
 

 
 

 
 

 

 
Den styrkede læreplan i Dagtilbud Vemelev – Nygården 
 

Dato: juni 2020    Leder: Gitte Hougaard 

 
Udfyldt af:  Det pædagogiske grundlag er udfyldt af personalet i begge gårde, temaer af personalet i 
Nygården.  
  

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

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

Udfordringer 

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

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

Vi skal finde hvert enkelt 
barns potentialer og 
kompetencer så de kom-
mer i spil gennem hele 
dagen  

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

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

Alle voksne skal arbejde 
med at rumme børnenes 
følelser. I stedet for at 
aflede, så tale om følel-
sen.  

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

Børneperspektivet, le-
gen og den legende til-
gang er grundlæggende 
for læring. Børns leg er 
grundlæggende for de-

Legen skal ses som et 
pædagogisk redskab, 
hvor den voksne skal 
være en del af legen og 
finde tid sammen med 
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Elementerne (rygraden, den blå 
blomst) 

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

Udfordringer 

res sociale og person-
lige læring og udvikling, 
legen har værdi i sig 
selv og er af stor betyd-
ning for barnets hele 
dannelse. Leg er både 
spontant og den leg der 
igangsættes, rammesæt-
tes og understøttes af 
voksne. Vi skal give 
plads til både og, såle-
des at børn i udsatte po-
sitioner understøttes i 
deres leg som en del af 
børnefællesskaberne.  
Vi skal gå foran – ved si-
den – og bagved. Skabe 
rum i rummet og 
skærme legen mod for-
styrrelser.  
Vi skal følge barnets ini-
tiativ og ikke begrænse 
ved at sige nej.  

børnene til fordybelse 
og udvikling af legen. 

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

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

De voksne skal sørge for 
at der er tid og rammer 
for at børnene kan selv, 
og hjælper hinanden.  

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

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

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

Udfordringer 

med tidlig, rettidig ind-
sats for at understøtte 
alle børns muligheder 
for deltagelse. Alle børn 
skal indgå i relationer 
barn/barn og barn/vok-
sen. Vi skal tage hen-
syn/hånd om dem der 
er i ”farezone” for at 
blive udelukket af fæl-
lesskabet.  
De voksne skal gå foran 
og sætte rammen, støtte 
og guide alle børn i fæl-
lesskabet. Børnene skal 
opleve fællesskabets 
forskelligheder som en 
styrke. 

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

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

Ikke alle voksne har sans 
for æstetik og oprydning, 
men det arbejdes der med. 

Det var et fokuspunkt ved 
pædagogisk tilsyn. 
 

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

Forældresamarbejdet er 
på daglig plan, vigtigt at 
råde og guide forældre. 
Small-talk ved afleve-
ring og afhentning. 
Sætte tid af til samtaler. 
Forældreråd/bestyrelse 
være med til at sætte 
rammen for dette ar-
bejde. Bære præg af 

Personalet skal i højere 
grad bruge hinandens 
styrker, guide og støtte  
hinanden ved vanskelige 
opgaver. 
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Elementerne (rygraden, den blå 
blomst) 

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

Udfordringer 

”nysgerrighed” for bar-
nets bedste. Tager ud-
gangspunkt i at foræl-
drene kender barnet 
bedst. Invitere til fælles 
spisning. Arrangemen-
ter og deltagelse i bar-
nets hverdag. Vores mål 
er at synliggøre for for-
ældrene at vi SAMAR-
BEJDER om barnets ud-
vikling. Vi arbejder me-
get med rutiner, og 
guider forældrene i det 
samme. 

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

Vi deler børnene op i 
små grupper, så der bli-
ver plads til ro og fordy-
belse. Det giver mulig-
hed for at se hvad bar-
net profiterer af og hvad 
personalet skal gøre 
mere af? Vi understøtter 
barnet, og fejrer små 
sejrer med barnet. Bar-
net skal føle sig værdi-
fuldt, ved at det oplever 
det måske kan noget an-
det end de øvrige børn. 
Vi bruger dialogisk læs-
ning og læseleg. Gør 
brug af pivforløb, og sø-
ger råd hos samarbejds-
partnere.  
 

