lege 

med, når de skal ud og lege. Vi sidder i mindre grupper med en voksen tilknyttet ved spisningen, så der der-

igennem skabes læringsmiljø, hvor der er plads til samtale. I garderoberne og på toiletterne skaber vi plads 

og ro til at samtale om f.eks. tøjets funktion eller hvad børnene er optaget af.  

 
3 Se kvalitetsrapport Dagtilbud 2016-2017 
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Når vi læser højt for børnene, taler vi om forside, bagside, ord, bogstaver osv., så de får en begyndende for-

nemmelse for skriftsprog. Det sidste år i børnehaven har vi ekstra fokus på bogstaver og skriftsprog. Når vi 

læser bøger eller lærer rim, snakker vi med børnene om, hvad ord betyder og hvad meningen er i f.eks. Half-

dan Rasmussens rim: Hvad skulle Åge have stegt på panden i stedet for tåen? Hvad er en kasserolle? Hvad 

er et havegærde? Hvorfor føder æslet en kylling i en ærtebælg? Og hvad hedder sneglen egentlig i "Marie-

hønen Evigglad"? De får pludselig øjnene op for, at det ikke bare er rim, man kan sige, men der også er leget 

med sproget. De hører og forstår de små sprogblomster, der medfører aha oplevelser og indforståede smil.  

I forhold til børnemiljøet, skaber vi tid, rum og mulighed for fordybelse af rollelegen, som er vigtig for børns 

sprogtilegnelse. Børnene tilegner sig sproglige kompetencer, når de leger med hinanden, taler med hinan-

den og forhandler med hinanden. Sprogligt støtter vi op om dette ved at tale med dem, om det der sker. 

F.eks. når det er svært, og der er brug for voksenstøtte. I de situationer sætter vi, sammen med børnene, ord 

på følelser og handlinger. Det er vigtigt, at vi er på sidelinjen og kan guide børnene. Det kan også foregå i 

efterfølgende samtaler med de lidt større børn, hvor vi f.eks. taler om venskaber og om at blive holdt uden-

for. 
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Krop, sanser og bevægelse 
Børn er i verden gennem kroppen, og når de støttes i at bruge, udfordre, 
eksperimentere, mærke og passe på kroppen – gennem ro og bevægelse – 
lægges grundlaget for fysisk og psykisk trivsel. Kroppen er et stort og 
sammensat sansesystem, som udgør fundamentet for erfaring, viden, 
følelsesmæssige og sociale processer, ligesom al kommunikation og 
relationsdannelse udgår fra kroppen. (Den styrkede pædagogiske læreplan, 

Rammer og indhold, s. 42) 

      

Pædagogiske mål for læreplanstemaet: 

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 bevægelsesglæde 
både i ro og i aktivitet, så børnene bliver fortrolige med deres krop, herunder kropslige fornem-
melser, kroppens funktioner, sanser og forskellige former for bevægelse. 

 

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø udviklingen af børnenes krop, sanser og 

bevægelse? 

I Bøgelys børnehus og dets omgivelser har vi stor mulighed for at indrette og bruge læringsmiljø, som kan 

understøtte børnenes mulighed for at bruge, udfordre og mærke kroppen og dens sanser. Både i rutiner, leg 

og aktiviteter. F.eks. rutiner omkring bleskift og spisetid i vuggestuen, hvor børnene øver sig i at kravle op 

og ned af trip-trap stole/taburetter og pusleborde med hjælp fra de voksne. Derved støtter vi børnene i at få 

erfaringer med, hvad deres kroppe kan, og børnene spejler sig i hinanden, aflæser de andres kropslige ud-

tryk og oplever, hvad andre kan; ”kan du det – kan jeg også det?”. 

Vi udfordrer både vuggestue- og børnehavebørnene med motoriske baner med forskellige materialer: I 

gangarealerne og i kælderen har vi sanse-motoriske baner, der er tilgængelige for alle børn. Børnene kon-

struerer ofte selv forskellige baner og styrer dermed sværhedsgraden. Dvs. de bruger deres egen kropslige 

forståelse i konstruktionen ”Hvad kan jeg? Hvad vil jeg gerne prøve?”. Børnene kan styrke deres vestibulære 

sans på snurrestolen og øve deres balance på forhindringsbanen. De forskellige materialer stimulerer den 

taktile sans. Børnene er sammen i fællesskaber på tværs af stuerne og har øje for hinanden og hinandens 

fysiske kompetencer. 

Eksempel: Nogle af de større børn er i gang med at lave og bruge sansebanen. Et barn siger: ”Hov vent lige 

lidt nu kommer de små. Vi skal lige have denne her lidt længere ned, så de små også kan være med”. 

Eksempel: Et barn har taget strømperne af. Han træder på en pude med prikker med den ene fod ”når jeg 

står her, gør det ondt”. Med den anden fod står han på en pude uden prikker; ”denne her er blød”. 

I kælderen har vi et større areal med et godt underlag med mulighed for mange forskellige fysiske udfoldel-

ser. Vi leger, løber, hopper, slår kolbøtter, kravler, triller som rullepølser, puster med fjer mm. og børnene 

glæder sig altid til at komme derned. De bliver motiveret til bevægelse, de mærker deres kroppes reaktioner, 
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de smitter hinanden med deres glæde og de får øget bevidsthed om deres kroppes formåen. Ofte slutter vi 

af med at ligge på ryggen og slappe af med en ærtepose på maven; at mærke roen i kroppen er også en ud-

fordring, som udvikler kropsidentiteten.  

Eksempel: Børnene ligger forholdsvis stille, nogle med lukkede øjne. En siger ”mine fødder er helt stille”. En 

anden; ”min mave er sulten”. 

Ude på legepladsen har vi både små motorcykler, løbecykler og store trehjulede cykler. De trehjulede cykler 

indbyder til eksperimenterende samarbejde, f.eks. ved at en skubber den tunge cykel, eller sidder bagpå, 

hvorved den bliver ekstra tung at trække. Løbecyklerne bliver bl.a. brugt til racerløb, hvor der er fuld fart på 

rundt på de små veje på legepladsen. Løbecyklerne bruger vi også i skoven, hvor der er forskelligt terræn, og 

børnene udfordres i mestringen af kroppens styrke og formåen, når det går op og ned af bakke. 

