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Det pædagogiske grundlag udspillet i dagligdagen 



Det pædagogiske grundlag udspillet i dagligdagen. 
 
Barnesyn 

0-3 år  

At være barn har værdi i sig selv  

 Vi er smilende, nærværende og tilbyder 
et kram når de kommer.  

 Vi hjælper med at finde legetøj og giver 
valgmuligheder.  

 Vi sætter ord på og guider i sociale 
sammenhænge.  

 Vi sætter ord på barnets valg eller 
fravalg.  

 Vi giver valg: Hvad vil du gerne synge? 

 Vi inddrager alle børns navne i f.eks. 
sang.  

 Vi arbejder med turtagning. 
 
 

Dannelse & børneperspektiv 0-3 år  
 

Børnene skal høres og tages alvorligt som led i starten på en 
dannelsesproces og demokratisk forståelse 

 

 Vi inviterer børn via ord, kropssprog og 
omsorg til at være med i aktiviteter.  

 Vi taler løbende om, hvad der var godt 
for vores børn og hvad der var knap så 
godt i forhold til læringsmiljøerne.  

 Vi tager udgangspunkt i det enkelte barn 
og børnegruppen og deres initiativer og 
interesser. 

 
 

Leg 0-3 år  
 

Legen har værdi i sig selv og skal være en gennemgående del 
af dagtilbuddet 

 

 Vi går foran, ved siden af og bagved i 
legen.  

 F.eks. i køkkenleg – vi laver kaffe, puster 
på den, drikker den.  

 Vi inspirerer ved f.eks. at lave en dej til 
småkager.   

 Vi tilbyder os selv i legen og guider 
børnene.  

 Vi sætter ord på handlinger.  

 Vi griber børnenes ideer og kommer med 
fakta, så vi udvider børns forståelse for 
eksempelvis grøntsager i køkkenlegen. 
Kan grøntsagerne f.eks. bruges til andet 
end at lege køkken? 

 
 
 



Læring 0-3 år  
 

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

 

 Vi arbejder videre med børns interesser 
gennem planlagte aktiviteter.  

 Det kan udvikle sig til emner.  

 F.eks. er traktorer interessante, så vi 
synger om traktorer, ser film, leger 
traktor etc.  

 På den måde kan vi deltage i børnenes 
leg og udvide deres viden og 
forforståelse og bruge det i legen. 

 
 

Børnefællesskaber 0-3 år 
 

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

 

 I dagplejen har vi en stor fordel, da en 
voksen og 4 børn hutigt får en tæt 
relation.  

 Vi voksne er foregangsbilleder for, 
hvordan vi er overfor hinanden.  

 Vi giver kram og nusser. 
 
 

Det pædagogiske læringsmiljø 0-3 år 
 

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

 

 Hele dagen er fuld af rutiner. 

 Vi sætter ord på vores handlinger og 
hvad der skal ske i dagens rutiner.  

 F.eks. i garderoben: Nu skal vi ud og have 
fundet tøjet.  

 Vi stiller spørgsmål: hvad skal man først 
have på og guider i, hvordan man tager 
f.eks. sko på. 

 Vi tager ikke legetøj ukritisk ned fra 
hylderne.  

 Vi vælger noget, der understøtter det, vi 
arbejder med.  

 Vi kunne finde et billede af et egern, når 
vi har været i skoven og set nogle 
afgnavede kogler.  

 Vi finder f.eks. en sprog-app på iPad, når 
vi arbejder med sprog. 

 
 

Samarbejde med forældrene om børns læring 0-3 år 
 

Det pædagogiske personale skal samarbejde med forældrene 
om børns læring 

 Vi holder forældremøder i dagplejen, 
men den daglige kontakt med 
forældrene, er det der virkelig betyder 
noget.  

 Vi har i dagplejen noget helt unikt, som 
ikke kan sammenlignes med 



institutionerne, nemlig en daglig kontakt 
med alle 4 forældrepar.  

