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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 levende dokument, som beskriver vores 

pædagogiske overvejelser og refleksioner med eksempler, der 

er retningsgivende for det daglige pædagogiske arbejde i Den magiske 

gryde. 
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Ramme for udarbejdelse af den pædagogiske 

læreplan 

 
 

Den pædagogiske læreplan er udarbejdet med ud-

gangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag samt 

de seks læreplanstemaer og de tilhørende pæda-

gogiske mål for sammenhængen mellem det pæda-

gogiske læringsmiljø og børns læring.  

Rammen for at udarbejde den pædagogiske 

læreplan er dagtilbudsloven og dens overordnede 

formålsbestemmelse samt den tilhørende bekendt-

gørelse. Loven og bekendtgørelsen er udfoldet i 

publikationen Den styrkede pædagogiske læreplan, 

Rammer og indhold. Publikationen samler og formid-

ler alle relevante krav til arbejdet med den pædago-

giske læreplan og er dermed en forudsætning for at 

udarbejde den pædagogiske læreplan. Derfor hen-

vises der gennem skabelonen løbende til publikatio-

nen. På sidste side i skabelonen er der yderligere 

information om relevante inspirationsmaterialer.  

 

https://www.emu.dk/sites/default/files/7044%20EVA%20SPL%20Publikation_web.pdf
https://www.emu.dk/sites/default/files/7044%20EVA%20SPL%20Publikation_web.pdf
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Hvem er vi? 
 

Den magiske gryde 

 

Den Magiske Gryde er et privat dagtilbud normeret til 34 børnehavebørn og 12 vuggestuebørn. 
Vi holder til i et villakvarter i Odense M i en 2-plans villa fra 1960´erne. Vi modtager langt overve-
jende børn fra det omkringliggende lokalområde. 

Den magiske gryde har en, forholdsvis lille, men indbydende legeplads, som byder på flere legemu-
ligheder og tilpasse udfordringer for børnene. Grundet børnehusets størrelse, kan vi tilbyde en sær-
lig nærhed og varme. Vi arbejder for at være lokalt forankret og bruger på forskellig vis lokalområ-
dets ressourcer som et eksternt læringsmiljø.  

Vi har fokus på frivillighed og samarbejder bl.a. med Ældre Sagen hvor vi jævnligt får besøg af et æl-
dre menneske, der læser, leger og spiller med børnene.  

Bestyrelsen arbejder løbende med at etablere frivillige arbejdsgrupper, hvor forældre med lyst til at 
bidrage kan arbejde sammen om at styrke Den magiske gryde yderligere via f.eks. fondssøgning til 
udvikling af børnenes læringsmiljø. Hvert forår arrangeres der et børneløb hvor familier i lokalområ-
det inviteres til at deltage.   
 
Vi samarbejder med det nærliggende Plejecenter Havebæk og spejderne De Frie fugle, som næsten 
ligger i vores baghave.  

Vi samarbejder med forældre og skolerne i lokalområdet, læringsmiljøpædagoger, ergo- og fysiote-
rapeut, tale/sprogkonsulent og psykolog m.fl. for at skabe de bedste betingelser for børns udvikling 
og læring i forpligtende fællesskaber. 

Vi har fokus på børns brede læring gennem fysisk aktivitet og aktiv deltagelse og prioriterer, at bør-
nene hver dag får brugt og bevæget deres krop på en måde der er udfordrende og sjov for dem. 
Vores fokus på motion og bevægelse i hverdagen kommer til udtryk via: 
 
- at der som en del af hverdagen gennemføres indendørs aktiviteter, der tager udgangspunkt i mate-
riale. Materialet er med til at gøre det sjovt og motiverende for børnene at træne deres grundmoto-
rik og kropslige færdigheder 
 
- at legepladsen benyttes hver eneste dag uanset vejrforholdene for at sikre at børnene får mulighed 
for at udfolde sig fysisk  
 
- ugentlig gymnastik/idræt for de ældste børnehavebørn i nærliggende gymnastiksal 
 
- ugentlige gåture i den omkringliggende natur med fokus på læringsmiljø if. til læreplanstemaerne 
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Det betyder, at børn i Den Magiske Gryde får bevæget sig meget hver eneste dag og at der er 
voksne til stede, der er opmærksomme på, hvor vigtig motorisk stimulans er for både vuggestue- og 
børnehavebørn i hverdagen.  

Vi har fokus på legens betydning for barnets udvikling og heraf vigtigheden af, at den børneinitie-
rede leg får rum og plads til at leve. 

Se vores hjemmeside for yderligere oplysninger: 

http://www.denmagiskegryde.dk 

Vi arbejder med udviklingen af en feedbackkultur for til stadighed som medarbejdere og ledelse at 
styrke vores professionelle læringsfællesskab. Gennem faglig refleksion og overvejelser arbejder vi 
kontinuerligt med udvikling af- og tilrettelægger læringsmiljøer der til stadighed forandrer sig i takt 
med børnegruppens behov og udfordringer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.denmagiskegryde.dk/
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Pædagogisk grundlag 

 
 

”Den pædagogiske læreplan skal udarbejdes med udgangspunkt i et fælles pædagogisk grund-

lag.”  

”Det pædagogiske grundlag består af en række fælles centrale elementer, som skal være kende-

tegnende for den forståelse og tilgang, hvormed der skal arbejdes med børns trivsel, læring, 

udvikling og dannelse i alle dagtilbud i Danmark.”  

”De centrale elementer er:  

▪ Børnesyn. 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. 

▪ Leg. 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 aktivite-

ter og udforskning af naturen og ved at blive udfordret. 

▪ Børnefællesskaber. Leg, dannelse og læring sker i børnefællesskaber, som det pædagogi-

ske personale sætter rammerne for. 

▪ Pædagogisk læringsmiljø. Et trygt og stimulerende pædagogisk læringsmiljø er udgangs-

punktet 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 under-

støtte 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.” 

Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 14 
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Børnesyn, Dannelse og børneperspektiv, Leg, 
Læring og Børnefællesskaber 

Vores kerneopgave 

I Den magiske gryde er det vores kerneopgave at: 

”.. alle børn med afsæt i den styrkede pædagogiske læreplans faglige in-
tention og læringsmål skal opnå trivsel, dannelse, læring og udvikling (= 
barnets brede læring). Dette sker i en pædagogisk praksis med et læ-
ringsmiljø af høj kvalitet, der er genstand for systematisk dokumentation, 
refleksion og evaluering.” 

 

Børnesyn 

I Den magiske gryde arbejder vi ud fra et anerkendende børnesyn, hvor vi 
respekterer det enkelte barn som et selvstændigt individ med hver sin 
personlighed og ressourcer. Vi tror på, at ethvert barn gør det, der giver 
mening for barnet og at barnet har en positiv hensigt med sin adfærd og 
handling. Vi stiller spørgsmål for at få afklaret barnets motivation.  

Vi vægter forskellighed og tager udgangspunkt i barnets ressourcer og 
motivation. Vi bestræber os på altid at anerkende barnets følelser, også 
vrede og raseri. For at behandle børn lige, skal de behandles forskelligt.  
 
Vi griber barnets ideer, interesser og nysgerrighed og spørger ind og un-
derstøtter og udforsker sammen med barnet. Vi giver plads til at eksperi-
mentere, lege grundlege og understøtter den børneinitierede aktivitet. 
Sammen med børnene er vi er med til at videreudvikle deres lege.  
 
 
Dannelse og børneperspektiv 

Dannelse er et komplekst begreb.  

Når vi arbejder med dannelse i Den magiske gryde har vi særlig fokus på 
barnets sociale og personlige kompetencer og hvordan vi som pædago-
gisk personale kan understøtte en positiv dannelsesproces hos barnet. 

I det pædagogiske arbejde læner vi os op ad Odense kommunes dannel-
sesstrategi. Vi samarbejder med barnets forældre om barnets dannelses-
proces.  

