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Indledning
Kære Læser
Du sidder lige nu og læser de første ord af Område Syds styrkede pædagogiske læreplan. Og det er vi glade
for. Vi har nemlig gjort os umage både med processen og med udarbejdelsen, og vi synes, vi er kommet
frem til et resultat, som giver et godt billede af, hvem vi er, hvad vi gør, og hvilken retning vi er på vej i. Er du
nysgerrig på at høre mere om det, så læs endelig videre.
Undervejs vil du møde beskrivelser på flere niveauer:
-

Vi vil gerne give dig et indblik i det lovgrundlag, der ligger til grund for de beskrevne emner og temaer.
Vi vil gerne delagtiggøre dig i de visioner, som vores lokale politikere har for dagtilbudsområdet.
Vi vil gerne give dig et billede af, hvad der kendetegner den måde, Område Syd udfylder rammerne på.
Vi vil gerne vise dig, hvordan læreplanens indhold udfolder sig på børneniveau i hverdagens levede liv.

Især det sidste punkt har været vigtigt for os, for vi må aldrig miste den pointe af syne, at de fire første punkters fornemste opgave er at føre frem til den praksis, som styrker børnenes trivsel og læring. Derfor vil du
også undervejs blive budt på et stykke af den chokoladekage, som Emma har bagt i sandkassen, du vil
komme med til et vandhul og fange haletudser, og du vil komme med til en japansk inspireret frokost.
Inddragelsen af disse praksisnære fortællinger er blevet mulig, fordi alle medarbejdere har bidraget til udarbejdelsen af læreplanen, ligesom forældrene i områdebestyrelsen og forældrerådene har inspireret og bakket processen op.
Rigtig god fornøjelse med læsningen. Område Syds styrkede pædagogiske læreplan er ikke kun et slutprodukt – den er også et startskud til en spændende tid, hvor vi håber, at også du på baggrund af læreplanen vil
være med til at udvikle viden og praksis omkring læringsmiljøer, evalueringer, børneperspektiver, forældreinddragelse, dannelse, udvikling, trivsel og læring sammen med os.
De bedste hilsner
Ledelsesteamet i Område Syd
Lonnie, Dorthe, Elsebeth, Susanne, Mette og Johanna

Denne læreplan skal læses i sammenhænge med ”Den styrkede
pædagogiske læreplan – Rammer og indhold”.

Lovgrundlag
Den pædagogiske læreplan udarbejdes med udgangspunkt i det
fælles pædagogiske grundlag samt de seks læreplanstemaer og de
tilhørende pædagogiske mål for sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og børns læring.
Rammen for at udarbejde den pædagogiske læreplan er dagtilbudsloven og dens overordnede formålsbestemmelse samt den
tilhørende bekendtgørelse. Loven og bekendtgørelsen er udfoldet i
publikationen Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og
indhold. Publikationen samler og formidler alle relevante krav til
arbejdet med den pædagogiske læreplan og er dermed en forudsætning for at udarbejde den pædagogiske læreplan.
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Ramme for udarbejdelse af den pædagogiske
læreplan
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Hvem er vi?

Sorø Kommune har 10 kommunale dagtilbud og 52 dagplejere fordelt på 2 områder – Område Syd og Område Nord.
I Sorø Kommunes dagtilbud vil vi medvirke til dannelse af nye samfundsborgere ved at bibringe børnene
viden om ansvar, rettigheder og demokrati og inspirere til stillingtagen og deltagelse. Børn og unge skal indgå som aktive medspillere i samspil med civilsamfundet i sin helhed.
Det er Sorø Kommunes overordnede mål, at hvert barn og ung efter bedste evne bliver i stand til at tage
vare på sit eget liv som voksen.
Udgangspunktet for at være barn og ung i Sorø Kommune er individets udvikling inden for fællesskabet. De
ansvarlige for dette er forældre, netværk og fagprofessionelle – det vil sige alle omkring barnet og den unge.
Område Syd i den sydlige del af Sorø kommune består af Krongården og Grønnegården på Frederiksberg,
Holberghaven i centrum samt Magdalenehaven og Villa Villakulla i Pedersborg. Alle 5 huse er 0 - 6 års institutioner.
Område Syd er kendetegnet ved både at have øje for fællesskabet og plads til forskellighed i samspillet mellem de 5 huse. Med inddragelse af alle medarbejdere har vi udarbejdet en vision, der har været med til at
skabe samhørighed, samtidig med at den har givet os en retning for vores samarbejde. Dette kommer blandt
andet til udtryk ved, at vi har forskellige faglige ERFA-grupper på tværs af husene, ligesom vi to gange om
året har fælles udviklingsmøder. Begge tiltag giver os mulighed for at dele viden og øge kendskabet til hinandens huse og arbejdsgange. På ledelsesniveau har vi udviklet fælles retningslinjer og kompetenceudviklingsplaner.
Området er organiseret med 1 områdeleder og 5 pædagogiske ledere.
I alle huse er der ansat ”faglige fyrtårne”, som skal være medskabende og sikre implementeringen af de nye
styrkede læreplaner sammen med den pædagogiske leder.
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På sigt kommer:
Krongården:
Adresse og hjemmeside
Grønnegården:
Adresse og hjemmeside
Holberghaven:
Adresse og hjemmeside
Magdalenehaven:
Adresse og hjemmeside
Villa Villakulla:
Adresse og hjemmeside
Dagplejen
Adresse og hjemmeside
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Pædagogisk grundlag

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

”De centrale elementer er:


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



Dannelse og børneperspektiv. Børn på fx 2 og 4 år skal høres og tages alvorligt som led i
starten på en dannelsesproces og demokratisk forståelse.



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



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



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



Pædagogisk læringsmiljø. Et trygt og stimulerende pædagogisk læringsmiljø er udgangspunktet for arbejdet med børns læring.



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



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



Sammenhæng til børnehaveklassen. Sammenhæng handler blandt andet om at understøtte børns sociale kompetencer, tro på egne evner, nysgerrighed mv.”

