
Sådan arbejder vi med læreplaner i  
Storkeredens Børnehus 

 
For at understøtte servicelovens formålsbestemmelse, samt for at sætte større fokus på 
dagtilbuddenes kvalitetsudvikling, dokumentation og læring, fremsatte regeringen i 2004 lovkrav 
om, at alle kommunale dagtilbud skulle arbejde med pædagogiske læreplaner. 
 
Hermed blev det vedtaget, at et hvert barn, der har sin daglige gang i et af Danmarks mange 
dagtilbud, bl.a. via de pædagogiske læreplaner, skal sikres, som minimum at have haft mulighed for 
at opnå læring indenfor følgende seks læreplanstemaer: 
 

• Barnets alsidige personlige udvikling 

• Sociale kompetencer 

• Sprog 

• Krop og bevægelse 

• Natur og naturfænomener 

• Kulturelle udtryksformer og værdier 
 
Således skal barnet ud fra temaerne lære om sig selv og bruge sig selv, men barnet skal i høj grad 
også lære om den kultur det er en del af. Således inddrager den pædagogiske læreplan helheden 
omkring barnet og samtidig fordrer den, at det enkelte barn sættes ind i denne helhed. 
 

Vores forståelse af definition af læringsbegrebet 
Vi forstår barnets læring som en kontinuerlig proces idet læringen foregår hele tiden. Fordi vi 
mener at læringen sker som en bevidst og ubevidst proces, bliver hele læringsmiljøet centralt for 
barnets mulighed for læring. 
 
Børnehavebarnet lærer gennem deres leg. Det er gennem legen de tilegner sig viden, færdigheder og 
erfaringer om den verden, de er en del af. 
 
Vi mener at det er den voksnes ansvar at skabe gode læringsmiljøer, og herved optimere barnets 
muligheder for at udvikle sine kompetencer. 
 
Den voksne skal således, afhængig af læringssituationen, gå foran for at vise, gå ved siden af for at 
støtte og gå bagved for at sikre barnet i dets læringsproces. 
 

Den pædagogiske læreplan – et supplement 
Vi anser den pædagogiske læreplan med planlagte aktiviteter, som værende et supplement til det 
aktive liv børnene udlever spontant i deres hverdag i institutionen. 
 
Vi mener, at den pædagogiske udførelse af læreplanen, skal tage sit afsæt i hverdagens aktuelle 
fokuspunkter. Vi mener, at opgaven ligger i at gribe disse fokuspunkter og udarbejde spændende 
læringsmiljøer ud fra disse. 
 



Pædagogiske læreplaner er ikke i udgangspunktet planer for det enkelte barn i institutionen. 
Læreplaner er tænkt som et værktøj, der skal være med til at synliggøre de læringsmiljøer alle børn i 
de enkelte dagtilbud indgår i.  
 
I Storkeredens Børnehus bruger vi de pædagogiske læreplaner som et værktøj til at analysere egen 
praksis og til at sikre kvalitative, synlige mål i vores pædagogiske arbejde med børnene. 
 
Børn vil læring og vi arbejder ud fra den overbevisning, at det er til støtte for denne proces, at den 
pædagogiske læreplan skal gøre sig gældende. 
 
Børnene skal have tid og rum til at udforske det de støder på og interesserer sig for og vi vil i 
institutionen, ud fra de pædagogiske læreplaner, udfordre børnenes nysgerrighed ved at skabe 
situationer og stille spørgsmål, der skaber grobund for ny læring. 
 

Dokumentation af den pædagogiske læreplan 
Vores udgangspunkt for at lave dokumentation er, at vi herved beskriver og fastholder situationer i 
hverdagens pædagogiske læreprocesser.  
Vi mener grundlæggende, at målet for dokumentation af de pædagogiske læreplaner er, at denne 
skal danne grundlag for en efterfølgende evaluering af en given proces. 
 
Et vigtigt aspekt i dokumentationen er, at dokumentationsniveauet er tilpasset de forhold, vi udøver 
vores pædagogiske praksis under. 
 
Dokumentation er et bevis på at ”noget er sket”. Ikke alt skal dokumenteres og derfor vil vi løbende 
udvælge og vurdere, hvad der er relevant at dokumenter, hvordan, hvorfor og til hvem. 
 
For os er det vigtigt at gøre sig klart, at dokumentationen altid skal rettes mod omdrejningspunktet i 
det pædagogiske arbejde: børns trivsel, læring og udvikling. 