Vi arbejder med barnets medmenneskelighed ved i forskellige læringsfæl-
lesskaber og miljøer at have fokus på respekten for hinanden og hinan-
dens forskelligheder. At kunne vente på tur, at hjælpe og være en god 
kammerat. Vi understøtter en opdragelse med elementer af sund moral 
og etik, almindelig pli, at vi skal behandle hinanden ordentlig og altid si-
ger goddag og farvel til hinanden.  
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Vi skaber rammerne for, at barnet kan udvikle mod via succes ved at me-
stre som en forudsætning for at barnet kan øge sin selvfølelse og tro på 
at det kan og er god nok. 

Vi griber, understøtter og arbejder med barnets naturlige nysgerrighed 
og åbenhed i forhold til at udforske og undersøge, stille spørgsmål ved at 
være gode rollemodeller, der tør eksperimentere og komme med svar.  

Vi arbejder med og understøtter barnets vedholdenhed ved at opmuntre, 
motivere og give barnet tilpasse udfordringer indenfor nærmeste udvik-
lingszone. Barnet skal opleve, at det er helt okay at fejle, at kunne ud-
sætte egne behov for en stund og blive ved, selvom noget driller eller er 
svært. 

 

Leg 

Barnets leg kan karakteriseres ved at være umiddelbar, spontan og en fri-
villig aktivitet. Det er barnet, der råder over legen, dens indhold og form. 
Barnets mål med legen ligger i selve legen. Barnet leget ikke med en be-
vidsthed om at lære eller fremstille et produkt. Barnet leger for at lege. 
Legen udspringer af umiddelbare behov og interesser hos barnet i mødet 
med omgivelserne. Hermed ikke sagt, at børn ikke sætter sig konkrete 
mål i deres leg, og at de ikke lærer noget, når de leger, men set ud fra et 
barneperspektiv er målopfyldelse og læring ikke det primære i legen. 

En vigtig del af legen er at kunne skabe venskaber. Ligesom legen, tillæg-
ger vi også barnets venskaber stor betydning for barnets liv. I venskaber 
udvikler barnet, ligesom voksne, tætte følelsesmæssige bånd, der giver 
mulighed for en oplevelse af at være sammen og være tryg, kunne betro 
sig og være ærlig og åben. Venskaber er inspirerende, man kan gå på op-
dagelse sammen, undersøge nye ting, udforske og afprøve, dels gennem 
legen, dels gennem pædagogiske tilrettelagte aktiviteter. Venner leger 
mere intenst og mere nuanceret. Venskaber kan give plads til at være 
sur, ked af det og rigtig tarvelig for igen at lande på det gode humør. Øve 
sig i kompromis og ”give og tage”. 

I Den magiske gryde forsøger vi at give børnene en bred vifte af mulighe-
der for at stifte venskaber, f.eks. ved at dele børnene op i mindre grup-
per på stuerne. Vi værner om venskaber ved at lade små grupper være i 
fred, uforstyrret i deres leg. Men vi kan også opfordre de børn, der leger 
sammen, til at udvide legen, så der er plads til én mere. Når barnet væl-
ger at være alene, ser vi det som vores opgave at undersøge, om barnet 
bevist har valgt det eller om det mangler en at lege med. 

Hvis barnet mangler en god ven, kan vi som voksne tilbyde barnet at del-
tage i mindre grupper, hvor børnene kan få øje på hinanden. Vi kan give 
inspiration til og vejlede i legen, så legen kan udvides med f.eks. en kat, 
en mor, en røver eller en bedstemor. 
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I Den magiske gryde har alle medarbejdere været på kurset ”Aktive børn i 
dagtilbud”. Dette har inspireret os til en hverdag, hvor vi prioriterer leg 
og aktivitet gennem fysisk udfoldelse og bevægelse. 

 

Læring 

Børn udvikler sig og lærer fra det øjeblik de kommer til verden. Deres na-
turlige nysgerrighed gør, at de forundres over verden og udforsker, hvad 
de møder på deres vej.  

I Den magiske gryde arbejder vi bevidst ud fra barnets samlede person-
lighedsudvikling og vi tilrettelægger dagligdagen med udgangspunkt i 
barnets behov og mulighed for læring. Vi vurderer barnets udvikling og 
formåen og stiller krav tilpasset det enkelte barns alder og udviklingsni-
veau, sådan at barnet oplever succes ved det gammelkendte, men også 
udfordres med nye opgaver, der aktiverer barnets nysgerrighed og res-
sourcer. Vi har fokus på, hvad barnet er optaget af, spørger ind til og le-
ger med. Vi griber barnets undren og interesse og støtter barnets nysger-
righed, så det får lyst til at “gå næste skridt”. Derfor vil vi ikke på forhånd 
planlægge alt, hvad der kunne foregå i grupperne. Børnegruppens egen 
interesse eller spor er udgangspunkt for dagligdagen kombineret med 
den voksnes mål. 

I Den magiske gryde søger vi at skabe læringsmiljøer, der gør det muligt 
for børnene at lære sociale kompetencer og giver plads til at børn er for-
skellige og har forskellige forudsætninger for læring. 

Vi giver børnene omsorg og udfordringer som forudsætning for udvikling 
af selvværdet og dermed muligheden for at agere i fællesskabet. Opbyg-
ningen af selvværdet bestyrker barnet i at følge sine interesser som fun-
dament for læring. Det er afgørende for et barns udvikling at føle sig som 
en del af et fællesskab, hvor den enkeltes bidrag til fællesskabet har be-
tydning. 
 

Vi lægger vægt på at skabe et rart og trygt læringsmiljø, hvor barnet kan 
udvikle sin identitet og opbygge sit selvværd gennem succesoplevelser og 
relationer med børn og nærværende voksne. Derfor er de voksnes væ-
sentligste opgave at skabe tryghed og nærvær og at anerkende barnets 
lyst og initiativer. Vi sørger for en differenceret hverdag, så alle har mu-
lighed for succesoplevelser. Hvis børn skal behandles lige, skal de be-
handles forskelligt. 

Vi er bevidste om, at vi som voksne har rollen som dem der sætter ram-
men for vores samvær med børnene. Det vil sige, at vi har definitions-
magten i forhold til relationer, rammer, aktiviteter og stemninger og der-
med børnenes læringsmiljø. Derfor har det stor betydning, hvordan vi ta-
ler til børnene, lytter til dem og anerkender deres behov og følelser. Vi 
opmuntrer barnet til at udtrykke sine følelser verbalt. Her er det væsent-
ligt at vi adskiller barnets handling fra personen. Så vi ikke gør barnet for-
kert. 
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Dette er dog ikke ensbetydende med, at barnets behov kan tilgodeses 
uanset hvad. F.eks. kan barnet ikke overskue konsekvensen af at sige fra 
til motorik, en middagslur eller en skovtur. Vuggestuebarnet ved ikke, 
hvad det vil sige at undvære sin motorik eller søvn såvel som børnehave-
barnet ikke har erfaret, hvad det vil sige at undvære en tur i skoven. Der-
imod ved vi som voksne, hvad det betyder for et barns sansemæssige, 
motoriske og sociale udvikling og vi påtager os derfor opgaven at skabe 
et udviklende læringsrum. 

Barnet er en del af det store fællesskab i den Magiske Gryde. Vi vil have 
fokus på at skabe, udvikle og tilpasse læringsmiljøer, der giver mulighed 
for læring. Vi skaber rammer, hvor der er plads til at være nysgerrig, ud-
forske og fordybe sig. Når barnet oplever succes igennem erfaringer, bli-
ver barnet motiveret og får oplevelsen af at kunne mestre.  

Med ansvaret som rollemodeller i forbindelse med børns muligheder for 
læring og deltagelse i fællesskabet har vi voksne en afgørende betydning. 
Derfor arbejder vi på at være tydelige rollemodeller for, hvad der er godt, 
rart, rigtigt og forkert. Det er vores opfattelse at børnene aflæser de sig-
naler, vi udsender som voksne. Derfor er det vigtigt, at vi til stadighed ud-
vikler vores bevidsthed om eget kropssprog og verbale udtryk.  
 
