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Lovgrundlag 

Ifølge Dagtilbudsloven § 8 skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk 

læreplan. Denne skal give rum for leg, læring og udvikling af børn i dagtilbud og skal 

desuden beskrive dagtilbuddets mål for børnenes indlæring indenfor følgende temaer: 

 
 Barnets alsidige personlige udvikling 

 Sociale kompetencer 

 Sprog 

 Krop og bevægelse 

 Naturen og naturfænomener 

 Kulturelle udtryksformer og værdier 

 

Den pædagogiske læreplan skal beskrive: 

 relevante pædagogiske metoder, samt aktiviteter der iværksættes for at nå 

målene 

 hvordan læreplanen evalueres 

 hvilke relevante pædagogiske metoder, aktiviteter og eventuelle mål, der op-

stilles og iværksættes for børn med særlige behov 

 hvordan arbejdet med et godt børneliv bliver en integreret del af det pædagogi-

ske arbejde 

 

Børnemiljøet skal vurderes i et børneperspektiv, og børns oplevelser af børnemiljøet 

skal inddrages under hensyntagen til børnenes alder og modenhed. 

 

 

  

 

Vi fjerner ”stuens” møbler, således der er plads til musik, dans og leg 
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Præsentation af Vuggestuen Fjordløkken 

Vuggestuen Fjordløkken er fra den 1. august 1988 og er en selvejende institution, 

som er medlem af Foreningen De Danske Børneinstitutioner. 

 

Vi har en stor unik legeplads, som vi gør brug af hver dag, og et nærmiljø der lægger 

op til mange gode naturoplevelser.  

 

I vuggestuen er vi opdelt på fire stuer. Vi anser det for vigtigt, at det enkelte barn 

oplever sin egen stue som en fast base. Når barnet er klar dertil, understøtter vi sam-

tidig gerne, at det besøger andre stuer og skaber nye kontakter/danner relationer 

med andre børn og voksne. 

Vi har gode rammer, som giver mulighed for udfordringer, leg og samvær. Vi har et 

spændende alrum med højt til loftet og ovenlys, og her er god plads til fysisk udfol-

delse. 

 

Huset er normeret til 46 børn fordelt på fire stuer. 

 

I vuggestuen er der ansat:  

 1 leder  

 1 souschef 

 7 pædagoger   

 2 pædagogmedhjælpere 

 2 pædagogstuderende  

 1 køkkenleder  

 

                                                    
 

Vi følger årstidens rytme på vores legeplads, og her smages der på bær fra en af 

vore mange bærbuske i vuggestuen. 
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Megen aktivitet i en vuggestue foregår på gulvet.  Billedet her illustrerer, at pædagogen 

formår at vise forståelse for barnets behov, og at bøger sagtens kan læses i gulvhøjde – 

og af mange børn på samme tid 

Vi har skovuge, og vi øver balancen, når vi klatrer i træer 
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Værdigrundlag for Vuggestuen Fjordløkken 

  
Det overordnede mål for vores værdier og pædagogik er at skabe et læringsmiljø, der 

tilgodeser barnets udvikling og trivsel. I vores samvær gælder det, at vores måde at 
omgås hinanden på, det være sig voksen-barn eller voksen-voksen, har betydning for 
alles trivsel og er afgørende for barnets udvikling og trivsel.  

 
I vores samspil og i vores arbejde lægger vi særligt vægt på følgende værdier: 

 
Nærvær: 
 

Vi mener, at børn har krav på engagerede og interesserede voksne. Barnet kan som 
følge heraf opleve, at den voksne ”vil mig noget”.  

 
Vi søger at læse barnets signaler og forstå dets følelser og behov. I dialogen med bar-
net prioriterer vi at være ”tydelige” voksne, hvilket vi bl.a. er gennem brugen af ”jeg-

budskabet”. 
 

Vi værdsætter tiden til fordybelse med det enkelte barn højt. Vi værdsætter at skabe 
rammer, hvor børnene indbyrdes får mulighed for leg, fordybelse og relationsdannel-

se. 
 
Anerkendelse: 

 
Når anerkendelse lykkes, er vores hensigt, at den, som vi har mødt, har en grund-

læggende følelse af at: Jeg har retten til at være mig. 
 
Vi bestræber os på, at vi kan se, at værdien ”anerkendelse” leves i vores hus ved: 

 
I forhold til børn: 

 Vi ser og hører barnets behov og handler på det 
 Vi søger at forstå baggrunden for barnets handlinger og hjælper med at sætte 

ord på 

 Vi søger via dialog med barnet at sikre, at barnet føler sig set, hørt og forstået 
I forhold til forældre: 

 Vi søger via dialog med forældre at sikre, at forældre føler sig set, hørt og for-
stået 

 Vi søger at møde forældre med nysgerrighed på holdninger for herved at forstå 

baggrunden for ønsker og behov 
 Vi ser forældrene som eksperter i eget liv og familie 

I forhold til kolleger: 
 Vi har tillid til, at den anden vil mig et bedste 
 Vi søger via nysgerrighed at forstå hensigten bag det, den anden kommunikerer 

 Vi er opmærksomme på forandringer og på praksis, og italesætter hvad vi ser 
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Professionel åbenhed: 
 
Vi mener at de voksnes trivsel har en afgørende og direkte afsmittende effekt på bør-

nene.   
 

Når vi lykkes med professionel åbenhed, går parterne fra en dialog med en grundlæg-
gende følelse af at: vi taler sammen om det, vi ser, hører, føler og tænker. 
 

Professionel åbenhed betyder, at vi deler tanker og oplevelser, der er fagligt relevan-
te, og som forstyrrer vores egen tilgang til og/eller udøvelse af såvel fag som samar-

bejde. 
Forstyrre definerer vi som, når noget i den enkelte vækkes.  

 Det kan være spørgsmål 

 Når noget opleves som kritik 
 Når egne normer og etik bevæges 

Vi bestræber os på, at vi kan se værdien ”professionel åbenhed” lever i vores hus 
ved: 
 

I forhold til forældre: 
 Vi deler vores iagttagelser, tanker og evt. bekymring med forældre fra første 

færd 
 Vi vægter et tæt samarbejde med plads til gensidig nysgerrighed 

 Vi er os bevidste, at forældrene er private i mødet med os, og at vi er professi-
onelle i mødet med forældre 

 Vi vil være aktivt lyttende 

 
I forhold til kolleger: 

 Vi møder hinanden i dialog, når vi undrer os 
 Vi lytter og spørger ind til det, der siges, indtil vi har en gensidig forståelse 
 Vi er forskellige og imødekommer forskellighed 

 Når vi bliver forstyrret i vores samarbejde, så handler vi på det 
 

 

 
Fjordløkkens særlige kendetegn: 

 
Natur og udeliv 

Vores udgangspunkt er, at naturoplevelser i barndommen sætter spor langt ind i det 
voksne liv. Ved at færdes i naturen får børn både viden om og erfaringer med, hvem 

de selv er i forhold til deres omverden. 
 
Her i vuggestuen benytter vi derfor uderummet som en stor del af læringsmiljøet, da 

naturen tilgodeser hele barnets udvikling. Vi prioriterer, at børnene kommer ud og 
møder naturen hver dag. Det kan være på oplevelsesture i vores nærmiljø, der byder 

på både strand, skov og grønne områder, eller det kan være på vores utraditionelle 
legeplads, der er indrettet i et bakket terræn og med forskellige udviklings- og fordy-
belsesrum. 

