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Forord 3
I efteråret 2004 vedtog Folketinget en lov om
pædagogiske læreplaner for børn i dagpleje,
børn i vuggestuer, integrerede institutioner
og børnehaver.

På den baggrund blev der nedsat en arbejds-
gruppe, som udarbejdede forslag til en pæda-
gogisk læreplan. Forslaget blev godkendt af
Kommunalbestyrelsen i efteråret 2005. Der
er tale om en overordnet læreplan, som dan-
ner grundlag for de læreplaner, der efterføl-
gende vil blive udarbejdet i alle kommunens
institutioner og i den kommunale dagpleje.

Rødovre Kommune har i forvejen vedtaget to
politikker, der gælder for børneområdet. Det
er Børne- og Ungepolitikken samt Børne-
kulturpolitikken, som begge er udtryk for de
værdier, vi har for børns opvækst i Rødovre.

Den pædagogiske læreplan bør opfattes som
et praktisk arbejdsredskab og skal bl.a. ses
som et middel til at leve op til disse politikker.

Set lokalt i den enkelte institution er formålet
med en pædagogisk læreplan, at sikre funda-
mentet for, at det enkelte barn får de bedste
muligheder for en god start på livet og møde
udfordringer med gåpåmod og nysgerrighed.

Børneperspektivet er i fokus, og læringen
skal ske på børnenes præmisser – det vil sige
læring på legens betingelser.

Der har i dagpleje og institutioner altid eksi-
steret læringsmiljøer. Der er hermed skabt
en ramme for læringsrummet, hvor medar-
bejdere kan vælge mellem forskellige meto-
der, som understøtter læringsmiljøet.

Det er nu op til Dagplejen og de enkelte insti-
tutioner – i samarbejde med forældrebesty-
relserne – at formulere deres egne pædago-
giske læreplaner.

GOD ARBEJDSLYST

Erik Nielsen
Borgmester
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INDLEDNING

Mange teorier om læring er igennem tiderne
blevet udviklet og afprøvet. I Dagplejen/dag-
institutionerne er der stor tradition for, at
omtale det børnene lærer som børnenes
udvikling. Begrebet læring i sig selv har ikke
været på dagsordenen. Det kommer det nu.

Læring må forstås, som alle processer
der fører til en varig kapacitetsændring,
det være sig: 

• kropsligt 
• erkendelsesmæssigt
• følelses-, motivations- og 

holdningsmæssigt eller af social karakter,
og som ikke udelukkende drejer sig om 
biologisk modning.

I de pædagogiske læreplaner er det børne-
perspektivet, der er i fokus, hvilket indebærer,
at medarbejdergruppen også skal nytænke. 

Børneperspektivet er:

• at læring sker gennem børns 
egne erfaringer

• at læring sker, der hvor børn selv har
indflydelse og medbestemmelse, der 
hvor børnenes egne ideer bliver taget 
alvorligt, og hvor deres engagement 
og motivation bliver størst 

• at leg og læring kommer til at tage 
udgangspunkt i børnenes interesser, 
sprog og ønsker 

• at udviklingsmulighederne bliver langt 
mere mangfoldige, når der gives plads 
til børnenes egne erfaringer 

• at fælles viden skabes, når børn og 
voksne sammen går på opdagelse



Loven indeholder seks temaer, der skal arbej-
des med i dagtilbuddene og et krav om en årlig
evaluering:

1. Barnets alsidige personlige udvikling 
(personlige kompetencer)

2. Sociale kompetencer

3. Sprog

4. Krop og bevægelse

5. Naturen og naturfænomener

6. Kulturelle udtryksformer og værdier

Der skal ikke udarbejdes en pædagogisk lære-
plan for det enkelte barn, men en fælles pæda-
gogisk læreplan for grupper af børn. Det vil
sige, at der skal udarbejdes en pædagogisk
læreplan for vuggestuebørn, børnehavebørn og
en samlet pædagogisk læreplan for den kom-
munale Dagpleje. Der skal således beskrives,
hvilke erfaringer den pædagogiske læreproces
skal give børn mulighed for at tilegne sig. 

Alle seks temaer skal indgå i den pædagogiske
læreplan. Det vil sige, at der skal opstilles mål
for børns læring i relation til alle seks temaer.
Institutionen kan desuden supplere med egne
temaer.