 

Børnefællesskaber 

Alle, voksne som børn, har brug for at høre til, føle sig velkomne og være 
en del af et fællesskab, hvor vi har en betydning for noget eller nogen. 
Børn lærer, når de inddrages i sociale sammenhænge, inddrages i fælles 
aktiviteter, bidrager til fællesskabet og opnår indflydelse og medbestem-
melse. Det er sjovt at blive inspireret og lære af andre der er anderledes 
end én selv. Det er herigennem vi lærer at samarbejde, håndtere konflik-
ter og blive tolerante.  
Vi ser det som afgørende for barnets brede læring at det lærer at indgå i 
forskellige fællesskaber, hvor de tager ansvar og drager omsorg for hin-
anden.  
 
I Den magiske gryde ser vi barnets udvikling som en helhed socialt, sprog-
ligt, personligt, kognitivt og motorisk.  
Vi griber små øjeblikke til at medinddrage børnene og skabe fællesskaber 
– f.eks. under oprydning på legepladsen, hvor den voksen synger og bru-
ger en kost som mikrofon, børn samles hurtigt omkring den voksne og de 
børn, der har lyst, giver en lille koncert. 
 
 

Trivsel 
Et barn i god trivsel er et barn der udviser glæde og nærvær ved at være 
sammen med andre mennesker. Det har evnen til at danne og indgå i 
gode (lege)relationer, er undrende og nysgerrig med lyst til at udforske 
og sanse verden. Det oplever tryghed og har lyst til at lære, at søge me-
stringsfølelsen og har vedholdenhed når det møder modgang.  
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Udvikling 

I Den magiske gryde tilrettelægger vi aktiviteter ud fra barnets behov og 
nærmeste udviklingszone. For at give barnet de bedste forudsætninger 
for en positiv udvikling, vægter vi samarbejdet med barnets forældre om 
barnets hele udvikling meget højt, så der skabes sammenhæng i hele bar-
nets liv.  
Vi søger at skabe ro og tid til fordybelse og den nære kontakt som en for-
udsætning for, at læring og positiv udvikling kan finde sted.  
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Pædagogisk læringsmiljø 

”Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan det enkelte 

dagtilbud hele dagen etablerer et pædagogisk læringsmiljø, der med leg, 

planlagte vokseninitierede aktiviteter, spontane aktiviteter, børneinitie-

rede aktiviteter samt daglige rutiner giver børnene mulighed for at trives, 

lære, udvikle sig og dannes.  

Det pædagogiske læringsmiljø skal tilrettelægges, så det inddrager hen-

synet til børnenes perspektiv og deltagelse, børnefællesskabet, børne-

gruppens sammensætning og børnenes forskellige forudsætninger.” 

Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 22-23 

 

 

 

 

 

Hvordan skaber vi hele dagen et pædagogisk læringsmiljø, der giver alle børn mulighed for 

at trives, lære, udvikle sig og dannes? 

I Den magiske gryde er vi opmærksom på børns brede læring ved at lave samling og aktiviteter i 
små læringsgrupper og have fokus på dagens mange rutiner. Vi udnytter de fysiske rammer og til-
passer dem til de børn eller børnegruppen som har brug for det. Vi bruger hele huset som et læ-
ringsmiljø og har fokus på vores kerneopgave og hvordan vi som pædagogisk personale er sammen 
med børnene og i hvilke tidsrum vi er til rådighed.  
Vi sætter de overordnede rammer, så børnene får plads, tid og mulighed for den frie leg. Vi er 
nærværende og guider de børn der har brug for det.   
 

 

 

Samarbejde med forældre om børns læring 

”Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan dagtilbuddet 

samarbejder med forældrene om børns læring.” 

Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 24-25 

 

 

 

Hvordan samarbejder vi med forældrene om barnets og børnegruppens trivsel og læring? 

Vores samarbejde og dialog med forældre (og andre fagprofessionelle) er en central del af vores 
arbejde, hvis vi skal lykkes med at skabe rammer for barnets brede læring. 
 
Alle nye familier i Den magiske gryde får, ved barnets opstart, udleveret en velkomstmappe med 
diverse oplysninger om hverdagen og traditioner, praktisk vedr. f.eks. barnets sygdom m.v.  
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Bestyrelsen tilbyder en buddy-ordning, hvor hver ny familie tilknyttes en kontaktperson fra besty-
relsen. Kontaktpersonen sørger for den indledende kontakt til den nye familie, kan svare på 
spørgsmål, der måtte være og komme if. til at være ny i huset. Bestyrelsen og personalet i Den ma-
giske gryde er begge ansvarlige for, at nye i huset, føler sig velkomne.  
 
På vej i vuggestue 
Før opstart tilbyder vi forældrene et besøg i vores hus sammen med deres barn. Fokus er på at 
give forældrene en fornemmelse af hverdagen i vores hus samt at skabe tryghed, tillid og en kon-
struktiv dialog og relation til både barnet og forældrene, som vi kan bygge videre på. Vi sender vel-
komsthilsen til forældrene med diverse praktiske oplysninger vedr. opstart i vuggestuen. Vi aftaler 
med den enkelte familie, hvilken opstart/indkøring der vurderes mest hensigtsmæssigt if. til deres 
barn. 
I løbet af de første 3-4 måneder i vuggestuen tilbydes forældrene en samtale om hvordan opstar-
ten går. Under samtalen vil fokus være på barnets trivsel, udvikling og læring i vuggestuen og i 
hjemmet.  
 
På vej i børnehave 
Hvis barnet kommer fra pasning udenfor Den magiske gryde, tilbydes forældrene et besøg i vores 
hus. 
Vi sikrer et overlap if. til vigtige informationer om barnet – herunder evt. særlige behov, udfordrin-
ger vi bør have opmærksomhed på.  
Alle forældre får if. med deres barns opstart i børnehaven udleveret/tilsendt en velkomsthilsen.  
 
På vej til skole 
Forældre til børn der er i en udsat position, og hvor der typisk har været et samarbejde med eks-
terne fagpersoner, sikres en samtale hvor barnets udvikling i Den magiske gryde og derhjemme 
drøftes mhp. beslutning om videre forløb fra børnehaven til skole. Herunder samarbejder vi med 
relevante eksterne fagpersoner som f.eks. psykolog, tale/sprogkonsulent, læringsmiljøpædagog 
m.fl. om behov for evt. specialklasse/skoletilbud. Fokus er på barnets behov og heraf hvilket kom-
mende skoletilbud, der vurderes at være behov for. 
 
4-6 måneder før skolestart/forårs SFO, tilbydes forældrene et møde om barnets skolestart. På mø-
det drøftes barnets trivsel og udvikling i Den magiske gryde og derhjemme og der træffes eventu-
elt aftaler om fælles indsatsområder, for at sikre barnet den bedste mulige start i skolen.  
 
Generelt 
Foruden de planlagte samtaler, inviterer vi efter behov forældre til en samtale om deres barns triv-
sel og udvikling. Det kan være hvis der i perioder opstår særlige udfordringer med et barn, som vi 
arbejder fokuseret med. F.eks. sprog og sociale kompetencer.  
Forældrene er altid, ved behov, velkomne til, at bede om en samtale om netop deres barns trivsel 
og udvikling.  
Når barnet kommer og går i Den magiske gryde tager vi os tid til, at fortælle om hvordan barnets 
dag er gået. Vi dokumenterer dagligdagen på skrift på stuernes tavler.  
Der udsendes nyhedsbrev om stort og småt fra hverdagen i Den magiske gryde af relevans for alle 
forældre én gang om måneden.   
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Vi inviterer løbende alle forældre til arrangementer og aktiviteter jf. årets gang i Den magiske 
gryde. Herunder opfordres forældrene via årshjul til at melde sig til diverse praktiske opgaver der 
er if. med arrangementer og aktiviteter. 
Bestyrelsen samt nogle forældre derudover arbejder aktivt med tilbagevendende arrangementer, 
som f.eks. børneløb, hvor familier i lokalområdet inviteres til at deltage.  
 