”Loven fastsætter, at alle elementer i det fælles pædagogiske grundlag skal være udgangspunkt
for arbejdet med den pædagogiske læreplan og dermed det pædagogiske arbejde med børns
læring i dagtilbud.”
”Nogle elementer i form af fx børnesynet skal altid være til stede i det pædagogiske læringsmiljø,
mens andre elementer som fx arbejdet med at skabe en god overgang til børnehaveklassen kan
være mere til stede i nogle sammenhænge end andre.”
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Børnesyn, Dannelse og Børneperspektiv,
Leg, Læring og Børnefællesskaber

Hvordan kommer de fem centrale elementer fra det fælles pædagogiske grundlag til udtryk
hos os og bliver omsat i vores hverdag sammen med børnene?
I Sorø Kommune vil vi…
…værne om alle børns ret til at være børn ved at understøtte det gode børneliv. Vi ser alle børn

som unikke individer med potentialer og ressourcer. Alle børn har ret til et godt liv, både når det
gælder trivsel og sundhed, udvikling af kompetencer og dannelse af relationer.
Børn udvikler sig forskelligt, ser forskelligt på verden og har forskellige behov og vilkår. Derfor
skal det pædagogiske personale i Sorø Kommunes dagtilbud skabe alsidige, inddragende og
trygge læringsmiljøer, der fremmer børnenes lyst til at lære – med legen som det grundlæggende
element. Børn lærer gennem leg, både den selvorganiserede og spontane leg og legen, hvor den
voksne sætter rammerne, så alle børn trives og understøttes i at indgå i fællesskabet.
Børn udvikler sig i samspil med deres omgivelser og via de fællesskaber, som de indgår i. Vi skal
skabe rammerne for, at barnet kan udvikle en tro på eget og andres værd. Give barnet mulighed
for at danne relationer og gøre sig egne erfaringer i fællesskabet, komme til deres egne erkendelser og derigennem udvikle deres verdensbilleder. Vi skal inspirere til og styrke børnenes respekt,
tolerance og anerkendelse af hinandens positioner og skabe rammerne for børnenes deltagelse i
demokratiske sammenhænge. Alle børn skal opleve at have indflydelse på og medvirke i udvikling af de børnefællesskaber og den hverdag, de er en del af.
I Område Syd vil vi derfor…
… giver os tid til dialog med barnet i øjenhøjde: Hvordan ser verden ud, derfra hvor du står? Samtidig hjælper vi børnene til at få øje på hinandens synspunkter og intentioner i legen og fællesskabet. Det er god dannelse at vide, at der ikke kun er én sandhed. Vi tilstræber en dialogkultur, som
udvikler børnenes forståelse for både egne og andres perspektiver. Man lærer noget om, hvad
man mener, ved at blive spurgt.
Stjernestunder skal deles, for at de bliver til noget. Vi bemærker de betydningsfulde øjeblikke og
skaber fortællinger om dem. På den måde bliver erfaringen og den gode følelse fastholdt. Samtidig får børnene styrket deres bevidsthed om, at ting kan forandre sig. Den voksnes opmærksomhed retter børnenes blik mod deres færdigheder og fremskridt. Man bliver til ved at blive set.
På vores dørtærskel skal alle børn føle, at de træder ind i en sammenhæng, hvor de er en del af
noget større. Alle skal opleve sig som nødvendige og betydningsfulde for andre. Inklusion er at
sikre dette. De gode børnefællesskaber skabes hele tiden: I måden vi sammensætter grupper, i
valget af aktiviteter, i løsningen af konflikter og i vores formuleringer og ord. Inklusion viser sig i
handling.
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Pædagogisk læringsmiljø

Hvordan skaber vi hele dagen et pædagogisk læringsmiljø, der giver alle børn mulighed for
at trives, lære, udvikle sig og dannes?
I Sorø kommune vil vi….
….skabe grundlaget for at alle dagtilbud tilbyder børnene trygge og stimulerende læringsmiljøer,
hvor det pædagogiske personale tager ansvar for børnenes trivsels, læring, udvikling og dannelse
gennem hele dagen med udgangspunkt i børneperspektivet og med legen som det grundlæggende element.
Derfor skal alle dagtilbud rammesætte, organisere og tilrettelægge praksis med fokus på de fysiske, psykiske og æstetiske miljøers betydning for børnenes betingelser for at trives, udvikle sig og
lære.
Alle dagtilbud skal have fokus på kvaliteten af relationerne mellem børn-voksne og børn-børn og
tage udgangspunkt i de pædagogiske og sproglige pejlemærker i arbejdet med at sikre et godt
børnemiljø med sunde børnefællesskaber.
I Område Syd vil vi derfor….
… være voksne, der aktivt forholder sig til, hvordan legen og bevægelsen kan få plads i børnenes
liv. Vi vælger den aktive løsning frem for den lette, fordi vi ved at aktive børn forudsætter aktive
voksne. Vi griber de muligheder, der opstår, og vi følger børnenes initiativer. På den måde styrker
vi børnenes nysgerrighed og hjælper dem til at rette deres sanser ud mod verden.
Børnene lærer mere af, hvad vi voksne gør, end af hvad vi siger. Derfor er vi bevidste om vores
eget sprogbrug, vores relationer til hinanden, og den stemning vi skaber. Vi behøver ikke at være
ens, for det er godt, at børnene har forskellige identiteter at spejle sig i. Mange voksne husker en
person fra deres egen barndom, som gjorde en forskel. Vi vil gerne være den slags personer i
børnenes liv.
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Samarbejde med forældre om børns læring