Dagplejen/daginstitutionerne skal beskrive,
hvordan de vil arbejde med de opstillede
læringsmål, hvilke metoder anvendes, og
hvilke aktiviteter sættes i gang.

Loven og bekendtgørelsen stiller krav om, at
dagplejen/daginstitutionerne dokumenterer 
og følger op på, i hvilken grad den pædagogiske
læringsproces leder frem mod de opstillede
mål. Dette betyder, at det i endnu højere grad
bliver nødvendigt at tydeliggøre, hvordan
målene omsættes og efterleves i den pædagog-
iske praksis.

Én gang årligt skal den enkelte institutions
pædagogiske læreplan evalueres i forældre-
bestyrelserne med henblik på evt. revision.

LOVEN OM 
PÆDAGOGISKE LÆREPLANER
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Fra den 1. august 2004 er det vedtaget ved lov,
at alle dagtilbud – kommunale og selvejende
daginstitutioner samt kommunal dagpleje
– skal udarbejde pædagogiske læreplaner.

Formålet er at sikre, at alle dagtilbud arbejder
systematisk, synligt og kvalificeret med børns
læring, for derved at bidrage til at ruste alle
børn til at begå sig i livet. Endvidere er der
et ønske om, at en pædagogisk læreplan kan
bidrage til at skabe en harmonisk overgang
mellem daginstitution og skole/fritidsliv. Hertil
kommer et stort ønske om, at en pædagogisk
læreplan kan medvirke til at bryde den negative
sociale arv.

I den pædagogisk læreplan skal der beskrives
mål for læring, aktiviteter og pædagogiske
metoder. Eller som der står i lovteksten:

”….Læringsmålene er fælles overordnede mål for,

hvilke kompetencer den pædagogiske læringspro-

ces i dagtilbud skal lede frem imod…”

”Pædagogiske læreplaner i dagtilbud” er en
tilføjelse til lov om Social Service. Iflg. Service-
loven skal dagtilbuddene give børn omsorg
og fremme deres udvikling, trivsel og selvstæn-
dighed. Det er stadig det væsentligste også
med de pædagogiske læreplaner, men det nye
er, at daginstitutionerne/dagplejen skal udar-
bejde en læreplan, der er målrettet børn fra et
halvt år til skolealderen.

Med de pædagogiske læreplaner kræves
skriftlighed. I dagtilbuddenes virksomheds-
planer skal alle formulere deres mål, og på 
hvilken måde de vil tilrettelægge det pædagog-
iske arbejde for at få dem indfriet. 

GRUNDLAGET FOR 
PÆDAGOGISKE LÆREPLANER

PÆDAGOGISK LÆREPLAN6



PÆDAGOGISK LÆREPLAN8

Dagligdagen

Et godt læringsmiljø er en dagligdag, hvor
børn ses som ligeværdige partnere, hvor med-
arbejderne er gode til at lytte og respektere
børns forslag. Et miljø hvor børn er aktive, 
finder på, opstiller hypoteser, og hvor der er
mulighed for at eksperimentere og finde løs-
ninger. Dette er baseret på den grundopfattel-
se, at viden er noget den enkelte opnår alene
eller i det sociale fællesskab med andre. 

Indretning

Et læringsmiljø stiller krav til, hvordan institu-
tion og legeplads indrettes, og hvor pædagogik-
ken medtænkes i indretningen. Hvad er det,
børnegruppen har brug for lige nu? Hvilke
legemiljøer skal der være? Hvilket legetøj og
materiale skal være til rådighed? Hvordan ska-
bes et tilbud, der er anderledes end børnevæ-
relset?

Projekter

Et læringsmiljø kan lægge op til længerevaren-
de projekter, hvor der er tid til at arbejde med
forskellige emner/hypoteser. Børn og medar-
bejdere får tid og ro til fordybelse, tid til at eks-
perimentere, og tid til at bearbejde de sociale
relationer der opstår, når der arbejdes i grup-
per, og tid til at opsamle viden.