 
 

Børn i udsatte positioner 

”Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan det 

pædagogiske læringsmiljø tager højde for børn i udsatte positioner, så 

børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse fremmes.” 

Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 26 
 

 

 

Hvordan skaber vi et pædagogisk læringsmiljø, der tager højde for og involverer børn i udsatte 
positioner, så børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse fremmes? 

Alle børn i Den magiske gryde skal have mulighed for udvikling, læring og trivsel i fællesskabet og 
på den måde få et godt afsæt for et godt liv som barn og senere som voksen.  
Alle børn skal ikke og kan ikke det samme, nu eller senere i livet, men alle skal have mulighed for at 
udvikle deres særlige egenskaber, talenter, kompetencer og engagement. 
Vi er opmærksomme på at skabe inkluderende fællesskaber i såvel den lille som den store gruppe. 
Ved at sammensætte og tilrettelægge aktiviteter i inkluderende fællesskaber, støtter vi det enkelte 
barn og gruppen til at udvise socialt ansvar for hinanden.  
Samtidig skal vi sørge for, at det barn, der har helt specifikke behov, får den hjælp og støtte, det 
har brug for. Dette gør vi f.eks. ved: 
 
At indsatsen bliver iværksat så tidligt som muligt, hvilket betyder at alle medarbejdere har et an-
svar for altid at handle så rettidigt som muligt, når vi oplever en bekymring for et barn og ser at 
barnet har et behov for støtte. 
 
Hurtigst muligt at inddrage barnets og familiens perspektiver og ressourcer. Vi anser barnets for-
ældre, som vores vigtigste samarbejdspartner og vægter samarbejdet med forældrene meget højt, 
idet de er en nødvendig ressource if. til at sikre en koordineret indsats hele vejen rundt om barnet.  
 
At sikre så helhedsorienteret, sammenhængende og koordineret en indsats betyder at vi rettidigt 
inddrager og samarbejder med eksterne fagpersoner, familien og netværket rundt om barnet i 
indsatsen. 
 
Generelt 
Vi er opmærksomme på at skabe pauser for børnene, i løbet af dagen. Pauser kan f.eks. være en 
voksenbestemt aktivitet eller at et barn bliver tilbudt at hvile sig på sofaen eller i et andet rum, 
hvor sanseindtrykkene er reduceret. Vi tilbyder barnet pauser, for at barnet kan få overskud til at 
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klare resten af dagen. Vi skaber små læringsgrupper for at sikre barnet de bedst mulige udviklings-
muligheder. Vi laver handleplaner for at sikre barnets udvikling og at de bedst mulige rammer er til 
stede for barnet. Vi guider barnet igennem hverdagen og støtter, så de kan være en del af fælles-
skabet. 

 
 

Sammenhæng til børnehaveklassen 

”Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan der i børnenes 

sidste år i dagtilbuddet tilrettelægges et pædagogisk læringsmiljø, der 

skaber sammenhæng til børnehaveklassen.” 

Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 27 
 

 

 

Hvordan tilrettelægger vi vores pædagogiske læringsmiljø for de ældste børn, så det 

skaber sammenhæng til skolen? 

 

Vi arbejder med førskolerelateret materiale som f.eks. bogstaver, tal, former og farver. Børnene 
øver sig på at skrive deres eget navn. Vi har i relevante sammenhænge fokus på, at det enkelte 
barn lærer at holde styr på sine ting, ved hvad der skal ske hvornår og hvordan. Dette gør vi f.eks. 
ved anvendelse af piktogrammer og dagstavle, der giver barnet det nødvendige overblik, genken-
delighed og forudsigelighed i hverdagen. Vi guider og forbereder børnene til at være mere selv-
hjulpne. Vi forbereder og har mange gentagelser for at barnet lærer at mestre. Vi samarbejder 
med de nærliggende skoler, hvor vi går på besøg for at få kendskab til skolemiljøet og vi deltager i 
aktiviteter eller arrangementer i skoleregi, som vi f.eks. inviteres til.  
Vi tilbyder skole paratheds samtaler. Vi overleverer til kommende skoler og relevante dagtilbud.  
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Øvrige krav til indholdet i den pædagogiske 

læreplan 

 

Inddragelse af lokalsamfundet 

”Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan dagtilbuddet inddrager lokalsamfundet i 

arbejdet med etablering af pædagogiske læringsmiljøer for børn.” 

Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 29 

 

 

Hvordan inddrager vi lokalsamfundet i arbejdet med at skabe pædagogiske læringsmiljøer for 
børn? 

I Den Magiske Gryde bruger vi meget ofte lokalområdets muligheder til at skabe pædagogiske læ-
ringsmiljøer for børnene. Vi går ofte tur i større eller mindre grupper med såvel vuggestue- som 
børnehavebørnene til/i de grønne områder og idrætsanlæg m.v., hvor der er rig mulighed for at 
bringe alle 6 læreplanstemaer i spil: 

- Vi har indgået partnerskabsaftale med Okson Park der er hjemsted for fodboldklubben 
OKS. I 2015 blev Okson Park omdannet, så den udover flere græsbaner også er kommet til 
at bestå af en kunstgræsbane i fuld størrelse samt 3 multifunktionelle aktivitetsområder, 
der kan benyttes til mange forskellige aktiviteter. OKS ønsker at de nye faciliteter også skal 
være til glæde bl.a. for nærliggende institutioner.  

- Vi samarbejder med Ældresagen, hvor vi et par dage om ugen får besøg af ”bedstemødre”, 
der hygger og leger med børnene. 

- Vi besøger Havebæk Plejecenter, hvor vi færdes i deres have/grønne anlæg og besøger de-
res dyrehold, ligesom vi også går på besøg indenfor. Når vi afholder generations-/bedste-
forældre dag i Den magiske gryde inviteres beboere fra plejecentret til at deltage. Vi er i 
dialog med personale fra plejecentret om, hvordan vores samarbejde kan udvides til gavn 
og merværdi for både børnene og de ældre.  

- I 2016 har vi indledt et samarbejde med spejderne De Frie fugle som næsten ligger i vores 
baghave, hvor vi kan benytte deres udendørsarealer, toilet m.v. 
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Arbejdet med det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø 

”Arbejdet med det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø i dagtilbuddet skal integreres i det 

pædagogiske arbejde med etablering af pædagogiske læringsmiljøer.  

Børnemiljøet skal vurderes i et børneperspektiv, og børns oplevelser af børnemiljøet skal ind-

drages under hensyntagen til børnenes alder og modenhed.” 

Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 30 

 

 

Hvordan integrerer vi det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø i det pædagogiske 

læringsmiljø? 

Vi søger at sikre overskuelige, inspirerende og varierende fysiske rammer, hvor børnene kan finde 
plads til f.eks. ro, fordybelse og mulighed for store armbevægelser. Vi bruger inde- og uderummet 
som læringsmiljø, hvor vi efter behov gerne rykker om på møbler og ændrer indretning for at 
skabe plads til lige den aktivitet, der vurderes behov for. Vi søger at indrette og udsmykke vores 
hus og inddrager børnene heri, så der skabes mest mulig overskuelighed og æstetisk udtryk.   
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De seks læreplanstemaer 

 
 

 

”Den pædagogiske læreplan skal udarbejdes med udgangspunkt i seks læreplanstemaer samt 

mål for sammenhængen mellem læringsmiljøet og børns læring. 

Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan det pædagogiske læringsmiljø under-

støtter børns brede læring inden for og på tværs af de seks læreplanstemaer.” 

Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 32 

 

 

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 erfarer sig selv 

og hinanden på både kendte og nye måder og får tillid til egne potentialer. Dette skal ske på tværs af 

blandt andet alder, køn samt social og kulturel baggrund.  

2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte samspil og tilknytning mellem børn og det pædago-

giske personale og børn imellem. Det skal være 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. 