 

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

Ved opstart i både vug-
gestue og børnehave 
holder vi samtaler med 
forældrene. Vi sikrer at 
vi får viden om barnets 
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Elementerne (rygraden, den blå 
blomst) 

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

Udfordringer 

 tid inden institutions-
start, samt hvis der er 
særlige forhold der gør 
sig gældende for at bar-
net får så tryg et institu-
tionsforløb som muligt. 
Vi orienterer om dagtil-
bud Vemmelevs institu-
tioner, og forventninger 
til samarbejdet.  
Vi har pædagogisk læ-
ringsmiljø for de kom-
mende skolebørn, hvor 
de 5 – 6 årige er i deres 
egen gruppe det sidste 
år i bh. De oplever sam-
arbejde med skolen via 
brobygning til skolen. 
Børnene bliver bekendt 
med bogstaver, tal ect. 
og målrettede emner. 
De får alle et første-
hjælpskursus i børne-
højde. Der bliver stillet 
større og større krav til 
deres læring og kunnen. 
Slagelse kommunes 
brobygningsmateriale 
bliver fulgt. 

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

Hvilke redskaber an-
vender I til selvevalue-
ring og hvor ofte? 
Vi har på pædagogisk 
weekend marts 2020, 
udfærdiget et fælles KO-
DEKS for evaluering i 
begge gårde.  
-Vi bruger relations ske-
maer fra BørneAPV, 
som danner rammen for 

Udfordringer 
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Elementerne (rygraden, den blå 
blomst) 

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

Udfordringer 

hvad der skal evalueres 
på 
- vi tager udgangspunkt 
i praksisfortællinger fra 
hverdagen på persona-
lemøder 
-Fra ” Redskab til selv-
evaluering” Skema til 
handling. 
-Fra ”Evaluering af pæ-
dagogisk praksis” Tre 
trins raketten. 
-Fra ”Tegn på læring” 
skema 1-2-3 
- Evalueringsdialog 
skema. Og andre gode 
skemaer. Frank Spring. 
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Arbejdet med de seks læreplanstemaer 
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De pædagogiske mål, 2 for hvert lære-
planstema – det pædagogiske lærings-
miljø. 

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

Udfordringer 

Læreplanstema nr. 1: Alsidig person-
lig udvikling 

1) Det pædagogiske læringsmiljø 
skal understøtte, at alle børn 
udfolder, udforsker og erfarer 
sig selv og hinanden på både 
kendte og nye måder og får til-
lid til egne potentialer. Dette 
skal ske på tværs af blandt an-
det alder, køn, social og kultu-
rel baggrund. 
 

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

 

 
1.-Børnene bliver be-
nævnt i forhold til om 
de er tilstede, har fri, 
syge. Herved giver vi en 
viden til de øvrige børn, 
om barnet. 
-vi har plads til forskel-
ligheder, kultur, sam-
fundsklasser, barnet in-
dividuelle udvikling, 
kronisk syge børn ect. 
-vi danner strukture-
rede læringsmiljøer til 
det enkelte barns be-
hov/udviklingszone, ud-
fra hele børnegruppen. 
-Bla. ved dagligdagsruti-
ner: 
-dukseordning 
-generelt selvhjulpen 
hed 
-dannelse 
-vente på tur (Bilkakø) 
Stå frem i samlinger – 
evt. blive støttet af en 
voksne 
-vi arbejder med bar-
nets selvregulering og 
selvregistrering, ved at 
benævne og bekræfte og 
anerkende følelser. 
-vi støtter børnene i at 
være selvhjulpne 
Vi skaber trygge omgi-
velser så der er plads til 
læring/udvikling og 
dannelse.  

 
-at der stadig kan ska-
bes konflikter og aftaler 
børnene imellem, som 
kan skabe følelse af at 
være udenfor.  
 
-det kan være svært at 
dele op i mindre grup-
per ved eks.vis persona-
lemangel, men vi prøver. 
 
-Forældresamarbejdet 
om noget praktisk kan 
være svært (eks. huse 
med familien) hvor for-
ældre ikke afleverer.  
 