 
En dag på legepladsen er ikke bare en dag på legepladsen, men en dag i et lærings-

miljø, der er med til at udvikle børns kompetencer.  
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Den voksnes rolle 

Læring er styret igennem motivation, så det er vores opgave at motivere og skabe 

læringsrum/læringsmiljøer.  

 

Vores opgave er at ”fange” barnets motivation i nuet og bruge den optimalt. Dette 

gøres bl.a. ved at gribe børnenes ”spor” og interesser samt ved at arbejde målrettet 

og give tilbud, der passer til barnets behov. 

 

Pædagogens praksisrolle i forhold til barnets læring kan beskrives som en tredeling: 

 Pædagogen skal gå foran barnet og iscenesætte læringsmuligheder for barnet 

 Pædagogen skal gå ved siden af og støtte barnet, når nye ting afprøves 

 Pædagogen skal gå bagved og opmuntre og slippe barnet, når færdigheden be-

herskes 

 

 

 

  

 

Her deltager pædagogen aktivt i legen og viser nye måder, hvorpå bobbles-

ringene kan bruges 
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Inklusion 

I Vuggestuen Fjordløkken tænkes inklusion ind i vores børnesyn. Vi fokuserer på, 

hvordan vi kan udvikle støttende læringsmiljøer, som inkluderer og imødekommer al-

les behov. Fokus flyttes med andre ord fra barnet til, hvordan vi kan udvikle lærings-

miljøer og sociale fællesskaber, der understøtter alle børns behov. 

 

Det er vores grundlæggende opfattelse, at børns oplevelser og erfaringer med at ind-

gå i fælleskaber forøger deres muligheder for læring og udvikling. Inklusion er udtryk 

for bestræbelser på, at det enkelte barn støttes i at kunne indgå i sociale fællesska-

ber, og for at vores læringsmiljø indrettes således, at børnene kan deltage ud fra al-

der og udviklingsmæssige ressourcer. 

 

Inklusion handler således om at høre til, og at barnet er en del af et udviklende og 

forpligtende fællesskab. Gennem inklusion værdsætter vi mangfoldigheden og åbner 

os i et ligeværdigt samspil mod omverdenen. Den enkelte føler sig således anerkendt, 

bidragende, nødvendig og uundværlig. Dette er en gensidig proces, der gælder for 

både børn og voksne. Inklusion handler også om, at vi som betydende voksne har 

særligt fokus på at støtte denne proces. 

 

Det betyder, at: 

 vi etablerer et udviklende fællesskab, hvor hvert enkelt barn trives og udvikles 

personligt og socialt 

 barnet har krav på deltagelse i fællesskabet, fordi det er derigennem, vi som 

mennesker udvikler os. Barnet har krav på at blive støttet i denne deltagelse af 

de betydende voksne 

 barnet er en del af et socialt, forpligtende og udviklende fællesskab, hvor det 

hjælpes til at kunne fungere 

 barnet er betydningsfuldt for fællesskabet 

 fællesskabet har til opgave at kunne inkludere/acceptere/respektere det enkelte 

barn med dets livsvilkår og historie 

 

 

         
Når legepladsen skal gøres fin, så er det dejligt at hjælpe – vi arbejder sam-

men, personale, forældre og børn 

  

Hvis der ikke er plads i klapvognen, er det jo dejligt, man kan hjælpe med at skubbe. 
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Læreplanstemaer 

Barnets alsidige personlige udvikling 

Barnets personlige udvikling har de bedste betingelser sammen med voksne, der er 

engagerede og anerkendende. 

 

Barnet skal have mulighed for at opleve sig selv værdsat – som en del af et fælles-

skab, samt at få et nuanceret kendskab til både sig selv og andre.  

 

Personlig udvikling handler om at kunne mærke egne grænser og følelser samt lære 

at tackle de mange følelser og udfordringer, som hverdagen byder på. 

 

TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling 

 

Mål: 

 Skabelse af et læringsmiljø der fremmer barnets mulighed for at udvikle sig til et har-

monisk, socialt og selvstændigt menneske  

 Barnet udvikler selvværd og selvtillid på lige fod med ansvar, respekt og forståelse for 

sig selv og andre 

 

Det er værdifuldt, at: 

 barnet udvikler kompetencer til livet, både motorisk, socialt, sanseligt, emotionelt og 

sprogligt 

 barnet oplever sig som en anerkendt og værdifuld deltager i fællesskabet 

 barnet mødes med respekt i udviklingskriser samt lærer at tackle disse 

 

  

 

Børnene øver sig dagligt i selv at øse op og sende rundt 
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Voksenrollen Vi voksne skal: 

 

Den voksnes rolle er en vigtig brik i 

det daglige arbejde med børnene. 

Den voksne er en rollemodel, der vi-

ser vejen. 

Derfor skal vi voksne naturligvis være 

anerkendende og fokusere på det po-

sitive i samværet med børnene. Jf. 

Dagtilbudsloven. 

 

 Skabe trygge rammer, vise respekt samt holde en 

god omgangstone med såvel det enkelte barn som 

i fællesskabet 

 Anerkende at barnet reagerer på egne følelser 

 Fokusere på det positive og sætte positive ord på 

børnene 

 Tage udgangspunkt i det enkelte barns læringsfor-

udsætninger samt motivere det til at afprøve sig 

selv i forskellige sammenhænge 

 Sikre os at barnet føler sig passet på, holdt af og 

værdsat 

 Bidrage til at barnet udvikler selvværd, selvtillid, 

fantasi og kreativitet 

 Hjælpe barnet med at identificere og reagere hen-

sigtsmæssigt på egne og andres følelser 

 Have tid og plads til leg 

 Give barnet plads og rum til fordybelse 

 Være rummelige og give plads til den kultur, bør-

nene selv skaber 

 Have et godt personalesamarbejde, der afspejler 

et fælles ansvar for børnenes trivsel 

 Opbygge et godt forældresamarbejde, der bygger 

på gensidig tillid 

 Vægte og igangsætte processer 

Børne- og læringsmiljø Børne- og læringsmiljøet skal: 

 

Børnemiljø: 

Som en integreret del af den pæda-

gogiske læreplan skal det fremgå, 

hvordan dagtilbuddet arbejder med et 

godt børnemiljø. Jf. Dagtilbudsloven. 

Det skal omfatte det fysiske, psykiske 

og æstetiske børnemiljø. 

 

Læringsmiljø: 

Børns læreprocesser foregår i alle 

hverdagssituationer i dagtilbuddet - i 

legen, i de pædagogiske aktiviteter og 

i hverdagens rutiner. 

De forskellige pædagogiske aktiviteter 

skal understøtte børns forskellige læ-

ringsstile, vilkår og baggrund.  