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø børnenes alsidige personlige 

udvikling? 

Herunder, hvordan vores pædagogiske læringsmiljø: 

▪ Understøtter de to pædagogiske mål for temaet Alsidig personlig udvikling  

▪ Tager udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag  

▪ Ses i samspil med de øvrige læreplanstemaer. 
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Alsidige personlige udvikling  

I Den Magiske Gryde, ser vi det enkelte barn som en helhed. Vi skaber og tilpasser de aktiviteter, der er 

behov for i hverdagen i forhold til at tilgodese barnets alsidige personlige udvikling. Barnet skal opbygge og 

udvikle sin selvfølelse og have muligheden for at udfordre sig selv. Dette skabes gennem de planlagte læ-

ringsgrupper som vi sammensætter på tværs af alder, køn, færdigheder, det sociale og det kulturelle, for at 

give barnet optimale muligheder for at spejle sig i andre. Børnene kan dermed i samspil med hinanden og 

omgivelserne udvikle deres personlighed. Vi har også af den grund valgt, at vores børnehavestuer skal 

være aldersintegrerede.  

Vi arbejder hver dag med små læringsgrupper med fokus på de seks læreplanstemaer, men respekterer, at 

hvert barn er forskellig og har forskellige former for deltagelseskompetence. Vi skaber plads til, at barnet 

kan balancere mellem iagttagende og deltagende positioner i de forskellige aktiviteter og relationer de ind-

går i, så ingen bliver presset.  

Vi prioriterer at skabe en udfordrende, men også tryg og struktureret hverdagsramme, så barnet får mulig-

hed for en løbende alsidig personlig udvikling.   

Vi laver motoriske lege, hvor barnet bliver udfordret på kroppen og sig selv. 
● Laver motorikbane på stuerne, balancegang, og træner grundmotorik som hoppe og kravle, 

gynge mm.  

● Tager i gymnastiksalen - leger grundlege, motorikbane og gymnastik  

● Yoga - massage og afslapning 

● Sproglige lege på rullebræt - hvor bor dyrene - frugt el. grønsager - modsætninger  

● Uderummet - lege på legeplads - på tur i området 

  

Vi skaber kreative rum, hvor barnet kan udfolde sin kreativitet og mestre nye færdigheder.  
● Vi maler og tegner 

● Vi klipper og klistrer  

● Vi sanser igennem vandperler, fingermaling og madlavning 

● På legepladsen med vand, sand og mudder 

 

Vi støtter barnets egne legerelationer, men skaber også nye, så barnet får udvidet og skabt nye relationer.  
● Vi vælger, hvem der får lov til at være inde alene i små grupper, mens de andre er på lege-

pladsen  

 

Vi sætter lege og aktiviteter i gang, som har det formål at udvikle og skabe noget nyt, men lader også bar-

net selv skabe hvad det har brug for og viser initiativ til.  

 

Vi øver, at barnet selv, i første omgang, skal konfliktløse, men guider, støtter og hjælper til, hvor vi vurderer 

der er behov for det. 
● Vi guider barnet under konflikten  

 

Vi lader det enkelte barn fordybe sig i det, det er optaget af.  
● Vi forlænger aktiviteten, hvis dette er muligt  

Vi lærer barnet at prioritere blandt flere mulige tilbud.  
● Vi tager en runde efter eftermiddagsmaden, hvor barnet skal vælge hvad det gerne lege 

med  

 

Vi øver at gå på række. De ældste har ansvar over for de mindste.  

 

  



 

19 

 

 

Social udvikling 

”Social udvikling er udvikling af sociale handlemuligheder og deltagel-

sesformer 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 

 

 

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 res-

source, og som bidrager til demokratisk dannelse. 

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø børnenes sociale udvikling? 

Herunder, hvordan vores pædagogiske læringsmiljø: 

▪ Understøtter de to pædagogiske mål for temaet Social udvikling  

▪ Tager udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag  

▪ Ses i samspil med de øvrige læreplanstemaer. 

 

Social udvikling 

I den magiske gryde har vi bevidst valgt at arbejde med aldersintegrerede børnehavestuer. På den måde 

mener vi, at vi i højere grad understøtter et læringsmiljø, der skaber endnu bedre forudsætninger for god 

læring, trivsel og udvikling hos barnet.  

Vi oplever at de ældste børnehavebørn, i mange af dagligdagens rutiner, spontane som fastlagte aktiviteter 

og leg, er rollemodeller for de yngre. Dette bidrager til barnets oplevelse af at kunne mestre, have succes 

og skaber øget selvfølelse og empati for omgivelser/fællesskabet. 

Vi har fokus på forskellighed som en ressource i læringsgruppearbejdet – aldersopdelt såvel som aldersind-

delt.  

Vi differentierer fællesskabet med øje for at udvikle og støtte op om det enkelte barn. Vi gør dette ved at 

danne både små og større læringsmiljøer. Vi skaber det store fællesskab til f.eks. fredagssamling for både 

børnehave og vuggestuebørn, lege på legepladsen og ture i gymnastiksalen eller det lille fællesskab, hvor 

børnene kan får tid og ro til at dyrke et spirende venskab eller legerelation.  

Vi er bevidste om, at de forskellige fællesskaber, giver barnet forskellige mulighed for deltagelse. F.eks. kan 

ikke alle børn komme til orde i den store samling, men skal vente på tur, tage hensyn og udskyde egne be-

hov, hvorimod der i det lille fællesskab er fokus på og mulighed for, at ”forfølge” det enkelte barns initiativ. 
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I den frie leg, der er en stor del af hverdagen, ”bevæger vi os” med barnet/børnene og følger legens udvik-

ling, hvor vi efter behov hjælper og guider barnet/børnene i fællesskabet/relationen. 

Vi er opmærksomme på børnenes forskellige og heraf individuelle behov – det kan f.eks. være et barn, der 

har brug for mere fysisk kontakt, at være tæt med en voksen eller et barn, der under opsyn har behov for en 

pause fra aktiviteter og samvær med andre, for igen at kunne finde overskud og energi til at deltage i fæl-

lesskabet.   
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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 

 

 

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. 

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø børnenes kommunikation og 

sprog? 

Herunder, hvordan vores pædagogiske læringsmiljø: 

▪ Understøtter de to pædagogiske mål for temaet Kommunikation og sprog  

▪ Tager udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag  

▪ Ses i samspil med de øvrige læreplanstemaer. 

 

Kommunikation og sprog 
I den magiske gryde arbejder vi med sprog og kommunikation hele dagen på alle tre stuer. Niveauet tilpas-

ses det enkelte barns alder og udvikling samt i fællesskabet. Vi skaber planlagte læringsmiljøer for at un-

derstøtte den sproglige udvikling, vi har fokus på sprog og kommunikation i hverdagens rutiner samt griber 

de situationer, som opstår spontant i løbet af dagligdagen.  

 

• Vi sætter ord på tanker, følelser og handlinger (f.eks. Fri for mobberi) 

• Vi benytter os af dialogisk læsning, hvor vi snakker om handlingen og stiller spørgsmål undervejs. 

Desuden er bøgerne frit tilgængelige for børnene 

• Børnene øver sig i at lytte og fortælle. Eks. hvad de har lavet i weekenden og til fødselsdag 

• Vi forbereder kommunikativt børnene i overgangene mellem aktiviteter, guider undervejs og hand-

ler i samarbejde med børn/børn samt børn/voksen imellem.  

• Vi spiller billedlotteri og vendespil, hvor barnet fortæller hvad det ser, og hvad det bruges til 

• Vi konkretiserer og visualiserer barnets hverdag ved hjælp af tavler med tal, billeder af hvert barn 

og de voksne samt piktogrammer og skaber på den måde overskuelighed og forudsigelighed for 

barnet.  