Hvordan samarbejder vi med forældrene om barnets og børnegruppens trivsel og læring?
I Sorø Kommune vil vi…..
…have kontinuerligt fokus på de muligheder og løsninger, der kan skabes i samarbejde og dialog

med forældrene. En forudsætning for barnets trivsel er et tæt samarbejde med forældrene med
respekt for familiernes forskelligheder.
Alle dagtilbud i Sorø kommune skal understøtte børnenes udvikling ved at tilbyde forældrene råd
og vejledning i forhold til barnets trivsel, udvikling, læring og dannelse.
Alle dagtilbud skal inddrage forældrenes ressourcer i samarbejdet og opfordre forældre til at deltage aktivt i børnenes liv i institutionen ved fx at deltage i forældremøder og arrangementer eller
ved at engagere sig i forældreråd og – bestyrelser. Forældres indflydelse via bestyrelses- og forældrerådsarbejde er et væsentligt element i fastlæggelsen af de lokale mål og rammer og tilrettelæggelsen af dagligdagen i et tæt samarbejde med personale og ledelse.
I Sorø Kommune arbejder alle dagtilbud med De Pædagogiske Pejlemærker. Et af dem lyder:
”Vi har fokus på, at møder og indsatser ikke skal handle om familier. I stedet ønsker vi at holde
møder og iværksætte indsatser med familierne. Vi ser en styrke i, at deltagerne i et samarbejde
har forskellige erfaringer og færdigheder, som hver især kvalificerer samarbejdet.”
I Område Syd vil vi derfor….
….arbejde målrettet med ”De Pædagogiske Pejlemærker” og ”Forældrepejlemærkerne”, som udgør værdigrundlaget for børneområdet i hele kommunen. Pejlemærkerne afstikker en fælles kurs,
men er samtidig så åbne, at de kan udmøntes med respekt for institutioners og personers forskelligheder. På den måde er Pejlemærkerne både en information om, hvordan vi arbejder, og en
invitation til, hvordan vi gerne vil samarbejde. Fra den første opstartssamtale - med udgangspunkt
i ”Livets træ” - møder børn og forældre vores tilgang og tone, som de sidenhen vil genkende i de
daglige dialoger, til møder og i samarbejdet med andre faggrupper.
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Børn i udsatte positioner

Hvordan skaber vi et pædagogisk læringsmiljø, der tager højde for og involverer børn i
udsatte positioner, så børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse fremmes?

I Sorø Kommune vil vi…
I Sorø Kommune arbejder alle dagtilbud på grundlag af De Pædagogiske Pejlemærker:
Forskningen viser, at et fælles værdigrundlag er essentielt for udviklingen af et positivt udviklingsog læringsmiljø for alle børn. De voksnes tilgang og holdninger har en direkte målbar effekt på
børnene, og fælles retning og forståelse virker fremmende på udviklingsmulighederne. Det gælder for børn generelt, og det gælder i høj grad for børn i udsatte positioner.
De 10 pædagogiske pejlemærker er så konkrete, at de sikrer fælles fodslag i det pædagogiske
arbejde i hele kommunen. Samtidig er de så åbne, at hvert enkelt dagtilbud har frihed til at vælge,
hvordan de helt konkret vil navigere, så pejlemærkerne udmøntes i den pædagogiske praksis.
I Område Syd vil vi derfor….
… have øje for alle børns ressourcer og forskelligheder. Både i forhold til hvad barnet kan bidrage
med, og hvad barnet har brug for. I forskellige tidsrum, relationer og aktiviteter varierer det, hvilke
børn der er i centrum. Vi skaber fællesskaber, hvor der er lige så mange midtpunkter, som der er
børn. Vi laver planer, der passer til barnet, frem for at få barnet til at passe til planen.
Vi har fokus på anerkendelse, som handler om at knytte an til det, som barnet føler og står for.
Man kan godt anerkende, selvom man oplever tingene forskelligt. Vi møder barnet, hvor barnet
er, men med os selv i behold. Her er jeg - hvem er du? Tydelighed kombineret med nysgerrighed
giver børnene sikkerhed og mod på at ytre sig.
Vi ved, at vi voksne indgår som en faktor i relationerne med børnene. Når noget ikke fungerer,
stiller vi os derfor parate til selv at gøre noget andet, frem for kun at ville ændre på barnet. Hvis vi
kører fast, hjælper og guider vi hinanden som kollegaer. Flere øjne giver flere nuancer. Vi har
også blik for det, som børnene tilfører vores liv. Det vi får, mens vi giver. Vi husker at glædes ved
børnenes glæde.
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Sammenhæng til børnehaveklassen

1.

Hvordan tilrettelægger vi vores pædagogiske læringsmiljø for de ældste børn, så det
skaber sammenhæng til børnehaveklassen?
I Sorø Kommune vil vi….
…med udgangspunkt i den sammenhængende Børne-og Ungepolitik, forpligte os til at arbejde i
samme retning og med samme mål for øje. De fagprofessionelle omkring barnet skal have et fælles sprog og en fælles pædagogisk opmærksomhed rettet mod barnet. Barnets evne og lyst til at
erobre det nye er afhængig af de voksnes samarbejde. Jo bedre samarbejde mellem de fagprofessionelle, desto bedre overgang for barnet.
Hvert skoledistrikt udarbejder, i et samarbejde mellem skolen/SFO og dagtilbuddene, en beskrivelse af, hvorledes sammenhængen sikres ved overgang fra dagtilbud til SFO/skole – herunder:
 beskrivelse af brobygningsaktiviteter
 hvordan forældrene inddrages i brobygningen
 plan for overleveringssamtaler (rammesættes centralt i fagcenter Børn og Familier)
 på hvilken måde arbejdet med dagtilbuddenes pædagogiske læreplaner videreføres indtil
skoleårets start
I Område Syd vil vi derfor….
… arbejde for at alle børn oplever overgangen til børnehaveklassen som et skridt ind i deres

nærmeste udviklingszone. Alle huse etablerer storebørnsgrupper i perioden fra april året inden til
marts, hvor der samarbejdes tæt med personalet fra den kommende skole frem mod den tidlige
SFO-start 1. april.
Arbejdet med storebørnsgrupperne organiseres på forskellige måder i hvert enkelt hus og alt efter
hvilken distriktsskole, der samarbejdes med. Fællesnævneren er skabelsen af et pædagogisk
læringsmiljø, som har fokus på børnenes mestring af overgangen til skolen. Der arbejdes med at
styrke børnenes mod, nysgerrighed, selvhjulpenhed og sociale kompetencer. Børnene støttes og
guides i at deltage i vokseninitierede aktiviteter, i at håndtere kravsituationer, at vente på tur, at
udsætte egne behov, samt være gode kammerater og indgå i forskellige typer læringsfællesskaber med andre børn.
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Øvrige krav til indholdet i den pædagogiske
læreplan

Inddragelse af lokalsamfundet

Hvordan inddrager vi lokalsamfundet i arbejdet med at skabe pædagogiske læringsmiljøer
for børn?
I Sorø Kommune vil vi….
….styrke de levende lokalsamfund som rammen om det gode hverdagsliv. Og vi vil gøre det i

samspil med borgere, foreninger og virksomheder.
Vi vil være en åben og inddragende kommune, som inviterer borgerne med i beslutninger og projekter. Vi tror på, at de bedste løsninger skal findes og skabes i tværgående fællesskaber. Vi vil
fremme effektive offentlige partnerskaber, offentligt-private partnerskaber og civilsamfundspartnerskaber.
Vi vil sætte fokus på det almene, brede læringsarbejde. Vi vil sætte det store i spil i det nære, og
vi vil gøre det i samarbejde med andre – for eksempel virksomheder, foreninger og borgere i lokalsamfundet.