 

 Indrettes og tilpasses således der er plads til for-

skellighed 

 Indrettes således barnets mulighed for selvstæn-

dig handling tilgodeses  

 Indrettes således barnet/den lille børnegruppe får 

mulighed for ro til fordybelse. Bl.a. ”udsmykkes” 

med ting børnene har fundet eller lavet 

 Tilrettelægges således der kan skabes miljøer, der 

tager højde for det enkelte barns udviklingsniveau 

 Indeholde oplevelser der giver grobund for positive 

relationer 

 Indeholde aktiviteter der giver mulighed for udvik-

ling af barnets kreativitet og fantasi samt for leg 

og læring 

 Give mulighed for at barnet deltager i aktiviteter 

og samvær med jævnaldrende samt på tværs af 

aldre 

 Være varmt, trygt og åbent så barnet tør give ud-

tryk for egne følelser og behov 

 Give mulighed for at barnet har handlefrihed in-

denfor fastlagte rammer, hvor ideer og initiativer 

bliver mødt positivt 
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Succeskriterier Tegn på at vi har nået målet: 

 

Succeskriterier/tegn: 

Succeskriterier er de synlige tegn, vi 

forventer at kunne se i børnenes ud-

vikling/læring.  

Tegnene spiller en vigtig rolle i vurde-

ringen af vores pædagogiske praksis. 

 

 At barnet trives og er glad 

 At barnet har mod, og tør prøve noget nyt 

 At barnet i samvær med andre giver udtryk for 

behov og ønsker 

 At barnet ser muligheder og kommer med ideer 

 At barnet formår at indgå i sociale relationer og 

bidrager til fællesskabet 

 At barnet hjælper og udviser omsorg for andre 

Politiske indsatsområder De politiske indsatsområder udmøntes i dette 

læreplanstema ved: 

 

1. Inklusion og udvikling af børnefæl-

lesskaber. 

 

2. Det sunde valg i dagtilbud. 

 

 

3. Udvikling af den pædagogiske 

praksis. 

 

 

1. Vi tilpasser og evaluerer på vores børnemiljø med 

udgangspunkt i inklusion og børnefællesskaber. 

 

2. Børnemiljøet tilpasses således, at barnet får mu-

lighed for udvikling af såvel selvværd som selvtil-

lid. 

 

3. Udviklingen tilgodeses ved konstant arbejde og 

eventuel revision af såvel dagligdag som pædago-

gisk læreplan. 

 

 

Dokumentation 

 

Vi dokumenterer ved hjælp af: 

 

Målet med dokumentationen er at 

kunne følge op på, om vi når de mål, 

vi har sat os – og at kunne formidle 

dette til forældre og andre interessen-

ter. 

Den løbende dokumentation kan om-

fatte mange former. Det kan være 

iagttagelser, praksisfortællinger, 

børns egne udtryk/fortællinger, foto, 

plancher, tegninger, video, dagssedler 

m.v. 

En del af dokumentationen kan la-

ves/indhentes sammen med børnene 

for at sikre børneperspektivet. 

 

 Iagttagelser 

 Barnets produkter 

 Fotos 

 Barnets mappe 

 Daglig samtale med forældre 

 Forældremøder og samtaler 
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Evaluering Vi evaluerer ved hjælp af: 

 

For at kunne vurdere om vi når de 

mål, vi har sat os, og om vores hypo-

teser bag holder, skal den pædagogi-

ske læreplan og de politiske indsats-

områder evalueres. 

Der er forskellige niveauer, vi kan 

evaluere på – den løbende hverdags-

evaluering, den mere målrettede eva-

luering (SMTTE), evaluering i forhold 

til forvaltning og politikere. 

 

 Trivsels- og overgangsskemaer 

 Forældresamtaler 

 SMTTE-model 

 Plexus 

 Børnemiljøvurdering 

 Respons fra forældre  

 

 

  

 

Vi lærer børnene selv at vaske hænder, inden vi spiser 
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Social kompetence 

Sociale kompetencer udvikles i relationer med andre, i fællesskaber, venskaber, grup-

peringer og kulturer. Barnet skal føle sig inkluderet, anerkendt og respekteret. 

 

Sociale kompetencer handler om sociale færdigheder såsom empati, at indgå i forplig-

tende fællesskaber, udtrykke ønsker, behov, tanker og følelser, samt at kommunikere 

anerkendende og respektfuldt. 

 

Vi prioriterer at lære barnet en naturlig balance mellem egne behov og fælles sam-

vær. Derfor vil vi gerne lære barnet at vise respekt og indlevelse, at trøste andre og 

lære at løse egne konflikter – dog med de voksnes hjælp og støtte.  

 

 

TEMA: Sociale kompetencer 

 

Mål:  

 Skabe et læringsmiljø, hvori børnene interagerer i forpligtende fællesskaber med indle-

velse, tolerance, empati, respekt, anerkendelse og inklusion som fundament 

 

 

Det er værdifuldt, at: 

 barnet lærer empati  

 barnet oplever sig som en anerkendt og værdifuld deltager i fællesskabet 

 barnet får mulighed for at knytte venskaber på tværs af alder og køn 

 barnet oplever glæde ved at være sammen med andre 

 

  

 

Astrid hjælper Sofie med at få tøj og støvler på. 
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Voksenrollen Vi voksne skal: 

 

Den voksnes rolle er en vigtig brik i 

det daglige arbejde med børnene. 

Den voksne er en rollemodel, der viser 

vejen. 

Derfor skal vi voksne naturligvis være 

anerkendende og fokusere på det po-

sitive i samværet med børnene. Jf. 

Dagtilbudsloven. 

 

 Være positive rollemodeller 

 Skabe inkluderende fællesskaber med mulighed 

for relationsdannelse i såvel større som mindre 

grupper 

 Være opmærksomme på, at et barn også kan ha-

ve brug for ”fred” fra fællesskabet 

 Være klare og tydelige når vi kommunikerer med 

barnet 

 Have et tydeligt og imødekommende kropssprog 

 Lære barnet at håndtere og give udtryk for egne 

følelser og behov, samt møde barnet med respekt 

i udviklingskriser 

 Hjælpe barnet med at tolke og håndtere andre 

børns følelser og behov 

 Skabe mulighed for udvikling af venskaber og fæl-

lesskabsfølelse 

 Vægte udelivet og indrette legepladsen således, 

der er mulighed for leg og fællesskab 

 Give plads og tid til spontant opstået samspil samt 

støtte børnene i at ”bygge” videre herpå 

Børne- og læringsmiljø Børne- og læringsmiljøet skal: 

 

Børnemiljø: 

Som en integreret del af den pædago-

giske læreplan skal det fremgå, hvor-

dan dagtilbuddet arbejder med et godt 

børnemiljø. Jf. Dagtilbudsloven. 

Det skal omfatte det fysiske, psykiske 

og æstetiske børnemiljø. 

 

Læringsmiljø: 

Børns læreprocesser foregår i alle 

hverdagssituationer i dagtilbuddet, - i 

legen, i de pædagogiske aktiviteter og 

i hverdagens rutiner. 

De forskellige pædagogiske aktiviteter 

skal understøtte børns forskellige læ-

ringsstile, vilkår og baggrund. 

 

 

 

 

 Være inkluderende, trygt og imødekommende 

således barnet tør give udtryk for egne/forstå an-

dres følelser og behov 

 Tilgodese mulighed for oplevelse af spænding, 

alvor, glæde, humor m.m. 

