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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 dynamisk arbejdsredskab for det 
pædagogiske personale. 
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Hvem er vi? 
 

Børnehuset ligger i Kastrup, syd for Vordingborg by 

Børnehuset er en integreret daginstitution, der drives af Vordingborg kommune. 

Børnehuset rummer op til ca. 130 børn i alderen fra 0 år og til skolestart. 

Børnehuset lægger vægt på at skabe en tryg og forudsigelig dag for børnene. 

Børnehuset lægger vægt på at organisere arbejdet med børnene i mindre grupper. 

Børnehuset vægter læring gennem pædagogisk tilrettelagte forløb, aktiviteter og leg. 

Børnehuset Troldehaven er opdelt i aldersgrupper, da vi derigennem kan målrette og tilpasse vores 

pædagogik, indretning af lokaler og arbejdet i hverdagen til den enkelte børnegruppes udvikling og behov. 

 
 

Hvis dit barn: 
Er mellem 0 og 2 år, så er dit barn tilknyttet team Troldepus 

Er mellem 2 og 4 år, så er dit barn tilknyttet team Skovtroldene 

Er mellem 4 og 6 år, så er dit barn tilknyttet team Troldeungerne 

Det sidste år før skolestart er dit barn tilknyttet team Raketterne, som er vores førskolegruppe 
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Pædagogisk grundlag 

 
 

”Den pædagogiske læreplan skal udarbejdes med udgangspunkt i et fælles 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” 

 
  Elementer i det fælles pædagogiske grundlag er: 

 Barnesynet. 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. 

 Legen. 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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Dannelse og børneperspektiv 

 
 
 
 
 
 
 
 

I Troldehaven forstår vi begrebet ”dannelse” som evnen til at bevæge sig ud af egen 
kontekst, lære nyt i anden kontekst og bringe denne læring med sig tilbage i egen kontekst, 
til glæde for egen sociale udvikling i fællesskabet. 

 
Derfor er arbejdet med dannelse en proces i kontinuerlig udvikling gennem hele barnets tid i 
Troldehaven. 

 
Medarbejderne inviterer det enkelte barn til at være aktivt og forpligtende deltagende i 
fællesskabet, tilpasset det aktuelle udviklingsniveau. 

 
Medarbejderne ser og reagerer på barnets initiativer, således barnet også er aktivt 
deltagende i egen læring. 

 
Gennem arbejdet med børneperspektiver udvikles børns selvstændighed, empati og evne til 
at kunne indgå i demokratiske processer. 

 
Vores arbejde med børneperspektiver tager sit afsæt i de syv metoder vi er præsenteret for i 
EVAs materiale, tilpasset det aktuelle udviklingstrin: 

 
• Rundvisning med barnet som guide. 

 
• Rollelege. 

 
• Registrering af barnets brug af rum. 

 
• Skattekiste, fx. På et afgrænset område kan børnene i fællesskab skabe focus på 

betydningsfulde genstande, som optager dem i hjemmet og i institutionen. 
 

• Kreative projekter. 
 

• Interview med betydningsfulde personer. 
 

• Fotobog, fx. I en kasse, på opslag el.lign. er der et billede af en lillebror/søster, familien eller 
tur til BonBonland. Det er noget, som barnet gerne vil fortælle om, vise. Det fortæller en 
historie, som har optaget barnet enten hjemme eller i institutionen. 

 
Som et godt eksempel på arbejdet med dannelse og demokrati kan nævnes vores daglige 
formiddagssamling. Her arbejdes aktivt med forpligtende deltagelse og selvregulering. 
Barnet oplever både at få lov at være først og skulle vente på tur. Barnet oplever at blive 
spurgt og inddraget i forskellige emner, hvor det er flertallet der bestemmer. 
De kompetencer barnet tilegner sig her, støtter vi barnet i at bruge i andre sammenhænge. 
F. eks i leg med andre børn, hvor roller eller legetøj skal fordeles lige. 
Alt sammen sker med udgangspunkt i barnets aktuelle udviklingstrin. 



Lokal Læreplan for ”Børnehuset Troldehaven” 2020-2022 

6 

 

 

Barnesynet 
 
 
 
 
 
 
 

I Troldehaven oplever vi hvert enkelt barn som unikt og alle børn skal føle de er en del af 
– og har værdi i ethvert fællesskab. 

 
Barnet har en værdi i sig selv – barnet præsterer indenfor den udviklingszone, barnet 
er i. Dette syn på barnet er barnets grundlag for at udvikle et godt selvværd. 

 
Medarbejderne i Troldehaven arbejder ud fra ICDP: ”De otte samspilstemaer”. Vi prioriterer 
uddannelse indenfor dette område højt. 

 
Det har den betydning, at vi har en erkendelse af, at medarbejderens tilgang til barnet har 
afgørende betydning for barnets relationelle udvikling og derfor har stor påvirkning på 
barnets trivsel, udvikling og dannelse, samt barnets mulighed for at være aktiv medskaber 
af egen læring. 
Denne erkendelse står centralt i det pædagogiske arbejde med børnene i Troldehaven. 

 
Det er altid medarbejderne, der bærer ansvaret for relations dannelsen og vi er 
kompetente til at handle relevant på dette ud fra en pædagogisk kontekst. 

 
Den sociale respons barnet oplever fra os, er med til at forme barnet som menneske. 
Det er et stort ansvar, vi gerne tager på os, som pædagogisk personale i Troldehaven. 

 

 
• Det pædagogiske arbejde i børnefællesskaberne prioriteres højt i Troldehaven. Vi 

ved, hvor vigtigt det er, at børnene kan begå sig godt socialt og være en del af et 
fællesskab, fx gennem turtagning. 

 
• Alle børn indgår i flere forskellige fællesskaber i løbet af en dag. Nogle er selvvalgte 

– andre er voksenvalgte. I disse fællesskaber er der plads, tid og ro til at være 
barn og at kunne udvikle sig. 

 
• Vi ved, at struktur og organisering er det bærende element, vi skal bygge vores 

pædagogik op omkring. Rutiner og gentagelser skaber ro og tryghed. Bevidsthed 
om rammen frigiver ro og energi til at udvikle sig. 

 
• Vi ved fra forskningen, at børn trives, udvikles, dannes og lærer bedst i mindre 

læringsmiljøer. 
I Troldehaven prioriterer vi derfor arbejdet i mindre grupper meget højt. Dette 
foregår over hele dagen. Det foregår både i de planlagte aktiviteter, men også i de 
mere børneinitierede lege og dagligdags rutiner. 
De mindre grupper giver mulighed for at inddrage alle børn og kan tilpasses det 
enkeltes barns behov for ro, nærvær og tryghed. Krav og forventninger justeres ift. 
barnets nærmeste udviklingszone – i en gruppe hvor den voksne har et indgående 
kendskab til det enkelte barn. 

 
• I vores læringsmiljøer er der altid en nærværende voksen til stede, som 

understøtter børnenes gode relationer – og reaktioner og er klar til at guide og 
vejlede barnet. 
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Sammenhæng til børnehaveklassen 

 
 
 
 

Sammenhæng til børnehaveklassen starter med en formaliseret brobygning på tværs af 
teams i Troldehaven. 
Medarbejderne tilrettelægger et pædagogisk læringsmiljø, der skaber sammenhæng i 
overgangene mellem såvel interne teams, som til børnehaveklassen. 
Processen er tilrettelagt efter den enkelte børnegruppe. 
En stor del af den interne organisering og struktur i Troldehaven handler om at gøre 
overgange mellem teams så glidende og optimale som muligt for børn og forældre. Dette er 
på   baggrund af en teoretisk viden omkring, at skift og hermed ny relations dannelse kan 
være vanskeligt for børn at håndtere. En stor del af deres energi bliver brugt på dette. 

 
I Troldehaven imødekommer vi denne viden ved at have organiseret os med en decideret 
brobygningsgruppe, mellem 0 – 2 og 2 – 4 årsteamet, kaldet ”Micro-skovtroldene”. 

 
Det fungerer på den måde at de ca. otte børn der vurderes klar til det, styrkes særligt på 
deres sociale kompetencer, indbyrdes relationer og fællesskab i et særligt indrettet 
grupperum i 0 – 2 årsteamet. Der er to medarbejdere tilknyttet denne gruppe. Deres 
pædagogiske fokus er udelukkende på brobygningsprocesser til 2 – 4 årsteamet og der 
arbejdes med samme læreplanstemaer som 2 – 4 årsteamet. 
Fysisk går vi på dagligt besøg – varigheden udvides i takt med, at processen skrider frem og 
ud fra børnenes behov. 

