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Den pædagogiske læreplan udgør rammen og den fælles retning for 

vores pædagogiske arbejde med børnenes trivsel, læring, udvikling og 

dannelse. Læreplanen er et levende dokument, som kort beskriver 

vores pædagogiske overvejelser og refleksioner med eksempler, der 

er retningsgivende for det daglige pædagogiske arbejde. 
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Forord 

 

 

 

Implementeringen af den styrkede pædagogiske læreplan har taget afsæt i Billund Kommunes im-
plementerings- og handleplan for den styrkede pædagogiske læreplan. Forvaltningen, ledere, for-
ældrebestyrelser, pædagogisk personale og tillidsrepræsentanter har i forbindelse hermed deltaget 
i diverse møder, workshops samt lavet selvevalueringer af den pædagogiske praksis og forankrings-
processer. 
 
Den pædagogiske læreplan er udarbejdet med udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag, 
de seks læreplanstemaer samt de tolv mål for sammenhængen mellem det pædagogiske lærings-
miljø og børns læring (se side 3). Derudover er den udarbejdet med udgangspunkt i Billund Kom-
munes dagtilbudspolitik (se side 4 og/eller https://billund.dk/media/993837/dagtilbudspolitik-
1262018.pdf) som er rammesættende for den særlige måde, det pædagogiske forbedringsarbejde 
skal tilrettelægges og udvikles på. 
 
Det pædagogisk personale og forældrebestyrelserne er blevet inddraget på forskellige niveauer i 
udarbejdelsen af den pædagogiske læreplan. De vil ligeledes blive inddraget i evalueringen af og 
opfølgningen på den pædagogiske læreplan. 
 
Den pædagogiske læreplan skal med udgangspunkt i de centrale elementer fra det fælles pædago-
giske grundlag, de pædagogiske mål, indholdsbeskrivelserne for læreplanstemaerne og dagtilbuds-
politikken fungere som et pædagogisk redskab, der giver en klar fælles retning for det pædagogiske 
arbejde i dagtilbuddet. Herunder sikre, at der etableres et pædagogisk læringsmiljø, der gennem leg, 
planlagte vokseninitierede aktiviteter, spontane aktiviteter, børneinitierede aktiviteter og daglige ru-
tiner giver børnene de bedste betingelser for at lære, trives, dannes og udvikle sig. 
 
Den pædagogiske læreplan indledes med et overblik over rammerne for læreplanen. Dernæst præ-
senteres, hvem dagtilbuddet er. Herefter er der beskrivelser af, hvordan der i den daglige pædago-
giske praksis arbejdes med det fælles pædagogiske grundlag, inddragelse af lokalsamfundet, det 
fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø, de seks læreplanstemaer samt evalueringskulturen. 
 
Den pædagogiske læreplan vil blive evalueret og revideret i 2022. 
 
 
Lisbeth Østergaard 
Områdechef for dagtilbud 
Billund Kommune 
  

https://billund.dk/media/993837/dagtilbudspolitik-1262018.pdf
https://billund.dk/media/993837/dagtilbudspolitik-1262018.pdf
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Rammer for den pædagogiske læreplan 

Illustration af den styrkede pædagogiske læreplan: 
▪ Det fælles pædagogiske grundlag 
▪ De seks læreplanstemaer 
▪ 12 pædagogiske mål for sammenhængen mellem læringsmiljøet og børns læring 
▪ Evalueringskultur 
 

 
 
  



 

4 

  

Rammer for den pædagogiske læreplan 
 
 

 
Illustration af dagtilbudspolitikken i Billund Kommune: 
▪ Vision, værdier og principper 
▪ En fælles læringsforståelse 
▪ Strategiske mål for børnenes leg, læring, dannelse, kreativitet og trivsel                               

i udviklende fællesskaber 
▪ Strategiske mål for læringsmiljøet herunder de voksnes kompetencer 
▪ Strategiske mål for digitalisering 
▪ Strategiske mål for forældresamarbejde 
▪ Strategiske mål for overgange 
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Hvem er vi? 
 

 

 

Vision:  
 
I Børnenes Univers Billund skal alle opleve sig ventet, velkomne, værdsatte og værdifulde i fælles-
skabet.  
 
 
Værdier:  
 
Dialog, udvikling og respekt udgør tilsammen Billund kommunes og Børnenes Univers Billund vær-
digrundlag. Trivsel er kernen, og de 3 værdier er lige vigtige.  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Vores kerneopgave i Børnenes Univers Billund er trivsel, idet vi anser trivsel, som en forudsætning 
for læring og udvikling.  
 
 
 
I Børnenes Univers Billund har vi 2 fysiske enheder med 3 pædagogiske linjer:  
 
Træstubben: Natur & Eksperimenter på Tuen 2 (Børn 0 – 6 år) 
Klatretræet: Sundhed & Bevægelse på Engdraget 8 (Børn 3 – 6 år) 
Trætoppen: Kreativitet & Udeliv på Engdraget 8 (Børn 0 – 6 år) 
 
På alle linjer arbejder vi med de seks læreplanstemaer:  

• Alsidig personlig udvikling 

• Social udvikling 

• Kommunikation og sprog 

• Krop, sanser og bevægelse 

• Naturen, udeliv og science 

• Kultur, æstetik og fællesskab 
 
At arbejde med pædagogiske linjer betyder, at der på den enkelte enhed er et særlig fokus på, 
hvordan den fysiske indretning og de pædagogiske aktiviteter understøtter den pædagogiske linje. 
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Vi har i Træstubben indrettet os både ude og inde, så der er mulighed for at tilegne sig mange 
forskellige erfaringer med naturen og naturfænomener. Vi har dyr både inde og ude – og både 
levende og ”døde”. Vi har et vandrum, et naturværksted/eksperimentarium og en stald. Aktivite-
terne retter sig mod, at fremme kendskabet til naturen med alle sanser og lysten til at eksperi-
mentere. Og opleve dette som kilde til rum for leg, oplevelser, udforskning og viden. 

 
Vi har i Klatretræet indrettet os både ude og inde, så der er mulighed for fysisk udfoldelse. Vi 
har gymnastiksal, tarzan rum, sportslaboratorium og udendørs motorik bane. Vi har fokus på 
de fysiske udfoldelser, der knytter sig til leg, sang, spil, krop, sundhed og motorik. Aktiviteterne 
retter sig mod, at fremme kropsbevidstheden, aktivitets glæden, udfoldelses lysten og sundhe-
den. Og opleve den som kilde til rum for leg, oplevelser, udforskning og viden. 
 