 Indrettes og tilpasses (såvel ude som inde) såle-

des der er plads til forskellighed 

 Indrettes (såvel ude som inde) således børnene 

får mulighed for at opbygge sociale relationer i 

mindre grupper 

 Inspirere til samvær og positiv relationsdannelse 

 Inspirere og give tid til plads og leg 

 Indeholde billeder af børnene 
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Succeskriterier Tegn på at vi har nået målet: 

 

Succeskriterier/tegn: 

Succeskriterier er de synlige tegn, vi 

forventer at kunne se i børnenes ud-

vikling/læring.  

Tegnene spiller en vigtig rolle i vurde-

ringen af vores pædagogiske praksis. 

 

 At barnet viser følelser 

 At børnene viser omsorg for hinanden 

 At vi kan se begyndende evne til at invitere til leg 

 At der bliver skabt venskaber og legerelationer 

 At barnet er trygt i gruppen 

Politiske indsatsområder De politiske indsatsområder udmøntes i dette 

læreplanstema ved: 

 

1. Inklusion og udvikling af børnefæl-

lesskaber. 

 

2. Det sunde valg i dagtilbud. 

 

3. Udvikling af den pædagogiske 

praksis. 

 

 

1. Vi tilpasser og evaluerer på vores børnemiljø med 

udgangspunkt i inklusion og børnefællesskaber. 

 

2. Børnemiljøet tilpasses således, barnet får mulig-

hed for at indgå i inkluderende fællesskaber. 

 

3. Udviklingen tilgodeses ved konstant arbejde og 

eventuel revision af såvel dagligdag som pædago-

gisk læreplan. 

 

 

Dokumentation Vi dokumenterer ved hjælp af: 

 

Målet med dokumentationen er at 

kunne følge op på, om vi når de mål, 

vi har sat os – og at kunne formidle 

dette til forældre og andre interessen-

ter. 

Den løbende dokumentation kan om-

fatte mange former. Det kan være 

iagttagelser, praksisfortællinger, børns 

egne udtryk/fortællinger, foto, plan-

cher, tegninger, video, dagssedler 

m.v. 

En del af dokumentationen kan la-

ves/indhentes sammen med børnene 

for at sikre børneperspektivet. 

 

 Iagttagelser 

 Fotos 

 Barnets mappe 

 Daglig samtale med forældre 
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Evaluering Vi evaluerer ved hjælp af: 

 

For at kunne vurdere om vi når de 

mål, vi har sat os, og om vores hypo-

teser bag holder, skal den pædagogi-

ske læreplan og de politiske indsats-

områder evalueres. 

Der er forskellige niveauer, vi kan 

evaluere på – den løbende hverdags-

evaluering, den mere målrettede eva-

luering (SMTTE), evaluering i forhold 

til forvaltning og politikere. 

 

 Trivsels- og overgangsskemaer 

 SMTTE-model 

 Plexus 

 Børnemiljøvurdering 

 Respons fra forældre 

 

  

       

Børnene maler sammen, og deres sociale kompetencer udvikles, når malingen skal de-

les og byttes 
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Sprog 

Sprog er en vigtig forudsætning for at kommunikere med andre. Sprog skaber kontakt 

og er et vigtigt udviklingsområde i vuggestuealderen og derfor et område, vi har me-

get fokus på. Først på den non-verbale kommunikation. Derefter på det verbale sprog, 

som starter med pludre-lyde, der udvikler sig til enkelte ord og sidst til hele sætnin-

ger. 

 

Sprogstimulering er mange ting, og vi er bevidste om værdien af sproglig stimulering i 

alt, hvad vi gør.  

 
 
TEMA: Sprog  

 

Mål: 

 At skabe et læringsmiljø, hvor barnet får mulighed for at tilegne sig og udvikle et alsi-

digt/nuanceret sprog 

 

 

Det er værdifuldt, at: 

 barnet får mulighed for at udvikle sproget gennem hverdagsaktiviteter og sociale inter-

aktioner 

 barnet lærer at give udtryk (verbalt og nonverbalt) for tanker, følelser, behov, ønsker 

m.m. 

 

  

 

Børnene får læst historie, og vi taler om bogens billeder 
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Voksenrollen Vi voksne skal: 

 

Den voksnes rolle er en vigtig brik i 

det daglige arbejde med børnene. 

Den voksne er en rollemodel, der vi-

ser vejen. 

Derfor skal vi voksne naturligvis være 

anerkendende og fokusere på det po-

sitive i samværet med børnene. Jf. 

Dagtilbudsloven. 

 

 Være bevidste om eget sprog og personlige ud-

tryksformer 

 Tale tydeligt og anvende korte og forståelige sæt-

ninger 

 Understøtte barnets sproglige udvikling 

 Være bevidste om barnets udvikling af sprogfor-

ståelsen 

 Respondere på barnets ”sproglige udspil” 

 Støtte barnet i dialogen og i at sige ”til” og ”fra” 

 Skabe rum for samt tilrette aktiviteter der stimule-

rer barnets sprog 

 Være nærværende og indbyde til dialog 

 Gentage, benævne og sætte ord på handlinger, 

ting, følelser m.m. 

 Sprogstimulere og tilrette dagligdagen/aktiviteter 

således barnets sproglige udvikling stimuleres – 

rim, remser, ”fagtesange”, historier m.m. 

 Gøre brug af udelivet til de gode dialoger 

 Være opmærksomme på at for megen brug af sut 

kan virke hæmmende på barnets sproglige udvik-

ling 

 Være opmærksom på at tosprogede børn tilegner 

sig det danske sprog 

 Ved behov inddrage tværfaglige samarbejdspart-

nere 

Børne- og læringsmiljø Børne- og læringsmiljøet skal: 

 

Børnemiljø: 

Som en integreret del af den pæda-

gogiske læreplan skal det fremgå, 

hvordan dagtilbuddet arbejder med et 

godt børnemiljø. Jf. Dagtilbudsloven. 

Det skal omfatte det fysiske, psykiske 

og æstetiske børnemiljø. 

 

Læringsmiljø: 

Børns læreprocesser foregår i alle 

hverdagssituationer i dagtilbuddet - i 

legen, i de pædagogiske aktiviteter og 

i hverdagens rutiner. 

De forskellige pædagogiske aktiviteter 

skal understøtte børns forskellige læ-

ringsstile, vilkår og baggrund. 

 

 

 Være anerkendende og et sted hvor der støttes 

positivt op omkring barnets ideer og initiativer  

 Æstetisk indrettes med familiebilleder på væggene 

samt billeder af ting, der stimulerer til tale 

 Indrettes og tilpasses således der er plads til for-

skellighed 

 Indrettes så der er ”plads” og tid til at barnet får 

mulighed for både at tale og lytte 

 Indrettes med adgang til materialer og relationer 

som kan være medvirkende til at stimulere bar-

nets sproglige udvikling 

 Skabe rammer der naturligt giver plads til tale, 

sang, rim, remser, historier, leg med ord, nysger-

righed, lytning m.m. 

 I hverdagen tilrettelægges med rutiner, gentagel-

ser og genkendelighed 
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Succeskriterier Tegn på at vi har nået målet: 

 

Succeskriterier/tegn: 

Succeskriterier er de synlige tegn, vi 

forventer at kunne se i børnenes ud-

vikling/læring.  

Tegnene spiller en vigtig rolle i vurde-

ringen af vores pædagogiske praksis. 

