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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 kort beskriver vores pædagogiske 
overvejelser og refleksioner med eksempler, der  
er retningsgivende for det daglige pædagogiske arbejde. 
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Ramme for udarbejdelse af den pædagogiske 

læreplan 

 
 

Den pædagogiske læreplan udarbejdes 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.  

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? 

 

Her beskriver vi kort vores stamoplysninger, pædagogiske profil og lokale forhold. Det kan for eksempel 

være børnegruppens sammensætning og forskellige forudsætninger, de fysiske rammer, geografisk 

placering og andre ting, der har betydning for vores pædagogiske arbejde. 

SpireVium Friluftsbørnehave og – vuggestue (fremover blot SpireVium) er beliggende på Esbølvej 9, lige 

midt i Sdr.Vium med en bøgeskov med kuperet terræn som nærmeste nabo. SpireVium har eksisteret siden 

2004, først som en del af Sdr.Vium Friskole men siden 2017 som selvstændig institution, da skolen lukkede.  

Da skolen lukkede, blev skolen købt af ”Kulturhuset Skolen”, og en del af skolen blev indrettet til SpireVium, 

hvor vi siden 2019 har lejet os ind i de nyistandsatte lokaler. Det har været en spændende proces at skulle 

indrette en ny institution, med de udfordringer det også har givet, da lokalerne jo har båret præg af at være 

gamle skolestuer. Vi har siden flytningen til stadighed flyttet om, for at få de bedste læringsmiljøer. Én ting er 

jo, hvad man tænker ville være en god ide, og noget helt andet er, når børnene går i gang med at bruge det. 

Så har vi flere gange set, at det, der var vores tanke, ikke nødvendigvis var børnenes. Vi har set at miljøet 

flere gange har kaldt på noget andet, end vi havde tænkt. Siden er det blevet evalueret og ændret. 

SpireVium er en friluftinstitution, hvilket i hverdagen betyder at: 

- Vi er ude hver dag hele året. Kun i slemt uvejr, bliver vi inde. 

- At vi bruger naturen som springbræt både når det handler om kropslig udfoldelse, arbejdet med san-

serne, viden om naturen, fordybelse, lege, science og samarbejde samt meget mere. Vores tanke 

er, at alt hvad man kan gøre inde, kan man også gøre ude. 

- Vi har 2, 6 personers ladcykler som vi bruger til at komme lidt længere ud i nærmiljøet, både hvad 

angår naturen, men hvor vi også har mulighed for at tage på biblioteket, på museer, på gårdbesøg 

osv. 

- At vi er medlem af ”Grønne Spirer” og har været det siden 2009. Hvert år har vi hejst ”Grønne Spi-

rer” – flaget, som er Friluftsrådets grønne mærkningsordning for dagplejere, vuggestuer og børneha-

ver. Grønne Spirer fokuserer på udeliv, natur og miljø og en grøn og sund hverdagskultur i institutio-

nerne. De sidste 3 år har vi hejst ”Spring Ud i Naturen” – flaget, som gives til de institutioner, der har 

fokus på de 18 grundbevægelser med naturen som springbræt. Vi hejser det hvert år i naturens uge 

(Naturens uge leder op til Naturens Dag, som er Friluftsrådets og Danmarks Naturfredningsforenings 

årlige mærkedag for naturoplevelser, den 2. søndag i september), som vi altid er en del af. 