 
I starten af processen er der altid en kendt voksen med, for at gøre overgangen til 
Skovtroldene så tryg som muligt. 

 
En del af arbejdet er også at give plads til den nye relations dannelse med børn og voksne 
i det nye team. 

 
Overgangen mellem 2 – 4 og 4 – 6 årsteamet foregår i årgangsgrupper. Også her går de 
kendte voksne på besøg, alt afhængig af børnenes behov. Her kender børn og voksne 
allerede hinanden fra legepladsen og morgenmad. 
Der er mulighed for at en voksen kan være deltagende i længere tid på den nye gruppe. Det 
behov opleves dog sjældent. 

 
Det sidste år inden skolestart arbejdes der med de kommende skolebørn hos ”Raketterne” 
efter den politisk besluttede metode. Vi har et godt og tæt samarbejde med den lokale 
skole. Vi går på besøg – både i børnehaveklassen, men bruger også hallen og legepladsen, 
ligesom ”de gamle” børn kommer på besøg hos os. 
I det politisk besluttede materiale ligger metoder til arbejdet, der understøtter de kommende 
skolebørn, så de er bedst muligt forberedte til skolestart. 

 
De pædagogiske overvejelser tager sit afsæt i arbejdet med børns lyst til at lære. 

 
I Troldehaven arbejder vi med formaliseret brobygning med de lokale dagplejere. Der bliver 
holdt årlige statusmøder mellem ledere, pædagoger og dagplejere. Dagplejerne kommer i 
Troldehaven hver anden uge og deltager i læreplansarbejdet. 
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Børn i udsatte positioner 

 
 
 
 

 

I Troldehaven har vi en bred definition af begrebet ”udsatte børn”. Derfor ser vi ikke kun på 
udsatte børn fra et socialpædagogisk perspektiv – men også fra et grundinkluderende 
perspektiv. Det har den betydning, at vi har øje for, at også det barn der har været på ferie, 
lige er startet, eller måske har været væk pga. sygdom – eller det barn som bare er stille af 
natur, har brug for særlig pædagogisk opmærksomhed fra os medarbejdere, for at kunne 
deltage i forpligtende fællesskaber. 

 
I Troldehaven arbejder vi med tidlig indsats. Forskningsmæssigt ved vi, at de første 1000 
dage er afgørende for barnets videre trivsel, læring, udvikling og dannelse. 
Medarbejderne tager ansvar for at sikre alle børns deltagelsesmuligheder i fællesskabet. Når 
vi oplever børn i udsatte positioner, ser vi forældresamarbejdet som den vigtigste faktor i 
det videre forløb. 

 
Når vi møder børn i udsatte positioner, har vi mulighed for at samarbejde med eksterne 
fagpersoner, der er en del af det flerfaglige team. Det gør vi for at sikre at komme hele 
vejen rundt om barnet og familien, i vores bestræbelser på at understøtte det enkelte barns 
trivsel, læring, udvikling og dannelse. 

 
• For at møde alle børn hvor de er, tager vi altid afsæt i aktuelt udviklingstrin, fremfor 

fysisk alder. 
 

• Vi har et tæt forældresamarbejde omkring udsatte børn. Vi deler vores viden og 
indsats med forældrene og ser dem som de vigtigste personer i barnets liv. Vi 
arbejder ud fra, at forældrene har den vigtigste viden omkring deres egne børn. 
Denne viden er afsættet for al planlægning. Således arbejder vi altid på at vi har en 
fælles indsats, både her og hjemme, så barnet oplever sammenhæng i hverdagen. 

 
• Vi benytter os af de pædagogiske værktøjer, vi har til rådighed. Vi arbejder med 

systematisk refleksion over det udsatte barns trivsel og udvikling i læringsmiljøerne 
og de mere uformelle fællesskaber der opstår i løbet af dagen. Dette gennem brug af 
relevant skema. Den viden vi får via dette, benytter vi til at fortsætte/justere 
indsatsen i samarbejde med familien. 

 
• Som ovenfor beskrevet er en stor del af den pædagogiske hverdag i Troldehaven 

arbejdet i mindre grupper. 
 

• Vi har stort fokus på medarbejderens positionering i gruppen. Både fysisk og mentalt. 
Vi arbejder aktivt med de otte samspilstemaer og forældrevejledning ud fra dette, 
hvilket er beskrevet i afsnit om ”forældresamarbejde”. 

 
• Vi arbejder med skemaet ”indsats for et enkelt barn” for at sikre optimale 

forudsætninger for udvikling i læringsmiljøet. 



Lokal Læreplan for ”Børnehuset Troldehaven” 2020-2022 

9 

 

 

 
 

Forældresamarbejde 
 
 

 
 

I Troldehaven har vi en erkendelse af, at der bør skabes gode relationer allerede ved første 
møde. Derfor har vi stort fokus på vores velkomstprocedure. Der er afsat 1,5 time til 
velkomstsamtalen, der foregår efter en fastsat ramme. 
Der tilbydes opfølgende trivselssamtale efter ca. tre måneder. Derudover afholdes der 
møder efter behov. 

 
Før opstart tilbyder leder rundvisning i grupper for de aktuelle nye forældrepar. Her fortælles 
overordnet om Troldehavens pædagogik og struktur. 

 
Der er en tydelig rød tråd gennem hele huset, hvilket er med til at skabe forståelse for den 
pædagogiske struktur. 
Hverdagssamarbejdet har stor betydning for barnets trivsel, læring, udvikling og dannelse. 
Derfor vil forældrene opleve, at vi ofte spørger ind til deres syn på barnets aktuelle hjemlige 
situation. 

 
Forældrebestyrelsen spiller en vigtig rolle for samarbejdet med den brede forældregruppe, 
da de er med til at udbrede den daglige pædagogiske praksis, via deres særlige kendskab til 
denne. Ved hvert møde i forældrebestyrelsen skrives der et nyhedsbrev, som lægges på 
børneintra. 

 
• Ift. det daglige forældresamarbejde tilstræber vi at alle forældre føler sig set, hørt, 

forstået og lyttet til. Derfor forsøger vi altid at træde et skridt frem og gøre os 
tilgængelige for alle forældre. Vi stiller os nysgerrige og forsøger altid at få en dialog 
omkring sammenhæng mellem hvad der sker hjemme og i Troldehaven. 

 
• Vi arbejder ud fra de otte samspilstemaer, der er grundlaget for ICDP 1 og ICDP 2. 

Det handler overordnet om en velreflekteret relationskompetence i såvel 
læringsmiljøerne, som i forældresamarbejdet. 
Alle uddannede pædagoger får ICDP 1 uddannelsen. Denne er, sammen med de nye 
læreplaner, med til at danne grund for den daglige praksis. Alle medhjælpere skal 
deltage i et tilpasset forløb, så vi sikrer os grundforståelse for ICDP- tilgangen. 

 
• Enkelte pædagoger skal uddannes indenfor ICDP 2. De bliver uddannet til at vejlede 

forældre i de problematikker, de ønsker at få vejledning til. Der forefindes særlig 
pjece om dette i Troldehaven og på Aula. 

 
• Når vi oplever et barn eller familie være i en udsat position, er det vores ansvar at 

tage kontakt til forældrene omkring dette. Det vil vi altid gøre. I samarbejde lægges 
en plan for det videre forløb. Det vil være muligt at inddrage flerfaglige 
samarbejdspartnere i dette forløb, hvis det skønnes relevant. 

 
• For at sikre os at alle forældre får relevante informationer, omkring både fælles 

emner, men også emner der omhandler deres barn, bruger vi Aula. 
 

• En gang om ugen bestræber vi os på, at hvert team giver generel pædagogisk 
information omkring de aktuelle pædagogiske emner via Aula. 
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Barnet befinder sig i læringsmiljøer kontinuerligt gennem hele dagen, såvel formelt som 
uformelt. Det formelle læringsmiljø er alt det vi planlægger. Det uformelle læringsmiljø er 
det der ligger i de daglige rutiner og alt det der opstår i løbet af en dag her i Troldehaven. Vi 
bestræber os på at trække positiv læring ud af begge dele. 