Eksempel: Nogle af de 2/3-årige er på cykeltur i skoven. Da de er næsten hjemme, siger et af børnene: ”Min 

krop er træt”. 

Vi bruger skoven på alle tider af året, både vuggestuen og børnehaven, hvor vi klatrer i træer, løber op og 

ned af bakker, mærker skovbunden, mærker vinden og ser de forskellige årstider, der skifter, lytter til dyre-

lyde og dufter skovens forskellige årstider.  

Eksempel: Vi er på tur til den store bakke, efterhånden kommer alle op på toppen. Nogen børn vælger at 

løbe ned. Vi ser to børn som sætter sig ned og kurrer på numsen, en ruller ned, nogle løber og de sidste ser 

situationen an. Børnene tilpasser selv niveauet og mærker kroppens formåen. Vi understøtter børnene, 

nogle skal udfordres og guides, nogle klarer det fint selv: Et barn løber hele vejen ned, og ud over næste 

kant: ”Så I mig, jeg havde fuld fat på?!!” 

Legepladsens naturlige læringsmiljø med f.eks. sand, jord, vand, mudder og planter udvikler og udfordrer 

børnenes sanser. De eksperimenter og opdager; vuggestuebørnene mærker (og smager!) på sandet, de hop-

per i vandpytterne til alt vandet er væk, de mærker, de bliver våde, de smager på ærter, jordbær (også før 

de er modne) og mynte (og bruger det i deres leg). Nogle børn maler sig selv og hinanden med mudder i an-

sigtet, mens det for andre er en udfordring at øve sig i at få mudder på hænderne, uden at det føles alt for 

ubehageligt. Alt i alt et læringsmiljø med masser af udfordring både motorisk og sansemæssigt og vi arbej-

der meget med at følge børnenes spor i processerne.  

Eksempel: To børn kommer ind fra legepladsen og siger glade: ”Mathilde er malet i hovedet (med mudder), 

det er mig som har gjort det!”. 

Alt ovenstående er udvalgte eksempler, men der er også alt det andet, som opstår naturligt i løbet af en 

dag, enten som rammesatte aktiviteter eller børneinitierede lege: Børnene bygger med bløde klodser og la-

ver i stedet for et tårn nu en bane, som de prøver at gå på. Børnene leger med vores hjemmelavede model-

lervoks, mærker og sanser. Børnene foreslår vi synger ’Lille sorte kat’, og vi kravler rundt på gulvet som 

katte. Børnene smager og dufter til ingredienserne i mad der serveres i Bøgely. Vuggestuebørnene spiser 

med fingene før de bruger bestik, smager og sanser. Børnene drejer rundt på gyngen på legpladsen og mær-

ker de bliver svimle. Vuggestuebørnene sidder på den store gynge, bliver gynget og mærker roen.  
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Natur, udeliv og science 
Naturoplevelser i barndommen har både en følelsesmæssig, en kropslig, en 
social og en kognitiv dimension. Naturen er et rum, hvor børn kan eksperi-
mentere og gøre sig de første erfaringer med naturvidenskabelige tænke- og 
analysemåder. Men naturen er også grundlag for arbejdet med bæredygtig-
hed og samspillet mellem menneske, samfund og natur. (Den styrkede pæda-

gogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 44 - 45)  

  

  

Pædagogiske mål for læreplanstemaet: 

1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn får konkrete erfaringer med na-
turen, 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 opmærk-
somhed. 

 

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø, at børnene gør sig erfaringer med natur, udeliv 

og science? 

I Bøgely er naturen en del af vores dagligdag. Vi bruger legepladsen og skoven som aktive læringsrum. Her 

får børnene mulighed for at tilegne sig viden og kendskab til naturen og naturfænomener. Nogle ting erfa-

rer børnene helt af sig selv, f.eks. at jord og vand bliver til mudder, som er dejligt at sanse og lege med, an-

dre ting erfarer de gennem aktiviteter og oplevelser de bliver præsenteret for. I Bøgely forsøger vi at skabe 

rammer for og at få øje på de små oplevelser i dagligdagen, som kan give natur- og scienceoplevelser 

 Vi laver faste årlige aktiviteter som f.eks. at så grøntsager og urter, med alt hvad det indebærer af pasning 

og efterfølgende høstning af vores udbytte. Vi følger børnenes spor og bakker op om deres initiativer og in-

teresser, f.eks. sætter remedier til rådighed for deres indsamling af småkryb til små insektbo, og vi studerer 

det sammen med børnene. Vi kigger på småkryb i vores mikroskoper.  Vi har redekasse som vi kan følge på 

video. Vi følger hele processen fra fugleforældrene bygger rede, til der bliver lagt æg og ungerne kommer ud 

og udvikler sig til at være klar til at flyve hjemmefra. F.eks.:  Imens vi ser på live film fra redekassen er der 

pludseligt et barn der udbryder, ”ad der kommer noget hvidt tyggegummi ud af numsen på ungerne”, fugle-

forældrene tager det i munden og flyver ud med det. Her blev vi beviste om at fugleunger også skider og at 

forældrefuglene tager skidtet med sig ud af redekassen. 

Vi tager naturen med indenfor i form af børnenes samlinger fra naturen eller i forsøg med naturfænome-

ner(science). F.eks.: I vuggestuen lagde de en rødbedetop i vand, observerede, at den spirerede og spiste 

spirerne. F.eks.: I børnehaven fandt børnene spirende bog i skoven. Vi plantede dem i jord, sand og papir, 

for at se om de kunne vokse videre i de forskellige materialer.  
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Desuden er vi meget optaget af bæredygtighed, og laver sammen med børnene affaldssortering i institutio-

nen og affaldsindsamling i naturen. Både i vuggestuen og i børnehaven sorterer børnene madrester for sig 

og engangsvaskeklude for sig. Når børnene finder noget skrald i naturen, må de når de kommer tilbage til 

Bøgely lægge det i den rette affaldsbeholder og derefter må de vælge en kastanje og putte den i et plastik-

rør, for at gøre det visuelt, hvor meget affald vi sammen har samlet. Vi har altid en pose med i skoven til 

skrald, da børnene er meget optaget af at samle det skrald op, vi finder. 