Vi har i Trætoppen indrettet os både ude og inde, så der er mulighed for at tilegne sig erfarin-
ger med at være opfindsomme og kreative. Vi har fokus på kreative læreprocesser og inddra-
gelse af udelivet. Vi har træværksted, atelier, dramarum og udendørs scene. Aktiviteterne ret-
ter sig mod, at fremme lysten til at udforske, være medskabendende og afprøve nye ideer. Og 
opleve dette som kilde til rum for leg, oplevelser, udforskning og viden. 

 
 
Vi er på alle 3 enheder funktionsopdelt, hvilket betyder, at børn og voksne er fordelt på hold. På 
nogle tidspunkter af dagen er vi sammen på vores hold. På andre tidspunkter af dagen er børn og 
voksne fordelt rundt i huset eller på legepladsen i forskellige fordybelses funktioner. Nogle gange 
kan børnene selv vælge, hvor og med hvem, de gerne vil lege. Andre gange har de voksne be-
stemt, hvem der leger hvor.   
 

• Alle hold har turdage 

• Alle er ude hver dag 

• Vi tager på cykeltur med de ældste børn 

• Vi har madordning med fuld forplejning  
 
Læs mere på vores hjemmeside: www.bub.billund.inst.dk  
 
  

http://www.bub.billund.inst.dk/


 

7 

 
 

Pædagogisk grundlag 

 
 

”Det pædagogiske grundlag består af en række fælles centrale elementer, som skal være kende-
tegnende for den forståelse og tilgang, hvormed der skal arbejdes med børns trivsel, læring, 
udvikling og dannelse i alle dagtilbud i Danmark. ”  

”De centrale elementer er:  
▪ Børnesyn: Det at være barn har værdi i sig selv. 

 
▪ Dannelse og børneperspektiv: Børn skal høres og tages alvorligt som led i starten på en 

dannelsesproces og demokratisk forståelse. 
 

▪ Leg: Legen har 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 aktivite-
ter, udforskning og ved at blive udfordret. 
 

▪ Børnefællesskaber: Leg, dannelse og læring sker i børnefællesskaber, som det pædagogi-
ske personale sætter rammerne for. 
 

▪ Pædagogisk læringsmiljø: Et trygt og stimulerende pædagogisk læringsmiljø er udgangs-
punktet 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 under-
støtte børns sociale kompetencer, tro på egne evner, nysgerrighed mv. 
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Børnesyn, Dannelse og børneperspektiv, 
Leg, Læring og Børnefællesskaber 

 

I Billund Kommune er vores afsæt, at det at være barn, barndommen og  
legen har værdi i sig selv, og at leg, dannelse samt læring sker i sociale  
fællesskaber. 
 

Børnesyn 
▪ Børn er unikke og har forskellige potentialer for udvikling og læring. 
▪ Børn er sociale, nysgerrige og legende. 
 

Dannelse og børneperspektiv 
▪ Vi tillægger barnets stemme en reel værdi og arbejder med at følge børnenes spor, oplevelser 

og interesser. Børn er eksperter i eget liv, og deres synspunkter tilføjer nye og relevante per-
spektiver. 

▪ Vi arbejder med dannelse og demokratiforståelse, så vi understøtter børnene i at blive hen-
synsfulde, kritiske og demokratiske verdensborgere.  

▪ Vi har fokus på balancen mellem individ og fællesskab. 
 

Leg og læring 
▪ Vi har et ansvar for, at leg og læring kan ske i en vekslen mellem børne- og vokseninitierede 

lege og aktiviteter samt hverdagssituationer og – rutiner.  
▪ Vi understøtter en legende, eksperimenterende og kreativ tilgang, hvor vi er medlegende og 

medeksperimenterende.  
▪ Vi har fokus på, at den lærerige leg og den legende læring indeholder aktiv deltagelse, mening, 

begejstring, social involvering og eksperimentering.  
 

Børnefællesskaber 
▪ Vi understøtter børnenes mulighed for at kunne etablere relationer på tværs af alder, køn og 

kultur. 
▪ Vi har fokus på de gode relationer, hvor alle bliver set, hørt, anerkendt og inddraget. 
▪ Vi guider og rammesætter leg og aktiviteter samt hverdagssituationer og -rutiner, så alle børn 

kan være med. 
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Eksempler på hvordan de fem centrale elementer fra det fælles pædagogiske grundlag 

kommer til udtryk hos os og bliver omsat i vores hverdag sammen med børnene 

 
 
 

Mål fra Dagtilbudsloven: Dagtilbuddet skal fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse 

gennem trygge pædagogiske læringsmiljøer, hvor legen er grundlæggende. 
 
 
 

Principper – besluttet i be-

styrelsen 

Eksempler på hvad vi gør i 

Børnenes Univers Billund 

Eksempler på hvad vi som 

forældre kan gøre 

Vi ser tryghed og trivsel som 
fundament for at kunne ud-
vikle sig og lære. Derfor har vi 
fokus på de gode relationer 
mellem barnet og de voksne 
og børnene imellem.  
 
Leg, læring og udvikling sker i 
en vekslen mellem børne- og 
voksen initierede lege og akti-
viteter, samt i hverdagens ruti-
ner.  

 

Vi er positivt interesseret i le-

gen, både i de lege børnene 

selv tager initiativ til og de 

voksenplanlagte forløb:  

• Vi spørger børnene om 

vi må være med i de-

res lege, og vi udvider 

og beriger børnenes 

lege ved vores delta-

gelse.  

• Vi deler vores ideer, 

tanker, og inddrager 

børnene i vores plan-

lagte aktiviteter.  

 

Vi vægter børnenes lege rela-

tioner højt med mulighed for at 

lege mange steder (ude og 

inde), både sammen med og 

uden voksne: 

• Børnene leger i mindre 

legegrupper, både de 

grupper børnene selv 

har etableret og de 

grupper, som de 

voksne har sammen-

sat.  

• Vi hjælper børnene 

med at få øje på nye 

legekammerater.   

 

 

 

Lave legeaftaler: invitere lege-

kammerater med hjem, aftale 

besøg hjemme hos legekam-

merater eller aftale, at mødes 

et sted for at lege, f.eks. en 

time på en legeplads i nærom-

rådet.  