 
I Troldehaven er vi engagerede medarbejdere, der skaber fælles opmærksomhed, både ud 
fra børnenes initiativer og voksenplanlagte aktiviteter. 
Medarbejderne er opmærksomme på, hvordan vi guider og vejleder børnene i de enkelte 
læringsmiljøer, således det skaber mest mulig trivsel, læring, udvikling og dannelse. 

 
Vi opererer med tre forskellige former for læringsmiljøer: 

 
• De daglige rutiner. Dette omfatter aktiviteter som f.eks. børnenes færden i 

garderoben, måltiderne osv. 
 

• De planlagte aktiviteter. Dette dækker over de voksenstyrede aktiviteter, som 
f.eks. arbejdet med læreplanstemaer. Dette arbejde foregår i mindre grupper. 
Gruppernes størrelse varierer efter alder. Dvs. jo ældre barnet er, jo flere børn er der 
i gruppen. 

 
• De børneinitierede aktiviteter. Dette dækker over børnenes spontane leg med 

hinanden og/eller den voksne. Det dækker også over de situationer hvor barnet har 
mulighed for at trække sig lidt fra fællesskabet og fordybe sig på egen hånd. 

 
Fælles for alle tre typer af læringsmiljøer er, at der konstant er en voksen på sidelinjen, til at 
guide og vejlede både grupper og det enkelte barn. 

 
• I Troldehaven oplever vi hele dagen som et oplagt læringsmiljø. Det gælder såvel 

hverdagsrutiner, som det gælder planlagte aktiviteter. Derfor arbejder vi 
kontinuerligt med refleksion over egen positionering, i denne vekselvirkning af 
læringsmuligheder. 

 
• Vi har en genkendelig dagsstruktur og faste rutiner gennem hele dagen, som er en 

rød tråd gennem hele huset. Dette for at sætte en optimal pædagogisk ramme om 
såvel den samlede børnegruppe, som det enkelte barn til glæde for trivsel, udvikling, 
læring og dannelse. 

 
• Indenfor denne ramme, har vi fokus på vores egen pædagogiske rolle og tilgang. Vi 

har stor erkendelse af, at det er os som pædagogisk personale der har ansvar for at 
skabe det stemningsfyldte læringsmiljø og at den måde vi positionerer os i ethvert 
læringsmiljø, i løbet af dagen, er med til at skabe positiv effekt hos det enkelte barn 
og i fællesskabet. 

 
• Den fysiske indretning har også stor betydning. Når vi indretter os fysisk, i de enkelte 

teams, tager vi altid afsæt i den aktuelle børnegruppes sammensætning og 
udviklingsniveau. Dette kræver en kontinuerlig refleksion og evaluering på 
teammøder. Derfor vil det opleves, at indretningen ændres sammen med 
børnegruppens behov set ift. børnenes trivsel, udvikling, læring og dannelse. 

 
 
 
Læringsmiljø 
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• Hele vejen igennem Troldehaven arbejder vi aktivt med børnenes evne til fordybelse. 

Dette gør vi gennem udviklingstilpassede krav og aktiviteter, gennem de mange både 
planlagte aktiviteter og dagligdags rutiner. 
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Alle børn har ret til at føle sig som en del af fællesskabet og det er medarbejdernes ansvar 
at fremme barnets deltagelsesmuligheder, ved at arbejde kontinuerligt med udvikling af 
barnets sociale kompetencer. 

 
I Troldehaven er der mange forskellige forpligtende fællesskaber, i løbet af en dag, som 
barnet skal lære at agere i. De mange fællesskaber opstår bl.a. ved: 

 
• Morgenmad. Her møder børn og voksne hinanden på tværs af alder, køn og kultur. 

 
• Formiddagssamling. Der er formiddagssamling i alle teams hver dag. Her føler 

barnet sig oplevet som en forpligtende del af fællesskabet. 
 

• Arbejdet i mindre grupper. Efter samling fordeler vi os i mindre pædagogiske 
grupper med et bestemt læringsmål for øje. 

 
• Frokost. Her samles vi igen i teams og sidder som en mindre fast gruppe i et større 

fællesskab. 
 

• Legepladsen. Vi bestræber os på, at alle børn får mulighed for at komme ud på 
legepladsen hver dag. Vi arbejder kontinuerligt med udvikling af denne, således vi 
sikrer os, at legepladsen er et godt læringsmiljø, hvor alle børn kan mødes, trives og 
udvikle sig. 

 
• Eftermiddagsfrugt. Børnene spiser deres frugt i eget team. 

 
• Børnenes selvvalgte leg. Det pædagogiske personale støtter op om de initiativer 

børnene selv tager ift. at indgå i sociale sammenhænge og de kammeratskaber, der 
opstår. 

 
• Det pædagogiske personale tager ansvar for, at det enkelte barn indgår i 

sammenhænge, der passer til det aktuelle udviklingstrin og stimulerer passende ift. 
de udfordringer, der findes på næste udviklingstrin. 

 
• Alle børn er i mindre grupper hver dag – formelt, som uformelt. Grupperne er 

sammensat efter pædagogiske overvejelser, der medtager overvejelser over, at alle 
børn skal have mulighed for at danne relation på tværs af alder, køn og kultur. 

 
• Det pædagogiske personale er i kontinuerlig refleksion over, hvordan de optimale 

læringsrum skabes set ift. den aktuelle børnegruppe. Dette gælder den fysiske del, 
men der lægges især vægt på den voksnes ansvar for og positionering ift. at skabe 
det gode stemningsfyldte læringsrum, der tilgodeser alle børn uafhængig af køn, 
alder og kultur. 

 
• Ud fra den viden vi har om det enkelte barn, guider og vejleder vi barnet i 

fællesskabet, for at udvikle barnets sociale kompetencer, således barnet oplever sig 
som en værdifuld medspiller i fællesskabet. 

 
 

Børnefællesskaber 
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Leg og læring 
 
 

 
I Troldehaven anser vi leg og læring for at være hinandens forudsætninger. Det ene finder 
ikke sted uden det andet. 
Leg og læring sker over hele dagen, i såvel formelle, som uformelle situationer. 
Medarbejderne har ansvar for at skabe et trygt og udviklende læringsmiljø, hvori børnenes 
leg og læring kan udvikle sig. 
Medarbejderne er opmærksomme på, at alle får lige mulighed for at være en del af 
fællesskabet. 
Legen skal, til tider, støttes og guides af medarbejderne, der sikrer sig, at alle børn opnår 
læring og føler sig værdifulde i fællesskabet. 
 

Legen 
 

• Børn leger for sjov, for alvor, i glimt og i mange timer i løbet af dagen i 
institutionen. Leg er livsvigtigt for børn. De leger såvel formelle som uformelle lege. 
I legen opdager, bearbejder og udforsker de deres omverden og sig selv. Børns leg 
er på samme tid en kilde til begejstring og glæde, men også som frustration og 
fortvivlelse. 

• Leg er en grundlæggende rettighed for alle børn, derfor er det også nu skrevet ind i 
Den Pædagogiske Læreplan. Legen er helt centralt for børne udvikling, trivsel, 
læring og dannelse. 
 

            I Troldehaven: 
 

• Medarbejderne er nærværende og til stede der, hvor børnene er. Med udgangspunkt 
i den viden vi har om det enkelte barn, italesætter, guider og vejleder vi kontinuerligt 
børnene i legen. Vi hjælper børnene til at bringe den sociale læring, de har oplevet i 
andre sammenhænge med ind i deres leg, således der opstår såvel dannelse som 
udvikling.  

• Vi er bevidste om, hvornår børnene kan lege selv, uden voksendeltagelse, men vi 
står altid til rådighed, således ingen børn er overladt til sig selv. 

• Medarbejderne har ansvar for, at der skabes et trygt, stemningsfyldt og udviklende 
læringsmiljø, hvor alle børn får lige muligheder for at være en del af fællesskabet. 

• Vi hjælper børnene med at bringe den sociale læring, de har oplevet i andre 
sammenhænge, med ind i legen. På den måde styrkes børns udvikling og dannelse. 

• Medarbejderne er bevidste om at være gode rollemodeller. 
• Vi arbejder med udgangspunkt i børneperspektiv, børn spor og en legende tilgang til 

læring. 
 

