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Inddragelse af lokalsamfundet  

Barnesyn 0-3 år   

At være barn har værdi i sig 
selv 

Vi er gode til at modtage alle børn i vores legestuegruppe om morgenen. Vi er gode til at vi alle siger godmorgen til hinanden samt at vi gå 

i øjenhøjde, vi ser børnenes forskellighed og respektere deres behov for modtagelse. 

 

Vi er gode til at aflæse hvad det er børnene gerne vil, nogen har måske brug for lidt sofatid. Nogen har måske brug for at spille på iPad, 

andre er klar på det helt vilde. 

 

Børnene har medbestemmelse når vi f.eks. bruger sangkufferten de vælger en sang eller et dyr de gerne vil synge. 
 

Dannelse & børneperspektiv  

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

Vi voksne er en del af legen 

Vi deltager i legen 

Vi stiller ikke for høje krav 

Vi kender hinandens børn rigtig godt ved, at vi mødes forskellige steder i byen på sportspladsen, i anlægget m.m. 

Vi skaber gode læringsmiljøer for børnene, bl.a. i legestuen med motorikbane og sandkassen. 

At være spontan, og gribe øjeblikket 

Vi bruger hinanden som sparringspartner, hvilken kan være en fordel for både os selv og børnene. 

Der gives plads til hinanden. 
 

Leg  

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

Vi deltager aktivt så børnene har rollemodeller at spejle sig i. 

Eksempel kunne være at bygge videre på en leg, vælter en rutchebane, og så lave en anden forhindringsbane, og bruge borde og bænke. 
 

Læring  

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

Vi vil gennem børnenes leg finde ud af hvad der interessere dem og hvor de er udviklingsmæssige og alderssvarende. Vi aflæser børnene 

gennem deres kropssprog, mimik, eller måske gråd, er de Utrygge eller trygge.  
 

Børnefællesskaber  

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

Vi er imødekommende over for hinandens børn især i legestuen 

Vi har en positiv stemning, hvilken også smitter af på børnene. Vi inddrager børnene i de daglige praktiske gøremål. 
 

Det pædagogiske 
læringsmiljø 

 

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

Sætte ord på hvad det er vi skal. 

Vi støtter børnene i at være selvhjulpne, i at de selv kan kravle op og ned, at være med til at tage tøjet af og på. 

Vi arbejder med at benævner tingene i dagligdagen, så kan vi få os en god dialog og styrke børnenes ordforråd. 
 

Samarbejde med forældrene 
om børns læring 

 

Det pædagogiske personale 
skal samarbejde med 
forældrene om børns læring 

Vi afholder forældremøder og forældresamtaler hvor der er fokus på læring. 

Vi er opmærksomme på forældrene og taler dagligt med dem fx i hente/ bringe situationerne  

Vi giver forældrene ideer til hvordan de kan støtte og udvikle deres barn. 

Vi vil gerne holde forældremøder gruppevis. Vi syntes det var en succes det vi havde sidst, det giver mere nærvær. 
 

Børn i udsatte positioner  

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

Sørger for at børnene er inkluderet, eller afskærmet. 

Ingen afvisning uden en anvisning 

Vi er medspiller og er dagligt i dialog med vores forældre. 

Vi spørg indtil om børnene har sovet godt om natten, har de haft en god weekend osv.  
 

Pædagogisk læringsmiljø med 
sammenhæng til 
børnehaveklassen 
Overgange fra 
dagpleje/vuggestue til 
børnehave 

At børnene kan rumme flere/ andre børn og voksne i legestuen  

 Vi lære børnene at kunne vente på tur. 

 At der er flere jævnaldrende som de kan spejle sig i, i Garderobe, når vi spiser osv.. 
 



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

Biblioteket, idræt centeret, politistationen, museum, kirken, plejehjem, froggiklubben (tog bane).  

 

 

  



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. 

 

For at børnene får tillid til sig selv, skaber vi rammerne i garderoben. 

At børnene selv kan finde sin plads nede i garderoben, begynde med det de kan, og at de større børn hjælper 

de mindre. 

Vi skaber rammerne så børnene kan koncentrere sig om hvad det drejer sig om. 

Opmuntre børne til at hjælpe hinanden. Prøv om du selv kan lyne din lynlås, og anerkende at børnene prøver 

også selv om det ikke lykkedes. 
 

 

Temaerne Målene 0-3 år 

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. 

 

Vi sætter ord på når barnet bliver ked af det, og opmuntre de andre børn til at hjælpe og trøste. Vi er tydelig i 

vores kropssprog og visualiser. 

At vi mødes på kryds og tværs i vores gruppe så vores børn stadig kender hinanden. 

Vi pleje at mødes i gruppen alle om onsdagen så vidt muligt. 
 

Temaerne Målene 3-6 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. 

At vi mødes på kryds og tværs i vores gruppe så vores børn stadig kender hinanden. 

Vi pleje at mødes i gruppen alle om onsdagen så vidt muligt udenfor 
 

Temaerne Målene 0-3 år 

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. 

Vi laver aktive lege  

Spontane tiltag som på boldbane, hvor vi opfordrer børne til at kravle på skrænten. 

Stadion hvor vi spille fodbold. 

Legestuen hvor vi laver motorikbane. 
 

Temaerne Målene 3-6 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. 

Når vi kommer i legestuen igen vil vi tage brug af easy scup. 

Når vi mødes ude er vi meget opmærksom på naturen vind og vejr samt dufte fra omgivelserne.  Hvad ser vi, 

hvad lugter vi. F.eks. gylle og hundelorte. 
 

 



 

 

Temaerne Målene 3-6 år 

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. 

At vi holder fast i traditionerne såsom kirke, biblioteket, plejehjem. Kattegatcenteret, møllen og 

forældrehygge. 

I legestuen laver vi julehygge og fastelavn med kreative ting som julepynt, fastelavnspynt eller blot at tegne 

en tegning. 
 

 