 

Tage sig tid til en gang imel-

lem at være med i hverda-

gene, f.eks. til samling, på tur, 

på legepladsen. Som forældre 

er man altid velkommen til at 

deltage.  

 

Give sig tid til at lade sit barn 

lege færdig. 
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Vi giver mulighed for mangfol-

dige aktiviteter og legefordy-

belser med udgangspunkt i et 

børneperspektiv. 

Som f.eks.: 

•Fysiske og motoriske lege, 

herunder risikofyldt leg.  

•Konstruktionslege 

•Fantasilege 

•Rolle lege 

•Sproglige lege.   

 

Vi understøtter en legende, 

eksperimenterende og kreativ 

tilgang, hvor de voksne er 

med - legende, så vi kan un-

derstøtte at alle børn kan 

være med:  

• Vi er nysgerrige, un-

dersøgende og opta-

get af at finde løsnin-

ger sammen med bør-

nene.  
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Pædagogisk læringsmiljø 

I Billund Kommune er det det pædagogiske personales ansvar at skabe 
attraktive læringsmiljøer tilpasset børnegruppens forskelligheder, herun-
der køn, alder, etnicitet mv. Et læringsmiljø, hvor børnene kan udvikle 
sig gennem leg og kreativitet samt oplever, at de mestrer deres liv. 
 
▪ Vi arbejder samskabende og rammesættende igennem en legende, 

anerkendende og inddragende tilgang. 
▪ Vi skaber rum til læring i hverdagssituationer og –rutiner. 
▪ Vi har attraktive fysiske rammer, der understøtter pædagogikken. 

 

 

 

Eksempler på hvordan vi hele dagen skaber et pædagogisk læringsmiljø, der giver alle 

børn mulighed for at trives, lære, udvikle sig og dannes 

 
 

Mål fra dagtilbudsloven: Dagtilbud skal give børn medbestemmelse, medansvar og forståelse 

for og oplevelse af demokrati.  
 
 

Principper – besluttet i be-

styrelsen 

Eksempler på hvad vi gør i 

Børnenes Univers Billund 

Eksempler på hvad vi som 

forældre kan gøre 

Alle børn har værdi i sig selv 

og giver værdi til fællesskabet.  

 

Alle børn skal opleve at med-

virke i og have indflydelse på 

udformningen af dagligdagen 

og aktiviteterne.  

 

Det enkelte barn skal opleve, 

både at skulle indrette sig ef-

ter, hvad andre gerne vil lege 

og få lov til at lege, hvad det 

selv ønsker.  

 

 

 

Gennem organisering af min-

dre børnegrupper henover hele 

dagen, skaber vi plads til bør-

nenes forskellighed og udvik-

lingsniveau:  

• Vi sammensætter små 

legegrupper med for-

skellige temaer og ind-

hold såsom motorik, 

sprog, fri for mobberi, 

regulering af følelser, 

osv.  

 

I alle hverdags situationer og 

gøremål guider vi børnene til 

samarbejde og tage ansvar i 

fællesskabet og giver plads til 

at udvikle selvstændighed som 

f.eks.:  

Borddækning, sende mad 

rundt til hinanden, fælles an-

svar for at alt bliver ryddet op, 

af og påklædning, hente mad, 

trøste, øve ”dele kultur”, hvor 

Lave legaftaler med andre end 

dem man plejer.  

 

Lege derhjemme, dele legetø-

jet og skiftes til at have legetø-

jet og bestemme.  

 

Lade barnet deltage i hverda-

gens rutiner derhjemme.  

 

Bruge Børneintra sammen 

med barnet og lad barnet for-

tælle ud fra billederne.  

 

Lade barnet gøre tingene selv: 

Tage tøj på, selv hælde op, 

smøre sin mad osv.  
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vi deler med andre (give – ta – 

lege) osv.  

 

Vi arbejder med børneinddra-

gelse tilpasset børnenes alder:  

• Vi iagttager hvad bør-

nene leger og hvad de 

taler om.  

• Vi er fleksible og om-

stillingsparate overfor 

børnenes input i både 

børne- og voksen initi-

erede lege.  

• Vi sørger for at børn 

der endnu ikke har et 

sprog eller er sprogligt 

udfordret også bliver 

hørt og får medbestem-

melse.  

• Vi spørger børnene, in-

den planlægning, hvad 

de ved om emnet og 

bagefter, hvad de ved 

nu, hvad der har været 

sjovt og hvad tænker 

de vi skal gøre igen. 

• Vi anvender billeder, 

tegninger, piktogram-

mer, som børnene kan 

vælge hvad de gerne 

vil lege med eller hvor 

de gerne vil lege i dag 

f.eks. ud fra billeder.  

 

Vi skaber rum for at børn kan 

etablere venskaber på tværs af 

alder, køn og kultur.  

• På nogle tidspunkter 

har børnene mulighed 

for selv at vælge.  

• På andre tidspunkter 

sammensætter de 

voksne legegrupperne.  
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Vi skaber plads til at det en-

kelte barn både kan vise initia-

tiv og kan være aktivt delta-

gende, samtidig med at fælles-

skabet skaber rum til alle, nye 

relationer og mulighed for at 

prøve forskellige relationer. 

• Vi tilpasser legegruppe 

størrelserne, så alle kan 

være med i legen.  

• Vi hjælper børnene, så 

alle børn er attraktive i 

lege relationer ved at 

benævne, følelser, 

handlinger og intentio-

ner.  

 

 
 

 

 

 

Samarbejde med forældre om børns læring 

I Billund Kommune er samarbejdet mellem det pædagogiske personale og 
forældrene ligeværdigt og tillidsfuldt. 
 
▪ Samarbejdet bygger på børnenes perspektiver og forældrenes viden 

og erfaringer samt på en forståelse for det pædagogiske arbejde. 
▪ Børnenes udvikling, trivsel, dannelse og læring er et fælles ansvar. Vi 

ser forældrene som en ressource, der aktivt deltager i deres barns ud-
vikling, trivsel, dannelse og læring.  

▪ Vi afstemmer forventninger med forældrene, herunder betydningen af 
forældrenes engagement i barnets og børnegruppens hverdag. 