Når vi er i skoven, er børnene meget aktive og nysgerrige. De løfter sten og grene for at finde småkryb. De 

kommer ofte til os voksne, hvis de har fundet noget interessant, som vi sammen studerer. De mærker og 

sanser naturen, og vi oplever, at børnene i deres tid i Bøgely får en fortrolighed med skoven. De får mulig-

hed for at lære hvad vi kan bruge naturen til og hvordan vi skal passe på den.  

F.eks.: Det er sommer og vi laver en udendørs sanseaktivitet med børnene i vuggestuen. Vi har sat 4 store 

plastikspande på fliserne. Vi har kommet vand i den ene spand, sand i den anden, jord i den tredje og blade i 

den fjerde. Børnene har bare tæer og går fra den ene spand til den anden. I hver spand sanser børnene med 

fødderne. Nogen børn er meget koncentrerede, andre griner.  
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Kultur, æstetik og fællesskab 
Kultur er en kunstnerisk, skabende kraft, der aktiverer børns sanser og følel-
ser, ligesom det er kulturelle værdier, som børn tilegner sig i hverdagslivet. 
Gennem læringsmiljøer med fokus på kultur kan børn møde nye sider af sig 
selv, få mulighed for at udtrykke sig på mange forskellige måder og forstå de-
res omverden. (Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 46) 

      

 

Pædagogiske mål for læreplanstemaet: 

1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn indgår i ligeværdige og forskellige for-
mer 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 ople-
velser, 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. 

 

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø, at børnene gør sig erfaringer med kultur, æstetik 

og fællesskab? 

I Bøgely arbejder vi med at skabe læringsmiljøer, som giver børnene mulighed for at afprøve og eksperimen-

tere med forskellige udtryksformer. Vi introducerer eventyr på tværs af stuerne, f.eks. Den lille Rødhætte og 

De tre Bukke Bruse. Vi tilpasser oplevelsen omkring fortællingen til børnenes alder, og de får bagefter mulig-

hed for selv at fortælle/lege/tegne/male/filme deres egen version og udtryk, evt. med udklædning. De spej-

ler sig i hinanden, og vi guider og støtter børnene i processen, så de mærker, at de er en del af et skabende 

og eksperimenterende fællesskab. 

Eksempel: I vuggestuen leger et barn med klodserne fra De tre Bukke Bruse. Han stiller klodserne op og for-

tæller og leger historien på sin egen måde. Et andet barn kommer og vil være med, han bliver en af gederne 

og sammen siger de: ”Det som tramper på min bro?”. 

Vi har også flere gange haft besøg af et Hatteteater, hvor en enkelt skuespiller er med til at forme og skabe 

fortællinger sammen med børnene. Børnene vælger en hat og dermed en rolle i fortællingen. De bliver 

guidet af skuespilleren ift. hvad de skal sige og gøre. Undervejs udvikler fortællingen sig og børnene bliver 

præsenteret for noget spændende og udfordrende, måske på grænsen til at være lidt farligt. Noget sjovt, 

noget med følelser og også noget ret fjollet. I fællesskab bliver der så skabt en fortælling med børnenes in-

put, dvs. fortællingen bliver tilpasset de deltagende børn, og de er medskaber. Det er ikke alle børn, der har 

lyst til at være lige meget på, og det bliver der taget hensyn til i processen.  

Eksempel: Fem børn bliver valgt til den første fortælling og de vælger en hat. Skuespilleren spørger et barn, 

der har taget en politilignende hat på; ”hvem er du?”. Barnet svarer "jeg er buschauffør". Samme hat bliver 

herefter brugt i flere forskellige fortællinger, men har nu en ny rolle, som for eksempel pilot, politi og post-

bud. Børnene får her mulighed for at udtrykke sig og eksperimentere med historien. 
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Vi har desuden i Bøgely et samarbejde med forældrebestyrelsen og via dem alle forældrene. Forældrene be-

taler til en kulturkasse. De penge der bliver indsamlet der, giver os mulighed for, for eksempel at komme ud 

og se teater eller have et forløb med en musiker eller anden kunstner i Bøgely, til glæde for børnene. 

Vi har bl.a. haft et musikforløb med en musiker, der havde en masse instrumenter med. Børnene måtte 

bruge instrumenterne og i fællesskab lavede vi rytmer, vi lavede fortællinger med instrumenterne og bør-

nene fik herigennem kendskab til instrumenter fra andre dele af verden.  Børnene oplevede musik i forskel-

ligt tempo, fik erfaringer med hvad gør musikken ved os, og at lydene kan beskrive en følelse.  

Eksempel: En børnegruppe sidder i en halvcirkel. Alle børn har fået et instrument og musikeren fortæller en 

historie. Børnene skal nu lave lyde med deres instrument, så det passer ind i historien. Det er struktureret og 

går på tur, så ikke alle børn spiller på samme tid. Et barn har fået et instrument med en masse metalpinde 

hængende ned og spiller på den og siger "det lyder næsten som et eventyr". Et andet barn siger "det her in-

strument lyder som en farlig trold". 

I vores hverdag får børnene mulighed for at udtrykke sig kreativt med musik og være nysgerrige sammen, 

når vi går i kælderen og spiller musik sammen. En aktivitet stuerne på skift har hver uge. 

I Bøgely snakker vi meget om vores familier og hvor forskellige eller ens de er. Børnene og de voksne fortæl-

ler om hvem der bor i deres familie og hvordan deres hjem ser ud. Eksempel: Børnene på en børnehavestue 

har lavet hver deres tegninger/billeder af deres familie. Nogen har mange søskende og nogen er enebarn. 