I Område Syd vil vi derfor…..
… i høj grad interagere med det omkringliggende lokalsamfund. Vi indtænker de lokale institutioner, museer, kirker, teatre og biblioteket som vigtige elementer i børnenes kulturelle læringsrum. I
2020-2021 deltager vi i projektet ”Kultur-kaptajner”, som retter sig mod med de største børn i institutionerne. I projektet inviterer lokale kunstnere, museerne og biblioteket børnene til at blive medskabende, så de får mulighed for at dele, spejle sig i og fortolke egne og andres livserfaringer,
tanker og drømme. Målet er at skabe en eksperimenterende praksis med kreativitet, nysgerrighed, sansning, leg og fantasi, som lader børnene udfolde sig og stifte bekendtskab med forskellige kunstneriske arbejdsformer
Også fremadrettet vil vi være åbne og udforske mulighederne i vores nærmiljø for nye samarbejde med lokale institutioner, foreninger og borgere, der med deres viden kan være med til at berige
dagligdagen i husene – ligesom vi forhåbentlig kan give dem noget igen den anden vej.
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Arbejdet med det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø

Hvordan integrerer vi det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø i det pædagogiske
læringsmiljø?
I Sorø Kommune vil vi….
….. i tilrettelæggelsen og udførelsen af den daglige pædagogiske indsats, inddrage hvordan de
fysiske rammer både inde og ude vedligeholdes og udvikles til at være optimale, ﬂeksible og differentierede for at skabe de bedst mulige udfoldelses- og tilegnelsesmuligheder. Vi vil desuden til
stadighed holde fokus på de teknologiske muligheder, som fremtiden bringer. Herunder anvendelsen af nye kommunikationsformer og anvendelse af teknologi og it i alle læringsmiljøer for
børn og unge i kommunen.

I Område Syd vil vi derfor…
… være et sted, hvor børnene oplever en hjemlig følelse. Vi indretter inde- og uderum i børnehøjde og med sans for æstetikken. Der skal være plads til både fælles aktiviteter, den tætte nærhed
og den uforstyrrede fordybelse. Hjemlighed i relationerne handler både om at ville hinanden, give
plads til hinanden og kunne tilpasse aktiviteter og rammer til, hvad der er brug for netop nu.
Børnemiljøet og det pædagogiske læringsmiljø i husene skal opbygges med blik for den betydning, som omgivelsernes har for børnenes initiativer. Vi tilstræber derfor at have stor variation i de
rammer, som børnenes hverdagsliv udspiller sig i. Forskellige børn har brug for forskellige arenaer, og hvert enkelt barn har brug for noget forskelligt i dagens løb. Når vi ændrer på rammerne,
opstår der mulighed for nye relationer børnene imellem.
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De seks læreplanstemaer

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 pædagogiske 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.

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø børnenes alsidige personlige
udvikling?
Herunder, hvordan vores pædagogiske læringsmiljø:
 Understøtter de to pædagogiske mål for temaet Alsidig personlig udvikling
 Tager udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag
 Ses i samspil med de øvrige læreplanstemaer.

Vuggestuen og dagplejen:
Konrad på to år sidder på gulvet og leger. ”Jeg kan se, at du bygger med klodser” siger Hanne.
Konrad nikker og bygger videre. Hanne venter og kigger. ”Ah! Jeg kan se, at du bygger et hus”.
Konrad kigger op og smiler. Hanne smiler tilbage. Pludselig vælter klodserne! Konrad råber ”nej”
og sparker til klodserne. ”Øj sikke du blev vred på klodserne” siger Hanne, mens hun imiterer et
vredt ansigt. ”Kom lad os bygge det igen”.
I Område Syds vuggestuer og dagplejer foregår der mange af den slags små samspil i løbet af
dagen. De bliver mulige, fordi vi voksne ofte befinder os på gulvet, hvor vi er i øjenhøjde med
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børnene. Her har vi mulighed for at aflæse deres mimik og kropssprog, høre deres lyde og sprog,
og yde den fysiske omsorg de har brug for. Mens vi er i nærvær med børnene, sætter vi ord på
deres følelser og initiativer samt tolker deres intentioner. På den måde skaber vi et læringsmiljø,
der understøtter børnenes selvregistrering med henblik på, at børnene får mere og mere erfaring
med, hvem de selv er.
Børnehaven:
Det er efter frokost og børnene skal på legepladsen. Men Maria sætter sig ned i garderoben. ”Du
ser helt trist ud”, siger pædagogen, Maria kigger op og siger ikke noget. ”Skal jeg hjælpe dig med
at få regnbukser på, mens du fortæller hvad der er galt, siger pædagogen. ”Jeg vil ikke have
regnbukser på!”, råber Maria. Pædagogen spørger nysgerrigt ind til, hvorfor Maria ikke vil have
regnbukser på, og de kommer sammen frem til, at Maria ikke kan lide sine regnbukser, fordi de
har seler, og de driller hende, når hun leger. Pædagogen lytter til Marias frustration, de får en
snak, om når noget bøvler og hvad kan hjælpe og hvad Maria kan gøre. Marias gode humør vender nu tilbage, og glad viser hun, at hun selv kan tage resten af sit overtøj på. Hun kommer ud på
legepladsen, hvor to af hendes venner inviterer hende til at gynge sammen med dem.
I Område Syds børnehaver arbejder vi hver dag på, at børnene møder op til en tryg hverdag med
trivsel og muligheder for at vokse sig større og stærke både inden i og uden på. Fundamentet for
at udvikle et stærk selv, med selvværd og empati for andre er en tryg tilknytning barn og voksen
imellem. For at skabe en tryg tilknytning arbejder vi i område syd ud fra Marte Meo´s principper.
Vi giver os tid til at se børnenes initiativer og forstå deres følelser. Når vi viser børnene, at de er
blevet set, hørt og forstået, oplever de at være gode nok. Med en oplevelse i maven af at være
god nok, kan barnet få modet til at prøve kræfter med nye udfordringer.
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Social udvikling
”Social udvikling er udvikling af sociale handlemuligheder og deltagelsesformer 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 ressource, og som bidrager til demokratisk dannelse.