Medarbejderne

Et læringsmiljø kræver medarbejdere, der hele
tiden reflekterer over egen praksis, en kritisk
tankegang der forholder sig til eget tankesæt
og metoder. Medarbejderne skal give plads til
børnenes egne eksperimenter og være parate
til at ændre retning, hvis børnenes fokus ligger
et andet sted. 

Børn skal udfordres spørgende samtidig med,
at de også har behov for fakta på deres niveau.
Medarbejderne skal forstå at træde et skridt til-
bage og alligevel være nærværende og tilstede.
Det er medarbejdernes ansvar at udvide, per-
spektivere og problematisere børnenes oplevel-
sesrum.

9

Serviceloven fastsætter nogle værdier for det
pædagogiske arbejde. 

Fra at have været pasnings- og opbevaringsste-
der for børn (Bistandsloven) er dagtilbuddene
blevet  steder, hvor fagfolk tilrettelægger
’læringsmiljøer’ for børn.

Læring er det nye kodeord, og med de pæda-
gogiske læreplaner lægges op til en præcise-
ring af, at dagtilbuddene skal sikre, at børn
lærer noget.

Læringsmiljøet skal tage udgangspunkt 
i intentioner om at stimulere og udfordre alle
børns sanser og intelligenser med vægt på
at give børnene væsentlige, nødvendige og
interessante udfordringer med udgangspunkt
i det enkelte barn og børnegruppen.

LÆRING OG LÆRINGSMILJØER

“… de pædagogiske

læreplaner lægges op

til en præcisering af,

at dagtilbuddene skal

sikre, at børn lærer

noget …”



Generelle færdigheder

Barnet skal f.eks. selv kunne klæde sig af 
og på, selv klare toiletbesøg, kende farverne,
forstå sproglige modsætninger i praksis
(kort/lang, stor/lille). Skal desuden kunne
udtrykke sig i forståelige sætninger på seks-
otte ord, lytte til og genfortælle en historie,
kunne sidde stille og koncentrere sig samt
kunne modtage en besked alene og sammen
med andre.

Motorisk udvikling

Barnet skal f.eks. kunne kaste og gribe en
tennisbold, hoppe og stå på et ben, tælle til 
10, klippe med en saks, knappe knapper op 
og i, holde på en blyant med to fingre, tegne
et menneske m.m.

Social og følelsesmæssig udvikling

Barnet skal kunne vise hensyn til andre,
kunne lege med andre, indgå venskaber og
være i stand til at sætte sig i andres sted rent
følelsesmæssigt og selv kunne vise følelser.
Barnet skal være nysgerrige have selvtillid,
kunne skelne mellem fantasi og virkelighed 
og kunne lytte og vente på tur.

PÆDAGOGISK LÆREPLAN10

”… kunne lege med andre, indgå ven-

skaber og være i stand til at sætte sig 

i andres sted rent følelsesmæssigt og

selv kunne vise følelser …”
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Det kommunale værdigrundlag

Rødovre Kommune ønsker at fremme et udvik-
lende og forpligtende samarbejde mellem dag-
institution og skole, med henblik på at skabe
sammenhæng mellem det pædagogiske arbejde
og måden det organiseres på, således:

• at de respektive faggrupper supplerer og       
støtter hinanden

• at skolen kan bygge videre på det enkelte 
barns kompetencer

• at barnet forberedes på, og oplever tryghed 
ved, at skulle starte i skole

• at forældrene involveres i at udvikle og 
udbygge samarbejdet

De pædagogiske læreplaners 6 temaer er lige
værdifulde. Flertallet af børnene vil i et godt
læringsmiljø tilegne sig de kompetencer, som
er nødvendige for at være parat til skolestart.
Enkelte børn udvikler sig langsomt og skal
have særlig opmærksomhed. Det kan her være
nødvendigt med en ekstra indsats, et tilrette-
lagt læringsmiljø med udgangspunkt i det
enkelte barn, hvor samarbejdet i det sociale 
liv med andre vægtes højt.       

Et barns skoleparathed afhænger bl.a. af
modenhed og udvikling af kompetencer på 
følgende områder:

• følelsesmæssigt
• socialt
• motorisk
• sprogligt
• intellektuelt

I grove træk kan man sige, at barnet skal leve
op til 3 hovedgrupper af færdigheder og evner:

OVERGANG FRA BØRNEHAVE TIL SKOLE
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Det er ikke alle børn, der har de samme forud-
sætninger for at udvikle sig. Enkelte børn har
brug for større opmærksomhed fra medarbej-
dernes side, hvis det skal udvikle sig optimalt.
Der påhviler de ansatte et særligt ansvar for, at
netop disse børn får den nødvendige støtte i
deres udvikling.