▪ Alle omkring barnet er bevidste om, hvordan der kommunikeres med 
hinanden. Det foregår i en åben, tillidsfuld og anerkendende dialog, 
hvor der anvendes et sprog, der er tilpasset modtageren. 

▪ Det pædagogiske personale og forældrene informerer gensidigt hinan-
den til gavn for det enkelte barn og børnegruppen.  

▪ Vi skaber og vedligeholder børne- og forældrefællesskaber, så hele  
familien oplever samhørighed og er naturlige ambassadører for dagtil-
buddet. 

▪ Forældresamarbejdet er differentieret. Alle forældre har ikke de 
samme behov, og vi tager højde for forskelle i normer, værdier, for-
ventninger og sproglige barrierer. 
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Eksempler på hvordan vi samarbejder med forældrene om barnets og børnegruppens triv-

sel og læring 

 

Mål fra dagtilbudsloven: Dagtilbuddet skal i samarbejde med forældrene give børn omsorg og 

understøtte det enkelte barns trivsel, læring, udvikling og dannelse samt bidrage til, at børn får en 

god og tryg opvækst. 

 

Principper – besluttet i be-

styrelsen 

Eksempler på hvad vi gør i 

Børnenes Univers Billund 

Eksempler på hvad vi som 

forældre kan gøre 

Vi har et gensidigt ansvar for 

samarbejdet mellem hjem og 

dagtilbud. 

Vi prioriterer den daglige dia-

log, så vi sikrer sammenhæng i 

barnets udvikling hjemme og i 

dagtilbuddet.   

 

Vi inviterer til deltagelse i 

hverdagen og til forskellige ar-

rangementer hen over året.  

 

Vi tilbyder løbende forældre-

samtaler.  

 

Vi bruger Børneintra til at give 

forældrene indsigt i børnenes 

hverdag i dagtilbuddet. Gen-

nem information, kan foræl-

drene understøtte og forstørre 

børnene viden og erfaringer 

fra institution til hjem.  

Foto, dagsbreve, månedsplan, 

nyheder.  

 

Vi benytter fysiske opslag/op-

hæng til at skabe dialog mel-

lem børn og forældre om akti-

viteter i institutionen.  

Tage sig tid til den daglige di-

alog. 

 

Deltage i hverdagen og i de 

forskellige arrangementer. 

 

Tage kontakt, hvis der er brug 

for en snak.  

 

Holde sig orienteret og bakke 

op om det, der foregår i dagtil-

buddet i forhold til eget barn 

og børnegruppens trivsel.  

 

Bruge Børneintra sammen 

med barnet og lad barnet for-

tælle ud fra billederne. 
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Børn i udsatte positioner 

I Billund Kommune arbejder vi med udviklende og rummelige børnefæl-
lesskaber. Rummelige børnefællesskaber betyder, at vi tilpasser læ-
ringsmiljøet til den aktuelle børnegruppe og understøtter det enkelte 
barns deltagelsesmuligheder. 
 
▪ Udviklende børnefællesskaber og pædagogiske læringsmiljøer har 

stor betydning for alle børn og er særlig vigtige for børn i udsatte po-
sitioner. Kvaliteten i samspillet med det pædagogiske personale er 
afgørende for, at børn i udsatte positioner kommer til at opleve sig 
som betydningsfulde i fællesskabet.   

▪ Børn kan være i en udsat position af mange forskellige årsager, og vi 
har ansvaret for med en tidlig og rettidig indsats at identificere ud-
satte børn.  

▪ I kortere eller længere perioder kan børnene have brug for særlig op-
mærksomhed og hjælp til at kunne deltage i leg, samvær og plan-
lagte aktiviteter.  

▪ Når vi er bekymrede for et barns trivsel, tilrettelægger vi i samar-
bejde med forældrene en systematisk tværfaglig indsats. 
 

 

 

 

Eksempler på hvordan vi skaber et pædagogisk læringsmiljø, der tager højde for og 

involverer børn i udsatte positioner, så børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse 

fremmes 

 

Når vi er bekymret for et barn/en børnegruppe, drøfter vi med forældrene, hvad vi kan gøre for at 
hjælpe barnet/børnegruppen. I første omgang forsøger vi at løse det med de muligheder, vi selv 
har. Vi arbejder f.eks. med legegrupper, hvor den voksne deltager i legen og benævner og guider 
barnet/børnegruppen.  

Ved behov gør vi brug af vores tværfaglige samarbejdspartner i PPS.  

PPS består af:  

• Specialpædagogisk vejleder 
• Psykologer 
• Tale-/hørekonsulenter 
• Børnefysioterapeut 
• Tosprogspædagog 
• Sundhedsplejerske 

 
 
PPS kan tilbyde råd og vejledning til forældre og pædagogisk personale og specialpædagogiske 
bistand til enkelte børn eller børnegrupper, Der kan ydes specialpædagogisk bistand til enkelte 
børn eller grupper, når det efter et råd og vejledningsforløb vurderes nødvendigt for at understøtte 
videre trivsel og udvikling.  
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Er der behov for at koordinere indsatser på tværs af fagområder, kan vi indkalde til et tværfagligt 
distriktsmøde. Her vil forældre og pædagogisk personale sammen med et tværfagligt team af pro-
fessionelle drøfte, hvordan vi bedst muligt hjælper og støtter barnet og familien.  

Der er lidt forskel på, hvem der deltager i møderne, men ens for alle møderne er, at forældrene er 
inddraget i beslutningen om, hvem der skal deltage. Generelt vil følgende deltage: kontakt pæda-
gog, daglig pædagogisk leder, specialpædagogisk vejleder, psykolog, sundhedsplejerske, social-
rådgiver og dagtilbudsleder.  

 

 
 
 

 

 

Sammenhæng til børnehaveklassen 

I Billund Kommune er der udarbejdet en rammebeskrivelse for alle over-
gange: 
▪ Overgangen mellem hjem og dagpleje/vuggestue 
▪ Overgangen mellem dagpleje og børnehave 
▪ Overgangen mellem børnehave og skole 
 
I Billund Kommune er det værdifuldt, at ethvert barn ved en overgang fø-
ler sig ventet, velkommen og mødt på dets styrker og udfordringer. 
 
▪ Alle voksne i barnets liv har ansvar for at skabe gode overgange, der 

er kendetegnet ved tryghed og genkendelighed. 
▪ Vi sætter barnet og familien i centrum og inddrager barnets perspek-

tiver og ressourcer, for at barnet, børnegruppen og familien får en 
positiv oplevelse i overgange. 