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø børnenes sociale udvikling?
Herunder, hvordan vores pædagogiske læringsmiljø:
 Understøtter de to pædagogiske mål for temaet Social udvikling
 Tager udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag
 Ses i samspil med de øvrige læreplanstemaer.

Vuggestuen og dagplejen:
En dag på stuen er den store bold taget frem, og børnene skal lære at trille til hinanden, selvom
de fleste synes, at det er sjovere at beholde bolden selv. I starten sætter pædagogen ord på: ”Nu
skal du trille til X, og så skal du trille til Y.” På den måde får børnene øje på hinanden og kan efterhånden selv trille til hinanden i den rigtige rækkefølge. På et tidspunkt falder et barn og bliver
ked af det, men pædagogen og et andet barn kommer hurtigt til undsætning. ”Godt du hjælper
med at trøste”, siger pædagogen, ”Så bliver han hurtigere glad igen”.
I Område Syds vuggestuer og dagplejer tænker vi, at vores børn lærer om social udvikling ved at
indgå i fællesskaber. I eksemplet sker det gennem det fælles tredje med bolden, som udvikler
børnenes erfaringer med relationer, så de måske næste gang selv tager en bold og begynder at
trille til hinanden. Vi voksne støtter børnene i at komme ind i et fællesskab, til de en dag kan selv.
Da er det vigtigt, at vi forstår at trække os, så aktiviteten og samværet bliver på barnets egne
præmisser, hvilket styrker barnets selvværd og selvtillid. Vi tilrettelægger aktiviteter og samværsformer, der sikrer, at alle børn er synlige for fællesskabet og kan yde indflydelse med den kommunikationsform og de ressourcer de har.

17

Børnehaven:
I sin første tid i børnehaven har Fathma mest holdt sig til de voksne, og har fulgt de andre børns
leg fra sidelinjen. En dag viser Fathma de voksne, at hun kan lave vejrmøller. De voksne benævner hendes ivrighed i at øve vejrmøller og den glæde, hun udviser, når hun gør det. Pludselig
kommer Katharina hen og prøver det samme overfor Fathma. Katharina bliver ligeledes benævnt
af både de voksne og Fathma. De to piger danner hurtigt et fællesskab om aktiviteten, der er
præget af grin og fjolleri. Der er tydeligt, at Fathma er meget stolt af sin færdighed, og hun bliver
spejlet af Katharina, der beundrer hende, og øver sig for at kunne det samme. Dette giver Fathma
mod på at invitere Katharina til en leg på legepladsen, som de fastholder over de næste dage.
Hver gang starter de med vejrmøller, men derfra hurtigt udviklende sig til rolleleg.
I Område Syds børnehaver guider og vejleder vi børnene, så de får nogle positive strategier til at
indgå i sociale samspil. Vi har blik for at støtte op om børnenes eksisterende relationer men også
hjælpe dem til at invitere til nye konstellationer af venskaber. Vi arbejder med den sociale udvikling ved at give børnene opmærksomhed, benævne deres initiativer og give støttende ord med på
vejen. I eksemplet styrker det Fathmas selvværd og giver hende mod på at turde danne en social
relation til et andet barn. Over de følgende dage får pigerne endda udvidet deres leg i fællesskab
med flere kammerater, der kommer til.
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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.

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø børnenes kommunikation og
sprog?
Herunder, hvordan vores pædagogiske læringsmiljø:
 Understøtter de to pædagogiske mål for temaet Kommunikation og sprog
 Tager udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag
 Ses i samspil med de øvrige læreplanstemaer.

Vuggestuen og dagplejen:
En voksen sidder med en gruppe børn ved et bord på legepladsen. De spiser formiddagsmad.
Den voksne sætter ord på det, de gør, og det, der sker: ”Du får lige en hagesmæk på”, ”Vil du
bede om et stykke brød?”, ”Har du lyst til vand eller mælk?”, ”Jeg kan se, at du vender hovedet
væk. Er du mæt?” Mens de spiser, snakker gruppen sammen om det, de ser omkring sig – fuglene, vinden i træerne og folk der går forbi. Nogle af børnene peger, mens andre sætter ord på,
hvad de ser.
I Område Syds vuggestuer og dagplejer spiller kommunikation og sprog en vigtig pædagogisk
rolle hele dagen igennem. Fra det øjeblik vi om morgenen modtager et barn, og til de igen bliver
hentet, er det vores fornemmeste opgave at sætte ord på både vores egne, det enkelte barns og
gruppens initiativer. At sætte ord på de voksnes initiativer skaber forudsigelighed og tryghed,
mens italesættelsen af barnets initiativer kaster lys på, hvad barnet er optaget af og har brug for.
At blive fulgt i sine initiativer skaber meningsfulde aktiviteter, øget koncentration og øger nysgerrigheden efter at udvide sit ordforråd og sin begrebsverden. Barnet udvikler sit sprog både ved
selv at tale, og når det hører andre tale. Derfor skal alle børn i Område Syd opleve være en del af
et fællesskab med det pædagogiske personale som tydelige rollemodeller, hvor barnet føler sig
lyttet til, og hvor barnets ytringer tillægges værdi.
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Børnehaven:
En formiddag sidder Emma lidt for sig selv i sandkassen. Pædagogen sætter sig på kanten og
siger: ”Her sidder du jo alene - hvad mon du laver? ”. ”Jeg laver chokoladekage”, svarer Emma.
Den voksne spørger videre og udfolder samtalen om aktiviteterne i sandkassen. De andre børn
bliver nysgerrige og nærmere sig legen. ”Hvad laver I?” spørger de. Den voksne hjælper Emma
med at sætte ord på de andre børns intentioner og invitationer til samvær. Sammen spørger de:
”Vil I være med til at bage chokoladekager?”.
I Område Syds børnehaver hjælper vi børnene til at få øje på hinanden og få kædet dem sammen
i legen. Som pædagogen i eksemplet gør vi det ved at sætte ord på legen og på børnenes handlinger. Sproget og kommunikationen bliver på den måde et vigtigt virkemiddel til at få det sociale
samspil til at fungere. Vi udvikler både børnenes sprog igennem hverdagens begivenheder og
daglige rutiner, og gennem mere planlagte aktiviteter, hvor vi øver samtalens regler. Vi synger,
fjoller, læser bøger, hører rim og remser, fortæller historier og spiller spil, der inviterer til dialog.
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Krop, sanser og bevægelse
”Børn er i verden gennem kroppen, og når de støttes i at bruge, udfordre, eksperimentere, mærke og passe på kroppen – gennem ro og
bevægelse – lægges grundlaget for fysisk og psykisk trivsel.
Kroppen er et stort og sammensat sansesystem, som udgør fundamentet for erfaring, viden, følelsesmæssige og sociale processer, ligesom al
kommunikation og relations dannelse 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 fornemmelser, kroppens funktioner, sanser og forskellige former for bevægelse.