Børn med særlige behov er ikke i loven defineret
som en bestemt gruppe, men kan f.eks. være: 

• børn med medfødte fysiske eller mentale 
handicaps der gør, at der skal kompenseres, 
eller at der skal tilbydes særligt tilrettelagte 
aktiviteter og rammer, for at disse børn kan 
udvikle sig bedst muligt 

• børn, hvis verbale sprog eller kropssprog fra-
støder andre, når de forsøger at komme i 
kontakt med dem

• børn, som er kontaktsvage 
• børn, der har så stor nysgerrighed og lyst 

til at udforske omverden, at det kan være 
vanskeligt for dem at fordybe sig i ét område 
ad gangen 

• børn, der har sociale og følelsesmæssige 
vanskeligheder

• børn, der ikke får støtte og opbakning 
hjemmefra

• børn med sproglige vanskeligheder, herun-
der tosprogede børn.

Børn med særlige behov har brug for ekstra
støtte og særlige rammer i hverdagen som
muliggør, at børnene bliver set, hørt og accep-
teret, som de er.

Det kræver medarbejdere, der:

• skaber et rummeligt udviklingsmiljø 
• støtter børn i at opnå bedre sociale 

kompetencer
• tilbyder børn mindre rum, en mindre 

gruppe, hvis de forstyrres af uroen i en 
større gruppe 

• arbejder struktureret, hvis det er nogle 
børns behov 

• sikrer de rigtige udviklingstilbud 
• tager udgangspunkt i, hvad det enkelte 

barn kan 
• drøfter, evaluerer og udvikler forskellige 

pædagogiske metoder.

BØRN MED SÆRLIGE BEHOV ELLER BØRN,

DER SKAL HAVE SÆRLIG OPMÆRKSOMHED

13
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”… Børn med særlige behov

har brug for ekstra støtte og

særlige rammer i hverdagen

som muliggør, at børnene bli-

ver set, hørt og accepteret,

som de er …”

PÆDAGOGISK LÆREPLAN
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Rødovre Kommunes Børne- og Ungepolitik
samt kommunens Børnekulturpolitik er gode
fundamenter for pædagogiske læreplaner.
Begge politikker indeholder elementer, der alle
indgår i de seks temaer. Det er vigtigt, at tage
et afsæt i de allerede vedtagne politikker såle-
des, at den pædagogiske læreplan forankres.

PÆDAGOGISK LÆREPLAN, BØRNE- OG UNGE 

POLITIK OG BØRNEKULTURPOLITIK I RØDOVRE

Børne- og Unge politikken Børnekulturpolitikken Pædagogisk læreplan

Børn og forældre Kultur for børn Barnets alsidige personlige
udvikling

Opvækst og udvikling Kultur med og af børn Sociale kompetencer

Selvværd Børnekultur og 
medbestemmelse

Sprog

Ligeværd Børn og kultur i byens rum Krop og bevægelse

Medindflydelse Børn, idræt og bevægelse Naturen og natur-
fænomener

Frihed og frirum Børnekultur og integration Kulturelle udtryksformer
og værdier

Alle institutioner og den kommunale dagpleje
er forpligtet til at beskrive, arbejde med og eva-
luere de 6 temaer.

Temaerne er ikke nye for dagtilbuddene. Der
er altid blevet arbejdet med disse temaer, men
ikke så systematisk, som det er påkrævet nu.

1. Barnets alsidige personlige udvikling 
(personlige kompetencer)

2. Sociale kompetencer

3. Sprog

4. Krop og bevægelse

5. Naturen og naturfænomener

6. Kulturelle udtryksformer og værdier

De 6 temaer:



Barnets alsidige personlige udvikling forudsæt-
ter en lydhør og medlevende omverden, som
på én gang vil barnet noget, og samtidig aner-
kender og involverer sig i barnets engagementer
i verden. 

I dette sociale fællesskab udvikles barnets per-
sonlighed.