 

 At barnets sprog udvikler sig i den periode barnet 

er i vuggestuen 

 At barnet har lyst til kommunikation – at ”smage 

på og lege med” ordene 

 At barnet bruger sproget aktivt til f.eks. at fortælle 

(både verbalt og nonverbalt) til såvel andre børn 

som til de voksne 

 At barnet udvikler sproget som redskab til konflikt-

løsning 

 At barnet alt efter alders- og udviklingsniveau del-

tager når vi taler og synger (sprogligt eller via ud-

tryk og fagter) 

 At barnet udvikler sprogforståelse (forstår en be-

sked, indhold i en samtale m.m.) 

 At barnet er i stand til at lytte og give plads til 

andre 

 

Politiske indsatsområder De politiske indsatsområder udmøntes i dette 

læreplanstema ved: 

 

1. Inklusion og udvikling af børnefæl-

lesskaber. 

 

2. Det sunde valg i dagtilbud. 

 

3. Udvikling af den pædagogiske 

praksis. 

 

 

1. Vi tilpasser og evaluerer på vores børnemiljø med 

udgangspunkt i inklusion og børnefællesskaber. 

 

1. Børnemiljøet tilpasses, således barnet lærer at 

kommunikere anerkendende med respekt for hin-

andens forskelligheder 

 

2. Den pædagogiske praksis udvikles via arbejde og 

refleksion i forhold til såvel hverdagen som til den 

pædagogiske læreplan. 

Dokumentation Vi dokumenterer ved hjælp af: 

 

Målet med dokumentationen er at 

kunne følge op på, om vi når de mål, 

vi har sat os – og at kunne formidle 

dette til forældre og andre interessen-

ter. 

Den løbende dokumentation kan om-

fatte mange former. Det kan være 

iagttagelser, praksisfortællinger, 

børns egne udtryk/fortællinger, foto, 

plancher, tegninger, video, dagssedler 

m.v. 

En del af dokumentationen kan la-

ves/indhentes sammen med børnene 

for at sikre børneperspektivet. 

 

 

 Iagttagelser 

 Fotos 

 Barnets mappe 

 Daglig samtale med forældre 
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Evaluering Vi evaluerer ved hjælp af: 

 

For at kunne vurdere om vi når de 

mål, vi har sat os, og om vores hypo-

teser bag holder, skal den pædagogi-

ske læreplan og de politiske indsats-

områder evalueres. 

Der er forskellige niveauer, vi kan 

evaluere på – den løbende hverdags-

evaluering, den mere målrettede eva-

luering (SMTTE), evaluering i forhold 

til forvaltning og politikere. 

 

 Trivsels- og overgangsskemaer 

 SMTTE-model 

 Plexus 

 Børnemiljøvurdering 

 Respons fra forældre 

  

 

Hver dag synger vi ”fagtesange”, således børn både med og uden sprog kan del-

tage i fællesskabet 
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Krop og bevægelse 

Barnets forudsætning for at udvikle sig styrkes gennem udvikling af motoriske fær-

digheder. Dette gælder både grov- og finmotorik.  

Leg, motorik og bevægelse er vigtigt for, at barnet bliver sundt og får gode vaner. 

Ved øget kropsbevidsthed og glæde ved at bruge kroppen kan man opnå selvhjulpen-

hed ud fra egen kunnen.  

Barnet er optaget af at udforske og beherske omverdenen med kroppen, og vi søger 

derfor i vid udstrækning at give det mulighed herfor. 

 
TEMA: Krop og bevægelse  

Mål: 

 Skabelse af et læringsmiljø som stimulerer barnets lyst og glæde til at bruge sin krop 

og sine sanser 

 Skabelse af et læringsmiljø hvor barnet udvikler motorik og kropsbevidsthed 

 

Det er værdifuldt, at: 

 barnet oplever glæde ved, samt accept af og forståelse for dets krop 

 barnet bliver rutineret i dets grundbevægelser 

 barnet kan finde roen i sig selv 

 barnet tør møde nye udfordringer  

 barnet får en begyndende bevidsthed om sunde levevaner 

 

  

 

Vi leger med  vores ”forhindringsbane”. Herved opnår børnene både 

motorisk og sansemæssig stimulation 
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Voksenrollen Vi voksne skal: 

 

Den voksnes rolle er en vigtig brik i 

det daglige arbejde med børnene. 

Den voksne er en rollemodel, der viser 

vejen. 

Derfor skal vi voksne naturligvis være 

anerkendende og fokusere på det po-

sitive i samværet med børnene. Jf. 

Dagtilbudsloven. 

 

 Være rollemodeller, vise glæde og aktivt deltage i 

aktiviteter og lege 

 Være opmærksom på og tage hensyn til det en-

kelte barns fin- og grovmotoriske udvikling 

 Lære barnet om forskelligheder og krops- 

bevidsthed 

 Understøtte barnets udvikling i at blive fortrolig 

med egen krop 

 Inddrage børnene i hverdagen, således de der-

igennem udvikler deres selvhjulpenhed 

 Ved behov inddrage tværfaglige samarbejdspart-

nere 

 Give plads til og tilrettelægge aktiviteter der tilgo-

deser sansemæssig og motorisk udvikling. 

 Bruge legen til at ”indøve” nye færdigheder 

 Acceptere barnets fravalg (grænser) 

 Bruge naturens forskellige elementer til motorisk 

og sansemæssig stimulering og udvikling 

Børne- og læringsmiljø Børne- og læringsmiljøet skal: 

 

Børnemiljø: 

Som en integreret del af den pædago-

giske læreplan skal det fremgå, hvor-

dan dagtilbuddet arbejder med et godt 

børnemiljø. Jf. Dagtilbudsloven. 

Det skal omfatte det fysiske, psykiske 

og æstetiske børnemiljø. 

 

Læringsmiljø: 

Børns læreprocesser foregår i alle 

hverdagssituationer i dagtilbuddet, - i 

legen, i de pædagogiske aktiviteter og 

i hverdagens rutiner. 

De forskellige pædagogiske aktiviteter 

skal understøtte børns forskellige læ-

ringsstile, vilkår og baggrund. 

 

 Indrettes – både ude og inde – således det giver 

mulighed for mange forskellige kropslige og san-

semæssige oplevelser og erfaringer 

 Indbyde til børnenes mulighed for såvel fin- som 

grovmotorisk udvikling  

 Ind imellem benyttes alternativt til f.eks. fysisk 

udfoldelse, fordybelse, stilhed m.m. 

 Ind imellem ændres med fokus på børnegruppens 

behov (plads til bevægelse, behov for ro, behov 

for enten små eller store grupper m.m.) 

 Give tid og rum til at alle børn får mulighed for at 

øve selvhjulpenhed  

 Benytte forskellige materialer og inventar til sti-

mulation og udvikling af barnets sanser, fin- og 

grovmotorik 
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Succeskriterier Tegn på at vi har nået målet: 

 

Succeskriterier/tegn: 

Succeskriterier er de synlige tegn, vi 

forventer at kunne se i børnenes ud-

vikling/læring.  

Tegnene spiller en vigtig rolle i vurde-

ringen af vores pædagogiske praksis. 