 Der er tid til at snakke om barnets dag og 
også om evt. problematikker.  

 Vi kan støtte og vejlede og det kommer 
meget naturligt i det tætte samarbejde. 
 
 

Børn i udsatte positioner 0-3 år 
 

Det pædagogiske læringsmiljø skal tage højde for børn i 
udsatte positioner, så børnenes trivsel, læring, udvikling og 
dannelse fremmes 

 

 Nogle børn kræver af forskellige årsager 
lidt ekstra.  

 Det tager vi selvfølgelig højde for.  

 Det er vores erfaring, at vi med en positiv 
tilgang kommer langt.  

 Igen er vi bevidste om nuzo (barnets 
nærmeste udviklingszone) samt at skabe 
ro, evt. i små grupper. 

 Vi er opmærksomme på, hvad det 
enkelte barn mestrer i legen og socialt. 

 Vi hjælper med at sætte de bedst mulige 
rammer. 

 
 

Sammenhænge/overgange 
 

0-3 år 

pædagogisk læringsmiljø i dagtilbuddet: 
 fra dagpleje/vuggestue til børnehave  
fra børnehave til børnehave.  
fra børnehave til SFO 
 
 
 
 
 

 

 For at skabe sammenhæng mellem 
dagplejen og børnehaven, læser vi f.eks. 
bøger om at gå i børnehave. 

 Vi opfordrer forældre til et forbesøg hos 
børnehaven og at være opsøgende 
omkring, hvad børnehaven står for. 

 Hvis der er mulighed for det, tager vi 
som dagplejer på besøg i børnehaven.  

 Vi sørger for, at børnene er forholdsvis 
selvhjulpne inden bh-opstart. 

 
 

Inddragelse af lokalsamfundet 
 

0-3 år 

Hvordan inddrager dagtilbuddet lokalsamfundet i arbejdet 
med etablering af pædagogiske læringsmiljøer for børn? 
 
 
 
 
 
 
 

 Vi tager børnene med på f.eks. 
biblioteket. 

 Vi tager børnene med til havnen for at se 
på både.   

 Vi tager børnene med til til købmanden. 

 Vi ser tømreren arbejde hos naboen eller 
smeden på sit værksted – det er også en 
del af nærmiljøet.  

 Vi lærer børnene respekt for nærmiljøet 
og viser dem, hvordan man opfører sig i 
det offentlige rum .  

 Vores filosofi er: Det man kender og 
holder af, vil man også gerne passe på 
både nu og i fremtiden.  



 



 De 6 læreplanstemaer og de pædagogiske mål. 
Temaerne 
 

Målene 0-3 år 

Alsidig personlig udvikling Det pædagogiske læringsmiljø understøtter, at alle børn udfolder, 
udforsker og erfarer sig selv og hinanden på både kendte og nye måder og 
får tillid til egne potentialer. Dette sker på tværs af alder, køn samt social 
og kulturel baggrund. 
 
Det pædagogiske læringsmiljø understøtter samspil og tilknytning mellem 
børn og det pædagogiske personale og børn imellem. Det er præget af 
omsorg, tryghed og nysgerrighed, så alle børn udvikler engagement, 
livsduelighed, gåpåmod og kompetencer til deltagelse i fællesskaber. 
Dette gælder også i situationer, der kræver fordybelse, vedholdenhed og 
prioritering. 
 
Eksempler på pædagogisk praksis: 
 

 Vi øver selvhjulpenhed, mad-mod og mærker, hvordan man får 
det, når man mestrer f.eks. selv at tage sko eller tøj på.  

 Vi plukker blade, mælkebøtter og giver til naboens kanin, hest etc. 

 Vi øver at vente på tur og stå i kø.  

 Vi kopierer hinanden i hinandens gøren f.eks. på rutsjebanen. 
 