Barnet skal kunne opleve mange relevante invi-
tationer til at få del i betydningsfulde sociale-
og kulturelle erfaringer.

Det sociale- og kulturelle liv skal give plads til,
at barnet kan udfolde sig som en stærk og alsi-
dig person.

Det sociale liv i dagtilbud skal give mulighed
for, at barnet oplever sig som en værdifuld del-
tager i et fællesskab.

For at skabe personlig udvikling hos barnet
arbejdes der med barnets selvværd/selvudvik-
ling, grænsesætning, fantasi, kreativitet, følel-
ser/selvtillid, stillingtagen og motivation.

PÆDAGOGISK LÆREPLAN16

at barnet får en tro på sig selv og ved, hvad det
er god til og mindre god til

at barnet får mulighed for at udforske egne 
grænser – og undertiden overskride dem

at barnets selvværd styrkes ved gensidig respekt
og ligeværdig kommunikation

at de udviklingskrav, medarbejdere opfordrer til,
svarer til barnets udviklingstrin

at barnet i dagligdagen får mulighed for at sige 
til og fra

at barnet får medbestemmelse på egen hverdag

at barnet får mulighed for gennem leg at styrke
fantasi og erfaringer

at barnet får mulighed for at udforske egne 
styrker og begrænsninger

at barnet lærer at samarbejde, løse konflikter 
og tage hensyn til andre.

at barnet hjælpes til og styrkes i at være 
nysgerrig, eftertænksom, handlende og filosofisk

at barnet styrkes til at udfordre sig selv i leg 
og udvikling

at der tilrettelægges en speciel indsats for 
det barn, der har særlige behov

at medarbejdere er nærværende og er der 
for barnet

at medarbejdere støtter barnet i at afprøve 
nye roller i samspillet med andre børn

Det betyder, at der skal arbejdes med

BARNETS ALSIDIGE 
PERSONLIGE UDVIKLING

17
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med i, og er en del af, en gruppe. Det er i fæl-
lesskabet med andre børn, at børnene oplever
styrke og forstår betydningen af at give og
opnå anerkendelse.

I forhold til omverden er udviklingen af de
sociale kompetencer især vigtige i forhold til
evnen til nysgerrigt at udfordre og bidrage 
til fællesskabet med andre børn og voksne.

I forhold til andre mennesker skal børn have
mulighed for at forpligtige sig og tage et ansvar.

anerkendende og respektfulde relationer

at børn får mulighed for at danne nye venskaber,
på tværs af stuegrupperne

børns følelsesmæssige udtryk

at børn skal lære at samarbejde og løse konflikter 
og tage hensyn til hinanden

at børn skal hjælpes til at udforske egne styrker 
og begrænsninger

at børn lærer at indgå i dialog og samspil med andre

at børn inddrages og opmuntres til at være aktive 
deltagere i fællesskabet

at tilrettelægge en speciel indsats for de børn,
der har særlige behov

at medarbejdere opstiller rammer og inspiration til 
lege som læreprocesser for børn

at medarbejdere forholder sig til hvordan mobning 
i institutionen undgås

at medarbejderstyrede aktiviteter medtænkes som en
bevidst mulighed for at styrke de sociale kompetencer

Det betyder, at der skal arbejdes med

Børn tilegner sig sociale kompetencer, når de
i dagligdagen indgår i forskellige sociale fælles-
skaber f.eks. i venskaber, grupper og kulturer.
De vigtige elementer i social kompetence er:

Empati – evne til tilknytning 
– sociale færdigheder

Social kompetence betyder, at barnet kan
gebærde sig og kommunikere med andre. 
Det skal i løbet af sin vuggestue- og børnehave-
tid opnå en vis forståelse og erkendelse af sig
selv og andre. 
Det skal tilegne sig kulturens/samfundets nor-
mer for samvær og samspil mellem mennesker,
så det efterhånden bliver en personlig egenskab
hos den enkelte at være social, hjælpsom, hen-
synsfuld og sympativisende.

Barnet skal lære at lytte til andre, kunne føle
og udtrykke empati, kunne ”se hinanden”,
kunne sige til og fra og kende til de demokra-
tiske værdier.