              Læring 
 

• Børn lærer ved at udforske med krop og sanser, ved at undre sig og stille spørgsmål, 
ved at blive mødt med spørgsmål og udfordringer, samt ved at eksperimentere med 
fx materialer og gøre opdagelser. 

• Børn skal begribe verden, før de kan gribe den. 
• Børn lærer gennem kommunikation, udveksling og sociale interaktioner. De lærer 

ved at lære nyt og ved at opleve, at de fx kan bidrage til at ændre regler og finde 
udviklende, nye og kreative løsninger i sammenhænge, de indgår i med andre børn 
og voksne. 

• Børns læring fremmes af at turde begå fejl, øve og slippe fantasien løs. I 
dagtilbuddet er vi kun et blandt flere læringsmiljøer for børnenes udvikling og 
læring. 
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   I Troldehaven: 
            

• Læring foregår hele dagen, i så vel rutineaktiviteter som i voksen- eller selvskabte  
aktiviteter og lege. 

• De pædagogiske medarbejderes tilgang til og viden om børnene er afgørende for 
børnenes lyst til at lære. Vi har særligt fokus på medarbejdernes ansvar for at 
fremme børnenes nysgerrighed og ansvar for at skabe et stemningsfyldt læringsrum, 
hvor alle børn føler sig set, hørt og forstået. Medarbejderne er bevidste om deres 
ansvar som gode rollemodeller. Vi arbejder med udgangspunkt i børneperspektivet 
og har en legende tilgang til læring. 

• De ansatte skaber alsidige, inddragende og trygge læringsmiljøer, der fremmer 
eksperimenterende kompetencer samt skaber lyst til at opleve mere. 

• Vi er bevidste om, hvordan vi agerer i alle situationer, og vi er bevidste om barnets 
nærmeste udviklingszone. 

• De ansatte følger barnets/børnenes spor, vi skaber børneinitierede aktiviteter. Fx en 
dag på legepladsen opdager nogle børn forskellige småkravl. En voksen går ind og 
undersøger dyrene med børnene, og de finder sammen ud af mange ting omkring 
disse. 

• Læring sker i små eller store grupper. Vi vil gennem dagen kommunikere med 
børnene om alt, hvad vi laver. 

• De ansatte vil skabe mulighed for, at børnene kan behandle og eksperimentere med 
deres erfaringer fra hjemmet, som børnene fortæller om.  

• Personalet er nærværende og til stede, der hvor børnene er. Voksne agerer som 
rollemodeller. 

• Vi er ansvarlige for, at børnene får mangfoldig og rig læring ud fra de seks 
læreplanstemaer. Vi vil skabe magiske stjernestunder i læringsøjeblikke. 

• Vi er opmærksomme på, at der skabes tilsigtet og utilsigtet læring hele dagen. 
• Vi vil holde fokus på om at alle børn ser, hører og forstår den læring, som vi 

formidler. Fx barn i 0-2 års gruppen: give-tage situationer, 2-4 års gruppen: vente 
på tur og 5-6 års gruppen: verbale ytringer. 

• Det pædagogiske personale tager børnenes legeindhold som pejlemærker fro, hvad 
der optager dem, og hvad der kan være udfordrende for deres læring og udvikling. 
Vi arbejder ud fra den viden, og på den måde kan vi være med til at skabe fælles 
erfaringsgrundlag for børnenes videre læring. 

 
 
 
 
 
Alle medarbejdere arbejder kontinuerligt med systematisk refleksion over egen tilgang til det 
pædagogiske arbejde i Troldehaven. 
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Yderligere fokuspunkter som beskrives i vores lokale læreplan 
 
 

• I denne læreplansperiode har vi særligt fokus på rutinepædagogikken og den 
tilsigtede og utilsigtede læring, der finder sted her. 

 
• Vi har særligt fokus på selvrefleksion og egen pædagogiske tilgang til og ansvar for 

læringsmiljøet. 
 

• Vi har særligt fokus på udvikling af børnefællesskaber gennem hele dagen. 
 

• Vi har særligt fokus på udvikling af arbejdet med inddragende børneperspektiver. 
 
• Vi tilbyder vejledning til forældre, ud fra de ”Otte samspilstemaer” (ICDP). 
 
• Vi har særligt fokus på det pædagogiske læringsmiljø på legepladserne i Troldehaven. 
 
• Vi har særligt fokus på evalueringskompetence. 

 
 

Pædagogisk personales rolle 
 
 

 

• Vores pædagogiske skelet er bundet op på en høj grad af relevante rammer og 
struktur, som en rød – og genkendelig – tråd gennem hele huset. 

 
• Det er de uddannede pædagoger, der er bannerførere for pædagogikken i huset. 

Således er de ansvarlige for, at der bliver udarbejdet planlægningsskemaer til de 
enkelte læreplansforløb. De er ligeledes ansvarlige for at guide og vejlede 
pædagogiske medhjælpere og assistenter i arbejdet med systematisk refleksion 
gennem skriftlige skemaer. 

 
• Det er medarbejderens ansvar at forholde sig relations kompetent. I Troldehaven 

tilstræber vi at alle uddannede pædagoger videreuddanner sig i ICDP. Vi planlægger 
et ”miniforløb” for de pædagogiske medhjælpere og assistenter. 

 
• I Troldehaven tager vi udgangspunkt i den enkelte børnegruppes aktuelle 

udviklingsniveau og størrelse, når vi fordeler medarbejderkræfter i huset. En 
væsentlig del af organiseringen af den daglige struktur tager sit afsæt i arbejdet i 
mindre grupper over hele dagen. 

 
• Fra forskning på området ved vi, at det pædagogiske arbejde i mindre grupper, med 

en velreflekteret voksen skaber det bedste læringsmiljø for arbejdet med børns 
trivsel, udvikling, læring og dannelse. Derfor vil de voksenplanlagte aktiviteter i 
mindre grupper foregå på den måde. 

 
• Det er medarbejderens ansvar at skabe det optimale læringsmiljø gennem hele 

dagen – herunder en kontinuerlig refleksion over egen tilgang og ansvar for at skabe 
den gode stemning. 

 

 
Fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø 
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• Foruden vi altid har vores, ovenfor beskrevne, børnesyn med os i vores pædagogiske 
arbejde, forholder vi os til nedenstående: 

 
• I Troldehaven arbejder vi med ”rum i rummet”. Alle rum er inddelt i mindre 

læringsrum med et bestemt formål for øje. Disse rum er under kontinuerlig udvikling, 
efter den aktuelle behov og interesseområder. Vi er innovative og kreative ift. at 
inddrage alle rum i hele huset til det pædagogiske arbejde. 

 
• Udsmykningen i huset afspejler de aktuelle læreplanstemaer. Vi bruger vægge, på 

grupper og i fællesarealer, til dokumentation og er bevidste om hvem vi 
dokumenterer til. I børnehøjde forsøger vi at holde børnene nysgerrige på det 

aktuelle tema. I forældrehøjde forsøger vi at gøre forældrene nysgerrige på det 
aktuelle tema og lægge op til dialog mellem børn og forældre om det der arbejdes 
med. Derudover hænger dokumentationen til inspiration til det pædagogiske 
personale imellem, ligesom det bruges ved eksterne besøg af både kommende 
brugere og andre fagpersoner. 

 
• Godt hjulpet af viden om ”de otte samspilstemaer” samt brugen af kontinuerlige 

systematiske refleksioner over egen tilgang, tager medarbejderne i huset ansvar for 
og kender betydningen af relations dannelse og udvikling af denne, såvel mellem 
kollegaer, i barn/voksen relationer og i barn – barn relationen. Denne erkendelse er 
en del af den tilgang vi har gennem hele dagen og i alle læringssituationer. 

 
 

Lokalsamfundet 
 
 
 

• Børnehuset Troldehaven ligger i et lille afgrænset lokalområde. Det har den 
betydning, at stort set, alle børn går videre til den lokale skole, hvor mange allerede 
har større søskende og bruger denne ifm. forskellige fritidsaktiviteter. 

• Vi arbejder med formaliseret brobygning til skolen. Vi bruger hallen til forskellige 
motoriske aktiviteter. Børnehaveklassen kommer på besøg hos os I 
institutionen. 

• Vi samarbejder med den lokale spejderforening og bruger deres hytte og område på 
ture med børn. 

• Vi samarbejder med den lokale kirke og deltager hvert år i julegudstjeneste, hvor de 
største børn går luciaoptog. 