 

 At børnene viser glæde ved fysisk udfoldelse 

 At børnene er aktive og har lyst til at bevæge sig 

 At barnet kan benævne eller pege på benævnte 

kropsdele 

 At børnene er begyndende selvhjulpne 

  At børnene tør afprøve nye udfordringer 

 At barnet efterligner bevægelser/fagter ved rytmik 

 At barnet bruger kroppen i samspil med musikken, 

naturen og meget andet  

 At barnet er i trivsel og flow 

 At børnene selv kan finde ro, balance og fordybel-

se 

 At barnet har mod på at ”kaste” sig selv ud i nye 

udfordringer 

 At børnene oplever glæde ved at vise, hvad de 

mestrer 

 At børnene er fysisk sunde 

 

Politiske indsatsområder De politiske indsatsområder udmøntes i dette 

læreplanstema ved: 

1. Inklusion og udvikling af børnefæl-

lesskaber. 

 

2. Det sunde valg i dagtilbud. 

 

3. Udvikling af den pædagogiske 

praksis. 

 

1. Vi tilpasser og evaluerer på vores børnemiljø med 

udgangspunkt i inklusion og børnefællesskaber. 

 

2. Børnemiljøet tilpasses således, at barnet får mu-

lighed for såvel fin- som grovmotorisk udvikling. 

 

3. Udviklingen tilgodeses ved konstant arbejde og 

eventuel revision af såvel dagligdag som pædago-

gisk læreplan. 

Dokumentation Vi dokumenterer ved hjælp af: 

 

Målet med dokumentationen er at 

kunne følge op på, om vi når de mål, 

vi har sat os – og at kunne formidle 

dette til forældre og andre interessen-

ter. 

Den løbende dokumentation kan om-

fatte mange former. Det kan være 

iagttagelser, praksisfortællinger, børns 

egne udtryk/fortællinger, foto, plan-

cher, tegninger, video, dagssedler 

m.v. 

En del af dokumentationen kan la-

ves/indhentes sammen med børnene 

for at sikre børneperspektivet. 

 

 Iagttagelser 

 Fotos 

 Barnets mappe 

 Daglig samtale med forældre 
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Evaluering Vi evaluerer ved hjælp af: 

 

For at kunne vurdere om vi når de 

mål, vi har sat os, og om vores hypo-

teser bag holder, skal den pædagogi-

ske læreplan og de politiske indsats-

områder evalueres. 

Der er forskellige niveauer, vi kan 

evaluere på – den løbende hverdags-

evaluering, den mere målrettede eva-

luering (SMTTE), evaluering i forhold 

til forvaltning og politikere. 

 

 Trivsels- og overgangsskemaer 

 SMTTE-model 

 Plexus 

 Børnemiljøvurdering 

 Respons fra forældre 

 

  

 

I naturen bruger vi vores krop. Det er lidt svært at gå op ad 

bakken, men det er sjovt 
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Naturen og naturfænomener 

Barnets forudsætninger for at forstå verden og den natur vi lever i – og har ansvaret 

for – er at få oplevelser i naturen.  

 

Barnet skal både have respekt for og erfaringer med natur, miljø og naturfænomener. 

Det skal derfor have mulighed for at udvikle sig, at være nysgerrig og opmærksom på 

naturens mangfoldighed og fænomener. 

 

Barnet lærer naturen at kende,  ud fra dets forudsætninger og udviklingsniveau. Det 

er derfor de små øjebliks-situationer, vi i det daglige ”fanger” og taler ud fra. 

 

 
 
TEMA: Naturen og naturfænomener 

 

Mål: 

 Barnet tilegner sig mange forskellige erfaringer med natur, naturfænomener og miljø 

 

 

 

Det er værdifuldt, at: 

 barnet udvikler respekt og forståelse for naturen og oplever glæden ved at være i den 

 barnet lærer naturen at kende med alle sanser og oplever den som en kilde til leg, op-

levelse, udforskning og viden 

 

 

Voksenrollen Vi voksne skal: 

 

Den voksnes rolle er en vigtig brik i 

det daglige arbejde med børnene. 

Den voksne er en ” rollemodel, der 

viser vejen. 

Derfor skal vi voksne naturligvis være 

anerkendende og fokusere på det po-

sitive i samværet med børnene. Jf. 

Dagtilbudsloven. 

 

 

 

 Være engagerede og nysgerrige sammen med 

børnene 

 Understøtte børnenes interesse for naturen, ved at 

lade dem vise vejen og lade dem gå på opdagelse, 

give dem tid til at fordybe sig i en bunke blade, 

snegle, regnorme o. lign.  

 I samvær med børnene sætte ord på det vi ser og 

oplever i naturen 

 Skabe rum til udforskning, tid og leg 

 Tilrettelægge ture og aktiviteter med øje for hvil-

ken aldersgruppe børn, vi har med, og hvilket na-

turmiljø børnene har det godt i 
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Børne- og læringsmiljø Børne- og læringsmiljøet skal: 

 

Børnemiljø: 

Som en integreret del af den pæda-

gogiske læreplan skal det fremgå, 

hvordan dagtilbuddet arbejder med et 

godt børnemiljø. Jf. Dagtilbudsloven. 

Det skal omfatte det fysiske, psykiske 

og æstetiske børnemiljø. 

 

Læringsmiljø: 

Børns læreprocesser foregår i alle 

hverdagssituationer i dagtilbuddet - i 

legen, i de pædagogiske aktiviteter og 

i hverdagens rutiner. 

De forskellige pædagogiske aktiviteter 

skal understøtte børns forskellige læ-

ringsstile, vilkår og baggrund. 

 

 Indrettes således at der er plads til udforskning og 

sansemæssig stimulation 

 Give mulighed for fordybelse, nysgerrighed og 

eksperimenter 

 Give plads til at det er børnene, der selv viser vej 

med deres måde at bruge naturen på 

 Give mulighed for at komme tæt på dyr og for-

skelligartet natur for derigennem på sigt at udvikle 

ansvarlighed og respekt 

 Skabe rammer for tid og plads til leg, udforskning 

og sansemæssig stimulation 

 Have naturting med inde på stuerne. F.eks. kog-

ler, kastanjer, blade osv. 

 

Succeskriterier Tegn på at vi har nået målet: 

 

Succeskriterier/tegn: 

Succeskriterier er de synlige tegn vi 

forventer at kunne se i børnenes ud-

vikling/læring.  

Tegnene spiller en vigtig rolle i vurde-

ringen af vores pædagogiske praksis. 

 

 At barnet gerne vil opholde sig ude 

 At barnet er glad, nysgerrig og kreativ 

 At barnet kan fordybe sig og eksperimentere 

 Når børnene fortæller om deres oplevelser ved 

turene 

 Når børnene er fortrolige med naturen og har lyst 

til, at røre og sanse naturen 

Politiske indsatsområder De politiske indsatsområder udmøntes i dette 

læreplanstema ved: 

1. Inklusion og udvikling af børnefæl-

lesskaber. 

 

2. Det sunde valg i dagtilbud. 

 

3. Udvikling af den pædagogiske 

praksis. 

 

1. Vi tilpasser og evaluerer på vores børnemiljø med 

udgangspunkt i inklusion og børnefællesskaber. 

 

2. Børnemiljøet tilgodeser, at barnet hver dag kom-

mer ud, får frisk luft og drager nytte af naturens 

udfoldelsesmuligheder. 