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø udviklingen af børnenes krop,
sanser og bevægelse?
Herunder, hvordan vores pædagogiske læringsmiljø:
 Understøtter de to pædagogiske mål for temaet Krop, sanser og bevægelse
 Tager udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag
 Ses i samspil med de øvrige læreplanstemaer.
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Vuggestuen og dagplejen:
En gruppe leger forskellige sanselege. De voksne har planlagt legen på forhånd, og der er både
citroner, sukker, boller, småsten, cornflakes, fjer, vat og vand, man kan smage, lugte, røre ved.
Børnene er meget optagede af legen, nogle vil meget gerne prøve det hele, mens andre er mere
tilbageholdende og kun prøver enkelte ting.
I Område Syds vuggestuer og dagplejer sørger vi for, at børnene stifter bekendtskab med mange
forskellige materialer og elementer, som de kan udforske, røre ved og smage på. Der er udfordringer for børnenes krop og sanser i alt, hvad vi laver, og det er vigtigt, at vi giver barnet plads
og tid til at mestre så meget, som det kan på egen hånd. Det styrker barnets motoriske kompetencer at kravle op på højstolen ved egen kraft og selv at tage sit tøj på. Vi skaber vi læringsrum
for krop, sanser og bevægelse ved at have forhindringsbaner, motorikrum og danse til musik. På
legepladsen bliver der gynget, rutsjet, klatret, cyklet og gravet efter kryb og kravl. Vi tager ofte på
tur i vores skønne nærområder, hvor vi voksne deltager på lige fod med barnet og løber op og
ned ad bakken, hopper over bækken og kravler rundt i skovbunden, ligesom de gør.

Børnehaven:
En gruppe er på tur og ankommer til en åben plads i skoven. Taskerne sættes på plads ved bålstedet og børnene begynder straks at lege. Nogle børn er hurtigt i gang med at løbe op og ned ad
skrænterne. De trærødder, som stikker ud, bliver brugt som hjælp til at klatre op, hvorefter der
rutsjes ned ad de stejle sider. Der grines og råbes, når nogle har brug for hjælp til at komme op.
En anden gruppe begynder at lege på nogle væltede træstammer, som de går balance på. Andre
børn er i gang med en mere stille aktivitet ved bålstedet, hvor de leger, at de laver mad.
I Område Syd er vi omgivet af nærområder, som giver rig mulighed for kropslige oplevelser og
bevægelse. Derfor indgår de omkringliggende skove, akademihaven samt de lokale legepladser
og boldbaner som integrerede elementer i børnehavernes pædagogiske praksis. Som eksemplet
ovenfor viser, har vi blik for at skabe læringsmiljøer, der er udviklende for alle børn, og som skaber mulighed for at de udforsker og eksperimenterer på forskellige måder og i forskellige tempi. I
børnehaverne er der mulighed for fysiske aktiviteter både inde og ude. På vores værksteder og
på stuerne er der mulighed for at klippe, klistre, male samt arbejde med forskellige sanselige materialer. I fællesrummene er der mulighed for at boltre sig og udfordre kroppen. Vores legepladser
er indrettet med aktivitet og bevægelse for øje, så her er der gode muligheder for fysiske udfordringer: at klatre, hænge, balancere, løbe, hoppe, kaste, gynge, trille, grave, spille bold og cykle.
Sidst men ikke mindst er vi bevidste om, at fokus på selvhjulpenhed giver rige muligheder for at
arbejde med barnets mestring af egen krop i en forbindelse med hverdagens praksis.
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Natur, udeliv og science
”Naturoplevelser i barndommen har både en følelsesmæssig, en kropslig, en social og en kognitiv dimension.
Naturen er et rum, hvor børn kan 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 naturfænomener i deres omverden, så børnene får erfaringer med at genkende og udtrykke sig om årsag,
virkning og sammenhænge, herunder en begyndende matematisk opmærksomhed.

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø, at børnene gør sig erfaringer med
natur, udeliv og science?
Herunder, hvordan vores pædagogiske læringsmiljø:
 Understøtter de to pædagogiske mål for temaet Natur, udeliv og science
 Tager udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag
 Ses i samspil med de øvrige læreplanstemaer.