SpireVium er en lille privat institution med ca. 30-40 børn fordelt på vuggestue og børnehave. SpireVium er 

opdelt i 3 grupper. Spirevippen, hvor de mindste vuggestuebørn er. Spiloppen, som er en gruppe med både 

vuggestuebørn og børnehavebørn, så overgangen fra vuggestue til børnehave bliver glidende. Og så Bøn-

nespiren, som er børnehavebørn. I vores hverdag arbejder vi meget sammen på tværs af grupperne. Fx ved 

på cykeltur at have en gruppe bønnespirer og en gruppe fra Spiloppen sammen på tur. Det betyder, at alle 

børn kender alle de voksne og hinanden. Og samværet på tværs ofte foregår i små grupper som er oversku-

elige for børnene. 
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Foruden disse 3 grupper, har vi siden 2019 haft en Fritter. Det er skolepasningspladser til de børn, der går i 

0. – 3. kl. Vi har 2 lokale skoler, vi sender børn til. Lyne Friskole og Bork skole, hvor vi har et tæt førskole-

samarbejde, men der er også indimellem børn, der starter i Nr. Nebel eller Tarm skole. 

Da SpireVium er en privat institution, betyder det, at forældrene har mulighed for at involvere sig meget i vo-

res hverdag og at de på den måde kan være med til at præge udviklingen i SpireVium. Vi har en bestyrelse 

bestående af forældrerepræsentanter samt evt. 1 der kan vælges fra SpireViums vennekreds. Ud over dette 

har vi 4-5 årlige arbejdsdage, hvor forældrene hjælper hinanden med vedligeholdelse af SpireVium. Disse 

dage er der ud over vedligeholdelsen, stor vægt på fællesskabet mellem forældrene, hvor der er tid til at 

spise og hygge sig sammen. 

I SpireVium har vi i årets løb flere forskellige arrangementer, hvor vi inviterer både forældre, bedsteforældre 

og andre omsorgspersoner med. Det er vigtigt for os, at børnenes omsorgspersoner kender til barnets hver-

dag i SpireVium, og at vi som personale har en tæt kontakt til dem, da det har stor betydning for vores fælles 

mål: 

- At vi ønsker sammen med børnenes forældre at arbejde for, at barnet udvikler sig til et selvstændigt 

og aktivt menneske, som kan indgå i socialt samspil med andre og derved skabe sig en god tilvæ-

relse.  

- at vi gerne vil ”sende” barnet videre til skolen med kompetencer til at kunne klare sig. Dvs. de skal 

være selvhjulpne. De skal kunne gøre sig sprogligt forståelige samt kunne håndtere konflikter med 

andre børn og voksne på en alderssvarende måde.  
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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 

Først forholder I jer til de fem elementer:  

▪ Børnesyn 

▪ Dannelse og børneperspektiv 

▪ Leg 

▪ Læring  

▪ Børnefællesskaber.  

I kan beskrive elementerne samlet eller hver for sig.  

 

De øvrige elementer i det pædagogiske grundlag skal ifølge loven fremgå særskilt af den 

pædagogiske læreplan. Disse elementer forholder I jer til lidt senere.  

 

Vi tror på at børn har værdi i sig selv, at børn gør hvad de skal, hvis de kan.  

Dannelse og børneperspektivet er af stor betydning, da børn udvikler sig ved selv at skulle tage 
stilling til tingene. 

Vi tror på at børnene gennem legen får en grundlæggende viden og erfaring omkring sociale 

kompetencer.  

Vi tror på at alle børn har brug for at være en del af et fællesskab, hvor de føler sig værdifulde, 

respekteret og lyttet til. 

 

Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 15 

 

Hvordan kommer de fem centrale elementer fra det fælles pædagogiske grundlag til ud-

tryk hos os og bliver omsat i vores hverdag sammen med børnene? 

 

Børnesyn: I SpireVium betyder det at være barn, at det har en stor værdi i sig selv, som det er. Det er en 

vigtig tid, hvor der skal være plads, rum og tid til at være barn, til at lege, til selv at finde på, til selv at byde 

ind med, til at kede sig, til at prøve kræfter med hinanden og omgivelserne, til bare at være, også uden en 

voksen. 