 

3. Udviklingen tilgodeses ved konstant arbejde og 

eventuel revision af såvel dagligdag som pædago-

gisk læreplan. 
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4. Dokumentation Vi dokumenterer ved hjælp af: 

 

Målet med dokumentationen er at 

kunne følge op på, om vi når de mål, 

vi har sat os – og at kunne formidle 

dette til forældre og andre interessen-

ter. 

Den løbende dokumentation kan om-

fatte mange former. Det kan være 

iagttagelser, praksisfortællinger, 

børns egne udtryk/fortællinger, foto, 

plancher, tegninger, video, dagssedler 

m.v. 

En del af dokumentationen kan la-

ves/indhentes sammen med børnene 

for at sikre børneperspektivet. 

 

 Iagttagelser 

 Barnets produkter 

 Fotos 

 Barnets mappe 

 Daglig samtale med forældre 

 

Evaluering Vi evaluerer ved hjælp af: 

 

For at kunne vurdere om vi når de 

mål, vi har sat os, og om vores hypo-

teser bag holder, skal den pædagogi-

ske læreplan og de politiske indsats-

områder evalueres. 

Der er forskellige niveauer, vi kan 

evaluere på – den løbende hverdags-

evaluering, den mere målrettede eva-

luering (SMTTE), evaluering i forhold 

til  forvaltning og politikere. 

 

 Trivsels- og overgangsskemaer 

 SMTTE-model 

 Plexus 

 Børnemiljøvurdering 

 Respons fra forældre 

 Fotos 

 

    
  

I naturen bliver vi sammen nysgerrige og fordyber os 
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Kulturelle udtryksformer og værdier 

Kultur er mange ting. F.eks. kendskab til forskellige kulturelle udtryksformer, traditio-

ner, normer, værdier og omgangsformer. 

I Vuggestuen Fjordløkken prioriterer vi vores traditioner. Samtidig vægter vi projekter 

som at komme i teateret, at male, synge, danse, spille og meget andet. 

 

TEMA: Kulturelle udtryksformer og værdier  

 

Mål: 

 barnet får mulighed for at eksperimentere og afprøve sig selv i et bredt spekter af kul-

turelle udtryksformer 

 

 

Det er værdifuldt, at: 

 barnet får kendskab til egne og andres kulturelle baggrund 

 barnet er medskaber af kultur 

 barnet får tid og rum til at udfolde sig på egne betingelser 

 barnet oplever gode fælles oplevelser 

 barnet får kendskab til forskellige udtryksformer, kultur og kulturtilbud, herunder mad 

og musik og sang 

 

Voksenrollen Vi voksne skal: 

 

Den voksnes rolle er en vigtig brik i 

det daglige arbejde med børnene. 

Den voksne er en rollemodel, der vi-

ser vejen. 

Derfor skal vi voksne naturligvis være 

anerkendende og fokusere på det po-

sitive i samværet med børnene. Jf. 

Dagtilbudsloven. 

 

 Være inspirerende og aktive formidlere af kultur 

 Skabe rammer og ideer for forskellige udtryksfor-

mer 

 Lade barnet eksperimentere med forskellige mate-

rialer 

 Fastholde og udvikle Vuggestuen Fjordløkkens 

traditioner 

 Sørge for at børnene stifter bekendtskab med 

samfundsmæssige traditioner og højtider 

 Være gode rollemodeller ved at støtte op omkring 

barnets kreative og musiske udfoldelse  

 Se alle børn som unikke væsener med forskellige 

kulturelle baggrunde  

 Give børnene kulturelle oplevelser i form af ture, 

pædagogiske aktiviteter, musik, udsmykning på 

stuen, højtlæsning af bøger, sanglege osv. 
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Børne- og læringsmiljø Børne- og læringsmiljøet skal: 

 

Børnemiljø: 

Som en integreret del af den pæda-

gogiske læreplan skal det fremgå, 

hvordan dagtilbuddet arbejder med et 

godt børnemiljø. Jf. Dagtilbudsloven. 

Det skal omfatte det fysiske, psykiske 

og æstetiske børnemiljø. 

 

Læringsmiljø: 

Børns læreprocesser foregår i alle 

hverdagssituationer i dagtilbuddet, - i 

legen, i de pædagogiske aktiviteter og 

i hverdagens rutiner. 

De forskellige pædagogiske aktiviteter 

skal understøtte børns forskellige læ-

ringsstile, vilkår og baggrund. 

 

 Indrettes således der er plads til forskellighed – 

herunder forskellige kulturer 

 Indeholde aktiviteter der bl.a. har fokus på sanser, 

kreative og musiske udfoldelser 

 Indeholde aktiviteter der bygger på traditioner og 

dansk kultur 

 Stuerne indrettes og udsmykkes med bl.a. billeder 

af forskellige kulturer, kopi/billeder af sange der 

synges på stuen, reol med bøger og meget andet 

Succeskriterier Tegn på at vi har nået målet: 

 

Succeskriterier/tegn: 

Succeskriterier er de synlige tegn, vi 

forventer at kunne se i børnenes ud-

vikling/læring.  

Tegnene spiller en vigtig rolle i vurde-

ringen af vores pædagogiske praksis. 

 

 

 At barnet har lyst til at udtrykke sig kreativt og 

musisk 

 At barnet viser glæde ved kulturelle tiltag (teater-

forestillinger, jul, fastelavn m.m.) 

 At barnet genkender/får kendskab til traditioner 

 Når børnene sprogligt giver udtryk for at kende til 

forskellige kulturelle aktiviteter: musik, mad, bø-

ger osv. 

 

Politiske indsatsområder De politiske indsatsområder udmøntes i dette 

læreplanstema ved: 

1. Inklusion og udvikling af børnefæl-

lesskaber. 

 

2. Det sunde valg i dagtilbud. 

 

3. Udvikling af den pædagogiske 

praksis. 

 

1. Vi tilpasser og evaluerer på vores børnemiljø med 

udgangspunkt i inklusion og børnefællesskaber. 

 

2. Børnemiljøet tilpasses således, barnet opnår såvel 

selvværd som fællesskabsfølelse gennem kultur og 

traditioner. 

 

3. Udviklingen tilgodeses ved konstant arbejde og 

eventuel revision af såvel dagligdag som pædago-

gisk læreplan. 
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Dokumentation Vi dokumenterer ved hjælp af: 

 

Målet med dokumentationen er at 

kunne følge op på, om vi når de mål, 

vi har sat os – og at kunne formidle 

dette til forældre og andre interessen-

ter. 

Den løbende dokumentation kan om-

fatte mange former. Det kan være 

iagttagelser, praksisfortællinger, 

børns egne udtryk/fortællinger, foto, 

plancher, tegninger, video, dagssedler 

m.v. 

En del af dokumentationen kan la-

ves/indhentes sammen med børnene 

for at sikre børneperspektivet. 

 

 Iagttagelser 

 Fotos 

 Barnets mappe 

 Daglig samtale med forældre 

 

Evaluering Vi evaluerer ved hjælp af: 

 

For at kunne vurdere om vi når de 

mål, vi har sat os, og om vores hypo-

teser bag holder, skal den pædagogi-

ske læreplan og de politiske indsats-

områder evalueres. 