 
 
 
 
 
 
-tiden kan være en 
”dræber”. Vi tænker for 
meget i tid, i stedet for 
hvilken kontekst barnet 
er i?? 
 
-normering og alene ar-
bejde kan gøre det van-
skeligt at dele op i min-
dre grupper. 
 
-at vi nogen gange må 
skuffe børnene, når der 
ikke er hænder nok. 
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De pædagogiske mål, 2 for hvert lære-
planstema – det pædagogiske lærings-
miljø. 

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

Udfordringer 

-arbejder i mindre grup-
per evt. efter nærmeste 
udviklingszone 
-at vi er anerkendende 
og rosende voksne, der 
understøtter relations 
arbejdet børnene imel-
lem, og barn/voksen 
-vi skaber inspirerende 
og tydelige børnemiljøer 
 
2.-det gør vi bla. ved at 
benævne, bekræfte og 
anerkende følelser 
-ved at de voksne er ty-
delige og kan rumme 
det enkelte barn, og se 
dets potentialer. 
-voksne der kan se ”bag 
om” barnets handlinger, 
og guide barnet 
-ved at lytte til barnets 
behov/ønsker 
Så børnene oplever 
nærværende og aner-
kendende voksne 
Vi ser hvad børnene lige 
nu er nysgerrige på 
-vi har fokus på deres 
selvtillid og selvværd- 
ved at give dem medbe-
stemmelse, gør det tyde-
ligt at vi ser det enkelte 
barn. 
- alle børn er unikke og 
skal ses og ”takles” for-
skelligt 
-vi understøtter barnets 
leg i forhold til dets ud-
vikling. 
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De pædagogiske mål, 2 for hvert lære-
planstema – det pædagogiske lærings-
miljø. 

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

Udfordringer 

Læreplanstema nr. 2: Social udvik-
ling 
1) Det pædagogiske læringsmiljø 

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

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

 

 
1.-ved at de fysiske ram-
mer understøtter de ini-
tiativer børnene selv ta-
ger, samt de strukture-
rede aktiviteter, hvor 
børnene opdeles eks.vis 
efter alder, udviklings-
trin, køn ect.  
-der arbejdes i fokus-
grupper, der understøt-
ter ovenstående, på 
tværs af hele huset 
(store og små), så der 
skabes venskaber på 
tværs.   
Alle børn nævnes/ses, 
på tværs og skaber rela-
tioner og venskaber 
-grupperne er indrettet 
med alsidige og inspire-
rende læringsmiljøer, så 
de understøtter alle 
målgrupper, med rolle-
lege, regellege og pro-
jekter  
-der er flere legemiljøer 
som understøtter bør-
nenes udvikling og lege-
initiativer 
-familiegrupperne gør at 
børnene ser hinanden 
på tværs af alder, de 
store er meget omsorgs-
fulde og de små lærer 
hurtigt 
-de voksne er rollemo-
deller, er synlige og un-
derstøtter barnets initi-
ativ. 

 
1.-der bruges meget tid 
på opbrud, det giver 
mindre tid til fordybelse 
-det er tiden der styrer i 
stedet for selve indhol-
det 
-strukturen bør ændres 
så der arbejdes mere på 
tværs af hele huset. 
 
-det kan være svært til 
tider at honorere at dele 
børnene op i mindre 
grupper, især ved 
mange små børn og 
børn der kalder 
-vi skal blive bedre til at 
invitere til venskaber på 
tværs af grupperne. 
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De pædagogiske mål, 2 for hvert lære-
planstema – det pædagogiske lærings-
miljø. 