▪ Vi sikrer, at der er en tydelig forventningsafstemning mellem barn, 
forældre og samarbejdende institutioner og parter, hvor alles viden 
og perspektiver inddrages. 

▪ Vi har professionelle relationer og et forpligtende samarbejde mellem 
institutioner og parter med henblik på at få viden om hinandens ar-
bejdsfelt og faglige vidensdeling. 

▪ Vi samarbejder forpligtende og systematisk om overgange, så bør-
nene oplever sammenhæng mellem institutioner. Vi sikrer, at nyttig 
information om barnet er tilgængeligt i overgangssituationer. 

▪ Vi benytter allerede etablerede børnefællesskaber som strategi ved 
overgange, og vi har fokus på at skabe rammer for nye børne- og 
forældrefællesskaber. 
 

 

 

 

Eksempler på hvordan vi tilrettelægger vores pædagogiske læringsmiljø, så vi skaber 

gode overgange  

 

Mål fra dagtilbudsloven: Dagtilbud skal i samarbejde med forældrene sikre en god sammen-

hængende overgang: Fra hjem til dagtilbud og fra dagtilbud til skole.  
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Principper – besluttet i be-

styrelsen 

Eksempler på hvad vi gør i 

Børnenes Univers Billund 

Eksempler på hvad vi som 

forældre kan gøre 

En god overgang er vigtig for 

barnet og et fælles ansvar. 

Sammen skal vi støtte og for-

berede barnet på den kom-

mende overgang og sikrer 

tryghed og genkendelighed.  

 

Vi laver en glidende overgang 

fra vuggestue til børnehaven, 

hvor vores fokus er på at 

skabe relationer til nye børn 

og voksne.  

 

Vi samarbejder med dagplejen 

og Billundskolen.  

 

Vi inviterer barn og forældre 

på forbesøg.  

 

Vi skriver velkommen til fami-

lien, samt byder velkommen 

på holdet, så barnet føler sig 

velkommen og som en del af 

det nye fællesskab.  

 

I samarbejde med forældrene 

planlægger vi barnets første 

tid i dagtilbuddet.  

 

Det sidste år i dagtilbuddet 

samler vi de kommende skole-

børn på et hold. Vi har fokus 

på at understøtte, at børnene 

tør møde nye udfordringer, 

fordybe sig, være vedhol-

dende, kunne indgå i større 

børnefællesskaber og tage ini-

tiativ til at indgå i nye relatio-

ner. 

 

De ældste børn fra hver en-

hed mødes flere gange inden 

fælles opstart på Billundsko-

len.  

 

Vi besøger Billundskolen in-

den skolestart.  

 

Læs mere i ”En god overgang 

er et fælles ansvar” på vores 

hjemmeside.  

Komme på forbesøg.  

 

Besøge legepladsen uden for 

åbningstiden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Støtte legerelationer på tværs 

af enhederne.  

 

Besøge skolens legepladser.  

 

Deltage i forældremøderne 

både i Børnenes Univers Bil-

lund og på Billundskolen.  
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Inddragelse af lokalsamfundet 

I Billund Kommune er vi optaget af lokalsamfundets ressourcer og muligheder, der kan inddrages i 
det pædagogiske læringsmiljø. 
 
▪ Vi inddrager forældrebestyrelsens viden om de forskellige muligheder og lokale tilbud.  
▪ Vi anvender lokalmiljøets muligheder og tilbud i organiseringen af de pædagogiske aktiviteter. 
▪ Vi giver børnene mulighed for førstehåndserfaringer, samhørighed med og integration i lokal-

samfundet. 

 

 

Eksempler på hvordan vi inddrager lokalsamfundet i arbejdet med at skabe pædagogiske 

læringsmiljøer for børn 

 

Mål fra dagtilbudsloven: Dagtilbud skal som led heri bidrage til at udvikle børns selvstændighed, 

evne til at indgå i forpligtende fællesskaber og sammenhørighed med det danske samfund. 

 

Principper – besluttet i be-

styrelsen 

Eksempler på hvad vi gør i 

Børnenes Univers Billund 

Eksempler på hvad vi som 

forældre kan gøre 

Vi bruger lokalmiljøet og dets 
kulturelle tilbud, så børnene 
får førstehånds oplevelser 
med at færdes uden for dagtil-
buddet og erfaringer med lo-
kalmiljøets mange muligheder.  

 

Alle hold har tur dage og ture 

ud af huset prioriteres højt. 

 

Bruger mulighederne i lokal-

miljøet:  

F.eks. biblioteket, kommunale 

legepladser, naturstier, skulp-

turstien, kirken, idrætscente-

ret, skov, sø og dyr. 

 

Samarbejde med kulturskolen 

og lokale virksomheder. 

Bruge vores legepladser uden 

for åbningstiden.  

 

Deltage i de årlige busture.  

 

 

Bruge lokalmiljøets mulighe-

der.  

 

 

Bidrage med viden om de for-

skellige tilbud og muligheder, 

der findes i lokalområdet, 

f.eks. i foreningslivet.  
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Arbejdet med det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø 

I Billund Kommune er børnenes perspektiver grundstenen i arbejdet med børnemiljøet. I arbejdet 
med at skabe, vurdere, fastholde og udvikle børnemiljøet, er vi opsøgende og nysgerrige på, hvor-
dan verden opleves fra børnehøjde. 
 
Et børnemiljø, som også er et godt læringsmiljø, formes gennem alt det, der omgiver børnene, så-
som strukturen, dialogen, indretningen, hverdagsrutinerne, pædagogiske aktiviteter og forældre-
samarbejdet.  
 
 
 

 

 

Eksempler på hvordan vi integrerer det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø i det 

pædagogiske læringsmiljø 

 
 

Mål fra dagtilbudsloven: Børn i dagtilbud skal have et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, 

som fremmer deres trivsel, sundhed, udvikling og læring. 

 

Principper – besluttet i be-

styrelsen 

Eksempler på hvad vi gør i 

Børnenes Univers Billund 

Eksempler på hvad vi som 

forældre kan gøre 

Vi arbejder med fleksible og 

varierende læringsmiljøer, der 

skaber mulighed for både 

store og små lege fællesska-

ber.  