• Vi skaber genkendelighed ved hjælp af billede samt navn af barnet på bordet, hvor barnet spiser 

sin madpakke 
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• Vi har alfabetet og talrækker på stuerne 

• Vi holder små og store samlinger for børn, hvor vi synger og har fokus på sprogudvikling 

• Fri leg er en vigtig faktor, børnene sparrer omkring legens regler og hierarki, hvordan de løser kon-

flikter selv. Den voksne guider og støtter 

• Vi leger med sproget (siger skøre ord og sætninger) 

• Vi skoleforberede de ældste børn ved hjælp af rim og remser, bogstaver, tal, symboler, modsætnin-

ger, geometriske former osv. 

• Vi sprogtester børnehavebørnene 

• Vi samarbejder med tale/sprogkonsulent ift. faglig sparring omkring et barns sproglige udvikling 

• Vi laver sproglege, hvor vi snakker om, hvilket dyr det er og hvor dyret hører til, og de begreber der 

går ind under 

• Vi skriver dagbog så forældrene også kan snakke med deres barn om, hvad de har lavet i løbet af 

dagen 

• Vi bruger babytegn i vuggestuen, hvor kropssprog anvendes samtidig med verbalt sprog 

-  ser bogstaver på tavlen. Vi har alfabetet og talrækker på stuerne.  

- Vi holder små og store samlinger for børn, hvor vi synger og har fokus på sprogudvikling. 

- Fri leg er en vigtig faktor, børnene sparrer omkring legens regler og hierarki, hvordan de løser kon-

flikter selv. Leger med sproget (pruttefis). 

- Skoleforberedelse; rim og remser, bogstaver, tal, symboler, modsætninger, geometriske former.  

- Sprogtester børnehavebørn. Vi samarbejder med tale/sprogkonsulent ift. faglig sparring omkring et 

barn og sproglig udvikling. 

- Sproglege, hvor vi snakker om, hvilket dyr det er, og hvor dyret hører til, og de begreber der går ind 

under. 

- Dagbog, så forældrene også kan snakke med deres barn om, hvad de har lavet i løbet af dagen. 

- I vuggestuen bruger vi babytegn, hvor vi bruger kropssprog samtidig med verbalt 

sprog. 
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Krop, sanser og bevægelse 

”Børn er i verden gennem kroppen, og når de støttes i at bruge, udfor-

dre, 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 fundamen-

tet 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 

 

 

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 fornem-

melser, kroppens funktioner, sanser og forskellige former for bevægelse. 

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø udviklingen af børnenes krop, 

sanser og bevægelse? 

Herunder, hvordan vores pædagogiske læringsmiljø: 

▪ Understøtter de to pædagogiske mål for temaet Krop, sanser og bevægelse  

▪ Tager udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag  

▪ Ses i samspil med de øvrige læreplanstemaer. 

 

Krop, bevægelse og sanser 
I Den Magiske Gryde arbejder vi med idræt som et pædagogisk redskab. Vi har fokus på børnenes glæde 

ved at bruge kroppen og sanserne og vi er bevidste om, at børnene får udviklet bevægelsesfællesskaber. 

Disse fællesskaber er vigtige, her får børnene udviklet mestringen af de kropslige og sanselige indtryk, og 

de bliver gode til at aflæse og forstå andre børn og voksnes hensigter og udtryk. 

Vi ønsker at skabe et læringsmiljø for børnene hvor de kan udfolde sig fysisk, eksperimentere, udfordre og 

mærke deres egen krop. Vi skal understøtte det enkelte barn, og vi skal skabe fleksible og inkluderende 

læringsmiljøer.  

Vi er rollemodeller for børnene, og vi motiverer børnene til at bevæge sig. Vi skal vise børnene glæde ved 

bevægelse og kropslig udfoldelse. Kroppen er et stort sansesystem, som er hele fundamentet for videre 

erfaring, læring og måden vi er sammen på.  

Vi udvikler børnenes sanser, både de motoriske grundsanser, men vi er bevidste om at de ikke kan stå 

alene. Det er vigtigt også at lære det enkelte barn kontakten til sin egen krop. Børnene skal kunne mærke 

sig selv, og de forskellige reaktioner den har og signaler den giver. Dette gælder både i bevægelse men 

også i ro og ved pauser. 
 

• Alle børn er på skift med i gymnastiksalen hver mandag. Her laver vi masser af bevægelse, idræt 

og træner motorik. Vi laver bevægelseslege i form af fangelege, lege hvor den taktile sans, (berø-

ringssansen) bliver udfordret. 
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• Vi tilbyder afslapning og pauser, både hvor barnet kan få lov at sidde alene, men også som en akti-

vitet der foregår gruppevis. 

• Vi laver massage, hvor børnene masserer hinanden to og to. Dette er med udgangspunkt i ”fri for 

mobberi” hvor berøring er en del af at afhjælpe mobning. 

• Vi er bevidste om at trykmassage har en positiv effekt på de børn der har svært ved at mærke sig 

selv. 

• Vi afprøver og anvender kugle- og fodpuder til de motorisk urolige børn, der gavner heraf 

• Vi tilbyder børn forskellige sansemæssige aktiviteter i form af, vandperler, lege med kartoffelmel, 

lege med ris, træde på forskelligt underlag. 

• Vi laver forskellige motoriske baner, som udfordrer grundmotorikken, krybe, kravle, gå på line, 

hoppe, balance 

• Vi lærer børnene at være selvhjulpne, af og påklædning, selv finde mad i køleskabet, vaske hæn-

der eller selv mærke når mund eller næse skal tørres.sk 
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Natur, udeliv og science 

”Naturoplevelser i barndommen har både en følelsesmæssig, en krops-

lig, 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 

 

 

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 natur-

fænomener i deres omverden, så børnene får erfaringer med at genkende og udtrykke sig om årsag, 

virkning og sammenhænge, herunder en begyndende matematisk opmærksomhed. 

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø, at børnene gør sig erfaringer med natur, udeliv og 

science? 

Herunder, hvordan vores pædagogiske læringsmiljø: 

▪ Understøtter de to pædagogiske mål for temaet Natur, udeliv og science  

▪ Tager udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag  

▪ Ses i samspil med de øvrige læreplanstemaer. 

Natur, udeliv og science 
I den Magiske Gryde har udelivet generelt en stor plads i vores pædagogiske hverdag. Sanseindtrykkene i 

naturen er mangfoldige og byder på alsidige oplevelser. Når børnene bevæger sig i ujævnt terræn, forbed-

res balanceevnen, grovmotorikken samt koordinationen. Naturen er beroligende og inspirerende og indby-

der til fantasi og fordybelse. Derfor er naturen bl.a. med til at mindske børns stressniveau. Børnene har 

langt større mulighed for at få brugt deres kroppe og sanser udendørs, og vi oplever større tolerance og 

færre konflikter blandt børnene når vi er udenfor.  

Vi inddrager børnene i praktiske opgaver på legepladsen, fx at feje eller fjerne ukrudt i blomsterkasserne. Vi 

har forskellige bærbuske, tomatplanter og krydderier som børnene er med til at passe og smage på.  

Til vores maddage, bruger vi ofte vores bål sted til at lave bål mad på. Vi sidder udenfor og snitter fx grønt-

sager til bålsuppen og spiser ligeledes udenfor.  

De ældste børnehavebørn er med til at hugge brænde og snitte pinde 

Når vejret indbyder til udendørsaktiviteter, tager vi tit legetøj med ud på legepladsen. Fx lægger vi tæpper 

ud på græsset, hvor vi sidder og læser i bøger, synger, leger med biler eller bygger med LEGO. Vi tager 

også tegnesager og kreative materialer med udenfor, hvor vi fordyber os og udfolder os kreativt.  

Vi tager ligeledes ofte musik med ud på legepladsen, hvor vi synger og danser sammen med børnene 

Vi har en Tippi som vi slår op i løbet af foråret/sommeren. Vi bruger den til at hygge med læsning, sang og 

forskellige pædagogiske aktiviteter. 