Nogle børn har kæledyr. Nogle har to mødre og nogen en mor og ingen far. Nogle børn har to hjem fordi 

deres forældre er skilt. I vuggestuen har hvert barn også et billede af sin familie med billeder hjemme fra af 

forældre og søskende. Der snakkes med børnene ud fra disse billeder og barnet kan nemmere vise det vig-

tige frem om dem selv. De større børn spørger ind til hinandens familier og sammenligner med deres egen. 

Det får børnenes øjne op for at andres liv kan være andersledes end det de kender hjemmefra. Der er også 

mange ligheder og fælleskaber de bliver gjort opmærksomme på.  

På samme måde snakker vi også om traditioner i familien og om at nogen af os gør det samme til jul og på-

ske og andre af os noget andet. F.eks.: Børnene fortæller og vi lytter til hinanden og stiller spørgsmål. Nogle 

børn fra andre kulturer eller med forældrene fra andre lande, fortæller hvordan de holder jul eller nytår. Ek-

sempel: Vi hørte at en familie havde besøg af julemanden til nytår og at den fest var meget større og vigti-

gere for dem end den jul de fleste i børnegruppen holder.  

Ved Bøgelys traditioner gør vi meget ud af forberedelse og fortæller, hvad der skal ske. Vi fortæller histori-

erne, baggrundene og værdierne bag traditionen, og hvorfor vi holder dette i Bøgely. Det gælder både dan-

ske højtider, som er fælles i hele landet, men også vores egne traditioner som f.eks. blomsterdag og som-

merfest. Vi lægger vægt på værdierne i de fælles oplevelser og at vi hver især kan bidrage med vores per-

sonlige del i det fælles. Vi har også altid sange, der passer til traditionerne og gentager disse hvert år, så der 

er genkendelse for børnene. De større børn kan fortælle om deres oplevelser fra sidste år og hjælpe de yngre 

børn i gang. Vi laver også noget kreativt der passer til det vi er i gang med f.eks. klippe og tegne julepynt 

eller male lygter til lygtefesten og dekorerer vinduerne med papirblomster op til blomsterdagen. Børnene 

mærker at de er med til at skabe noget og bruger deres fantasi og kreative evner. 
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Vi synger meget med børnene. I vuggestuen synger de meget i løbet af dagen, f.eks. når børnene selv be-

gynder eller ved faste rutiner f.eks. på badeværelset. Vi synger ved morgensamling og mødes en gang om 

ugen og synger alle 3 vuggestuegrupper sammen. Her er både børn og voksne med til at vælge sangene, og 

børnene viser hvad de kan og har øvet på. I børnehaven synges der ved samling på stuerne, og vi mødes 

fælles ude f.eks. ved bålet og synger sammen. Det er ofte de samme sange vi synger og holder fast i nogle 

traditionelle sange for huset, som alle kender. Børnene er også med til at vælge sangene stue for stue. San-

gen er også samlingspunktet for alle i hele Bøgely, når vi ved særlige anledninger samles omkring vores 

store redegynge og synger sammen. Dette giver i alle sammenhænge en stor fællesskabsfølelse for børnene 

og sammenhold for alle. 

Bøger, historier og oplæsning er også en vigtig del af Bøgelys hverdag. Bøger står fremme på alle stuer og 

børnene kan selv sætte sig og kigge i dem, eller en voksen læser højt. Børnene samler sig ofte flere omkring 

bøgerne og hygger sig sammen og læser og snakker om historierne. De voksne læser højt for børnene enten 

i små grupper eller for hele stuen. De samme bøger bliver læst mange gange og børnene elsker genkendel-

sen. Eksempel: Børnene har hørt en historie mange gange, der indeholde mange gentagelser. Nu når den 

bliver læst op, overtager børnene selv fortællingen og fortæller dele af historien højt, og den voksne bliver 

overflødig i selve historiefortællingen.  

 

 

 

ål for læreplanstemaet: 

3. 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.  

4. 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. 
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Evalueringskultur 
Dagtilbudslederen har ansvar for at sikre en løbende pædagogisk dokumen-

tation af sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og børne-

nes trivsel, læring, udvikling og dannelse. Dokumentationen anvendes i lø-

bende evalueringer, som led i en evalueringskultur, der udvikler og kvalifice-

rer det pædagogiske læringsmiljø. Mindst hvert andet år evalueres den pæ-

dagogiske læreplan med henblik på at udvikle arbejdet. Evalueringen offent-

liggøres. (Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 50-51)  

 

Sådan beskriver Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, opgaven omkring evaluering i 

dagtilbud. Der bliver slået fast, at den pædagogiske dokumentation skal bruges til, at udvikle og kvalificere 

det pædagogiske læringsmiljø for derigennem, at øge børns trivsel, læring, udvikling og dannelse. Den lø-

bende evaluering er et redskab for de pædagogiske medarbejdere og indgår i en evalueringskultur. Dagtil-

buddets læreplan skal evalueres hvert 2. år og skal beskrive sammenhængen mellem det pædagogiske læ-

ringsmiljø og børns trivsel, læring, udvikling og dannelse. 

Evaluering, kriterier og komplekse sammenhænge 

Evaluering er et redskab der kan bidrage til at vurdere, udvikle og kvalificere pædagogisk praksis. At evalu-

ere eller at vurdere et pædagogisk læringsmiljø kræver dialoger om hvad der er god kvalitet i læringsmiljøet 

og hvordan det gode pædagogiske læringsmiljø har betydning for børnene. Dialoger om kvalitet af pædago-

gisk praksis er vigtige og medvirker til, at gøre kriterier for evalueringer tydelige. Kvalitet forstået som hvad 

børnene skal have med sig og hvordan læringsmiljøet skal tilrettelægges, så det understøtter bedst muligt 

Disse dialoger foregår blandt de pædagogiske medarbejdere og involverer dagtilbuddets forældrebesty-

relse. De pædagogiske medarbejdere tilrettelægger det pædagogiske læringsmiljø efter de antagelser de 

har om, på hvilke måder læringsmiljøet bidrager til børns trivsel, læring, udvikling og dannelse.  

Dialoger om pædagogisk praksis skaber mulighed for refleksion og læring om egen praksis og mulighed for 

at justere denne. De pædagogiske medarbejdere vil opleve sådanne dialoger som meningsfulde måder at 

anvende evalueringer på.  