• De lokale dagplejere besøger vores hus og deltager i læreplansarbejdet som ovenfor 
beskrevet. 

 
Vi har lejlighedsvise ”Åbent hus” arrangementer, hvor vi inviterer lokalsamfundet og 
eventuelle kommende brugere ind for at opleve vores pædagogiske fællesskab og 
stemningen i huset. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 
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• Vi arbejder med systematisk refleksion i Troldehaven. Både individuelt – men også i 

teams og det store forum. Formålet med disse refleksioner er at stille skarpt på vores 
faglighed. Vi bruger refleksionsskemaer til formålet og disse danner en del af 
grundlaget for dataindsamling til brug for evaluering. 

 
• Vi arbejder med dokumentation på flere niveauer. Dokumentation for børnene, for 

forældre, for eksterne samarbejdspartnere og for kollegaer imellem. 
 

• Formålet med dokumentation er at udbrede vores pædagogiske praksis, til 
ovenstående målgruppe. 

 
• Dokumentation i Troldehaven kan have mange udtryk. Det kan være alt fra malerier, 

til historier, fotos og nedskrevne egne eller fælles refleksioner.  
 
• Vi evaluerer for at skabe fokus og opmærksomhed på udfordringer og forbedringer for 

det videre faglige arbejde. 
 

• Vi evaluerer fælles på tværs af huset og i de enkelte teams. Der er 
hverdagsevaluering på rutiner, projekter, leg og læring. 

 
• Desuden evaluerer personalet samarbejde med forældrebestyrelsen den 

Pædagogiske Læreplan hvert andet år. 
 
• Evalueringer dokumenteres skriftligt – og gennem som data. 
 
• Evalueringen af Pædagogisk Læreplan offentliggøres på vores Hjemmeside. 

 

 
Evalueringskultur 
 
Refleksion, dokumentation og evaluering 
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De seks læreplanstemaer 
 
 

 

 
De seks læreplanstemaer skal ses i sammenhæng og samspil med hinanden for at sikre, at den pædagogiske 
praksis, set fra et børneperspektiv, ikke forekommer opsplittet i seks adskilte temaer. 

De seks læreplanstemaer har til hensigt at sikre en bred læringsforståelse og fokus på forskellige centrale 
elementer i børns læring og udvikling. 

 

Der er fastsat to (tværgående) pædagogiske mål for hvert læreplanstema. De pædagogiske mål udtrykker 
sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø på den ene side og børns læring på den anden 
side. De pædagogiske mål sætter en retning for det pædagogiske arbejde i dagtilbuddene, hvor de 
pædagogiske mål også skal give plads til og understøtte lokal faglig refleksion. 

 

Som følge heraf skal det enkelte dagtilbud ikke længere lokalt opstille mål for børns læring for hvert af de 
seks læreplanstemaer, ligesom dagtilbuddet ikke længere skal beskrive de relevante pædagogiske 
metoder og aktiviteter, der iværksættes for at nå målene. 

 
Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan det pædagogiske læringsmiljø understøtter børns 
brede læring inden for og på tværs af seks læreplanstemaer. 

 
Dagtilbuddene skal i stedet etablere et pædagogisk læringsmiljø for børn gennem hele dagen, og det 
pædagogiske læringsmiljø skal tilrettelægges inden for rammerne af de seks indholdsbeskrivelser og de 
pædagogiske mål. 

 
Det enkelte dagtilbud skal etablere et pædagogisk læringsmiljø, der afspejler og tager højde for, at 
henholdsvis 0-2-årige børns og 3-5-årige børns behov og forudsætninger er væsensforskellige, og at det 
pædagogiske læringsmiljø derfor skal tilpasses og afspejle dette. 
Der skal være et særligt fokus på at beskrive hvordan dagtilbuddet skaber sammenhæng til 
børnehaveklassen i det pædagogiske læringsmiljø. 
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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. ” 
 
Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 36-37 
 
 
 

 
Pædagogiske mål for læreplanstemaet: 

1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udfolder, udforsker og erfare 
kendte og nye måder og får tillid til egne potentialer. Dette skal ske på tværs af blandt an 
baggrund. 

2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte samspil og tilknytning mellem børn og de 
imellem. Det skal være præget af omsorg, tryghed og nysgerrighed, så alle børn udvikler 
gåpåmod og kompetencer til deltagelse i fællesskaber. Dette gælder også i situationer, d 
og prioritering. 

 
 

 
 
 
 
r sig selv og hinanden på både 
det alder, køn samt social og kulturel 
 

t pædagogiske personale og børn 
engagement, livsduelighed, 
er kræver fordybelse, vedholdenhed 

 
Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø børnenes alsidige personlige udvikling i 0-2 
års afdelingen? 

 
Medarbejderne følger barnets initiativer og spor. Medarbejderne italesætter barnet og de 
andre børn, så barnet oplever hvordan andre børn handler. Barnet spejler sig i de andre børn 
og erfarer heraf. 

 
Medarbejderne understøtter barnets alsidige personlige udvikling ved at sikre et 
omsorgsfuldt og trygt læringsmiljø. Dette miljø skal give mulighed for at afprøve egne 
erfaringer og forskellige muligheder for nye erfaringer hos barnet. Medarbejderne giver 
barnet mulighed for aktiv deltagelse og for at være forpligtende i forskellige typer 
fællesskaber. 

 
Medarbejderne skaber et læringsmiljø, hvor de tilrettelægger og tilpasser aktiviteter som 
matcher barnets udviklingsniveau og zone for nærmeste udvikling. 

 
Medarbejderne respekterer og anerkender børnene for hvem de er og det de kommer fra. Vi 
møder børnene hvor de er. 

 
Medarbejderne er engagerede og nærværende rollemodeller, der giver barnet oplevelsen af, 
at det er trygt, at bevæge sig væk fra medarbejderen og undersøge den nærliggende 
omverden, for derefter at vende tilbage til medarbejderen igen. 

 
Medarbejderne er nysgerrige på og med børnene. 
Medarbejderne arbejder relationelt og arbejder med ICDP og de 8 samspilstemaer både 
blandt børn og kollegaer. 

 
Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø børnenes alsidige personlige udvikling i 3-5 
års afdelingen? 

 
Læringsmiljøet skal skabe mulighed for at alle børn udvikler sociale kompetencer til at begå 
sig forpligtende i fællesskabet. Alle børn skal opleve sig vigtige for fællesskabet. 
Medarbejderne er opmærksomme og nysgerrige på det enkelte barns initiativer. 
På dette alderstrin begynder der at være en begyndende vekselvirkning mellem voksen- og 
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børneinitierede fællesskaber. Medarbejderne giver positiv feedback på børnenes initiativer og 
giver barnet en begyndende oplevelse af medbestemmelse. 

 
Medarbejderne udvikler et læringsmiljø der styrker selvhjulpenhed. Vi opmuntrer og viser 
tillid til at barnet kan selv. Vi sidder ved siden af, guider mundtligt og hjælper fysisk. 

 
Grundlæggende skal læringsmiljøet styrke udvikling af et positivt selvværd. 

 
Medarbejdernes tilgang til relations dannelse tager sit afsæt i vores fælles viden om de otte 
samspilstemaer. 
Ansvaret ligger hos medarbejderen. Alle børn skal opleve sig set, hørt og forstået. 

 
Vi reflekterer kontinuerligt sammen, om vores fælles viden om det enkelte barn og 
fællesskabet. 

 
Medarbejderne skaber et læringsmiljø der tager udgangspunkt i børnenes initiativer og det er 
gennem en vekselvirkning mellem voksen- og børneinitierede aktiviteter vi møder muligheden 
for at udvikle børnenes alsidige personlige udvikling. 

 
I læringsmiljøet støttes der op om de begyndende venskaber, samtidig med at børnene skal 
lære at invitere andre ind i legen og lære at byde sig selv ind i legen. Medarbejderen står til 
rådighed for guidning og vejledning. 
Fx I den frie leg på stuen, giver vi plads til, at hvert enkelt barn selvstændigt vælger, hvad 
de vil lege med. Børnene får god tid til at tænke, hvad har jeg lyst til at lege med. 

 
Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø børnenes alsidige personlige udvikling i 5-6 
års afdelingen? 