Vi ser hvert barn som et unikt og individuelt væsen med sociale, motoriske, intellektuelle og følelsesmæs-

sige kompetencer og behov. Derfor arbejder vi også ud fra en differentieret pædagogik, hvor vi tager ud-

gangspunkt i barnet. Det betyder i praksis, at når børn ikke er ens, skal de heller ikke behandles ens, men 

derimod skal de hver især mødes som den, de er og hvor de er udviklingsmæssigt. I dagligdagen har vi 

fokus på at skabe et læringsmiljø, hvor nærvær og tryghed prioriteres. Vi er opmærksomme på, hvor bar-

net er lige nu og vi møder barnet med et syn på, at barnet gør det, det skal, hvis det kan, og at vi, i samar-

bejde med forældrene, skal være dem, der hjælper barnet til at kunne.  
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Dannelse og børneperspektiv: Barnets dannelsesproces sker igennem hele dagen, da der opstår 

mange situationer i det sociale fællesskab, hvor børnene skal træffe beslutninger om, hvad der er rigtigt 

og forkert i forskellige situationer. Barnet arbejder med elementet dannelse fx i situationer som; afleve-

ringssituationer, spisesituationer, i den frie leg og under planlagte aktiviteter. Ved at deltage aktivt, prøve 

sig selv af og få respons i samspillet med andre, danner barnet et billede af ”hvem er jeg alene” og “hvem 

er jeg sammen med andre”.  

Leg: Legen har værdi i sig selv og skal være en gennemgående del af et dagtilbud (Den styrkede pæda-

gogisk læreplan – Rammer og indhold, s. 18). Vi vægter, at der skabes plads til børnenes spontane og 

selvorganiserede leg samt det pædagogiske personales rammesatte leg. Det pædagogiske personale un-

derstøtter legen ved at iagttage børnenes leg og samtidig have en opmærksomhed på det enkelte barns 

trivsel i legen. Vi har fokus på legen, da det bl.a. er i legen børnene lærer (samspillet med andre/sociale 

relationer; konflikthåndtering; gennemlever ting, de har oplevet/set; eksperimentere; fantasiudvikler osv.). 

Legen viser desuden, hvad børnene er optaget af her og nu. De voksne er tæt på legen, så de kan hjælpe 

børnene videre, hvis der er brug for det. Vi er opmærksomme på ikke at ødelægge en leg, og vi er bevid-

ste om, hvornår vi skal være en del af legen og guide børnene, og hvornår vi skal “blande” os udenom, så 

børnene kan lege uforstyrret. De voksne skal være rollemodeller og sætte lege i gang, som børnene selv 

kan bygge videre på.  

Læring: Relationerne mellem børn og voksne er af stor betydning for den læring barnet optager. Vi lærer 

sammen og den fælles læring skaber fælles erindring. At øve sig er en del af læreprocessen og den 

voksne understøtter barnets refleksion over egen læring, samt at det er okay at fejle. Hele dagen er et 

stort læringsrum – både sammen med voksne og sammen med andre børn. Den voksne har en be-

vidsthed om at der er læring i alt. Barnet inddrages i de daglige rutiner fx måltid og rengøring. Der skabes 

inspirerende læringsmiljøer, der understøtter barnets egen nysgerrighed og undersøgende tilgang. De 

voksne følger børnenes spor og bygger videre på dette.  

Børnefællesskaber: Vi arbejder bevidst inkluderende på, at alle børn får en oplevelse af at være en del 

af fællesskabet og sørger for at hverdagen tilrettelægges så børnene får små sikre succesoplevelser. Vi 

har fokus på, at alle vores grupper er små og overskuelige for at styrke relationerne børnene imellem. Vi 

er bevidste om vores position i forhold til at gå foran, bagved eller ved siden af barnet i hverdagens aktivi-

teter. Har vi et barn, som vi oplever, ikke er en del af fællesskabet, hjælper vi barnet ind i legen og giver 

barnet støtte og strategier til, hvordan det hensigtsmæssigt kommer ind i fællesskabet, men vi er også op-

mærksomme på at guide de børn, der er i fællesskabet, til at få en udenfor fællesskabet med ind i det. 