Pædagogiske medarbejdere skal træffe mange vurderinger, beslutninger og handlinger i løbet af en dag. 

Mange handlinger sker hurtigt og baserer sig på de pædagogiske medarbejderes professionelle dømme-

kraft; en erfaringsbaseret fornemmelse for hvad der sker og hvad der er vigtigst. I situationen kan der altid 

handles anderledes og refleksion over praksis er derfor central. I nuet er der sjældent tid og rum for reflek-

sion, drøftelser og refleksion må ske efterfølgende og skal dokumenteres, fx noteres, for at kunne indgå i en 

senere systematisk evaluering og kunne give støtte til forandringer af handlinger og praksis. Pædagogisk 

praksis udfolder sig i komplekse processer, hvor både børn og voksne har intentioner med de handlinger og 

interaktioner der finder sted. I pædagogisk praksis er der ikke er entydighed mellem indsats og resultat; 

konteksten og de konkrete menneskers handlinger og beslutninger har betydning for hvad der sker i sam-

spillet. Evalueringer af pædagogisk praksis skal kunne rumme denne kompleksitet. Når man evaluerer sæt-

ter man særligt lys på en del af det pædagogiske læringsmiljø, velvidende at man ikke kan indfange alt det 
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børn oplever over hele dagen. De pædagogiske medarbejdere udvælger altså et særligt fokus for evaluerin-

gen af det pædagogiske læringsmiljø. Dette fokus beskrives i læringsplatformen. 

 

Evaluering; kultur, kompetence og kapacitet 

Den styrkede pædagogiske læreplan fremhæver, at dagtilbudslederen er ansvarlig for at etablere en evalu-

eringskultur i dagtilbuddet. En evalueringskultur forstår vi som en sammenhængende tilgang til evaluering 

og praksis, hvor evalueringer bidrager til udvikling af kvaliteten af den professionelle praksis. En evalue-

ringskultur kræver at dagtilbuddet har udviklet evalueringskapaciteter.  

Evalueringskapaciteter forstået som, at arbejde refleksivt med egen evalueringspraksis med henblik på, at 

blive bedre til at evaluere, til at anvende og omsætte evalueringer til et løft den pædagogiske kvalitet. 

Struktur og organisering af de pædagogiske medarbejderes arbejde med didaktik; med planlægning, doku-

mentation og evaluering af pædagogisk praksis samt parathed og kompetence til sammen at reflektere 

over hinandens praksis og til at ændre denne, styrker en evalueringskultur. For at understøtte dagtilbudde-

nes arbejde med at opbygge en evalueringskultur anvender Furesø Kommune nogle fælles redskaber. 

Fælles redskaber i Furesø Kommune 

Furesø Kommunes dagtilbud anvender Læringsplatformen som didaktisk redskab. Her planlægger, analyse-

rer, udvikler, dokumenterer og evaluerer de pædagogiske medarbejdere igangværende pædagogiske for-

løb, rutinesituationer samt børnekulturen. Læringsplatformen understøtter den løbende systematiske eva-

luering. Dokumentation der indgår i evalueringer kan antage mange former: Interviews af børn, læringsfor-

tællinger, fotos, børns tegninger, video, observationer, udstillinger, relations skemaer; barn-barn eller barn-

voksen, logbøger eller skemaer til registrering. 

Furesø Kommune understøtter arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan med Læringslaboratorier. 
I læringslaboratorierne mødes dagtilbudsledere og faglige fyrtårne og udvikler, sparrer og henter ny inspira-
tion og viden til det fortsatte arbejde med den pædagogiske læreplan. 

Furesø Kommune anvender KIDS, et redskab til Kvalitetsudvikling I Dagtilbud, KIDS ligger tæt op af det pæ-

dagogiske grundlag og de 12 mål der vedrører de 6 læreplanstemaer. KIDS indgår i det pædagogiske tilsyn 

og anvendes af dagtilbud til inspiration til udvikling af kvaliteten af deres pædagogiske praksis. I de syste-

matiske evalueringer kan dagtilbud med fordel hente inspiration i KIDS.  

I Furesø Kommune arbejder vi ud fra Læreplansløjfen, der binder politiske prioriteringer, pædagogisk prak-

sis og videndeling og tilsyn sammen, se mere senere. 

Hverdagsevaluering, løbende systematisk evaluering og evaluering hvert 2. år 

I Den styrkede læreplan er det beskrevet hvordan dagtilbud løbende skal evaluere på hvilke måder lærings-

miljøet understøtter børns trivsel, læring, udvikling og dannelse samt at dagtilbuddets læreplan skal evalue-

res hvert 2. år.  

 

Tre niveauer af evaluereringer, der bidrager og kvalificerer hinanden, indgår i arbejdet med læreplanen.  
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Hverdagsevalueringer 

Hverdagsevalueringer er de uformelle og spontane refleksioner om evaluering som de pædagogiske medar-

bejdere gør sig, når de holder pause, har sovetime eller er på vej hjem fra arbejde. Disse evalueringer rum-

mer vigtige observationer og refleksioner og kan bidrage til de løbende systematiske evalueringer af pæda-

gogiske forløb og af det pædagogiske læringsmiljø. For at fastholde hverdagsevalueringerne gør de pæda-

gogiske medarbejdere notater ud fra spørgsmål: 

 

 

 

 

 

 

 

Løbende og systematiske evalueringer 

Notater fra hverdagsevalueringer indgår i de løbende og systematiske evalueringer som Læringsplatformen 

understøtter. Rammer og struktur for de systematiske evalueringer skaber dagtilbudslederen lokalt. 

De systematiske evalueringer finder sted på møder hvor relevante pædagogiske medarbejdere deltager. 

Læringsplatformen er rammen for indsamling af data og dokumentation og kobler hverdagsevalueringer 

med løbende systematiske evalueringer.  

Læringsplatformen rummer en spørgeguide der understøtter analysen af praksis: 

• Børns udbytte ifht. beskrevne mål og det pædagogiske grundlag 

• Børns oplevelser og børns perspektiv 

• Hvad viser forløbet om vores refleksioner om valg af indsatser?  