Vuggestuen og dagplejen:
En gruppe børn er på tur i skoven med deres dagplejer. De samler forskellige ting, som ved
hjemkomsten bredes ud på havebordet. Nu arbejdes der kreativt med æbler, pinde, øjne, lim og
kastanjer.
Hvert barn får et æble med en pind i. Her sætter de blade på, mens snakken går om bladenes
forskellige form, om hvordan de skifter farve i årets løb, og hvordan de til sidst falder ned fra træerne om efteråret. I toppen sættes en kastanje. Det er svært, men dagplejeren har lavet huller i
kastanjen og ved fælles hjælp lykkes det. Blub! Til slut får æblemanden øjne på. Dut og dut - med
dobbeltklæbende tape. Som afslutning på aktiviteten synges ”Æblemand kom indenfor– har du
nogle æbler med til mig i dag – tak skal du ha´”
I Område Syds vuggestuer og dagplejer er det væsentligt for os at understøtte børnenes nysgerrighed og skabe mulighed for, at de kan udforske forskellige naturfænomener. Sorøs naturskønne
nærområder byder på et væld af muligheder for at børn og voksne i fællesskab kan glædes, forundres og fordybes. Vi taler om, tager billeder af og læser bøger om dyr og natur. Vi kategoriserer, tæller og taler om vores oplevelser ved samling. Vi er udendørs meget af tiden, vi taler om
vejret til morgensamlingen, og vi går ud i regnvejret, så børnene kan fordybe sig i, hvordan vandet

23

kan mærkes, hældes og plaskes. Vi prøver også at lade børnene mærke kulde og varme i en
afstemt periode, så de med tiden selv kan regulere, hvad der er behageligt for deres egen krop.
Vi taler om, hvor den mad, vi har med i madpakken, kommer fra, og hvor den skal hen, og vi inddrager børnene i sorteringen af vores affald.

Børnehaven:
På en tur til et nærliggende vandhul går vi på række. Sammen tæller børn og voksne alle de forskellige træer på stierne: ” 1, 2, 3, 4 …”. Vi har fiskenet med, for vi skal ned og se, om der er
kommet haletudser. Sidst vi var afsted så vi hundredvis af æg. Vi taler om farverne på træerne og
de forskellige slags blade. Ved vandhullet ser vi de små svømmende haletudser, vi fanger dem
med nettet og putter dem i spanden. Børnene er meget optagede af at tælle, hvor mange de putter i spanden. Vi taler om, at haletudser/frøer er en truet dyreart – og om hvad det betyder, når
noget er truet. Sammen hælder vi haletudserne tilbage i vandhullet. På vejen hjemad taler vi om,
at haletudserne nok er blevet til små kvækkende frøer næste gang, vi besøger vandhullet.
I Område Syds børnehaver skaber vi læringsmiljøer omkring natur og udeliv, der inddrager børnene som aktive medspillere til egen læring. Vi voksne kan godt starte forrest og guide børnene
på vej, men undervejs trækker vi os til siden og slutter med at stille os bag børnene og bakke op
om deres egen udforskning. På ture i nærmiljøet oplever vi dyre- og planteliv, registrerer årstidernes skiften og spiser vores mad i det fri. Hjemme i børnehaven laver vi spireforsøg og etablerer
grønne miljøer med græskar, jordbær og sommerfuglebuske. Vi laver mad over bål, regnbuer
med vandslangen og vindspil på værkstedet. Og vi bygger med forskellige skrammelmaterialer,
mens vi taler med børnene om bæredygtighed og genanvendelse.
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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 hverdagslivet.
Gennem læringsmiljøer med fokus på kultur kan børn møde nye sider af
sig selv, få mulighed for at udtrykke sig på mange forskellige måder og
forstå deres omverden.”

Pædagogiske mål for læreplanstemaet:
1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn indgår i ligeværdige og forskellige former for fællesskaber, hvor de oplever egne og andres kulturelle baggrunde, normer, traditioner og
værdier.
2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn får mange forskellige kulturelle oplevelser, både som tilskuere og aktive deltagere, som stimulerer børnenes engagement, fantasi,
kreativitet og nysgerrighed, og at børnene får erfaringer med at anvende forskellige materialer,
redskaber og medier.

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø, at børnene gør sig erfaringer med
kultur, æstetik og fællesskab?
Herunder, hvordan vores pædagogiske læringsmiljø:
 Understøtter de to pædagogiske mål for temaet Kultur, æstetik og fællesskab
 Tager udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag
 Ses i samspil med de øvrige læreplanstemaer.

25

Vuggestuen og dagplejen:
I dag skal der laves billeder. De voksne har udvalgt materialer, karton, lim, pailletter og små pomponer, som børnene kan bruge til at lave deres billeder. Børnene guides mundtligt, og de voksne
viser, hvordan man skal gøre. Børnene er meget optagede, stemningen er god og de fleste børn
laver deres billeder efter anvisningerne. En dreng på to år sidder ved bordet meget længe og er
dybt koncentreret omkring arbejdet med sit billede. Han bruger ikke de ting, de voksne har fundet
frem, men har fundet sine egne materialer. Han bruger lang tid på at lime en elastik, forskellige
små stykker afklippede karton og et hårspænde fast på sit billede. Alle billederne samles sammen, hænges op, og børnene viser dem stolt frem til deres forældre om eftermiddagen.
I Område Syds vuggestuer og dagplejer er vi optagede af, at barnet føler sig vigtig for fællesskabet. Børnene oplever at være en del af flere forskellige fællesskaber i løbet af dagen, da vi løbende tilpasser aktiviteter og læringsmiljøer. Vi giver børnene forskellige oplevelser, som stimulerer
deres kreativitet, nysgerrighed og fantasi. Der skal være rig mulighed for at undersøge og udforske. Vi forholder os til at alle børn har en personlig, undersøgende og eksperimenterende tilgang
til verden. Vi understøtter derfor hvert barn i deres skabende proces, på deres særlige niveau.
F.eks. lader vi det 1-årige barn forundres over malingens glatte og bløde konsistens mellem
fingrene, inden det måske rammer papiret. Lige som vi glædes sammen med det 2-årige barn,
der mestrer at føre penslen fra bægeret til papiret, samt begejstres når det magiske sker, ved at
den gule farve blandes med den blå og bliver til grøn. Når vi skaber rammerne for børnenes
kreative proces, er det vigtigt for os at skabe små børnefællesskaber, hvor børnene kan inspirere
hinanden, og hvor de samtidig får ro til fordybelse og bearbejdning. Vi vægter i høj grad børnenes
proces frem for deres produkt.

