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Det pædagogiske grundlag udspillet i dagligdagen 

ØST 2 



Det pædagogiske grundlag udspillet i dagligdagen. 
 
Barnesyn 

0-3 år  

At være barn har værdi i sig selv  
- Vi ser børnene i øjnene og benævner 

dem med navn Vi følger børnenes spor 
og interesse (lege, samtaler mm)  

- Vi giver dem valgmuligheder. 
Medbestemmelse/selvbestemmelse (vil 
du lege med dyrene eller legemaden). 
(Hvilken mad har du lyst =l?)  

- Vi krammer og viser med vores 
kropssprog at vi er glade for dem, at vi 
kan lide dem. Vi viser interesse for 
barnet, dets tøj, familie mm. 

 
 

Dannelse & børneperspektiv 0-3 år  

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

 
- Vi har lavet læringsmiljøer, hvor barnet 

er inviteret til at deltage i en aktivitet 
(sang, maling, motorikbaner, sanglege 
mm.)  

- Vi arbejder med at gøre børnene 
selvhjulpne. (Tøj på selv, dække bord)  

- Vi siger tak for mad og nej tak, ja tak. 
 
 

Leg 0-3 år  
Legen har værdi i sig selv og skal være en gennemgående del 
af dagtilbuddet 

 
- Vi har været meget nede på gulvet og 

været til rådighed for børnene, hvor vi 
har guidet dem igennem legene.  

- Vi har skiftet læringsmiljø igennem 
rummene (dukkekrog, motorik rum mm)  

- Vi justere, anviser, evaluere mm 
 
 
 

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 bygger på børnenes leg, vi fylder viden 

på.  
- Vi følger børnenes lege og interesser.  

 
 
 
 
 
 
 
 



Børnefællesskaber 0-3 år 

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

 
- Vi italesætter at være en god ven, at ae, 

at snakke pænt og positivt om og til 
andre, ikke råbe, venlig tone. 

 
 
 
 
 
 

Det pædagogiske læringsmiljø 0-3 år 

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

 
-  Børnene får lov til at øve sig (højstole, 

stige, tørre mund, løfte numse på 
puslebord, gå på potte, skifte tøj mm)  

- Vi italesætter og snakker med børnene 
igennem hele dagen, tingene vi skal, ting 
der sker osv.  

- Vi anerkender børnene og yder omsorg 
når de slår sig, når de er gode til at øve 
sig, highfive mm. Vi vejleder også til 
videre udvikling f.eks. Når de tegner. 

 
 
 
 
 

Samarbejde med forældrene om børns læring 0-3 år 

Det pædagogiske personale skal samarbejde med forældrene 
om børns læring 

 
- Vi har dagligt samtaler om børnenes 

læring, nuzo og trivsel med forældrene, 
og samarbejder med dem om næste 
skridt.  

- Vi afholder juletræsfest, sommerfest 
mm. 
 

 
 
 

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 

 
- Vi møder børn i udsatte positioner, der 

hvor børnene er, og der hvor de har brug 
for det. Vi har altid en positiv, 
omsorgsfuld tilgang til børnene, vi dyrker 
succeserne, blandt andet gennem dans 
og musik.  

- Vi gør opmærksom på at vi kan noget 
forskellig, at der er plads til alle og at alle 
stadig er betydningsfulde.   

- Vi anerkender og roser de udsatte, så de 
føler sig værdifulde og at de kan noget. 

- Vi går forrest 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sammenhænge/overgange 
 

0-3 år 

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

 
- Vi laver læringsmiljøer som hjælper 

børnene med at blive selvstændige, så 
de bedre kan begå sig i børnehaven. (Tøj 
af og på, at sige fra, blefri, sprog, årstid, 
dage osv,)  

- Vi besøger nogle gange børnehaven med 
børnene. 

Inddragelse af lokalsamfundet 
 

0-3 år 

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

Kattegatcentret  
Museum  
Idrætscenteret  
Parken  
Andedammen  
Fodboldbanerne  
Naturlegepladsen  
Fiskemanden - havnen - emne med fisk f.eks 
Naturskolen 



 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. 
Eksempler på pædagogisk praksis. 
 