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

Udfordringer 

-vi har en god omgangs-
tone, med respekt og 
hensyns tagen, smitter 
af på børnene  
-de voksne er tilgænge-
lige og understøtter de 
børn der har brug for 
det 
-de voksne lader bør-
nene tage kontrollen.  
- understøtter barnets 
kompetencer og hjælper 
med konflikthåndtering 
børnene skal tro på 
egen evne. 
Børnene skal møde for-
stående og inklude-
rende voksne 
-vi arbejder med børne-
miljøvurderinger hvert 
andet år 
2. køkultur ex. Badevæ-
relse/toilet og garde-
robe 
-at inkludere børnene, 
så de selv klarer tingene 
– skaber motivation og 
føler ansvar på deres ni-
veau 
-kulturen er at vi hjæl-
per hinanden med ex. At 
rydde.  
-de voksne italesætter 
”vi” er et fællesskab  
-at vi ser børnenes initi-
ativer og fortæller de 
gode historier til hinan-
den. 
-vi italesætter at bør-
nene kan prøve at lege 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.Det kan være en ud-
fordring at vi nogen 
gange ikke kan være på 
forkant med konflikter, 
når vi lader børnene 
tage initiativ, eller i gar-
derober (strukturerede 
situationer) da vi er et 
andet sted med behov 
for hjælp 
-alderssvarende aktivi-
teter der lægger op til 
forskellighed 
-at læring skal ske hele 
dagen, og vi er ”tyndt” 
besat om eftermidda-
gen. 
- vi voksne bør løse kon-
flikterne ved hjælp af 
børnene, da vi ofte ser 
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De pædagogiske mål, 2 for hvert lære-
planstema – det pædagogiske lærings-
miljø. 

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

Udfordringer 

med andre, for at støtte 
børnene socialt 
-vi skal være opmærk-
somme på at give bør-
nene medbestemmelse 
ex. I dagligdags rutiner: 
Borddækning 
Vente på tur 
Hjælpe hinanden ect. 
-Alle skal høres/alle har 
en stemme 
-vi voksne skal være 
klar til at ændre ”pla-
nen”, følge barnets spor. 

tingene ud af en kon-
tekst. 
-kan være en udfor-
dring/vilkår at vi ikke så 
ofte som vi ønsker, får 
set det enkelte barns 
styrke  
-det kan være svært for 
nogle personaler at fra-
vige den pædagogiske 
planlagte aktivitet. 
 
 
 
 
 

Læreplanstema nr. 3: Kommunikation 
og sprog  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1.-Børnene bliver udfor-
dret sprogligt gennem 
planlagte aktiviteter, 
samtaler i dagligdagen, 
gennem læsning, sang, 
rim & remser, dialog. 
-vi benævner alt vi ser  
- stiller hv… spørgsmål 
- gennem kropssprog – 
drama 
- leger fjollelege med 
sproget 
- imiterer 
- børnene stiller sig 
frem og optræder  
- sproggrupper 
- støtte deres nysgerrig-
hed for tale, tal, bogsta-
ver 
- lader børnene tale fær-
dig 
- øver i at modtage be-
skeder både individuelt 
og kollektivt 

1. personalet være me-
get bevidste om at vi har 
mange aldre sammen 
(familiegrupper) 
- forstyrrelser af andre 
voksne, børn, telefon, 
møder mm., 
- irettesættelser (syntes 
man hører sig selv hele 
tiden) 
-kulturen 
-kan være mangel på re-
spekt for andre børn og 
voksne 
- børns grænser 
- manglende opdragelse 
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De pædagogiske mål, 2 for hvert lære-
planstema – det pædagogiske lærings-
miljø. 

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

Udfordringer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Det pædagogiske læringsmiljø 

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

 

- at børnene lærer dan-
nelse gennem sproget 
- skriftsproget  
- børnene lærer form og 
farver mm., gennem leg 
mm. 
- deltager i teater, cirkus 
ect.  
- vi låner bøger med 
dem 
- dialogisk læsning 
- børnene introduceres 
for fremmedord, ved 
samtidig at forklare 
hvad det betyder 
- lærer aktiv lytning og 
tale 
- gennem fri for mob-
beri 
- Læse-Leg 
 
 
2. – Rum i rummet 
- bruge sig selv aktivt i 
legen 
- rollemodeller 
- de fysiske rammer 
- bøger og spil er tilgæn-
gelige for alle aldre 
- billeder på vægge som 
kan samtales om 
- alsidige alderssva-
rende mobile lærings-
miljøer 
- samtale ved samlinger 
spisning mm, samt ved 
pusle 
-almen dannelse 
- gentagelser af daglig-
dags gøremål 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.- at man skal irette-
sætte meget 
- kulturen 
- være bevidste om for-
skellige aldre/udvik-
lingstrin på stuen 
- manglende opdragelse 
- have aldersspredning 
på legetøj, materialer 
mm. 
- forstyrrelser fra udefra 
kommende ting, kolle-
gaer, andre grupper, te-
lefoner mm.  
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De pædagogiske mål, 2 for hvert lære-
planstema – det pædagogiske lærings-
miljø. 