 

Vi sikrer, at indretning og ud-

smykning virker inspirerende 

på børns leg, så det fremmer 

deres lyst til forskellige former 

for leg.  

 

 

Vi justerer læringsmiljøerne 

efter børnegruppen ud fra 

iagttagelser af og dialog med 

børnene om deres interesser.  

 

Vi har hele tiden fokus på, at 

det skal give mening for bør-

nene.  

 

Vi indretter rummene, så bør-

nene kan se, hvad de kan bru-

ges til og tingene er tilgænge-

lige.  

 

Vi udstiller børnenes kreatio-

ner i børnehøjde.  

 

Vi er funktionsopdelt, så rum-

mene indbyder til forskellige 

former for lege og aktiviteter.  

 

Vi skaber ”rum i rum” der giver 

mulighed for fordybelse uden 

for mange forstyrrelser.  

Hjælpe sit barn med at rydde 

op før I går hjem. Både der 

hvor barnet har leget og i gar-

deroberne. 

 

Lade barnet hjælpe med at 

rydde op derhjemme. 

 

 

Deltage i den årlige arbejds-

dag.  
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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 og kompetencer til deltagelse.” 

 
 

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. 

Eksempler på hvordan vores pædagogiske læringsmiljø understøtter børnenes alsidige 

personlige udvikling 

 

Vi er opmuntrende, positive, imødekommende og anerkende over for barnet og inviterer barnet 
ind i sociale fællesskaber og relationer med andre børn. Vi er rollemodeller ved at være nærvæ-
rende voksne, der leger sammen med børnene. 
 

Vuggestuen:  

Vi prioriterer at være sammen med børnene på gulvet i børnehøjde. I vuggestuen leger vi paralle-
lege og begyndende rollelege. Vi er særlige opmærksomme på at benævne børnenes handlinger 
og følelser. Vores aktiviteter tilrettelægges ud fra hvad vi iagttager, børnene er optaget af, så det 
giver mening for børnene.  

Børnehaven:  

I børnehaven leger vi rollelege, fantasilege og regel lege. Vi planlægge aktiviteter og lege ud fra 
barnets viden, forslag, nysgerrighed, motivation. Vi er særlige opmærksom på at støtte børnene i 
at turde møde nye udfordringer, fordybe sig i længere tid, være vedholdende, kunne indgå i et 
børnefælleskab og på sigt tage initiativ til at indgå i nye relationer. 

 

De seks læreplanstemaer 
 

”Den pædagogiske læreplan skal udarbejdes med udgangspunkt i seks 

læreplanstemaer samt mål for sammenhængen mellem læringsmiljøet 

og børns læring. 

Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan det 

pædagogiske læringsmiljø understøtter børns brede læring inden for og 

på tværs af de seks læreplanstemaer. ” 
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Social udvikling 

”Social udvikling er udvikling af sociale handlemuligheder og deltagel-

sesformer og foregår i sociale fællesskaber, hvor børnene kan opleve at 

høre til, og hvor de kan gøre sig erfaringer med selv at øve indflydelse 

og med at værdsætte forskellighed.  

Gennem relationer til andre udvikler børn empati og sociale relationer, 

og 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.” 

 

 

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. 

 

Eksempler på hvordan vores pædagogiske læringsmiljø understøtter børnenes sociale ud-

vikling 

Legen er en væsentlig del af vores hverdag. Vi deltager i børnenes lege og er bevidste om, at vi 
er rollemodeller som medlegende voksne. Vi anvender Fri for Mobberi Programmet til at styrke 
børnefællesskabet og forebygge mobning. 

Vuggestue:  

I vuggestuen hjælper vi børnene med at få øje på hinanden og det at være er en del af et mindre 
fællesskab ved at benævne børnene handlinger og følelser. Vi leger i mindre grupper, hvor vi 
øver i at deles om legetøj, og de ældste af børnene øver i at vente på tur, samarbejde og hjælpe 
hinanden.  

Vuggestuebørn lærer gennem samværet med voksne og er endnu for små til bevidst at mobbe 
andre børn. Vi benytter ”Fri for mobberi” til at støtte børnene i udviklingen af deres sociale færdig-
heder, så de senere har de bedste forudsætninger for at blive en god ven. 

Børnehaven:  

I børnehaven arbejder vi med forskellige gruppestørrelser, som understøtter, at man både leger 
med kendte og nye relationer. Vi øver i at vente på tur, samarbejde, og hjælpe hinanden (Børn 
hjælper børn).   

I Børnehaven bruger vi ”Fri for mobberi” til at tale om fællesskab, venskab og drillerier i et sprog, 
børnene forstår. Vi taler fx om at "drille for sjov" og "drille for alvor" og arbejder med børnenes be-
vidsthed om og evne til at sige fra på egne og andres vegne.  
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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 pædagogiske personale.  

Det centrale for børns sprogtilegnelse er, at læringsmiljøet understøtter 

børns kommunikative og sproglige interaktioner med det pædagogiske 

personale. Det er ligeledes centralt, at det pædagogiske personale er 

bevidst om, at de fungerer som sproglige rollemodeller for børnene, og 

at børnene guides til at indgå i fællesskaber med andre børn.” 

 

 

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. 

Eksempler på hvordan vores pædagogiske læringsmiljø understøtter børnenes kommuni-

kation og sprog? 

Vi benævner, guider og støtter børnene i at bruge sproget i sociale fællesskaber. Vi tilbyder en 
bred vifte af sproglige udviklingsmuligheder for børnene og vi er rollemodeller i egen fremtoning, 
omgangstone og kommunikation.  
 
Vuggestuen:  
 
I vuggestuen synger vi, leger sanglege, fortæller historier og bruger rim og remser, hvor vi bruger 
fagter og visualisering. Vi bruger babytegn og ”tegn til tale”. Vi læser bøger, hvor vi har fokus på at 
benævne navneord og begyndende dialogisk læsning. Vi kobler lyde på dyr og maskiner og vi la-
ver mundmotoriske øvelser, f.eks. puste, suge, osv.  
 