 

Vi har en lang række traditioner, som knytter sig til naturen/udelivet og science, fx:  
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- Vi laver aktiviteter i skoven til påske. Her bygger vi reder i skovbunden, og dagen efter skal vi tjekke 

om påskeharen har været forbi og lagt små (påske)æg i rederne.  

- Vi har bedsteforældredag, hvor vi har udendørs aktiviteter samt planter de medbragte blomster i 

vores bede 

- Vi holder høstfest, hvor vi fordyber os i forskellige aspekter af høst - fx at male korn, kerne smør, 

plukker bær og producere vores egne marmelader samt pynte legepladsen op med bladkranse og 

andre ting fra naturen.  

- Vi har en årlig science uge, hvor vi beskæftiger os med naturvidenskaben og laver science eksperi-

menter, fx vulkaner, colaeksperimenter, slim, malerier hvor vi puster maling igennem sugerør samt 

er på Krible-krable-tur til Munkedammen. 

1.  

Børnehave-stuerne har tur-dag én gang om ugen, hvor vi tager på tur i nærmiljøet. Fx bruger vi skoven me-

get. Her klatrer børnene i træer, udforsker krible-krable-dyr i skovbunden, leger gemmelege eller finder na-

turmaterialer, som vi bruger til at være kreative med. Ligeledes benytter vi os ofte af Munkedammens områ-

der. Her er der rig mulighed for at udforske dammens dyreliv ved at fange små fisk og andre smådyr i vores 

fiskenet. Efterfølgende studerer vi dem med forstørrelsesglas og ser om vi kan finde dyrenes navne i dyre-

leksikonet. Vi giver os tid til at snakke med børnene om hvordan vi behandler naturen og dyrene, hvilket er 

medvirkende til at børnene udvikler respekt for natur og miljø. 

Vi deltager hvert år i affaldsindsamlingsugen, hvor børnene hjælper med, at samle materialer, der ikke hø-

rer til i naturen 

Vi beskæftiger os med science, når vi fx laver hjemmelavet modellervoks, eksperimenterer med vandperler, 

laver slim og andre eksperimenter, samt når vi er på krible-krable tur i skoven eller Munkedammen.  

 
Vi inddrager børnene i praktiske opgaver på legepladsen, fx at feje eller fjerne ukrudt i blomsterkasserne. Vi 

har forskellige bærbuske, tomatplanter og krydderier som børnene er med til at passe og smage på.  

 

 

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 hver-

dagslivet.  

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 

 

 

Pædagogiske mål for læreplanstemaet: 

1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn indgår i ligeværdige og forskellige for-

mer 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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Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø, at børnene gør sig erfaringer med 

kultur, æstetik og fællesskab? 

Herunder, hvordan vores pædagogiske læringsmiljø: 

▪ Understøtter de to pædagogiske mål for temaet Kultur, æstetik og fællesskab 

▪ Tager udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag  

▪ Ses i samspil med de øvrige læreplanstemaer. 

 

Kultur, æstetik og fællesskab 

I Den Magiske Gryde har vi fokus på, at børnene får kendskab til forskellige kreative og kulturelle udtryks-

former i trygge og inkluderende fællesskaber. Vores børnehus summer af kreativitet i de små og store fæl-

lesskaber, som vi skaber for børnene.  
- Vi dyrker traditioner i huset, fx. fastelavn, høstfest, halloween, årstider, fødselsdage, julegudstjeneste, 

bedsteforældredag, påsketur, forskellige arrangementer i huset mv. Disse traditioner er med til at skabe 

glæde og forventning hos både børn og voksne - og ikke mindst med til at føre kulturarven videre til vo-

res børn. 

- Vi holder samlinger i små grupper, hvor vi fx laver små skuespil, synger sange, leger med rim og rem-

ser, fortæller/læser historier og tager forskellige emner op. Børnene lærer herigennem om værdier og 

fællesskab.  

- I vores fordybelsesgrupper skaber vi mulighed for fordybelse, eksperimentering og kreativ udfoldelse. 

Igennem vores aktiviteter med sang og musik, teater, kreative aktiviteter osv., lærer børnene at ud-

trykke sig på mangfoldige måder samt at udtrykke sig via forskellige kreative materialer. Børnene udvik-

ler sig og opnår glæde og trivsel igennem de æstetiske oplevelser vi tilbyder dem.  

- På begge børnehavestuer har vi en masse udklædningstøj, som er frit tilgængeligt for børnene. Bør-

nene får mulighed for at eksperimentere med forskellige identiteter, og rollelegene får frit spil.  

- De kommende skolebørn laver et skuespil, inden de starter i forårssfo. Børnene er selv med til at be-

stemme roller, replikker og handling i stykket. 

- Vi holder fælles fredagssamling i hele huset hver fredag, hvor vi synger nogle af de sange vi har sunget 

i løbet af ugen. Vi afslutter altid med ”fredagssangen”, hvor to børn står i midten af rundkredsen og skal 

dirigere hvor højt eller lavt der skal synges. Børnene øver sig herved i at stå frem foran de andre børn, 

hvilket er med til at øge selvtilliden. 

- Vi præsenterer børnene for lege fra gamle dage. 

- Vi har en månedlig maddag i huset, hvor alle børnene medbringer en ingrediens til en ret, som vi laver i 

fællesskab. 
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Evalueringskultur 

 
 

”Lederen af dagtilbuddet er ansvarlig for at etablere en evalueringskultur i dagtilbuddet, som skal 

udvikle og kvalificere det pædagogiske læringsmiljø. 

Lederen er ansvarlig for, at arbejdet med den pædagogiske læreplan evalueres mindst hvert 

andet år med henblik på at udvikle arbejdet. Evalueringen skal tage udgangspunkt i de pædago-

giske mål og herunder en vurdering af sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø i 

dagtilbuddet og børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse.  

Evalueringen skal offentliggøres. 

Lederen af dagtilbuddet er ansvarlig for at sikre en løbende pædagogisk dokumentation af sam-

menhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og børnenes trivsel, læring, udvikling og 

dannelse. Den pædagogiske dokumentation skal indgå i evalueringen.” 

Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 50-51 

 

Det er ikke et lovkrav at beskrive dagtilbuddets dokumentations- og evalueringspraksis i den pædagogi-

ske læreplan, men det kan være en fordel i udarbejdelsen af læreplanen at forholde sig til den løbende 

opfølgning og evaluering af indholdet i læreplanen. 

 

Hvordan skaber vi en evalueringskultur, som udvikler og kvalificerer vores pædagogiske 

læringsmiljø?  

Det vil sige, hvordan dokumenterer og evaluerer vi løbende vores pædagogiske arbejde, 

herunder sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og de tolv pædagogiske 

mål? 

Her kan I kort beskrive jeres arbejde med at etablere en evalueringskultur som en del af det daglige pæda-

gogiske arbejde. I kan fx beskrive, hvordan I arbejder systematisk med evaluering, om I arbejder med 

særlige metoder, om I arbejder eksperimenterende eller undersøgende med et særligt fokus, samt hvordan, 

hvor ofte og i hvilke fora I drøfter og reflekterer over jeres pædagogiske praksis mv. 

Arbejdet i de enkelte læringsgrupper evalueres ca. hver 4-8 uge, afhængigt af aktivitetens indhold, formål 

og læringsmål samt for at sikre mere fyldestgørende data til brug for evaluering af gruppens/det enkelte 

barns udbytte af læringsgruppearbejdet. Pædagogen der står for den enkelte læringsgruppe, har ansvaret 

for, løbende, at gøre sig notater og endeligt, at evaluering laves på udarbejdet evaluerings-ark. 