 

I vores hverdag betyder det at: 

- At vi giver børnene plads og tid til at gå ad deres egen sti, både når vi er hjemme i institutionen, 

men også på vores ture. At vi følger op på deres ideer og bygger videre på dem. At vi kan tilside-

sætte vores egne planer for at gribe deres sti. At vi er nysgerrige på at se, hvor deres sti fører 

hen. Men at vi samtidig er der til at guide og vejlede, hvis vi ser, at den bliver svær at gå ad. 

- At vi er opmærksomme på de børn, der er udenfor et fællesskab, om det er selvvalgt for at for-

dybe sig, eller fordi man ikke er velkommen, og forsøger at drage dem med ind, hvis det er fordi, 

de ikke er velkommen, fx ved at spørge, om barnet måske kunne være med i legen, hvis barnet 

havde sin mark lige ved siden af, og så hjælper vi med at afgrænse markerne, og vi hjælper fæl-

lesskabet med at lave en ramme for legen, så den kan inkludere barnet. 

- At vi lader børnene klarer konflikterne selv, så længe, vi kan se at der er god læring i det, men 

griber ind, hvis vi kan se, at det er for svær en opgave og guider dem derefter i forhold til, hvordan 

de måske kunne gøre. 
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- At vi i løbet af dagen hele tiden arbejder med, hvordan man er overfor hinanden, sproget, spiser 

pænt, siger tak for mad, bordskik, deles om legesager, snakker om forståelse for andres børn og 

deres følelser. Hente voksen, hvis andre har brug for hjælp, omsorg for andre. Vente på tur. 

- At vi, når børn stiller spørgsmål til os, sender spørgsmålet tilbage til dem med, ”ja, hvordan tror I, 

det kan løses, eller hvor tror du en regnorm bor om vinteren”, hvis det er det, de spørger om. Og 

vi tager udgangspunkt i det svar, børnene giver, og undersøger om det hænger sådan sammen. 

Måske kender vi ikke selv svaret, men så må vi sammen med barnet finde det.  

- At vi giver plads til at børn kan lege uden at vi lige præcis ved, hvad de laver og hvor de er (på 

legepladsen). Er vi på ture skal vi vide, hvor de er. 

- At vi i ugens løb arbejder på tværs af grupperne, hvor fx en gruppe fra Spiloppen er sammen med 

en gruppe fra Bønnespiren, hvilket betyder, at alle børn kender og kan føle sig trygge ved alle 

voksne, men også får relationer til alle de andre børn, men stadig i små grupper. 

- At vi giver børnene lov til at kravle så højt op i træerne, som de gerne vil. Og kan de ikke komme 

ned, så hjælper vi dem ved at kravle op og guide dem ned. Så kan de bedre selv næste gang. 

- At vi lader børnene eksperimentere og udfordre sig selv fx på ture ud i naturen, hvor de får lov at 

springe over vandløb, hvor de selv skal prøve at regne ud, hvor langt de kan springe, hvor det er 

bedst at hoppe fra og hvor stor risikoen er for, at de ikke kommer helt over og hvad konsekvensen 

i så fald kunne blive. 

- At børnene i løbet af dagen selv kan vælge aktiviteter indenfor en ramme, vi har givet. At børnene 

fx stemmer om, hvilken aktivitet, vi skal i gang med, eller hvilke legesager, vi skal finde frem. Og 

vi lader børnene selv udfylde rammen fx hvis vi skal male, så er de selv med til at bestemme, 

hvad der skal males med og hvordan de vil gøre det. 
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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? 

- At vi indretter os i små grupper, som er overskuelige for det enkelte barn og hvor der er tid til det 

enkelte barn. 

- At vi har fokus på det barn, der kommer og at det er barnet, vi siger hej og godmorgen til. Og at det 

er barnet vi snakker og har øjenkontakt med indtil vi mærker, at det er trygt ved at blive afleveret. 