• Hvad viser evalueringen af nyt, overraskende og spændende? 

• Hvad har vi voksne lært?  

• Hvad vil vi vide mere om? 

• Hvad tager vi med til næste forløb?  

Dagtilbudslederen understøtter at den systematiske evaluering anvender dialogmetoder der bringer flere 

perspektiver frem og som fremmer udvikling af nye forståelser og ideer. 

 

Hverdags-evalueringer
Løbende systematiske 

evalueringer i 
Læringsplatformen

Evaluering af læreplanen 
hvert 2. år

• Hvad forløb godt? 

• Hvilke intentioner havde børn/voksne? 

• Hvad fik børn/voksne ud af forløbet? 

• Hvilke nøgleord dukker op? 



33 
 

I processen med løbende og systematiske evalueringer kan dagtilbud arbejde med forskellige lyttepositio-

ner. Forskellige pædagogiske medarbejdere holder særligt øje for: 

• Børneperspektiv i forløbene 

• Guldkorn der rummer vigtig viden og læring 

• Det der er vigtigt at formidle og dele viden omkring 

• Hvilke begrænsninger eller udgrænsninger børnene møder i forløbet 

De opmærksomheder som medarbejderne fra forskellige lyttepositioner får, indgår i dialogerne. 

 

Evaluering af læreplanen hvert 2. år 

Evalueringer fra Læringsplatformen, både fra hverdagen og de systematiske evalueringer af det pædagogi-

ske læringsmiljø indgår i evalueringen af den pædagogiske læreplan, der gennemføres hvert 2. år. Evalue-

ringen gennemføres af dagtilbudsleder samme med de pædagogiske medarbejdere med funktionen: fagligt 

fyrtårn og involverer de øvrige pædagogiske medarbejdere. Tilsynsrapporten og den udviklingsplan som 

dagtilbuddet laver på baggrund af tilsynet samt evalueringer fra Læringsplatformen, udgør data for evalue-

ringen af dagtilbuddets pædagogiske læreplan hvert 2. år. 

Evalueringen hvert 2. år tager form af en metaevaluering. En sammenfatning og en analyse af evalueringer 

fra læringsplatformen og inddrager feedback fra tilsynsrapporten.  

Metaanalysen sætter lys på mønstre, sammenhænge, udeladelser i relation til: 

• Mål og formål jf. det pædagogiske grundlag 

• Teori og antagelser 

• Børneperspektivet 

• Læring for de pædagogiske medarbejdere 

• Er der noget i det pædagogiske læringsmiljø der med fordel kan justeres?  

• noget fysisk, strukturelt eller med hensyn til organisering;  

• noget processuelt, relationelt i forhold til pædagogiske forløb, rutiner eller børnekultur 

 

Oversigt over evalueringen hvert 2. år: 

Den viden om det pædagogiske læringsmiljø og om børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse som 

analysen og metaevalueringen frembringer, danner afsæt for drøftelser om justering af den pædagogiske 

læreplan. I disse drøftelser har dagtilbudslederen for at inddrage forældrebestyrelsen. 

Evalueringer fra Læringsplatform 

 

 

 

 

Inddragelse af forældrebestyrelsen 

Analyse 
Metaevaluering 

Justering 

af lære-

plan 

Tilsynsrap-

port og 

udviklings-

plan 
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Forældrebestyrelsen inddrages omkring udarbejdelse, evaluering og opfølgning af den pædagogiske lære-

plan. I Furesø Kommune udarbejder dagtilbudsleder, faglige fyrtårne og pædagogiske medarbejdere et op-

læg til forældrebestyrelsen til brug ved evalueringen af den pædagogiske læreplan hvert andet år. 

Oplægget består af en metaanalyse af data fra Læringsplatformen og udgør en samlet vurdering af det pæ-

dagogiske læringsmiljø: Der præsenteres udvalgte eksemplariske pædagogiske forløb, rutinesituationer og 

børnekultur der både repræsenterer succesfulde forløb og forløb hvor der er udviklingsmuligheder.  Eksem-

plerne dækker det pædagogiske grundlag og de tolv mål for de seks læreplanstemaer. Forældrebestyrelsen 

har en dialog om oplægget og evaluerer den pædagogiske læreplan, herunder om der er principper for det 

pædagogiske læringsmiljø der ønskes justeret eller prioriteret. 

På baggrund af forældrebestyrelsens refleksioner og evaluering, samt medarbejdernes evaluering, beslutter 

dagtilbudsleder sammen med faglige fyrtårne den endelige justering af dagtilbuddets pædagogiske lære-

plan. 

 

Læreplanssløjfen 

Samspillet mellem politiske prioriteringer, de pædagogiske læreplaner, praksis og tilsynet illustrerer Furesø 

Kommune i Læreplanssløjfen: 
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År 2: 2022
Formidling 
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laboratorium
Januar 2021 Lærings-
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laboratorium
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2022

Læreplanssløjfen 2021– 2022
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pædagogiske 

tilsyn 
1. Halvår 2022

Politisk 
drøftelse af 
kvaliteten i 
dagtilbud

sensommer 2022

Samrådsmøde 
om kvaliteten 

i dagtilbud 
Efterår 2022

Evaluering af 
den 

pædagogiske 
læreplan
Forår 2022

Læringsfestival
September 2021

Dagtilbuds
Seminar
nov. 2021Dagtilbuds

Seminar
nov. 2022
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”Læreplanssløjfen” forbinder arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan, de pædagogiske tilsyn og 

formidlingen af det pædagogiske arbejde til bestyrelser, politikere og forvaltning. På baggrund af læring fra 

de foregående 2 års indsatser, prioriterer politikerne eventuelt temaer som dagtilbud arbejder med de føl-

gende 2 år. Disse temaer omsætter dagtilbudsledere og medarbejdere i forvaltningen til elementer der kan 

indgå i det pædagogiske læringsmiljø. Lokalt kobler det enkelte dagtilbud disse temaer til de principper som 

forældrebestyrelsen har besluttet. Dagtilbudsleder og faglige fyrtårne præsenterer et bud for de pædagogi-

ske medarbejdere der sammen laver den endelig planlægning.  