Når børnene udvikler deres følelsesmæssige
ressourcer, får de en større selvindsigt og 
større forståelse for egne og andres følelser.
Dette er kilden til en klar og respektfuld
omgang med andre og til at nå egne mål.
Børnene har ret til at spille en ansvarlig og
medskabende rolle i deres eget liv. Inden der
træffes beslutninger vedrørende børnene, skal
de i videst muligt omfang inddrages i beslut-
ningsprocesserne, tages med på råd og høres.

Det er vigtigt, at børnene støttes i at danne 
venskaber og lære hvordan man kommer 

SOCIALE KOMPETENCER

19
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at børn udvikler ordforrådet

at børn støttes til at udvikle deres begreber 
og deres interesse for det skrevne sprog

at børn får kendskab til skriftsproget og 
eksistensen af tal og bogstaver

at børn får historier oplæst, og at der skabes
mulighed for, at barnet arbejder med egne
historier

at børn får støtte fra medarbejdere til at kom-
munikere med andre børn og voksne via mimik,
tale- og kropssprog

at børn får kendskab til, og mulighed for, at 
eksperimentere med pjattesnak, rim og remser

at børn får adgang til brug af computer med
medarbejderes hjælp 

at der tilrettelægges en speciel indsats for 
de børn, der har særlige behov

at børn får mulighed for at lytte og lege 
med musik 

at medarbejdere støtter børn i at tilegne sig 
strategier i forbindelse med at skabe kontakt 
og forståelse

at medarbejdere støtter børn i at sætte ord 
og begreber på det, der foregår i dagligdagen

at medarbejdere lærer børn at anvende sproget
til problemløsning, til regulering af andres og eget
adfærd, og til sammen med andre at ændre egen
og gruppens situation

at medarbejdere skaber et sprogstimulerende
miljø

Det betyder, at der skal arbejdes med
Igennem de mange sprog, som eksempel 
nonverbalt sprog, talesprog, skriftsprog, tegn-
sprog, kropssprog og billedsprog/musiksprog,
kan børnene dels udtrykke egne tanker og
følelser, og dels blive i stand til at forstå andres.
Børn udvikler og fastholder egen identitet og
selvfølelse ved at udtrykke sig.

Sproglig kunnen og kreativitet er alfa og omega
i vores samfund. Det at kunne kommunikere,
udtrykke og forklare sig, er vigtigt. 

Sproget er et fundament for læring. Det at
kunne kombinere forskellige former for sprog,

eller erstatte det ene sprog med det andet gør,
at børn med verbale handicaps gives en chance
for at være med. 

Børn skal have mulighed for at udvikle sprog
gennem alle hverdagens aktiviteter, og de skal
støttes til sproglig kreativitet. 

Børn skal støttes i at udvikle deres nysgerrig-
hed og interesse for tegn, symboler og skrift.
De skal have adgang til forskellige kommuni-
kationsmidler.

SPROGLIGE KOMPETENCER
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at styrke barnets kropsbevidsthed ved at krop-
pen udfordres/stimuleres. Det være sig fysiske
som psykiske udfoldelsesmuligheder

at styrke børns bevægemønstre, således at 
de kan frigøre ressourcer til andre formål

at have respekt for kroppens alsidige sprog 
og lytte til det, børn fortæller med kroppen 

at give børn rum og mulighed for at udfolde sig
og eksperimentere med kroppen, og lade dem
være aktive i deres egen læringsproces i interak-
tion med andre børns selvhjulpenhed, såsom af-
og påklædning, toiletbesøg, håndvask, personlig
hygiejne, borddækning m.m.

at styrke børns ernæringsmæssige sundhed ved
morgenmad, frokost, frugt, børnefødselsdage og
fester

at sang og musik indgår som integreret del 
af aktiviteterne

at børns fysiske og psykiske rammer stimulerer
dem til at tage initiativer og være engagerede

at styrke børns legekompetencer via indretningen
af grupperum og legeplads

at tilrettelægge en speciel indsats for de børn,
der har særlige behov

at medarbejdere anerkender, at børn har brug 
for fysisk udfoldelse og overvejelser om, hvad
børn må og ikke må, både inde og ude

Det betyder, at der skal arbejdes med
Ganske tidligt lærer barnet gradvist at mærke,
mestre og udtrykke sig gennem en levende
krop, ved at gribe, pege, kravle, gå, tale, synge,
lege, læse og skrive. 