Dagligdagens rutiner som f.eks. garderobe, formiddagsmad/frugt, samling/tavle, frokost, legeplads, toi-

let/bleskift m.fl. evalueres ca. hver 2. måned på et personalemøde. Der sættes fokus på én rutine ad gan-

gen. Der anvendes videooptagelser af den enkelte rutine til brug for observation og refleksion, som 



 

29 

udgangspunkt i plenum, for at få så nuanceret et blik på hvordan (og om) læringsmiljøet i rutinen – herun-

der også pædagogens rolle og adfærd - understøtter barnets læring og udvikling, som beskrevet, indenfor 

de 6 læreplanstemaer og tilhørende pædagogiske mål. Nye tiltag, justeringer mv. drøftes og besluttes af 

det enkelte stuepersonale, på baggrund af observationer og refleksioner i plenum, og der udarbejdes et 

evalueringsskema indeholdende den pædagogiske sammenhæng (rutine) med nye tiltag, der sættes i 

værk. 

Som en del af vores arbejde med at skabe en evalueringskultur, er vi i gang med at implementere en feed-

backkultur, hvor målet er, at medarbejdere og leder, indgår i et læringsfællesskab kendetegnet ved åben-

hed og at personalet giver konstruktiv feedback til hinanden. Herigennem styrkes den enkeltes og gruppens 

samlede faglighed til gavn for en positiv udvikling af kvaliteten i læringsmiljøet. 

 

 

Hvordan evaluerer vi arbejdet med den pædagogiske læreplan, som skal foretages mindst 

hvert andet år? 

Her kan I fx kort beskrive, hvordan evaluering af læreplanen kan ses i forhold til jeres evalueringskultur i 

hverdagen. 

Til den toårige evaluering af den styrkede pædagogiske læreplan har vi valgt at anvende Børne- og under-

visningsministeriets der til egnede publikation. Efter vores implementering af den styrkede pædagogiske 

læreplan primo 2021, forventer vi, at 1. evaluering vil finde sted ultimo 2022/primo 2023. 

Det er intentionen, at evalueringen af den pædagogiske læreplan, bl.a. skal ske i den samlede personale-

gruppe, f.eks. på en pædagogisk dag. Fokus skal være på om vi i praksis lever op til og arbejder hen imod 

vores pædagogiske mål for læreplanstemaerne, som beskrevet i vores styrkede pædagogiske læreplan. 

Datamateriale, der skal danne grundlag for evaluering, vil være det pædagogiske personales skriftligt udar-

bejdede evalueringer af det løbende læringsgruppearbejde samt hverdagens rutiner. 

Den samlede bestyrelse er i efteråret 2020 påbegyndt en strategiproces mhp. at udarbejde en fælles stra-

tegi for områder vi ønsker at styrke samt plan for realisering af indsatser og projekter. Dele af indsatserne 

vil også have betydning for læringsmiljøet. Strategiprocessen løber frem til starten af 2. kvartal 2021, hvor 

den endelige strategi fremlægges på generalforsamling, forventeligt april 2021.  

Bestyrelsen beslutter herefter hvordan evaluering af den styrkede pædagogiske læreplan med særligt fokus 

på forældreperspektivet kan gennemføres samt hvordan datamateriale i relation hertil kan indhentes, f.eks. 

via spørgeskemaundersøgelser eller fokusgruppeinterviews.  

Hvordan skaber vi en evalueringskultur, som udvikler og kvalificerer vores pædagogiske 

læringsmiljø?  

Det vil sige, hvordan dokumenterer og evaluerer vi løbende vores pædagogiske arbejde, 

herunder sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og de tolv pædagogiske 

mål? 

Her kan I kort beskrive jeres arbejde med at etablere en evalueringskultur som en del af det daglige pæda-

gogiske arbejde. I kan fx beskrive, hvordan I arbejder systematisk med evaluering, om I arbejder med 

særlige metoder, om I arbejder eksperimenterende eller undersøgende med et særligt fokus, samt hvordan, 

hvor ofte og i hvilke fora I drøfter og reflekterer over jeres pædagogiske praksis mv. 

Arbejdet med en konkret aktivitet/bestemte læreplanstemaer i de enkelte læringsgrupper afsluttes ca. hver 

6-8 uge, afhængigt af aktivitetens indhold, formål og læringsmål samt behovet for at sikre fyldestgørende 

data til brug for evaluering af gruppens/det enkelte barns udbytte af læringsgruppearbejdet. Pædagogen 
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der står for den enkelte læringsgruppe, har ansvaret for, løbende at gøre sig notater og endeligt, at evalue-

ring laves på udarbejdet evaluerings-ark. 

Dagligdagens rutiner som f.eks. garderobe, formiddagsmad/frugt, samling/tavle, frokost, legeplads, toi-

let/bleskift m.fl. evalueres ca. hver 2. måned på et personalemøde. Der sættes fokus på én rutine ad gan-

gen. Der laves videooptagelser af den enkelte rutine til brug for observation og refleksion, som udgangs-

punkt i plenum, for at få så nuanceret et blik på hvordan (og om) læringsmiljøet i rutinen – herunder også 

pædagogens rolle og adfærd - understøtter barnets læring og udvikling, som beskrevet, indenfor de 6 lære-

planstemaer og tilhørende pædagogiske mål. Nye tiltag, justeringer mv. drøftes og besluttes af det enkelte 

stuepersonale, på baggrund af observationer og refleksioner, og der udarbejdes et evalueringsskema inde-

holdende den pædagogiske sammenhæng (rutine) med nye tiltag, der sættes i værk. 

Som en del af vores arbejde med at skabe en evalueringskultur, er vi i gang med at implementere en feed-

backkultur, hvor målet er, at medarbejdere og leder, indgår i et læringsfællesskab, hvor hver tager ansvar 

for at dele oplevelser og iagttagelser med hinanden af kollegaens faglige tilgang til det enkelte barn/grup-

pen. Der lægges vægt på en anerkendende tilgang og nysgerrig undersøgelse. Herigennem styrkes den 

enkeltes og gruppens samlede faglighed til gavn for en positiv udvikling af kvaliteten i læringsmiljøet. 

 

 

Hvordan evaluerer vi arbejdet med den pædagogiske læreplan, som skal foretages mindst 

hvert andet år? 

Her kan I fx kort beskrive, hvordan evaluering af læreplanen kan ses i forhold til jeres evalueringskultur i 

hverdagen. 

Til den toårige evaluering af den styrkede pædagogiske læreplan har vi valgt at anvende Børne- og under-

visningsministeriets der til egnede publikation. Efter vores implementering af den styrkede pædagogiske 

læreplan primo 2021, forventer vi, at 1. evaluering vil finde sted ultimo 2022/primo 2023. 

Det er intentionen, at evalueringen af den pædagogiske læreplan, bl.a. skal ske i den samlede personale-

gruppe, f.eks. på en pædagogisk dag. Fokus skal være på om vi gør det vi siger vi gør og dermed lever op 

til de pædagogiske mål for læreplanstemaerne, som vi har beskrevet i den styrkede pædagogiske læreplan. 

Datamateriale, der skal danne grundlag for evaluering, vil være det pædagogiske personales udarbejdede 

evalueringsark af det løbende læringsgruppearbejde samt evalueringsskema med nye tiltag if. til hverda-

gens rutiner. 

En arbejdsgruppe bestående af bestyrelsesmedlemmer og daglig leder har, i samarbejde med personalet, i 

perioden efteråret 2020 til juni 2021 udarbejdet en strategi for områder i Den magiske gryde der ønskes 

styrket – herunder plan for realisering af indsatser og projekter. Dele af indsatserne i strategien, som f.eks. 

styrkelse af de fysiske rammer, har betydning for læringsmiljøet. Strategien er fremlagt på generalforsamlin-

gen i juni 2021.  

Bestyrelsen beslutter i løbet af 2021/22 hvordan evaluering af den styrkede pædagogiske læreplan med 

særligt fokus på forældreperspektivet kan gennemføres samt hvordan datamateriale i relation hertil kan ind-

hentes. Der er i bestyrelsen enighed om, at evalueringen skal foregå dialogbaseret, f.eks. med afsæt i 

spørgsmål til forældrene om deres oplevelse af mødet med Den magiske gryde i hverdagen – læringsmil-

jøet, de fysiske rammer m.v.  

 

 

 