Så kan man snakke med forældrene, men fokus er på barnet. 

- At vi har tid til og fokus på børnene mens de spiser. At der er tid til hyggesnak, fortælling fra bør-

nene, og at det ikke bare handler om at bliver færdig så hurtigt som mulig, så man kan få ryddet 

væk. 

- At der i spisesituationen kan bruges tid til at læse en bog, fortælle og/eller tegne (på vores white-

board) en historie. Og at børnene bliver inddraget i historien og måske selv er med til at komme 

med ideer til indholdet. 

- At der i Spiloppen og Bønnespiren er en bordformand hver dag, der har ansvaret for at hente og 

dele madkasser ud og som står for ”vejrudsigten”. 

- At vi i garderobesituationen bruger tid på at gøre børnene selvhjulpne. Der handler det ikke bare 

om at blive færdig og komme ud, men at lære at tage tøj og fodtøj på/af selv. 

- At vi i puslesituationen bruger tid på samtale med børnene. At have øjenkontakt med dem, så me-

get som man kan. At arbejde med at børnene selv kan kravle op og ned ad puslebordet og lægge 

sig på puslepladen. 

- At vi igennem aktiviteter kommer omkring sprog, motorik, sanser, kultur m.m. 

• Der arbejdes med sprog, rim og remser 

• Tale sammen og undre sammen om verden omkring os 

• At lære fungere i institutionens dagligdag 

• Sætte ord på følelsesregistret som glæde, smerte, irritation m.m. 

• Støtte børn når de fejler – sætte ord på deres følelser og at følelsen er 
okay, og komme igen (øvelse gør mester).  

• Emner, hvor vi går i dybden med noget: Science, kost, bakterier, kroppen, 

• Tegne verden omkring os. Fokus på form, farver, sanser. F.eks. tegne eller 
male i naturen 
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• Voksne rollemodeller i Børnehaven (vi begår fejl, vi siger undskyld, vi for-
klarer hvorfor vi gør/er som vi gør/er. 

• Motorik: at bruge kroppen, mærke naturen (sanser), lære navne på 
dyr/planter m.m. fx ved udeture. 

• Læringsmiljø hele dagen: fællesaktivitet om formiddagen; tilbud om efter-
middagen; fri leg; relationer 

• Tale om dato, vejr, ugedag, årstid m.m. 

• Kultur: høstfest og høstsange, juleklippedag, julefrokost, julegudstjeneste, 
sommertur, påskepynt, danse sange og sanglege. 
 

VUGGESTUE 

• Sætte ord på alt 

• Sanseleg 

• Sang og musik 

• Blive bevidst om deres krop 

• Arbejde med fin og grovmotorik, kravle, gå osv. 

• Gå fra at være hjemme ved mor og lære at være sammen med andre, at 
dele. 
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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? 

- Vi holdere forældresamtaler 1 gang om året. Og altid ca. 3 mdr. efter opstart. Hvis der er behov for 

det, er der mulighed for ekstra samtaler. Opfordre ved samtaler til Spilop- og Bønnespirerbørn at 

forældrene laver legeaftaler med de andre børn i gruppen. 

- Vi holder forældremøder 2 gange i året. 

- Fortæller på vores lukkede facebookside om vores dag med billeder og ord. 

- Tid ved afhentning af børnene at få snakket om dagen.  

- Bruger tid på at snakke med forældrene om, hvordan de derhjemme takler de forskellige situatio-

ner/udfordringer, der kan være. 

- Vores udgangspunkt er, at det er forældrene, der kender barnet bedst. Vi har respekt for foræl-

drene og deres holdninger. Er lyttende i kommunikationen med forældrene. 
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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? 

I SpireVium ønsker vi, at der skal være plads til alle børn. Vi tror på at ALLE børn er unikke og værdifulde 

og har meget at byde ind med. Men at alle ikke har de samme forudsætninger for at kunne bringe det i spil. 