Der er forskellige niveauer, vi kan 

evaluere på – den løbende hverdags-

evaluering, den mere målrettede eva-

luering (SMTTE), evaluering i forhold 

til forvaltning og politikere. 

 

 Trivsels- og overgangsskemaer 

 SMTTE-model 

 Plexus 

 Børnemiljøvurdering 

 Respons fra forældre 

 

 Vi har sang og musik, hvor alle kan være med 
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Børn med særlige behov: 

I Vuggestuen Fjordløkken skelner vi mellem forskellige typer af børn med særlige be-

hov. Børn som kan være udsatte af forskellige årsager. Der kan være tale om: 

 Somatisk betingede belastninger 

 Belastende sociokulturelle forhold 

 Belastende familieforhold 

 Belastende institutionserfaringer 

På baggrund af ovenstående kan et barn med særlige behov, et barn med udsathed, 

defineres som: 

Et barn hvis position er en hindring for aktiv og ligeværdig deltagelse i socia-

le fællesskaber. 

TEMA: Børn med særlige behov  

 

Mål: 

 Alle børn har ret til at være et ligeværdigt medlem af et fællesskab.  

 

Det er værdifuldt at: 

 børn med særlige behov kan deltage i fællesskabet og Fjordløkkens hverdag 

 børn med særlige behov kan bidrage til fællesskabet og Fjordløkkens hverdag 

 det enkelte barn bliver respekteret, set, hørt og forstået 

 

Voksenrollen Vi voksne skal: 

 

Den voksnes rolle er en vigtig brik i 

det daglige arbejde med børnene. 

Den voksne er en ”magtfuld rollemo-

del”, der viser vejen. 

Derfor skal vi voksne naturligvis være 

anerkendende og fokusere på det po-

sitive i samværet med børnene. Jf. 

Dagtilbudsloven. 

 

 Anerkende alle børn med hver deres ”særpræg” 

 Forstå og handle ud fra barnets udtryk, behov og 

adfærd 

 Søge at skabe en god og åben relation og et godt 

samarbejde mellem forældre og vuggestue 

 Inddrage nødvendige tværfaglige samarbejdspart-

nere 

 Gøre brug af hinandens kompetencer og erfaringer 

  Give børnene gode redskaber til at takle deres 

”vanskeligheder” 

 Strukturere hverdagen således der er plads og ro 

til alle i små fællesskaber samt  skabe genkende-

lig- og forudsigelighed 

 Tilrettelægge det daglige pædagogiske arbejde 

således børn med særlige behov kan indgå i alle 

pædagogiske læreplanstemaer 

 

http://www.vuggestuenfjordloekken.dk/


Vuggestuen Fjordløkken 
www.vuggestuenfjordloekken.dk  

_______________________________________________________________________________________ 
 

                                        Pædagogisk læreplan 2015                                Side 32 
  

Børne- og læringsmiljø Børne- og læringsmiljøet skal: 

 

Børnemiljø: 

Som en integreret del af den pæda-

gogiske læreplan skal det fremgå, 

hvordan dagtilbuddet arbejder med et 

godt børnemiljø. Jf. Dagtilbudsloven. 

Det skal omfatte det fysiske, psykiske 

og æstetiske børnemiljø. 

 

Læringsmiljø: 

Børns læreprocesser foregår i alle 

hverdagssituationer i dagtilbuddet, - i 

legen, i de pædagogiske aktiviteter og 

i hverdagens rutiner. 

De forskellige pædagogiske aktiviteter 

skal understøtte børns forskellige læ-

ringsstile, vilkår og baggrund. 

 

 

 

 

 Indrettes med udgangspunkt i inklusion således 

der er plads til forskellighed og det enkelte barns 

særlige behov 

 Indrettes så barnet med et særligt behov får 

rammer og rum til selvhjulpenhed 

 Stimulere barnet således en positiv udvikling tilgo-

deses  

 Indeholde oplevelser der giver grobund for positive 

relationer 

 Tilgodese ”plads og rum” til at de voksne kan være 

lydhøre over for det enkelte barn og inddrage dets 

egen handling og spontanitet 

 

Succeskriterier Tegn på at vi har nået målet: 

 

Succeskriterier/tegn: 

Succeskriterier er de synlige tegn, vi 

forventer at kunne se i børnenes ud-

vikling/læring.  

Tegnene spiller en vigtig rolle i vurde-

ringen af vores pædagogiske praksis. 

 

 Når barnet bliver respekteret af de øvrige børn, 

forældre og personale 

 Når barnet på lige fod med de øvrige børn formår 

og oplever glæde ved at indgå i forpligtigende fæl-

lesskaber 

 Når barnet udvikler sig i positiv retning – både i 

hverdagen og ved særlige tiltag 

 Når barnet evner at give udtryk for egne behov 

 Når barnet er glad og trives 

 Når fællesskabet ”ser” barnet frem for dets særlige 

behov 

 Når kontakten mellem forældrene og vuggestuen 

er præget af gensidig accept, tillid og konstruktivt 

samarbejde omkring barnet 
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Politiske indsatsområder De politiske indsatsområder udmøntes i dette 

læreplanstema ved: 

 

1. Inklusion og udvikling af børnefæl-

lesskaber. 

 

2. Det sunde valg i dagtilbud. 

 

3. Udvikling af den pædagogiske 

praksis. 

 

 

1. Vi tilpasser og evaluerer på vores børnemiljø med 

udgangspunkt i inklusion og børnefællesskaber. 

 

2. Barnet udvikler selvværd og lærer at respektere 

egne vanskeligheder. 

 

3. Udviklingen tilgodeses ved konstant arbejde og 

eventuel revision af såvel dagligdag som pædago-

gisk læreplan. 

 

Dokumentation Vi dokumenterer ved hjælp af: 

 

Målet med dokumentationen er at 

kunne følge op på, om vi når de mål, 

vi har sat os – og at kunne formidle 

dette til forældre og andre interessen-

ter. 

Den løbende dokumentation kan om-

fatte mange former. Det kan være 

iagttagelser, praksisfortællinger, 

børns egne udtryk/fortællinger, foto, 

plancher, tegninger, video, dagssedler 

m.v. 

En del af dokumentationen kan la-

ves/indhentes sammen med børnene 

for at sikre børneperspektivet. 

 

 Iagttagelser og beskrivelser 

 Fotos 

 Dagssedler 

 Barnets mappe 

 Daglig dialog med forældre 

 Forældresamtaler 

 Handleplaner 

 

Evaluering Vi evaluerer ved hjælp af: 

 

For at kunne vurdere om vi når de 

mål, vi har sat os, og om vores hypo-

teser bag holder, skal den pædagogi-

ske læreplan og de politiske indsats-

områder evalueres. 

 

Der er forskellige niveauer, vi kan 

evaluere på – den løbende hverdags-

evaluering, den mere målrettede eva-

luering (SMTTE), evaluering i forhold 

til forvaltning og politikere. 

 

 Trivsels- og overgangsskemaer 

 Børnemiljøvurdering 

 Respons fra forældre 
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Afslutning 

Med udgangspunkt i denne pædagogiske læreplan håber vi hermed at have fået givet 

læseren et lille indblik i vores måde at arbejde på. 

Læreplanen er selvfølgelig under konstant udvikling og tages løbende op til revision. 

 

På personalets vegne 

Joan Lassen 

Institutionsleder    
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