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

Udfordringer 

Læreplanstema nr. 4: Krop, sanser og 
bevægelse  

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

 
 

2) Det pædagogiske læringsmiljø 
skal understøtte, at alle børn 
oplever krops- og bevægelses-
glæde både i ro og i aktivitet, så 
børnene bliver fortrolige med 
deres krop, herunder kropslige 
fornemmelser, kroppens funkti-
oner, sanser og forskellige for-
mer for bevægelse. 

 

1.Temaet understøttes 
ved at børnene deles i 
fokusgrupper, og hele 
tiden tænke bevægelse 
ind i daglige gøremål, og 
ved at aldersopdele ak-
tiviteterne.  
-Rummene indrettes til 
motorisk udfoldelse. Co-
rona-tiden har givet 
øget fokus på ude liv, 
med meget bevægelse.  
-inde rummene tilby-
der/opdeles til forskel-
lige redskaber til musik, 
sang, bevægelse. 
-Yoga og massage  
– fri for mobberi. 
-Vi benytter meget ude-
rummet med ”vores 
egen skov”  
-legepladsen,  
-fodboldbanen,  
-bakker,  
-gynger ect.  
-Vi tager ofte på ture ud 
af huset, enten i nærmil-
jøet eller med bus til 
kulturelle arrangemen-
ter. 
 
2.Gennem aktiviteter 
hvor børnene rører ved 
hinanden (dog ikke i Co-
rorna-tid), slapper af 
med meditation og 
Yoga. 
- sanseoplevelser, føle, 
smage mm.  
- læring om kroppen i 
temadage 

1.Planlagte aktiviteter 
kan vi blive udfordret 
ved akut personaleman-
gel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2)kan udfordres ved 
personalemanglen, men 
aktiviteten må tilpasses 
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De pædagogiske mål, 2 for hvert lære-
planstema – det pædagogiske lærings-
miljø. 

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

Udfordringer 

- de voksne hjælper og 
guider børnene igen-
nem med brug af ”fri for 
mobberi-materialet” 
- voksne er med i legene 
og børnene er med til at 
planlægge og arrangere 
- vi har fokus på børne-
perspektivet så børnene 
inddrages. 
 

Læreplanstema nr. 5: Natur, udeliv og 
science  

1) Det pædagogiske læringsmiljø 
skal understøtte, at alle børn får 
konkrete erfaringer med natu-
ren, som udvikler deres nysger-
righed og lyst til at udforske na-
turen, som giver børnene mu-
lighed for at opleve menneskets 
forbundethed med naturen, og 
som giver børnene en begyn-
dende forståelse for betydnin-
gen af en bæredygtig udvikling. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2) Det pædagogiske læringsmiljø 
skal understøtte, at alle børn 
aktivt observerer og undersø-
ger naturfænomener i deres 
omverden, så børnene får erfa-

1.Vi har gode udearea-
ler som understøtter 
børnenes nysgerrighed 
for natur, ude liv og sci-
ence: 2 skove, bakker, 
bål hus, kostald, fod-
boldbane, store vider, 
frugttræer, nødder og 
mange forskellige vege-
tationer.  
God mulighed for at 
lade fantasien blomstre, 
og følge træer/buskes 
forandring med årsti-
den. 
- vi arbejder med forstå-
elsen for ”fra jord til 
bord” 
- kims leg med/i natu-
ren 
-besøger Kløverhaven 
- Trivselsgården 
- tager på ture i Skoven 
og ved strande i Korsør  
 
2. Vi følger årets gang, 
og flytter indendørsak-
tiviteter ud, vi er ude i al 
slags vejr. 

1)kan være udfordret 
ved at nogen steder på 
legepladsen står der me-
get vand i vinter halv-
året 
Legepladsen er MEGET 
stor og der skal mange 
voksne til at dække den. 
 