 
Læringsmiljøet for aldersgruppen er præget af at medarbejderne giver mulighed for, at det 
enkelte barn udvikler sig såvel personligt, som i fællesskabet. 

 
Den måde medarbejderne sammensætter de mindre grupper på - på tværs af køn og kulturel 
baggrund - åbner op for at barnet begynder at erfare andres perspektiver for at være i livet. 

 
Det pædagogiske læringsmiljø skal desuden give mulighed for at børnene udvikler selvtillid og 
selvværd og respekt for sig selv og hinanden. 
Medarbejderne skaber et læringsmiljø, hvor børnene får mulighed for at udvikle sig i 
fællesskab med andre. Læringsmiljøet er præget af aktiviteter, der er tilrettelagt, så de pirrer 
børnenes nysgerrighed og matcher det enkelte barns aktuelle udviklingstrin. 
Der arbejdes med dannelse på den måde at det børnene lærer i det enkelte fællesskab, skal 
de kunne bære med sig i det næste – også i brobygning til 0. klasse 
Medarbejderen har til opgave at guide og vejlede børnene gennem processen. 

 
I det pædagogiske læringsmiljø fortsætter vi arbejdet med at udvikle børnenes kompetencer i 
de uundgåelige konflikter, der opstår i fællesskabet. Det er vigtigt, at alle børn går styrket 
derfra. 



Lokal Læreplan for ”Børnehuset Troldehaven” 2020-2022 

20 

 

 

 
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.” 
 
Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 38-39 

 
 

 

 
 

 
Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø børnenes sociale udvikling 0-2 år? 

 
Medarbejderne skaber et socialt læringsmiljø med fokus på relationer, deltagelsesmuligheder 
og forskellige typer fællesskaber. Medarbejderen møder barnet med engagement, 
anerkendelse, støtte og forståelse. Medarbejderen har ansvar for at give mulighed for 
deltagelse i forskellige kontekster og barnet får mulighed for at lære forskellige koder og 
regler for socialt samspil. 

 
Der arbejdes i mindre grupper og i disse understøttes de tætte relationer. Medarbejderne 
giver barnet tid og rum og støtte til at være i relationer. 

 
I læringsmiljøet skaber medarbejderen plads til, at barnet har mulighed for at ytre sig. Barnet 
har mulighed for at give udtryk for egne behov, men samtidig støttes også op om, at barnet 
kan opdage og begynde at lære og rumme andres behov. Herved dannes grundlag for såvel 
empati som demokratisk forståelse. 

 
Medarbejderne hjælper og guider børnene til at danne gode trygge relationer til både børn og 
voksne. 
Børnene deles i mindre grupper med en fast voksen. Her får børnene mulighed for at opdage 
hinanden i en lille tryg gruppe. Via legen og fælles opmærksomhed skaber vi mulighed for, at 
den sociale dannelse grundlægges. Børnene opdager hinanden og spejler sig selv i hinanden. 
Vi skaber plads, rum og stemning for at det er okay, at åbne sig op for både børn og voksne. 

 
Som et eksempel på demokratisk dannelse, giver medarbejderne barnet mulighed for at 
indgå i små demokratiske processer ved at være medbestemmende om madpakken. 

 
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. 
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Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø børnenes sociale udvikling 3-5 år? 
 

Når der arbejdes i mindre grupper, skaber medarbejderne mulighed for at børnene kan lære 
at lytte, give plads og hjælpe hinanden. 
Børnene skal opleve at blive mødt med forståelse fra deres omverden. Medarbejderne 
fremhæver alle børns kompetencer på en sådan måde, at vi ser forskellighed som en 
ressource. 

 
Medarbejderne giver børnene opgaver og udfordringer og skaber aktiviteter, hvor børnene 
udvikler sig som et individ i fællesskabet. 
Via læringsmiljøet arbejdes der med udvikling af børnenes empatiske evner ved at sætte ord 
på konflikter, benævne og tydeliggøre følelser, hjælpe hinanden med oprydning, række ting 
til hinanden ved spisesituationer og hjælpe i garderoben med lynlås m.m. 

 
Gennem voksenstyrede aktiviteter har børnene mulighed for at komme til nye erkendelser om 
egen formåen. 

 
Medarbejderne skaber et læringsmiljø, der rummer og omfatter alle børn i gruppen. 
Medarbejderen inviterer barnet ind i fællesskabet ved at opfordre til leg, guide ved at sidde 
ved siden af og tale de enkelte børns styrker op. Alle børn er gode til noget og via sikre 
succesoplevelser tydeliggør vi dette og bringer det i spil så barnet oplever glæde og selvværd 
ved eget bidrag til fællesskabet. 

 
Læringsmiljøet er præget af en vekselvirkning mellem selvvalgte og voksenstyrede 
aktiviteter, således at børnene oplever at blive mødt i forhold til egne ønsker, men også som 
en del af et demokrati, hvor der er medbestemmelse. Medarbejderne ønsker at børnene 
oplever en følelse af at være vigtige i fællesskabet. 

 
Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø børnenes sociale udvikling 5-6 år? 

 
Medarbejderne arbejder videre med at understøtte børnenes udvikling af empati og sociale 
kompetencer ved at skabe et læringsmiljø, der er båret af demokratiske processer. Herved 
lærer børnene om egne og andres følelser og udvikler kompetence i samspillet med andre. 

 
Medarbejderne skaber et læringsmiljø, der understøtter børnenes daglige trivsel, via gode 
sociale relationer. Børnene lærer at mestre deres sociale liv. 

 
På dette alderstrin arbejdes der målrettet med forebyggelse af mobning. Her er dialog med 
forældre afgørende for at opnå en gensidig forståelse af barnets perspektiv. 

 
Medarbejderne skaber et udviklende læringsmiljø, der rummer og omfatter alle børn. 

 
Medarbejderne reflekterer sammen om hvordan der skabes deltagelsesmuligheder for alle på 
tværs af køn, interesser, kulturel og social baggrund og hvordan disse faktorer kan bruges 
som en ressource i fællesskabet. 

 
De demokratiske processer er båret af arbejdet med børneperspektiver, der også er 
grundlaget for de børneinitierede fællesskaber. 
Medarbejderne er opmærksomme på eget ansvar som rollemodeller og der veksles mellem 
vokseninitierede og børneinitierede fællesskaber gennem dagen. 

 
Medarbejderne guider og vejleder børnene, ved at gå foran, bagved og ved siden af børnene 
for at understøtte deltagelse i legefællesskaber. 
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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. ” 
 
Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 40-41 

 
 

 

 
 

 
Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø børnenes kommunikation og sprog 0-2 år? 

 
Gennem hele dagen og alle læringsmiljøer italesætter medarbejderne børnenes handlinger og 
oplevelser, som de har, både med den voksne, men også barn og barn imellem. 
Medarbejderne inviterer til dialog, og er opmærksomme på det verbale og nonverbale sprog. 
Medarbejderne reagerer positivt på børnenes kommunikative initiativer. 

 
De daglige rutiner er underbygget af mange sproglige gentagelser, og medarbejderne 
underbygger med fagter og et tydeligt kropssprog. 

 
I læringsmiljøet skaber vi positiv stemning, der indbyder til deltagelse i fælles sange, 
sanglege og dialogisk læsning. 
Medarbejderne er opmærksomme på eget sprogbrug, udtale, hastighed og betoning. Vi er 
gode sproglige rollemodeller. Vi varierer ord og sætninger ud fra børnegruppens aktuelle 
udviklingstrin. 

 
Medarbejderne er bevidste om, at børn har brug for mange gentagelser, før sproget er 
implementeret hos det enkelte barn. Derfor er vi opmærksomme på, at børnene har mulighed 
for at være lyttende og aktivt deltagende i dagligdags rutiner. 

 
Medarbejderne bygger videre på de kommunikative strategier, børnene kender hjemmefra. 

 
Medarbejderne skaber et læringsmiljø, hvor børnene lærer at begribe deres dagligdag, før de kan 
gribe den. 

 
Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø børnenes kommunikation og sprog 3-5 år? 

 
Med fokus på zone for nærmeste udvikling, udfordrer vi børnene relevant. 

 
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. 
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For at styrke børnenes sproglige udvikling er læringsmiljøerne organiseret i mindre grupper, 
hvor vi blandt andet arbejder med dialogisk læsning. Her skaber vi mulighed for, at alle børn 
kommer til orde. 