Børnehaven:
I gruppen går en dreng, hvis mor er fra Japan. I hans madpakke er der små omeletter, riskugler,
bønner, og små hele fisk. De andre børn er nysgerrige på de spændende ting, som ser
anderledes ud end det, de selv har med. Vi bliver enige om at spørge hans mor, om hun vil lave
mad til os en dag. Det bliver en dejlig fællesfrokost, hvor både børn og voksne får smagt på nye
retter og får stiftet bekendtskab med en anden madkultur.

I Område Syds børnehaver vil vi gerne gøre børnene nysgerrige på hinandens måde at leve på
og give dem blik for livets forskelligheder. Det kan både være forskelligheder på tværs af lande,
men også de forskelle, der viser sig i, hvordan forskellige familier og forskellige aldersgrupper
lever deres liv. I børnehavehverdagen udvikles børnenes kulturelle kompetencer gennem dialog,
højtlæsning, sang, musik og kreativitet. Og på ture ud af huset stifter de bekendskab med de
muligheder, som de lokale teatre, kirker, museer, biblioteker og byens rum tilbyder. Vi er bevidste
om at skabe og vedligeholde traditioner omkring fødselsdage, højtider, fredagssamlinger, kaffedage, bedsteforældredage og arbejdslørdage, og vi bruger vores måltider som et fælles samlingspunkt, hvor maden, fællesskabet, dialogen og nærværet er i centrum.
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Evalueringskultur

”Lederen af dagtilbuddet er ansvarlig for at etablere en evalueringskultur i dagtilbuddet, som skal
udvikle og kvalificere det pædagogiske læringsmiljø.
Lederen er ansvarlig for, at arbejdet med den pædagogiske læreplan evalueres mindst hvert
andet år med henblik på at udvikle arbejdet. Evalueringen skal tage udgangspunkt i de pædagogiske mål og herunder en vurdering af sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø i
dagtilbuddet og børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse.
Evalueringen skal offentliggøres.
Lederen af dagtilbuddet er ansvarlig for at sikre en løbende pædagogisk dokumentation af sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og børnenes trivsel, læring, udvikling og
dannelse. Den pædagogiske dokumentation skal indgå i evalueringen.”

Det er ikke et lovkrav at beskrive dagtilbuddets dokumentations- og evalueringspraksis i den pædagogiske læreplan, men det kan være en fordel i udarbejdelsen af læreplanen at forholde sig til den løbende opfølgning og evaluering af indholdet i læreplanen.

Hvordan skaber vi en evalueringskultur, som udvikler og kvalificerer vores pædagogiske
læringsmiljø?
Det vil sige, hvordan dokumenterer og evaluerer vi løbende vores pædagogiske arbejde,
herunder sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og de tolv pædagogiske
mål?
Her kan I kort beskrive jeres arbejde med at etablere en evalueringskultur som en del af det daglige pædagogiske arbejde. I kan fx beskrive, hvordan I arbejder systematisk med evaluering, om I arbejder med
særlige metoder, om I arbejder eksperimenterende eller undersøgende med et særligt fokus, samt hvordan,
hvor ofte og i hvilke fora I drøfter og reflekterer over jeres pædagogiske praksis mv.

I Område Syd…
… vil vi i denne læreplansperiode have fokus på at etablere en evalueringskultur. Arbejdet vil foregå på personalemøder, personalelørdage og på fælles udviklingsmøder. I 2020 er udvalgte
medarbejdere fra alle huse blevet uddannet til at være ”faglige fyrtårne” med henblik på, at de i
samarbejde med ledelsesteamet kan være garanter for at sikre fremdriften og kvaliteten i evalueringsarbejdet. De faglige fyrtårne vil også fremadrettet mødes til ERFA-møder, hvor de har mulig-
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hed for at erfaringsudveksle og i fællesskab blive styrket i deres opgaveløsning.
Vores mål er at skabe en systematisk og lettilgængelig evalueringskultur, der sikrer organisatorisk
læring på baggrund af de pointer, som måtte vise sig i den løbende evaluering. I dette arbejde vil
vi være særligt opmærksomme på det enkelte barns perspektiv og på børnemiljøet, fordi det er
vores ønske at lade den aktuelle børnegruppes sammensætning og behov være guideline for
vores indsatser.
Vi har udviklet en ”Metode kommode”, som er vores fælles dynamisk redskab. et indeholder forskellige metoder, som kan bruges til evaluering - såsom Marte Meo film, ”Skema til handling” og
”EVA lagkage”. En vigtig del af processen er, at vi får øvet os og være undersøgende på forskellige evalueringsmetoder, så vi hele tiden bliver bedre til at vælge den rigtige evaluering til den enkelte indsats. Flere værktøjer vil derfor også støde til hen ad vejen.
I foråret og efteråret 2021 arbejder vores forældreråd og bestyrelser med principbeslutninger om,
hvordan vi etablerer en god og løbende forældreinddragelse.

Hvordan evaluerer vi arbejdet med den pædagogiske læreplan, som skal foretages mindst
hvert andet år?
Her kan I fx kort beskrive, hvordan evaluering af læreplanen kan ses i forhold til jeres evalueringskultur i
hverdagen.
… i 2018 lavede Område Syd en fælles evalueringsskabelon ”Planlægnings- og Evalueringsværk-

tøj”, som de seneste to år er blevet brugt til evaluering af praksis i de enkelte huse. Ud fra de erfaringer, vi har gjort os, er vi kommet frem til, at vi fremadrettet ønsker at gøre vores nyudviklede
”Metode Kommode” til det centrale værktøj i evalueringsarbejdet.

Afrunding
Disse var ordene i Område Syds styrkede pædagogiske læreplan. Vi håber, den giver dig et billede af, hvad vi står for, og hvad vi gerne vil. Vi håber også, at du går fra læsningen med en fornemmelse af at være godt klædt på til at kunne deltage i de dialoger, refleksioner og praksisudviklende tiltag, som fremadrettet vil være med til gøre børnenes trivsel og læring i Område Syd til
et fælles projekt. Et projekt som vi af hjertet gerne vil invitere dig med til. ”It Takes a Village to
Raise a Child”.
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