Der er børn, for hvem rigtig mange ting i hverdagen er en udfordring. Her er vi nysgerrige på, hvad det er, 

de udfordres med og hvad der er baggrunden. Vi arbejder med at se bagom barnets handlinger og i stedet 

forstå dets intentioner. I den forståelse kan vi bedre ændre vores handlemønstre/rammer, så barnet oplever 

succes i hverdagen i stedet for nederlag. Vi har fokus på barnets ressourcer og bruger dem aktivt i deres 

udfordringer, dvs. at vi skaber et læringsmiljø, hvor barnet har mulighed for at bringe ressourcerne i spil, fx 

ved at lave de små grupper, hvor barnet får plads, tid og opmærksomhed.  

I vores hverdag betyder det at: 

- At børnene ikke skal passe ind i vores rammer, men at vores rammer skal passe til de børn vi har 

på givet tidspunkt. At vi hele tiden skal være på vandring sammen med børnene og være omstil-

lingsparate.  

- At vi er villige til at ændre vores procedure og evt. gruppesammensætninger for at tilgodese det en-

kelte barn. Fx hvis et barn har svært ved at rumme en stor gruppe, at vi så sammensætter en lille 

gruppe, hvor barnet kan være i så meget som muligt i løbet af dagen. 

- At vi kan ændre pladser ved spisning/garderobe, hvis udfordringen, ved den plads barnet har fået, 

er for stor. 

- At vi kan ændre vores læringsmiljøer/uderum/indretning på stuerne, så de tilgodeser den børne-

gruppe, vi har på givet tidspunkt. 

- At der er meget struktur i hele vores hverdag, så det er genkendeligt for alle.  

- At vi sætter ekstra tid af til samtaler med forældrene, hvor vi kan hjælpe hinanden med at skabe 

rammer, der minder om hinanden både derhjemme og i institutionen, samt at vi forsøger at bruge 

de samme redskaber i givne situationer. 

- At vi inddrager PPR, hvor vi kan se, at det kan være frugtbart. 
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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 børnehaveklassen? (Dette spørgsmål gælder kun dagtilbud med 

børn i den relevante aldersgruppe.) 

I SpireVium har vi et tæt samarbejde med de 2 lokale skoler i vores nærområde. Det er Lyne Friskole og 

Bork Skole. Indimellem har vi også børn, der skal til Tarm eller Nr. Nebel skole. 

For både Bork Skole og Lyne Friskoles vedkommen starter de førskole op i løbet af foråret, hvor de børn, 

der er tilmeldt skolen, kommer og er med i undervisning på skolen ca. 4-6 gange i løbet af foråret. Vi sørger 

for transport frem og tilbage og er med de første gange. En af de sidste gange er hele førskolegruppen med 

på begge skoler, så de ser hinandens skoler. 

Først på året begynder vi i SpireVium med førskoledage for førskolegruppen, hvor vi arbejder med, hvordan 

det foregår, når man går i skole. Det er meget lavpraktisk. At dagen er delt op i timer og frikvarter, at man 

skal sørge for at have et penalhus, at blyanterne skal være spidset, at der skal være et viskelæder, at man 

rækker hånden op og snakker en ad gangen. Foruden det arbejder vi med tal og bogstaver på mange for-

skellige måder.  

Vi har de sidste 2 år haft et sprogsamarbejde med Bork Sole og Hemmet Børnehus, hvor der er blevet ar-

bejdet med numeracy og literacy, inspireret af sprogkonsulenterne i RKSK. Det har været for alle førskole-

børnene og foregået gennem hele skoleåret inden børnene skulle starte i skole. Det har været et tilbud for 

børnene, hvor forældrene har skulle givet tilsagn om barnet måtte være med.  
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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 SpireVium har vi mange lokale familier. Flere af dem har landbrug. Og da vi hører til i et lille samfund, ken-

der mange hinanden og SpireVium. Og rigtig mange er gode til at kontakte os, hvis der fx skal høstes eller 

slagtes høns.  