Manglende viden hos 
personalet 
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De pædagogiske mål, 2 for hvert lære-
planstema – det pædagogiske lærings-
miljø. 

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

Udfordringer 

ringer med at genkende og ud-
trykke sig om årsag, virkning og 
sammenhænge, herunder en 
begyndende matematisk op-
mærksomhed. 

 

- bruger naturens egne 
materialer til kreativitet 
- rigt dyreliv på vores 
legeplads, som bruges 
til Krible/Krable tema 
- kigger på dyr i skov-
bunden, identificerer 
via google. 
- undersøger via digitale 
medier 
- laver små science for-
søg, med spireforsøg 
- forsøg med: vand- ild – 
luft 
-med skridttæller 
-med naturens lyde ect. 
 
- laver pindsvin-bo 
- laver insekthoteller 
- følger børnenes spor 
 
- vi bruger/underviser i 
affaldssortering 
- presser blade m.m. 
 

Læreplanstema nr. 6: Kultur, æstetik 
og fællesskab  

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

 
 
 
 

1.Vi har temaer om-
kring: 
- andre lande 
- hvor kommer du fra 
- ”fri for mobberi” 
- cirkus 
- sommerfest 
-ect. 
- vi fejrer de forskellige 
højtider – jul, påske, 
sct.Hans mm. 
- Vi tager i teater, opfø-
rer selv teater, bruger 
biblioteket, tager på 
fæstningen i Korsør, på 
museer mm. 

Manglende viden blandt 
personalet 
 
Manglende opbakning 
blandt forældre 
 
Der er ikke så mange 
forskellige kulturer i hu-
set 
 
Økonomien kan spille en 
rolle 
 
Det kan være svært at 
komme ud af uset ved 
personalemangel 
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De pædagogiske mål, 2 for hvert lære-
planstema – det pædagogiske lærings-
miljø. 

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

Udfordringer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.Det pædagogiske læringsmiljø 
skal understøtte, at alle børn får 
mange forskellige kulturelle op-
levelser, både som tilskuere og 
aktive deltagere, som stimule-
rer børnenes engagement, fan-
tasi, kreativitet og nysgerrig-
hed, og at børnene får erfarin-
ger med at anvende forskellige 
materialer, redskaber og me-
dier. 

 

- vi optræder for hinan-
den 
- alle børn har adgang til 
bøger, vi har dialogisk 
læsning med alle og læ-
seleg. 
- alle storgruppebørn 
får et første hjælps kur-
sus i børnehøjde 
- vi har maddage (ikke i 
Corona-tid)  
- holder bordskik og har 
rammer omkring målti-
det 
- vi synger og samtaler 
dagligt 
- vi bruger offentlige 
transportmidler (ikke i 
Corona-tid) for læring i 
dette. 
- de store er på brobyg-
ningsbesøg på Vemme-
lev skole 6 gange i for-
året 
 
 
2)- vi har sommerfest 
med optræden for for-
ældre 
- bedsteforældredag 
med optræden 
- vi har Grønfestival 
med optræden med mu-
sik for hinanden i Vem-
melev (institutioner og 
dagpleje) 
- Vi tager ud af huset 
bla. til Slagelse Festuge 
- vi har cirkusforløb 
- inviterer kollegaer ind 
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De pædagogiske mål, 2 for hvert lære-
planstema – det pædagogiske lærings-
miljø. 

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

Udfordringer 

- forskelligt materiale 
bliver præsenteret for 
børnene og brugt. Taler 
om materialet. 
- klippe, klistre 
- bruger klæd ud tøj og 
laver selv rekvisitter til 
teater  
 

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

 

 

Opmærksomhed på aktiviteter 

- Faglighed (Bliv på den professionelle bane) 

 

Andres observationer bliver vigtige 

- Videofilmes – Marte Meo 

- Interviewes 

 

 

Fælles metode (i gården)  

 

 

Afsæt tid nok 
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