  

Social udvikling Det pædagogiske læringsmiljø understøtter, at alle børn trives og indgår i 
sociale fællesskaber, og at alle børn udvikler empati og relationer. 
 
Det pædagogiske læringsmiljø understøtter fællesskaber, hvor 
forskellighed ses som en ressource, og som bidrager til demokratisk 
dannelse. 
 
Eksempler på pædagogisk praksis: 
 

 Vi guider børn i at være hjælpsomme, hvis et andet barn falder, 
har svært ved at tage sko på.  

 Vi er selv hjælpsomme rollemodeller.  

 Vi guider børn i leg, til at være deltagende i hinandens lege. Vise 
omsorg. Du må ikke slå du må ae eller give kram. 

 
 

Temaerne 
 

Målene 0-3 år 

Kommunikation og sprog Det pædagogiske læringsmiljø understøtter, at alle børn udvikler sprog, 
der bidrager til, at børnene kan forstå sig selv, hinanden og deres 
omverden. 
 
Det pædagogiske læringsmiljø understøtter, at alle børn opnår erfaringer 
med at kommunikere og sprogliggøre tanker, behov og ideer, som 
børnene kan anvende i sociale fællesskaber. 
 
Eksempler på pædagogisk praksis: 
 

 Vi sætter ord på alt, hvad børnene gør og alt hvad vi ser og 
supplerer med sprog-spil 

 Vi synger fagtesange. 



 Vi bruger tegn til tale/baby tegn, sang, remser, bøger og 
fortællinger.  

 Vi spørger ind til dagens begivenheder, børnenes interesser osv. 
 
 

Krop, sanser og bevægelse Det pædagogiske læringsmiljø understøtter, at alle børn udforsker og 
eksperimenterer med mange forskellige måder at bruge kroppen på. 
 
Det pædagogiske læringsmiljø understøtter, at alle børn oplever krops- og 
bevægelsesglæde både i ro og i aktivitet, så børnene bliver fortrolige med 
deres egen krop, herunder kropslige fornemmelser, kroppens funktioner, 
sanser og forskellige former for bevægelse. 
 
Eksempler på pædagogisk praksis: 
 

 Vi hopper, triller, kravler og løber på forskelligt underlag.  

 Vi bruger forskellige remedier til sansning.  

 Vi masserer hinanden.  

 Vi bruger aktiviteter fra vores DGI kompendie. 
 
 

Temaerne Målene 0-3 år 
 

Natur, udeliv og science Det pædagogiske læringsmiljø understøtter, 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 
forbundenhed med naturen, og som giver børnene en begyndende 
forståelse for betydningen af en bæredygtig udvikling. 
 
Det pædagogiske læringsmiljø understøtter, at alle børn aktivt 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. 
 
Eksempler på pædagogisk praksis: 
 

 Vi er ude i haven, i skoven, ved stranden og undersøger årstider, 
sol, skygge og vind. 

 Vi hopper i vandpytter, plukker blomster, undersøger sne, der 
smelter, hvad kan flyde og synke, ahorntræ der svæver som 
helikopter.  

 Vi lærer børnene at holde af naturen og vise dem, hvordan man 
behandler naturen godt. 

 
 

Kultur, æstetik og fællesskab Det pædagogiske læringsmiljø understøtter, at alle børn indgår i 
ligeværdige og forskellige former for fællesskaber, hvor de oplever egne 
og andre kulturelle baggrunde, normer, traditioner og værdier. 
 
Det pædagogiske læringsmiljø understøtter, 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. 
 
Eksempler på pædagogisk praksis: 



 

 

 Vi fejrer de danske højtider og traditioner med tanke på og 
tilladelse fra børn af familier af anden etnisk herkomst end dansk 
eller religion.  

 Vi fejrer fastelavn, påske, jul, fødselsdage.  

 Vi klipper, klistrer og tegner.  

 Vi tager på tur, biblioteket, museum, dagplejedag, kirken. 
 
 