 
Medarbejderne sætter ord på handlinger i alle dagligdags rutiner. 
Medarbejderne folder børnenes initiativ til samtaler ud. Sørger for at hvert enkelt barn får tid 
til at svare og lytter til hvert enkelt barn for at skabe sammenhæng og perspektivere deres 
viden. 
Vi bestræber os på fem turtagninger i samtaler. 

 
I læringsmiljøerne understøtter medarbejderne den sproglige udvikling ved at sætte billeder, 
tal og bogstaver på væggene. 
For at støtte det enkelte barns bogstavkendskab og læseretning, sætter vi navne på kopper, 
garderobepladser og skuffer 

 
I læringsmiljøet stiller vi bøger til rådighed, tilpasset børnenes aktuelle udviklingsniveau, 
hvilket styrker børnenes fantasi og evne til at fortælle hinanden historier skabt ud fra billeder. 
Fx Vi går i dybden med et eventyr i længere tid. Det kan være Guldlok. Børnene får tid til at 
opleve eventyret gennem deres sanser, smage på grøden, kreative aktiviteter. 

 
Medarbejderne taler om følelser og behov, giver plads til at reagere og sætter ord på hvordan 
vi har det og hvordan det kan føles at være ked, glad og vred. 

 
Medarbejderne er nærværende og skaber tryghed for børnene ved at være deltagende og 
legende, for at støtte op om børnenes kommunikation. Vi er opmærksomme på både at lade 
børnene kommunikere selv og løfte sproget ved at involvere os, ved at udvide legen, stille 
spørgsmål, udfordre børnene med forslag og guide i konflikter. 

 
Medarbejderne er altid forberedte ved at have læst om, prøvet af, undersøgt og reflekteret 
sammen. Vi viser glæde ved modtagelse og afsked med hvert enkelt barn. Vi siger tydeligt 
hej og farvel. Dette for at hvert barn føler sig velkommen og betydningsfuld i fællesskabet. 

 
 

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø børnenes kommunikation og sprog 5-6 år? 
 

Medarbejderne bruger sig selv som sproglige rollemodeller. 
Det demokratiske læringsmiljø skaber rum for, at alle børn får mulighed for at deltage aktivt i 
samtaler. Der er fokus på både at kunne tale og lytte. 

 
I læringsmiljøet understøtter medarbejderne børnenes sprogforståelse, ordforråd, udtale og 
sætningsdannelse. 
Medarbejderne skaber et stemningsfyldt læringsmiljø, hvor børnene introduceres i nye 
begreber og udtryksformer, som skrift, symboler og billedsprog. 

 
Medarbejderne inkluderer og samarbejder med forældrene om barnets sproglige udvikling og 
deltagelse i børnefællesskaberne. 

 
Det er af stor betydning for det enkelte barns kommunikative og sproglige udvikling, at 
medarbejderne har fortsat stort fokus på sprogudvikling på dette alderstrin. 
Medarbejderne har stadig fokus på deres ansvar som gode rollemodeller. I denne forbindelse 
især med fokus på eget sprogbrug og de voksnes indbyrdes kommunikation. 

 
Medarbejderne skaber et læringsmiljø, baseret på forpligtende fællesskaber. Her arbejdes 
videre med god dialog, turtagning i samtale og at lytte og vente på hinanden. 
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Medarbejderne går i dialog med børnene og sætter ord på det der sker i forbindelse med 
rutiner og aktiviteter. 
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Krop, sanser og bevægelse 
”Børn er i verden gennem kroppen, og når de støttes i at bruge, udfordre, 
eksperimentere, mærke og passe på kroppen – gennem ro og bevægelse – 
lægges grundlaget for fysisk og psykisk trivsel. 

Kroppen er et stort og sammensat sansesystem, som udgør fundamentet for 
erfaring, viden, følelsesmæssige og sociale processer, ligesom al 
kommunikation og relationsdannelse udgår fra kroppen”. 
 
Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 42-43 

 
 

 

 
 

 
Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø udviklingen af børnenes krop, sanser og 
bevægelse 0-2 år? 

 
Medarbejderne har ansvar for at børnene præsenteres for de mange muligheder, der er for at 
bruge kroppen. 

 
Der arbejdes med kropsbenævnelse både ved sanglege og i vores mange hverdagsrutiner. 

Vi øver os ved at kravle, gå og løbe og begå os i forskelligt terræn. 

Ved at skabe et roligt og motiverende læringsmiljø guider og hjælper vi børnene til 
selvhjulpenhed. 

 
Medarbejderne skaber læringsmiljøer, hvor børnene har mulighed for at undersøge både små 
ting som f.eks. rosiner, ærter samt store ting som f.eks. spande og bolde. 

 
I læringsmiljøet præsenterer medarbejderen børnene for forskellige materialer. 
Vi arbejder med sanser gennem forskellige dagligdags rutiner. F.eks vaske hænder, få creme 
på, mærke vejrlig. Vi italesætter det vi ser og oplever sammen, f.eks: ”Se fuglen”. ”Hør 
toget”. 

 
Medarbejderne er opmærksomme på kroppens kontinuerlige udvikling, og har denne viden 
med sig i de pædagogiske overvejelser om udvikling af læringsmiljøet. 
Medarbejderne skaber mulighed for, at barnet er i både høj og lav arousal igennem dagens 
aktiviteter og daglige rutiner. 

 
I læringsmiljøet tilbydes aktiviteter som børnene mestrer, og tager afsæt i den enkeltes 
udviklingstrin og nærmeste zone for udvikling. 

 
Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø udviklingen af børnenes krop, sanser og 
bevægelse 3-5 år? 

 
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. 
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Det er vigtigt, at medarbejderne skaber mulighed for, at børnene kan drage deres egne 
erfaringer på området. 
Medarbejderne skaber derfor læringsrum, der indeholder en masse forskellige muligheder, så 
børnene kan føle, fornemme, mærke og styrke sig selv. 

 
Vi skaber læringsrum, hvor der er plads til at inddrage børnenes perspektiver, således de 
oplever deres motoriske initiativer inddraget og værdsat. 
Dette giver selvværd, motivation og glæde ved at bruge kroppen hos det enkelte barn. 

Vi har medvirket i børneyogaforløb og bruger denne viden aktivt i hverdagen. 

Medarbejderne er opmærksomme på deres ansvar som rollemodeller. Det stemningsfyldte 
læringsmiljø er båret af medarbejdernes udstråling og engagement. Dette motiverer børnene 
positivt. 
Medarbejderne stiller sig til rådighed ift. at børnene erfarer såvel det vilde som det rolige i 
legen. 
Ved at italesætte kroppen og stille relevante materialer til rådighed, skaber medarbejderne 
miljø for, at alle børn lærer deres krop at kende. 
Ved at lade børnenes kropslige initiativer komme til udtryk, danner de sig deres egne 
erfaringer og oplever sig motorisk kompetente. 

 
Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø udviklingen af børnenes krop, sanser og 
bevægelse 5-6 år? 

 
Medarbejderne skaber et læringsrum, hvor alle børn får mulighed for og lyst til at deltage. 
Deltagelse i fællesskaber, aktiviteter og leg er grundlæggende i denne aldersgruppe. 
Gennem en fortsat kropslig erfaring skaber medarbejderen bevægelsesglæde, kreativitet og 
leg. 

 
Læringsmiljøet skabes således, at det indeholder mulighed for, at barnet erfarer verden med 
og gennem kroppen. 
Vi ser kroppen som udtryk for både psykisk og fysisk helbred. 
Hygiejne, ernæring og bevægelighed er også en del af det. 

 
At medarbejderne går foran som rollemodel har en afgørende betydning for børnenes lyst til 
at bruge kroppen. 

 
Gennem det stemningsfyldte læringsmiljø, hvor medarbejderne viser egen glæde ved 
bevægelse og aktivitet, motiverer vi børnene til at bruge deres egen krop aktivt. 

 
Læringsmiljøerne skal skabe plads til, at det enkelte barn får mulighed for at mærke sin egen 
krop. Barnet udvikler kendskab og tryghed ved kroppens reaktioner og signaler (aktiv/hvile). 
I læringsmiljøet understøtter medarbejderne børnenes viden om deres sanser (lugte, høre, 
smage, syns og føle). 
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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.” 
 
Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 44-45 

 
 

 

 
 

 
Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø, at børnene gør sig erfaringer med natur, 
udeliv og science 0-2 år? 
Når vi er ude, er medarbejderne opmærksomme på at få inddraget naturen. Vi viser børnene 
de planter og insekter/dyr, der er på legepladsen/nærmiljøet. Vi italesætter det, der optager 
børnene. 
Medarbejderen har altid planlagt hvilke emner, vi arbejder med i den konkrete periode. Vi 
guider og vejleder og viser vejen frem. Vi viser naturens cyklus og børnene optager egne 
erfaringer. 
Alle medarbejdere skaber et læringsmiljø, hvor børnene kan få lov at eksperimentere med 
forskellige elementer, insekter, sand og andre materialer fra naturen. 
Vi har begyndende tal og begrebsforståelse. Vi italesætter de mængder og modsætninger, vi 
møder i naturen. 

 
Medarbejderne går foran og skaber fælles opmærksomhed. Medarbejderne engagerer sig og 
sætter sig selv i spil. 
Vi viser vores nysgerrighed i naturen, så børnenes nysgerrighed bliver vækket og viser 
glæden ved at lære sammen. 

 
Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø, at børnene gør sig erfaringer med natur, 
udeliv og science 3-5 år? 
Vi arbejder med natur, udeliv og science ved at bruge vores varierede udeområde samt 
omkringliggende nærmiljø, hvor der tilbydes forskellige former for oplevelsesperspektiver. 
Medarbejderne skal se og følge børnenes perspektiver, dette med positiv guidning. Børnene 
skal opleve engagerede medarbejdere, som kan skabe spænding, eventyrlyst og magi. 
Vi ønsker at skabe en begyndende forståelse og sammenhæng mellem bæredygtighed, og 
menneskets forbundenhed med naturen. 

 
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. 
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Når vi, som medarbejdere, fanger børnenes initiativer, vil det samtidig styrke og bekræfte det 
individuelle barns selvværd. 
Med fokus på science vil vi inddrage børnene i det fælles guidede rum, hvor der er plads til at 
være sig selv og samtidig være en del af et fællesskab. 
I dette læringsmiljø vil naturfænomener, såsom vejrskifte, årstider, temperaturforskelle, 
mængder, modsætninger være omdrejningspunkt. 

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø, at børnene gør sig erfaringer med natur, 
udeliv og science 5-6 år? 
Medarbejderne arbejder med naturen som læringsmiljø. Vi giver børnene et bredt udsnit af 
naturen ved at tage i f.eks. skoven på legepladsen, ved spejderhytten eller ved mosen. 

 
Medarbejderne arbejder med børnenes perspektiver ved at lytte til børnenes undren og deres 
spørgsmål, og medarbejderne opmuntrer børnene til at undersøge og eksperimentere og 
skaber rum og miljø for, at dette kan ske. 

 
Vi taler med børnene om, at naturen er en levende organisme, som vi skal passe på og 
bevare. 

 
Vi smider ikke affald og genanvender og bruger materialer fra naturen. 

 
På en eksperimenterende måde lader medarbejderne børnene danne erfaringer med mål, 
størrelse, former, antal, rum, så som stor/lille, få/mange, kort/lang, tyk/tynd, tung/let, 
over/under. 
Dette er en begyndende opmærksomhed på det matematiske sprog. 

 
Viden om naturen omhandler også vores påvirkninger af og samspil med naturen f.eks. i 
forbindelse med miljø, bæredygtighed og anvendelse af naturens ressourcer. 

 
Sammen med børnene oplever, forstår og erfarer vi således naturen. 
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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.” 
 
Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 46-47 

 
 

 

 
 

 
Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø, at børnene gør sig erfaringer med kultur, 
æstetik og fællesskab 0-2 år? 

 
Vi bygger på grundstenen af den danske kultur, samtidig med at vi er opmærksomme på de 
kulturelle forskelle vores samfund indeholder. 

 
Medarbejderne skaber et læringsmiljø der er båret af ligeværdighed og respekt, uafhængig af 
hvilken kulturel baggrund børnene kommer fra. 

 
Børnene ser forskellen i madpakkerne og de voksne italesætter de kulturelle forskelle i 
madpakkerne. 

 
Medarbejderne præsenter børnene for de danske kulturelle normer og traditioner, fx jul og 
påske. 

 
Vi vil opfordre forældre af anden kulturel baggrund til, at medbringe mad fra egen kultur til 
vores egne højtider, som fx til julefrokost og påskefrokost. 

Medarbejderne skaber et stemningsfyldt og trygt læringsmiljø, hvori alle børn præsenteres for 
hele den kulturelle, musiske, kunstneriske og kreative verden, der også udspiller sig i vores 
samfund. 

 
Medarbejderne går foran og guider og vejleder for, at skabe fælles opmærksomhed. Børnene 
ser og mærker og er også selv aktive i samspillet med den voksne. Medarbejderne 
planlægger og er engageret i arbejdet med børnene i de mindre grupper. 

 
Medarbejderne skaber et læringsmiljø med sammenhæng mellem de oplevelser som børnene 
får og de udtryksmuligheder de har. 

 
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 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. 
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Medarbejderne stiller forskellige materialer til rådighed for, at børnene kan udfolde deres 
musiske, kreative og æstetiske sans. 

 
I de mindre grupper er sanglege og brug af enkle instrumenter omdrejningspunktet. 

 
Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø, at børnene gør sig erfaringer med kultur, 
æstetik og fællesskab 3-5 år? 

 
Det pædagogiske læringsmiljø er præget af en erkendelse af de kulturforskelle, der findes I 
Troldehaven. 
Vi har samtaler med børnene, der inddrager dette perspektiv. Dette gør vi for at skabe 
sammenhænge om de forskellige familiemæssige værdier, hvert barn bidrager med til 
fællesskabet. 

 
Vi taler om familiers fælles- og forskellige kulturelle og værdimæssige afsæt, der går på 
tværs af landegrænser, familiesammensætning osv. 

Medarbejderne skaber et læringsmiljø hvor børnene præsenteres for årstider med billeder og 
kalender, uge, dage, og sange som understøtter forståelsen. 
Vi fejrer fødselsdage, jul, påske, fastelavn, og Sct. Hans med historiefortællinger, sange, 
lege, aktiviteter og produktskabning. 
Her præsenteres børnene for forskellige materialer og hermed gives mulighed for forskellige 
udtryk. 

 
Vi laver sanglege, spiller musik, danser og synger sammen. 

 
En del af læringsmiljøet er også, at det fysiske rum er inspirerende for børnene. Derfor bruger 
vi rummets vægge til børnenes dokumentation af det aktuelle læreplanstema. 
Det bidrager til fællesskabsfølelsen og giver mulighed for et stemningsfyldt æstetisk miljø. 

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø, at børnene gør sig erfaringer med kultur, 
æstetik og fællesskab 5-6 år? 

 
Medarbejderne skaber et læringsmiljø, der består af et demokratisk fællesskab. Dette 
læringsmiljø skal understøtte børnenes forståelse for egne og andres kulturelle baggrunde og 
traditioner. 
Dette er med til at skabe erkendelse og respekt for egne og andres værdier. 

 
Et fællesskab, der bygger på at kende og bruge hinandens styrkesider, bliver stærkt, for såvel 
sammenholdet, som den enkelte, der føler sig som en værdifuld medspiller i fællesskabet. 

 
Medarbejderne skaber et læringsmiljø der inviterer og inspirerer børnene til, både individuelt, 
men også i fællesskab, at fordybe sig i den kreative, musiske og kulturelle verden. 
Med udgangspunkt i børneperspektiver arbejdes der med børnenes mulighed for at udfolde 
deres nysgerrighed, fantasi, sansning og leg. 

 
Vi arbejder med eventyr, musiske udtryksformer og forskellige kreative udtryksmuligheder 
som teater, kunst og litteratur. 

 
Med en eksperimenterende tilgang præsenteres børnene for mange forskellige kreative 
materialer, således de får flere muligheder for at udtrykke sig end sprogligt. 
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Denne læreplan er udarbejdet gennem utallige demokratiske processer og et 
fantastisk samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i Børnehuset Troldehaven i 
perioden fra februar 2019 til juni 2020. 

 
 
 
Justering af Den pædagogiske Læreplan er foretaget på arbejdsdag og aftenmøder fra 
oktober 2021 til april 2022 af en samlet personalegruppe.  
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