Et barn i 0-6 års alderen er meget i bevægelse
og lærer ved hjælp af kroppen og sanserne.
Kroppen er et redskab for barnet, og den
motoriske udvikling måles af barnet selv og 
af andre.

Barnets bevægelse/leg kan for os se rodet og 
kaotisk ud, men skaber en ny måde at forholde
sig til leg og omgivelserne på.

Ved at prøve sig selv af, og ved at prøve kræfter
med tingene i sin verden, oplever barnet sin
egen kunnen og sin egen krop.

KROP OG BEVÆGELSE
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Naturen
at børn får en begyndende forståelse for 
sammenhænge i naturen

at børn får opbygget relationer til dyr, planter 
og respekt for naturen

at der gives børn mulighed for erfaringer 
med vand, ild, jord og luft

at børn får kendskab til naturområder i Rødovre 
Kommune og nærmeste omegn

Naturfaglige
at tal og talrækkefølge indgår i børns dagligdag 
på en relevant måde

at børn får mulighed for at arbejde med måle-
stoksforhold, vægtbegreber og geometriske 
figurer 

at give børn mulighed for at opdage mønstre 
og strukturer 

at udvikle børns geografiske begreber som by,
land, bjerge og dale

Naturfænomener
at børn får mulighed for at kende til tordenvejr,
regnbuer, frost/is og luftspejlinger 

at der i dagligdagen indgår vejr og vind 
i naturlige dialoger 

at astronomi som fuldmåne/nymåne, sol- og 
måneformørkelse, stjernebilleder m.v. indgår 
i børns begyndende viden om universet.

at børn møder engagerede medarbejdere,
der ved, hvor de kan søge viden

at medarbejdere giver børn plads til mulighed for
at fordybe sig i udvalgte emner

at medarbejdere tilrettelægger en speciel indsats 
for de børn, der har særlige behov.

Det betyder, at der skal arbejdes med
At bruge naturen som både psykisk og fysisk
frirum fra den tidligste barndom, danner
grundlaget for en varig interesse, kendskab,
respekt og ansvarlighed for natur og miljø.
Børn skal opleve naturen som et sted, hvor der
er mulighed for leg, frirum og oplevelse af de
forskellige årstider, hvor fantasien kan udfolde
sig og være kilde til æstetiske oplevelser.

Børn skal erfare naturen med kroppen og alle
sanser. De skal opleve glæde og udvikle
respekt gennem forskellige alderssvarende 

aktiviteter med mulighed for at tilegne sig
mange forskellige erfaringer med natur, natur-
fænomener og miljø.

Børnene skal møde naturen sammen med nys-
gerrige medarbejdere, der tager børns spørgs-
mål alvorligt, og som giver mulighed for at eks-
perimentere og undersøge sammenhænge, for
at finde svar på de spørgsmål der opstår, når vi
færdes i naturen.

NATUREN OG NATURFÆNOMENER
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at børn igennem året får alsidig inspiration til at
udvikle forskellige kulturelle udtryksformer 

at børn oplever kunst og kultur og får mulighed
for at improvisere, omforme og eksperimentere 

at børn får indflydelse på egen hverdag, at der
lyttes til deres ønsker og behov, og at deres
ideer mødes med åbenhed

at børnelitteratur, film, teater, sang, musik, billeder
og faglitteratur i forskellige genrer, står til rådig-
hed for oplevelser og inspiration

at de daglige rutiner ind imellem brydes for sær-
lige kunstneriske arrangementer og udflugter 

at der gives mulighed for at arbejde med forskel-
lige materialer og redskaber, således at oplevelser
kan udtrykkes i praksis, herunder også compute-
re med spille-, tegne-, male- og skrivemuligheder

at børns kreative talenter udvikles og støttes, og 

at fantasien udfordres i arbejdet med kunstneri-
ske udtryksformer 

at tilrettelægge en speciel indsats for de børn,
der har særlige behov

at børn møder medarbejdere, der kan inspirere
og udfordre dem i mødet med det kunstneriske

Det betyder, at der skal arbejdes med
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At opleve kunst, kultur og udfolde sig kreativt,
er af stor betydning for det enkelte menneskes
personlige udvikling og livskvalitet. Viden,
oplysning og oplevelser er udgangspunkt for
en ligeværdig dialog med omverdenen og vig-
tige forudsætninger for at kunne fungere som
borger i et demokratisk samfund. 