I vores hverdag betyder det: 

- At vi ofte på vores ture kommer forbi de lokale gårde for at se deres køer og kalve. Og indimellem 

har børnene fået lov til at fodre dyr og smage på mælken direkte fra køerne. 

- At vi har været på tur til en bager i Nr. Nebel, besøger kvægfarme, set et rådyr blive parteret, be-

søgt maskinstation o. lign. 

- At vi har nogen fra bypedellerne med på vores udflugt som hjælpere. 

- At vi ved hjælp af vores cykler kommer på ture ud til biblioteker, museer og naturen i lokalmiljøet. 

- At børnene har kontakt med de personer vi møder i skoven, på byens sportsplads eller snakker 

med dem over hegnet, når de kommer forbi SpireVium. 

- At vi i kirken til julegudstjeneste. 
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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? 

Inden SpireVium i januar 2019 flyttede i helt nye lokaler, blev der brugt meget tid fra personalets side på at 

forsøge at indrette lokalerne på papiret. I dette arbejde havde vi fokus på hvilket læringsmiljø, vi gerne ville 

skabe i de forskellige rum. Hvad var mulighederne, da vi jo var begrænset/udfordret på lokalernes opbyg-

ning i forhold til, at det var gamle skolelokaler med højt til loftet, store vinduer og faste skabe. Foruden det 

skulle der installeres udsugningsanlæg for, at det kunne blive godkendt, hvilket også fyldte i rummene. Og 

hvordan kunne vi indrette vores hverdag i det ”nye” SpireVium, så vi kunne skabe et godt psykisk børne-

miljø? 

Efterfølgende har vi gentagne gange evalueret indretningen og miljøet og haft fokus på: 

- Indbød rummet til det, vi havde tænkt, eller brugte børnene det til noget helt andet? 

- Hvordan trivedes børnene i de nye omgivelser? 

- Hvilke børnefællesskaber var det med til at danne og hvordan fungerede de? 

- Hvilket læringsmiljø havde børnene selv skabt og var det i så fald ok, at børnene brugte det til no-

get helt andet? Fx en sofa, der blev brugt som tumleplads i stedet for hyggekrog. 

- Var der rum, der indbød både til ro og fordybelse, kreativitet, fællesskab og leg (også til den lidt 

mere vilde leg), så børnene havde et valg. 

- Hvordan fungerede garderoben, som var svær at ændre på fysisk? 

Og hen ad vejen er der flyttet rundt og justeret. Og hvor vi ikke har kunnet justerer rent fysisk (som fx i gar-

deroben) har vi justeret proceduren for, hvordan vi gør det, når børnene skal gøre brug af rummet. Og det 

er en proces, som vi altid er i. Også fordi vores børnegruppe ændrer sig og så må vi ændre os med. 

I forhold til udearealet er vores legeplads en gammel skolegård. Da skolen blev købt af ”Kulturhuset Sko-

len”, var planen at det hele skulle sættes i stand. Også udearealerne. Første etape har været SpireViums 

lokaler. Næste etape resten af skolen (som nu er indrettet til lokaler til fester og møder) og sidste etape er 

de udendørs lokaler, hvor man vil ansætte en arkitekt til at lave forslag til indretning i samarbejde med Spi-

reVium, Kulturhuset Skolen og andre brugere af lokalerne. Denne etape er man ikke påbegyndt endnu. 

I vores hverdag betyder det fx.: 

- Børnene går i garderoben en gruppe ad gangen (Bønnespiren deles). I Spirevippen og Spiloppen 

sætter de sig op ad væggen og efter tur hjælper personalet barnet med tøj og fodtøj. Når børnene 
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har fået deres tøj på, sætter de sig op ad væggen i gangen og går først ud, når de får lov, hvilket de 

gør nogle stykker ad gangen. 