Læringslaboratorier tilbyder læreprocesser hvor antagelser, som praksis hviler på, undersøges og hvor der 

udvikles ny praksis i fællesskab, baseret på nye antagelser. I læringslaboratorier arbejder dagtilbudsledere 

og faglige fyrtårne med at forandre, forbedre og innovere på fælles praksis. På læringslaboratorier sker vi-

dendeling, indhentning af ny viden og nye erfaringer, planlægning af nye prøvehandlinger og der hentes 

inspiration fra de andre deltagere. Læringslaboratorierne veksler mellem debatter, sparring, refleksive te-

ams og faglige input mv.  Furesø Kommune samler dagtilbudsledere og faglige fyrtårne fra alle kommunale 

og selvejende dagtilbud, ca. 4 gange om året til læringslaboratorier. 

Dannelses- og læringsfestival afholdes hvert 2. år og inddrager medarbejdere, forældrebestyrelser og politi-

kere i videndeling og dialoger om kvalitet i dagtilbud. Dannelses- og læringsfestivallen er både dagtilbud, 

skole og FFO. Eksempler på praksis i dagtilbud, skole og FFO samt praksis omkring overgangen mellem dag-

tilbud og FFO-skole præsenteres og deltagerne indgår i dialoger om erfaringer og læring fra praksis. 

En dagtilbudsstatus udarbejdes af forvaltningen hvert 2. år og udtrykker kvalitet i dagtilbud, både i form af 

det ”tællende” og det ”fortællende”. Det tællende repræsenterer de data der kan kvantificeres og udtryk-

kes med tal, fx resultater af sprog- og trivselsvurderinger, af ressourcer der tilgår dagtilbudsområdet, af 

data omkring medarbejdere, fx uddannelse og fravær. Det fortællende indgår også i dagtilbudsstatussen, i 

form af læringsfortællinger, af videndeling fra dannelses- og læringsfestivallen. Dette fortællende er data 

der ikke kan kvantificeres uden at det væsentlige, at de dilemmaer praksis lever i og den læring om kvalitet 

de pædagogiske medarbejdere har gjort sig reduceres. Det fortællende kan fastholde kompleksiteten i den 

pædagogiske praksis. 

 

Hvordan vil vi sikre at hverdagsevalueringer tilfører vigtig viden til de løbende og systematiske eva-

lueringer, af sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og så børnenes udbytte? 

Hvordan afspejler jeres pædagogiske læringsmiljø det pædagogiske grundlag og målene for de seks 

temaer? 

Hvordan udvikler vi evalueringskapaciteter, hvor har vi særligt behov? Og hvordan skaber vi en eva-

lueringskultur, som udvikler og kvalificerer vores pædagogiske læringsmiljø?  

I Bøgely arbejder vi hele tiden med at optimere vores evalueringskultur. Vi bruger vores personalemøder til i 

det store fællesskab at evaluere de fælles projekter, vi har gang i. Vi deler mødet op, så vi evaluere et igang-

værende projekt, her får vi øje på hvilken læring vi har fået indtil nu, og hvad der skal ændres på, fastholdes 

og arbejdes videre med i næste fase af projektet. Først efter evalueringen går vi videre til at planlægge det 

videre forløb. Evalueringen fylder 1/3 del af hvert personalemøde og ligger altid forud for planlægning af 

næste periodes arbejde. Vi benytter os af det evalueringsredskab der er udviklet i Furesø, PEF. 
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Alle stuer har stuemøder hver 2. uge. Her bliver børnene gennemgået og vi får øje på om der er tiltag der 

skal igangsættes eller stoppes. Det er også her vi evaluere projekterne lokalt på stuen og arbejder på at ud-

vikle metoder og ikke mindst mål for de enkelte børn og deres udvikling. Det er her vi beslutter om vi skal 

inddrage forældre og eksterne samarbejdspartner. Stuemøderne bruges også til at planlægge aktiviteter 2 

uger frem.  

På vores samarbejdsmøder, hvor vi har forældre og eksterne samarbejdspartner med, evaluerer vi også vo-

res igangværende arbejde. Der bliver truffet beslutninger for nye indsatser og dette sker altid på et oplyst 

grundlag, altså med afsæt i det vi fik øje på i vores evaluering. 

Der er den daglige og hele tiden nærværende refleksion over egen praksis. Det er her vi er nysgerrige på 

egen praksis og den vores kollegaer praktiserer. Det er her vi ”stjæler” 2 minutter, fordi der lige er noget der 

undrer, udfordrer eller bare begejstrer. Det er her vi i nuet får øje på ændringer der skal føres ud i livet her 

og nu, efter en ganske kort refleksion, enten med en kollega eller i egen refleksion. Det kan også være her vi 

får øje på, at vi skal evaluere mere systematisk, og at vi skal finde tiden til at gøre det, så vi kan optimere 

vores pædagogiske arbejde. 

Vi ønsker at blive klogere på forskellige metoder til evaluering, hvorfor vi er nysgerrige på hvilke metoder 

der giver mening for vores pædagogiske arbejde i Bøgely. Vi har ikke en fast metode f.eks. SMTTE, men la-

der os inspirer af de forskellige metoder. Så metoder vil løbende blive udviklet i denne læreplan. I 2022 vil 

det være PEF, Pædagogisk Evaluering Furesø, som vi bruger.  

Dokumentationen i Bøgely spænder fra billeder af aktiviteter som enten hænges op eller sendes til foræl-

drene via AULA, til individuelle læreplaner, over beskrivelser af aktivitetsforløb der sendes ud til forældrene. 

Dokumentationen er røret der hænger ved kontoret fyldt med kastanjer, der vidner om hvor meget affald 

børnene har samlet op ude i naturen. Det er portrætbillederne børnene selv har malet, og som hænger i Ør-

nen. Det kunne også være det kæmpe banner vi modtog fra alle forældrene under corona-krisen, hvor der 

med meget store bogstaver står: ”Af hjertet tak”. Dokumentation kan være alt og intet. Det vigtigste er at 

både forældre og børn oplever, at der leves et liv i Bøgely, og at man ikke behøver at være tilstede hele tiden 

for at kunne se det, men at man ved forskellige nedslag får øje på det levede liv i Bøgely. 