 
Børnehaven:  
 
I børnehaven læser vi bøger med fokus på dialogisk læsning. Vi prioriteter dialogen i hverdagen, 
hvor vi er opmærksomme på turtagning og folder begreber ud sammen med børnene. Vi arbejder 
med genkendelse af bogstaver, tal, geometriske figurere mm i den daglige praksis med en legende 
tilgang. Vi synger, leger sanglege, regellege, spiller spil, fortæller historier osv.  
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Krop, sanser og bevægelse 

”Børn er i verden gennem kroppen, og når de støttes i at bruge, udfor-

dre, 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 fundamen-

tet for erfaring, viden, følelsesmæssige og sociale processer, ligesom al 

kommunikation og relationsdannelse udgår fra kroppen”.  

 

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. 

Eksempler på hvordan vores pædagogiske læringsmiljø understøtter udviklingen af 

børnenes krop, sanser og bevægelse 

 
Vi lader børnene få egne erfaringer med at bruge kroppen og vi er rollemodel for barnet ved selv 
at være fysisk aktive og bruge kroppen. Vi planlægger og tilbyder aktiviteter med grov- og finmo-
torisk indhold og er opmærksomme på, at vi ikke begrænser børnene i deres kropslige udfoldelse 
og lader dem opsøge og overskride egne grænser. 
 
 
Vuggestuen:  

I vuggestuen lader vi børnene selv kravle op og ned på puslebordet, på stolen og i krybben. Vi 
tumler og udfordrer børnene motorisk, vi tilbyder finmotoriske aktiviteter og lader børnene gøre sig 
erfaringer gennem sanserne. Vi leger med vand i vandrummet, leger med sand i sandkassen, går 
på forskellige underlag, drejer rundt og gynger, kravler og går på trapper/podier. Vi leger sanglege, 
hvor vi benævner kropsdele og bevæger kroppen.  Vi øver selvhjulpenhed i garderoben og på ba-
deværelset.  
 
Børnehaven:  
 
I børnehaven arbejder vi med forskellige aktiviteter, der understøtter at børnene lærer deres krop 
at kende. Vi inspirerer til stille og vilde aktiviteter. Vi taler om kroppen, tegner kroppen og bruger 
kroppen i forhold til kreative aktiviteter. Vi leger bevægelseslege. Vi har cykler og mooncar på lege-
pladsen og vi cykler på ture med de ældste børn. Vi har trapper, gynger, rutchebaner, snurretoppe 
og bakker. Vi understøtter børnene i at blive selvhjulpne i hverdagens rutiner ved at give dem tid til 
selv at tage tøj af og på, selv hælde op, selv smøre maden osv.  
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Natur, udeliv og science 

”Naturoplevelser i barndommen har både en følelsesmæssig, en krops-

lig, en social og en kognitiv dimension.  

Naturen er et rum, hvor børn kan eksperimentere og gøre sig de første 

erfaringer med naturvidenskabelige tænke- og analysemåder. Men 

naturen er også grundlag for arbejdet med bæredygtighed og samspillet 

mellem menneske, samfund og natur.”  

 

Pædagogiske mål for læreplanstemaet: 

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

som udvikler deres nysgerrighed og lyst til at udforske naturen, som giver børnene mulighed for at 

opleve menneskets forbundethed med naturen, og som giver børnene en begyndende forståelse for 

betydningen af en bæredygtig udvikling. 

2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn aktivt observerer og undersøger natur-

fænomener i deres omverden, så børnene får erfaringer med at genkende og udtrykke sig om årsag, 

virkning og sammenhænge, herunder en begyndende matematisk opmærksomhed. 

Eksempler på hvordan vores pædagogiske læringsmiljø understøtter, at børnene gør sig 

erfaringer med natur, udeliv og science? 

 

Vi bruger udelivet (herunder legepladsen) målrettet i den pædagogiske praksis og har fokus på, 
at vi er rollemodeller i forhold til at passe på naturen. Vi forøger at vække børnenes nysgerrighed 
for det nye og uudforskede. Vi prioriterer ture ud af huset højt.  

Vuggestuen:  

I vuggestuen er vi ude hele året på legepladsen og vi tager på små ture. Vi udforsker naturen og 
er nysgerrige sammen med børnene på hvad naturen byder på, og viser børnene hvilke mulighe-
der der er i naturen. Vi bruger naturens materialer i kreative processer, f.eks. male på sten og 
kogler. Vi mærker årstiderne skifter og bruger alle sanser i naturen. Vi finder små dyr, kigger på 
og rører ved dem, vi ser og føler og bruger lugtesansen.  

Børnehaven:  

I børnehaven er vi nysgerrige og undrende sammen med børnene og søger viden om og ideer til 
aktiviteter i naturen. Vi læser bøger om natur, dyr, årstider. Vi snakker med børnene om affald i 
naturen, brug af vand, papir mm. I børnehaven tager vi på ture til skov, eng og sø. Vi arbejde 
med matematisk forforståelse fx ved at tælle fugle eller blade på et træ, ved at kategorisere for-
skellige dyr mm. Vi bruger skovhytten.  
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Kultur, æstetik og fællesskab 

”Kultur er en kunstnerisk, skabende kraft, der aktiverer børns sanser og 

følelser, ligesom det er kulturelle værdier, som børn tilegner sig i hver-

dagslivet.  

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 deres omverden. ”  

 

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. 

 

Eksempler på hvordan vores pædagogiske læringsmiljø understøtter, at børnene gør sig 

erfaringer med kultur, æstetik og fællesskab 

Vi arbejder med traditioner og højtider og giver børnene mulighed for at udfolde sig kreativt og an-
vende it. Vi er rollemodeller ved at være nysgerrige på andre kulturer og kulturelle arrangementer 
og ved at være medlegende i forskellige kreative processer.  

Alle børn og voksne deltager i Billund Builds som er en årlig tilbagevende tema uge, hvor vi i skoler 
og dagtilbud i Billund kommune har fokus på at udvikle kreative, legende og samskabte læringsmil-
jøer.  

Vuggestuen:  

I vuggestuen præsenterer vi børnene for forskellige materialer og giver dem mulighed for at tegne, 
male, forme osv. De får mulighed for afprøve sig selv i forskellige fællesskaber, hvor de både kan 
være undrende, deltagende og observerende. I vuggestuen bruger vi I- Pad til f.eks. sange, sang-
lege, kigge på billeder, spil osv.  F.eks. hører vi sange på forskellige sprog. Vi bruger billeder af 
børnenes familier, til at snakke om og dermed give børnene et indblik i vores forskelligheder.  