 

De dokumentationsformer vi i Storkeredens Børnehus anvender er som følger: 
 

Den mundtlige dokumentation 
Vi anser den faglige samtale mellem ansatte i institutionen som værende et vigtigt redskab i 
dokumentationsfasen. Gennem samtale får vi mulighed for at lytte og mærke efter, om det der 
bliver sagt og hørt er det der skal siges og forstås. Herved kan vi afklare og justere 
dokumentationen, således at der kan stilles skarpt på det væsentlige i dokumentationen. 
 
Ligeledes samtaler vi også i dokumentations øjemed, med børn og forældre. Samtalen med børnene 
kan eksempelvis foregå som en afklarende kommunikationsproces, hvor begge parter (barn såvel 
som voksen) kan gå beriget ud af samtalen – begge parter er blevet afstemt om hvorvidt processen 
holdt stik i forhold til fokuspunkt/procesmål. 
 
Samtalen kan også være en guidning af barnet til at formidle det oplevede til andre børn og voksne. 
Spørgsmålet som hvem, hvad og hvor, styrker barnet i dets formidling og har udgangspunkt i og 
fokus på barnets faktiske oplevelse. 
 
Også gennem vores daglige kontakt med forældrene, dokumenterer vi gennem samtalen/fortæl-
lingen, de pædagogiske processer vi sammen med barnet har oplevet. 



Skriftlig dokumentation  
Hver gruppe i institutionen har en opslagstavle hvor læreplansarbejdet skriftligt og via billeder 
bliver dokumenteret. Denne form for dokumentation er både informativ og dokumenterende over 
for institutionens brugere.  
 

Visuel dokumentation 
Forskellige former for fotos, udstillinger og plancher vil jævnligt udsmykke vores institution. Dette 
for at dokumentere en given pædagogisk proces, men dog altid med det til delmål, at skabe en 
spændende og personlig institution, hvor barnet kan kende sig selv igen og inspireres til nye afsæt 
til læring og udvikling. 
 
Ved at anvende denne form for visuel dokumentation, mener vi herved at vi giver barnet et 
læringsmiljø, hvor barnet er sat i centrum. Det er barnets oplevelser der udsmykker institutionen og 
samtidig gøres udsmykningen til vores dokumentation af vores arbejde med den pædagogiske 
læreplan i institutionen.  
 

Børn med særlige behov 
Jævnført med institutionens værdisæt, søger vi at tage udgangspunkt i det enkelte barns ressourcer, 
potentialer og initiativer. Vi ønsker at skabe et læringsmiljø, som er stimulerende for alle børn. Børn 
med særlige behov indgår således i dagligdagen på lige fod med husets øvrige børn. 
 
Betegnelsen ”børn med særlige behov” rummer alt fra et konkret handicap, børn med sproglige 
udfordringer, til børn, der pga. skilsmisse, dødsfald eller lignende, i en periode kan have det svært. 
 
Vi er bevidste om, at børn med særlige behov i perioder kan have brug for en tættere kontakt til én 
bestemt voksen. 
 
Vi har i perioder børn der har brug for at indgå i mindre grupper af børn. Derfor har vi aktiviteter 
målrettet en lille gruppe børn – eks. med fokus på sproglig- eller motoriskudvikling. 
 
Hvis vi vurderer at barnets behov for støtte er større end vi i institutionen, ressource- eller 
kompetencemæssigt, kan tilgodese, kontakter vi, med samtykke fra barnets forældre, Pædagogisk 
Psykologisk Rådgivning (hvor eks. talepædagogerne henhører) eller vi taler med familiens 
sundhedsplejerske. 
 

Læreplanen i praksis  
Når vi taler om læreplaner i Storkeredens Børnehus vil tage udgangspunkt i den allerede 
eksisterende pædagogiske praksis som vi i institutionen udfører dagligt. Det er vigtigt for os at 
pointere, at der i så godt som alle aktiviteter typisk er op til flere elementer fra læreplanstemaerne 
der bliver udviklet hos barnet gennem den enkelte aktivitet (se eksempler). 
 
Hen over året, arbejder vi perioder med et eller flere konkrete læreplanstemaer. Således vil vi 
eksempelvis i 2013 have fokus på temaerne ”Sprog”, ”Social kompetence og ” Natur og 
naturfænomener”. 
 