 

 

 

 

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

det år? 

 



37 
 

I Bøgely vil vi fastlægge evaluering af vores læreplan i vores årshjul. Ligesom vi holder personalemøder der 
har MED-status, vil vi have personalemøder der har læreplansstatus. Corona har lært os at ting i samfun-
det kan have en stor indflydelse på vores hverdag og at pædagogik og metoder ikke kan og ikke skal være 
stationære. 
 
Et projekt eller et fokusområde kan udløse at vi tager fat i læreplanen, og udløse at vi evaluere et særligt 
punkt i læreplanen, så læreplanen hele tiden følger den udvikling, vi er i gang med. Så i vores optik skal læ-
replanen hele tiden følge vores arbejde og dermed også evalueringen af den. Vi mener dog, at vi skal fast-
holde evalueringen af læreplanen i vores årshjul. Målet er at vi kontinuerligt dykker ned i de forskellige af-
snit vi har skrevet, for at se om vi fortsat kan stå inde for det skrevet, eller om der skal justeres i teksten 
fordi vi har udviklet os, eller fordi der er sket forandringer som gør at teksten skal ændres. Ligeledes er vi 
forpligtet til at runde læreplanen mindst hvert 2. år for at opfylde loven.  

Vi ser den styrkede læreplan som et arbejdsredskab, der kan hjælpe os med at holde øje med egen praksis 
og ikke mindst udvikle samme. I Bøgely er læreplanen et samlet udtryk for den praksis vi udøver dagligt. 
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Links: 

Furesø Kommunes Børne- og Ungepolitik: Børne- og ungepolitik 

Fortsat fremgang for Furesø, Byrådet mål for 2019 – 2020: Fortsat fremgang Vision 2030: Vision 2030 

Fælles læringssyn 0 – 18 år: Det fælles læringssyn 

Oplæg om dannelsesperspektiv til dannelsesrejsen, under udarbejdelse 

Styrket pædagogisk læreplan, rammer og indhold, EMU EMU: Den styrkede pædagogiske læreplan 

FN’s børnekonvention: Unicef, børnekonventionen 

Dagtilbudsloven: Dagtilbudsloven  

https://www.furesoe.dk/politik/politikker-og-planer/dagtilbud-og-skole/boerne-og-ungepolitikken-i-furesoe/
https://www.furesoe.dk/politik/furesoe-visionen/arbejdsprogram/
https://www.furesoe.dk/politik/furesoe-visionen/2030-maal/
https://www.furesoe.dk/politik/politikker-og-planer/dagtilbud-og-skole/det-faelles-laeringssyn-i-furesoe/
https://emu.dk/dagtilbud/forskning-og-viden/den-styrkede-paedagogiske-laereplan/den-styrkede-paedagogiske
https://www.unicef.dk/boernekonventionen-og-boerns-rettigheder/
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/2
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Vejledning til anvendelse af skabelonen for den pædagogiske læreplan 

Skabelonen er udarbejdet til støtte for dagtilbuddenes arbejde med den styrkede pædagogiske læreplan. 

Det grundlag der er fælles i Furesø Kommune er beskrevet og det enkelte dagtilbud skal derfor blot be-

skrive korte retningsgivende refleksioner og eksempler. 

Dagtilbuddene skal tage afsæt i denne skabelon i deres lokale læreplan. Den lokale læreplan tilpasser det 

enkelte dagtilbud, så de lokale særkender og prioriteringer træder frem. 

Det styrkede pædagogiske læreplan er først og fremmest er værktøj for dagtilbudsledere, faglige fyrtårne 

og pædagogiske medarbejdere. Det skal understøtte udvikling kvaliteten af den pædagogiske praksis, af 

læringsmiljøet, med henblik på børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. 

Den styrkede pædagogiske læreplan er et dynamisk dokument, så når dagtilbud finder nye veje, lærer no-

get om egen praksis eller indhenter ny viden, kan den pædagogiske læreplan opdateres og afspejle den nye 

viden og erfaring. 

 

Eksempler: 

Dagtilbud skal udfylde beskrivelser af egen praksis, hvor det fremgår med gråt – retningsgivende (eksem-

plariske-illustrative) eksempler. 

Eksempler kan fx være en praksisfortælling. 

Eksempler skal dække begge aldersgrupper, 0-2 årige og 3- 5 årige. 

”Det er et krav, at der skal ligge en læreplan for de 0-2 årige og 3-6 årige, med mindre dagtilbuddet har en anden al-

dersopdeling. Det betyder i praksis, at det pædagogiske læringsmiljø skal afspejle og tage højde for de forskellige be-

hov og forudsætninger, de to aldersgrupper har. I læreplanerne skal I derfor relatere det pædagogiske grundlag og 

organiseringen af læringsmiljøet til den specifikke aldersgruppe.” (Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og 

indhold). 

At der er eksempler fra de forskellige læringsmiljøer, der forløber over hele dagen: aktiviteter, børne- eller 

vokseninitierede, rutiner og børnekultur/leg. 

De gode eksempler udskiftes når I har nogle der er endnu bedre, på den måde er læreplanen dynamisk. 

Eksempler fra praksis kan suppleres med refleksioner eller en analyse over hvordan eksemplerne udtrykker 

udmøntning af det pædagogiske grundlag og de fælles mål for de seks temaer. Refleksionerne kan også ud-

trykke læring som de pædagogiske medarbejdere har gjort sig i analysen af eksemplet. 

Retningsgivende refleksioner: 

Ud over eksempler fra pædagogisk praksis kan dagtilbud beskrive nogle retningsgivende refleksioner, der 

kan være rettesnor for de pædagogiske medarbejdere i det daglige arbejde. Retningsgivende refleksioner 

kan supplere og nuancere eksemplerne fra praksis og kan tydeliggøre de værdier dagtilbud arbejder ud fra 

og kan vise koblinger til det pædagogiske grundlag.  