Ved at skabe mulighed for at kunst og kultur
bliver en naturlig del af barnets hverdag, frem-
mes de optimale betingelser for en opvækst,
hvor kultur er en integreret del af børns hverdag.

Det er vigtigt, at børn møder medarbejdere,
der støtter dem i at eksperimentere og afprøve
sig selv i mange kulturelle udtryksformer. 

At børn udvikles til at være nysgerrige over
for andre måder at opleve verden på. 

Børn skal have adgang til forskellige materialer,
redskaber og moderne medier til at bearbejde
oplevelse af forskellige kulturudtryk. Børn skal
tilbydes kulturel kvalitet, herunder udtryksfor-
mer, der passer til deres alder, udviklingstrin
og baggrund. 

De skal have mulighed for at deltage i kulturelle
traditioner og lokale kunstneriske tilbud som
teater, sang, musik, dans, arkitektur og udstil-
linger. 

KULTURELLE UDTRYKSFORMER



Inden dokumentation/evaluering påbegyn-
des, skal der tages stilling til indfaldsvinklen
til dokumentationen og til perspektivet.

• Vil man dokumentere børneperspektivet?
• Vil man dokumentere pædagogens 

perspektiv?
• Vil man dokumentere processerne frem

til produktet med børnene?
• Vil man dokumentere effekten af det 

man gør, eller har gjort?

I den forbindelse er det vigtigt at diskutere
sig frem til en definition af begreber som leg,
læring, udvikling, trivsel m.m., så man doku-
menterer ud fra en fælles ramme.               

En gang årligt skal den enkelte institution/dag-
plejeformidlings pædagogiske læreplan evalueres
med henblik på evt. revision. Alle institutioners
og den kommunale dagplejes virksomhedsplan,
med en beskrivelse af deres læreplaner, fore-
lægges Børne- og Skoleudvalget.

PÆDAGOGISK LÆREPLAN28

Kommunalbestyrelsen og forældrebestyrelsen
skal godkende den pædagogiske læreplan. 

Rødovre Kommune har valgt at udarbejde en
overordnet pædagogisk læreplan, som Kom-
munalbestyrelsen godkender. Den overordnede
pædagogiske læreplan skal danne grundlag for
den enkelte institutions og dagplejeformidlings
egne pædagogiske læreplaner. 

Den enkelte daginstitution og dagplejeformid-
lingen får dermed en ramme, som de er forplig-
tet til at anvende, når den lokale pædagogiske
læreplan udarbejdes. Denne aktive pædagogi-
ske læreplan skal godkendes i forældrebesty-
relsen.

Den enkelte institution/dagplejen eller forvalt-
ningen kan et år mere specifikt vælge at arbejde
med et af de 6 fokusområder.

Af de kommende virksomhedsplaner, der god-
kendes og evalueres i Børne - og Kultur-
forvaltningen, skal det fremgå, hvordan den
enkelte institution/dagpleje arbejder med en
pædagogisk læreplan. 

Evaluering af pædagogisk udvikling kan være
svært at sætte på formler. Men det er ikke
svært at udarbejde en pædagogisk plan for,
hvad børnenes skal have mulighed for at
kende, opleve, erfare, og hvordan årets pæda-
gogiske arbejde tilrettelægges. Det nye bliver,
at der stilles langt større krav til dokumenta-
tion, til brug for den evaluering, der skal fore-
tages i forældrebestyrelsen.

Dokumentation for det pædagogiske arbejde
har to formål

1. medarbejdergruppen dokumenterer og 
vurderer egen praksis og muligheder for 
forbedringer

2. den pædagogiske praksis kan vises frem 
til brugere, forvaltning og politikere 

Der findes mange dokumentations- og evalue-
ringsmetoder. En evalueringskultur skal på sigt
skabes til brug for den enkelte institution/dag-
plejeformidling.

GODKENDELSE OG EVALUERING 
AF LÆREPLANEN
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