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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 byder dem velkommen (barn , søskende og 
forældre).  
Følger børnenes spor.  
Når vi spiser, snakker vi ofte om, hvad vi har 
lavet om formiddagen. Vi tager hensyn til 
hinanden , alle har en værdi. 
 

Dannelse & børneperspektiv 0-3 år  

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

 
Når de f.eks. har slået sig, snakker vi om hvor det 
går ondt, trøster dem.  
Børn der ikke kan lide at gynge, acceptere de sige 
nej, det er ok.  
De små kigger på de store, de spejler sig.   
Vi bestemmer en leg, men følger børnenes spor, 
og udvikler legen sammen med børnene. 
 

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

 
Vi er med i legen, leger på lige fod med dem  
(køkkenleg, traktor, dukker, sang lege ).  
Vi snakker om farver og antal, sætter ord på 
tingene.  
Legen er en vigtig del af hverdagen, alle skal have 
en positiv oplevelse af legen, og alle skal være 
med i fællesskabet.  
 

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 

 
Snakker om de dyr vi kan se i naturen, og hvor vi 
kan finde dem. De prøver at have dem i hånden, 
vi sætter ord på at man skal behandle dem pænt. 
Hvad ser vi oppe i luften (flyver, fugle, regn, sol 
o.s.v.), de skal have oplevelser og erfaring. 
 

Børnefællesskaber 0-3 år 

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

 
Vi skal lære at være søde ved hinanden, at sige 
stop og spørge om lov til at låne.  
De voksne planlægger nogle gange legen, for at 
danne børnefællesskaber på tværs af grupperne. 
Børn får lov til at sidde sammen, når de f.eks. 
spiser, for at støtte op om relationer og 
venskaber 
 
 
 
 

Det pædagogiske læringsmiljø 0-3 år 



 

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

 
F.eks. at man har alene tid sammen voksne og 
barn.  
De sidder med IPad, de tager selv tøj på, vi 
sætter ord på hvad vi gør. Vi  planlægger 
pædagogiske  aktiviteter. 
 
 

Samarbejde med forældrene om børns læring 0-3 år 

Det pædagogiske personale skal samarbejde med forældrene 
om børns læring 

 
Fortæller om hvad vi har lavet (sanglege, 
oplevelser).  
Fortæller forældre om nogle temaer vi arbejder 
med, (forældresamarbejdet om læring)  
Dialog om, hvordan barnet har det (sove , spise,  
familie forhold, sygdom)  

 

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 ser positivt på forældre og børn.  
Fokus på gode historier, laver lege som passer på 
alle (faglig pædagogisk læringsmiljø).    
Alle deltager i fællesskabet. 
 

Sammenhænge/overgange 
 

0-3 år 

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

 
Barnet bliver selvhjulpet. 
Vi/forældre besøger børnehaven sammen med 
barnet.  
Læser bøger om børnehaven  

Inddragelse af lokalsamfundet 
 

0-3 år 

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

 
Går i skoven. 
Besøger fiskebutikken.  
Museum .  
Plejehjemmet.  
Kirken. 
Gymnastik  
 



 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. 
 
- Børnene lære at tage tøj på, (vi hjælper så de får en sejr)  
- Navne sangleg 
- Dække bord 
- Vi invitere børn til at udtrykke sig, medbestemmelse, fællesskabet, 
oplevelse af hverdagen.  
 
 
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. 
 
Planlægger dagen. F.eks.: 
- Vi kan lave en motorik bane. Børnene er med til at lave den 
- Sangleg 
- Historie  og farver 
- Vi invitere børn til at udtrykke sig så de oplever sig betydningsfulde 
 

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. 
 
- Børnene skal lære at vente på tur, og spørge om lov. Vi skal være 
rollemodeller, så alle børn er med i fællesskabet. 
- Vente på tur, eks. ved en rutsjebane 
- når de skal sove 
- Spørge om lov hvis de vil låne et stykke legetøj af en af de andre børn, 
eller de må være med i legen. 
 
 
Det pædagogiske læringsmiljø understøtter fællesskaber, hvor 
forskellighed ses som en ressource, og som bidrager til demokratisk 
dannelse. 
Eksempler på pædagogisk praksis. 
 
- De store hjælper de små, de kan f.eks. hjælpe hinanden med at tage tøj 
på / af. 
 
 
 
 
 
 
 



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. 
 
- Gentagelse af ord,  
- Italesætte hvad vi ser 
- Sanglege 
-  Bøger 
- Puslespil 
- Snakker om hvor maden kommer fra .  
 
 
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. 
 
- Baby tegn  
- Lære at sige at stop 
-Børnene får medbestemmelse 
 
 
 
 

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. 
 
- Skoven : hoppe , trille,  kravle. 
- Gymnastik   
- Vi danser til musik 
- Smage på mad  sur / sød 
- Lytte til lyde  fugle / flyvemaskine- 
 
 
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. 
 
- Tegne  
- Sanglege Peter edderkop 
- Bare fødder 
- Sansegynge 
- Vand 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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. 
 
- Samle affald  
- Spiser frugter   
- Snakker om årstider 
- Leg med blade 
- Snakker om dyrene 
- Smager på naturen 
 
 
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. 
 
- Gemmeleg  
- ABC sangen 
- Snakker om solen og måne   
- Tæller i lege  og ting vi ser 
 
 

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 triller æg til påske   
- Laver ting til jul 
- Holder fastelavn ser   
- Synger 
- Holder fødselsdag 
 
 
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. 
 
- Teater 
- Tage ud i skoven 
- Kirken   
- Sangkuffert 
- Legestuen 
- Museum 
 