Børnehaven:  

I børnehaven bruger vi lokalmiljøets kulturelle muligheder f.eks. biblioteket, kirken, skulpturstien. Vi 
har tilgængelige materialer til rådighed og vi har indrette læringsmiljøet med mulighed for ska-
bende og kreativ udfoldelse, hvor vi eksperimenterer med forskellige materialer i tegne-, male- og 
formgivningsprocesser. Vi har fokus på forskellige kulturer og forskelligheder.  
I Børnehaven bruger vi I- Pad sammen med børnene til informationssøgning, til at tage billeder, til 
læringsspil, til at høre sange, lave bevægelseslege. 
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Evalueringskultur 

 
 

I Billund Kommune arbejder vi med refleksion, opfølgning og feedback i professionelle 
læringsfællesskaber.  
 
Evalueringskulturen udgøres både af uformelle hverdagsevalueringer i forbindelse med det 
pædagogiske arbejde samt mere formelle og systematiske evalueringer, hvor der gøres brug af 
evalueringsredskaber som fx pædagogisk analyse, aktionslæring, SM(i)TTE, GLK (Gjort, Lært og 
Klogt at gøre) og kortlægninger af læringsmiljøet. De formelle og systematiske evalueringer tager 
afsæt i dokumentation af processer og resultater i det pædagogiske arbejde.  
 
De uformelle hverdagsevalueringer samt de formelle og systematiske evalueringer benyttes i et 
samspil. 
 
Vi har både et formativt (proces), summativt (leverancer og resultater) samt generativt (læring) 
fokus i evalueringerne. Derudover har vi fokus på sammenhængen mellem læringsmiljøet i 
dagtilbuddene og børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. 
 
Evalueringerne har både et tilbageskuende blik, hvor hidtidig løsning af kerneopgaven vurderes 
samt et fremadrettet perspektiv, hvor der med afsæt i evalueringerne følges op, og den 
pædagogiske praksis justeres og forbedres. 
 
Vi er opmærksomme på at inddrage relevante perspektiver, såsom børne- og 
forældreperspektivet.  
 

 
 
 

Eksempler på hvordan vi dokumenterer og evaluerer vores pædagogiske arbejde 
 
Evaluering handler om at blive klogere på det, der virker og det der fremadrettet bør gøres ander-
ledes for at kunne virke i forhold til den faglige intention og de mål, vi arbejder ud fra.  
 
 
Vi anvender forskellige former for evaluerings og dokumentations metoder:  
 
De daglige dialoger med børn, forældre og kollegaer.   
 
Børneintra: Foto og dagsbreve fra holdene. Vi opfordrer forældrene til at bruge billederne på 
Bøneintra til at lade børnene fortælle om deres hverdag og oplevelser.  
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Dialogprofiler, sprogvurderinger og motorikvurderinger i Hjernen & Hjertet (Rambølls digitale løs-
ning): Vi bruger data fra Hjernen & Hjertet til at kvalificerer de faglige dialoger og den videre hand-
ling i arbejdet med børns trivsel, læring, udvikling og dannelse. Resultaterne bruges til både at un-
derstøtte og dokumentere det enkelte barns og børnegruppens udvikling.  
 
SM(i)TTE modellen og GLK modellen bruger vi til planlægning og evaluering af de voksen plan-
lagte pædagogiske aktiviteter.  
 
Læringsgrupper: Vi arbejder i professionelle læringsgrupper med LP – analyse modellen og akti-
onslæring.  Her er fokus det pædagogiske læringsmiljø, hvad betyder det for børnenes trivsel, læ-
ring, udvikling, dannelse og om er noget der skal være anderledes på baggrund af den pædagogi-
ske analyse. Vi arbejder data og videns informeret.  
 
IRIS Connect: Vi bruger video-værktøjet IRIS Connect. Vi optager, deler og analyserer vores pæ-
dagogiske praksis på hold møder, i Læringsgruppen, i dialog med daglig leder og i samarbejde 
med PPS.  
 
Handleplaner: Vi arbejder med individuelle handleplaner, og er som noget nyt også begyndt at 
lave handleplaner på grupper af børn.  
 

Forældresamtaler: Dialog om dialogprofil, sprogvurdering og motorikvurdering. Derudover har vi 
udarbejdet en række spørgsmål til forældrene, der handler om deres oplevelse af at starte i dagtil-
buddet og samarbejdet med os og ved 4 års samtalen har vi udarbejdet en række spørgsmål til 
barnet, som vi beder forældrene om at have snakket med deres barn om inden samtalen. De æld-
ste børn er med til den sidste samtale børnehaven. Her har barnet forinden udfyldt en samtale 
blomst sammen med kontaktpædagogen og det er denne blomst, der snakkes ud fra. 

Børneinddragelse: Vi anvender mange former for børneinddragelse før, under og efter planlagte 
aktiviteter.  

Det kommunale tilsyn: Vi anvender vores tilsyn til både at evaluere tidligere indsatser og aftale 
fremtidige indsatser. I år skal vi afprøve KIDS i forbindelse med det årlige tilsyn. KIDS er et red-
skab til vurdering og udvikling af kvalitet i dagtilbud. I KIDS er der fokus på at vurdere og udvikle 
de omgivelser, der udgør børnenes betingelser for læring og udvikling.  Resultaterne præsenteres 
og drøftes med det pædagogiske personale, og danner grundlag for det videre arbejde med ud-
vikling af praksis.  

Program for læringsledelse:  Vi har siden 2015 været med i Program for læringsledelse og har ar-
bejdet med resultaterne fra Kortlægning 1, 2 og 3.  
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Evaluering af arbejdet med den pædagogiske læreplan 

 
Vi har i forbindelse med implementering af den nye styrkede læreplan arbejdet med ”Redskab til 
selvevaluering” til analyse og evaluering pædagogiske praksis og til at få øje på, hvor der er brug 
for udvikling i forhold til læreplanen. Og vi har anvendt ”Redskab til forankringsproces” som hjælp 
til at forankring af den praksis, vi har besluttet at udvikle på baggrund af selvevalueringen.  
 
Disse 2 redskaber planlægger vi løbende med at bruge.  
 
Desuden anvender vi Resultaterne fra Dialogprofiler, sprogvurderinger og motorikvurderinger i 
Hjernen og Hjertet til evaluering.  
 
Forældrebestyrelsen præsenteres for data og inddrages i evalueringen. 