-tryghed, byg på, nuzo. 
 
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. 
 
-vente på tur, gåpåmod, giver dem redskaber til at kunne deltage i 
fællesskabet,. (Guider dem som voksne, at vise vejen, at en afvisning er 
okay) 
 
 
 
 
 
 

Social udvikling Det pædagogiske læringsmiljø understøtter, at alle børn trives og indgår i 
sociale fællesskaber, og at alle børn udvikler empati og relationer. 
Eksempler på pædagogisk praksis. 
 
- at vente på tur - - samspil (spille bold sammen)  
- at trøste din kede af det ven  
- at der er plads til alle 
- at alle kan deltage i legen 
 
Det pædagogiske læringsmiljø understøtter fællesskaber, hvor 
forskellighed ses som en ressource, og som bidrager til demokratisk 
dannelse. 
Eksempler på pædagogisk praksis. 
 
-sætte ord på forskellighed 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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. 
Eksempler på pædagogisk praksis. 
 
- vi er de sproglige rollemodeller ved at benævne alt, f.eks. i 
spisesituationen - det er en peberfrugt , den er rød. Sådan foregår hele 
dagen. Vi benævner farver, former, lyde mm.  
-  vi øver og understøtter sproget når vi synger, med fagter og babytegn.  
-  vi guider børnene i at forstå sig selv (du er ked af det, du er glad, du slog 
dig osv.) for at de kan lære at udtrykke sig korrekt i den rigtige 
sammenhæng. 
-  vi taler om omverdenen, hvad er der omkring dem.  
 
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 høre på børnene. F.eks under sanglege hvad skal vi synge? hvilken 
rugbrød vil du have? Vi benævner det de peger på (nååh, du mener 
leverpostej) 
 
 

Krop, sanser og bevægelse Det pædagogiske læringsmiljø understøtter, at alle børn udforsker og 
eksperimenterer med mange forskellige måder at bruge kroppen på. 
Eksempler på pædagogisk praksis. 
 
- sang og rytmik  
- sang lege  
- sansebaner  
- motorik baner  
- at stimulere labyrintsans mm  
- at lade børnene røre ting i naturen, gå på bakker, udfordre dem 
grovmotorisk,  
- at mærke is om sommeren og kende forskel på kold og varm. 
- fingermaling, muddersmat, modellervoks 
 
 
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. 
 
- mindfulness  
- at mærke og kende forskel på vild og rolig  
- bevidsthed om hvordan kroppen virker f.eks. når maden kommer ind 
kommer der pølser ud.  
- at benævne kropsdelene knæ, albuer mm. - Og at mærke sin krop og 
sine følelser (træt, ondt, varm, kold, vild, stikker, sidestik osv.) 
 
 
 
 



 

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. 
Eksempler på pædagogisk praksis. 
 
- fra jord til bord  
- mælk fra ko f.eks.  
- natur oplevelser 
- bondegårdsbesøg  
- bænkebidere, snegle   
 
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. 
 
- At tælle, at bruge naturen til længde forståelse feks kort pind, lang pind. 
Tælle årerne i en træstub, høje træer lave træer.  
- Havet - Døde dyr og snakken om det  
- At samle skrald og snakke om at det er noget griseri. 
 
 

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. 
Eksempler på pædagogisk praksis. 
 
- vi interessere os for børnenes kultur/højtider (jul, påske, ramadan eit 
fest, fødselsdage mm.) 
- vi holder liv i de danske traditioner jul, påske, fastelavn mm. 
- nærmiljøet biblioteket, museet, Kattegatcentret. 
 
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. 
 
- den kreative proces med forskellige ting f.eks. Klistermærker, maling, 
saks, lim, filt osv.  
- vi bruger IPad til musik og at undersøge nærmere om f.eks. Fugle, 
dyrelyd mm.  
- fællesskabet i aktiviteterne, at få hinanden med, at vente på tur mm. 
 
 
 
 



 