- At vi på et tidspunkt fjernede pudekanten på vores rundsiddehjørne i Spirevippen, da børnene i 

denne gruppe var blevet så store, at de brugte hjørnet til vilde bulderlege, hvor der ikke blev plads 

til ro, hygge og læsning. Og det ønskede vi at have plads til. Da kanten forsvandt, forsvandt bulder-

legen, da der ikke længere var noget at vælte ind over. Pga. nye små og flyt af børn til en anden 

gruppe, er den igen kommet op og indbyder nu igen til ro og afslapning. 

- At vi har fået lavet en græsplæne i forbindelse med, at vores gamle pavillon (hvor SpireVium holdt 

til inden flytningen), blev fjernet og der blev et frit areal ledigt. Indtil da var der kun legeredskaber 

med sand under og gammel ujævn asfalt. Samtidig blev en kæmpe bøgehæk igen tilgængelig. 

Græsplænen har siden været flittig brugt både som skyggested, som læseplads (tæppe med bø-

ger), som fodboldbane og til vandpjaskeri. Og bøgehækken som hule, klatretræ, gemmested og 

udsigtspost. 

- At vi i hverdagen arbejder sammen på tværs af grupperne. Fx på cykelture, hvor en gruppe Spilop-

per og en gruppe Spirevipper tager på tur sammen. Dette er med til at skabe relationer på tværs af 

grupperne både børn og personale imellem, hvilket vi oplever er med til at skabe tryghed for det 

enkelte barn. Vi ser ofte børnene fortsætte relationerne når vi er hjemme igen. Samtidig skabes der 

mindre grupper samt at uderummet giver nye muligheder for læring, ro og fordybelse. 
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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. 

- At vi har fokus på små grupper, hvor der er plads og tid til det enkelte barn.  
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- At vi i vuggestuen har fokus på at barnet skal føle sig tryk og at der er tid til nærvær og fysisk om-

sorg. 

- At der er tid til at lytte til det enkelte barns fortællinger. Fx i spisesituationer, hvor resten af børnene 

lytter til fortællingen. 

- At det enkelte barn kan bruge sine ressourcer til at lytte, at fortælle, at spørge, at være nysgerrig, at 

byde ind med osv. i trygge overskuelige omgivelser i stedet for at skulle bruge dem til at holde øje 

med, passe på, råbe højt for at blive hørt o.lign.  

- At der er nærvær og øjenkontakt med det enkelte barn, både fra personalets side, men også bør-

nene imellem. 

- At alle børn drages med ind i et fællesskab, hvor de hjælpes til at samarbejde på tværs af alder, 

men også med andre børn end dem, de ellers ville have valgt. Her ser vi, at det ofte skaber nye le-

gerelationer, når de bagefter selv vælger i den frie leg. 

- At vi laver forskellige aktiviteter sammen med en anden lille gruppe, hvor det stadig er overskueligt 

også for de børn der har svært ved at rumme mange indtryk. Fx på ture med vores ladcykler, hvor 

grupperne kan være en Spiloppegruppe og en Bønnespiregruppe, så man er på tværs af alder. Her 

lærer børnene at tage hensyn til hinanden og have relationer til større/mindre børn fx ved at de 

store får et ansvar for et mindre barn på turen. 

- At vi giver tid i alle dagens timer til læring, også i de dagligdags rutiner som pusletid, spisetid, ryd 

op tid osv, så børnene kan være med til det og bliver selvhjulpne. I alle disse situationer er sproget 

også en meget vigtig faktor, hvor personalet sætter ord på alt det, vi/børnene gør fx ”nu skal du 

tage din strømpe på din højre fod” 

- At vi arbejder med bordskik: Lære at sidde til bords, synger til bords, madro, ”tak for mad, må jer 

gerne gå fra bordet?” (i vuggestuen bruger vi babytegn), skiftes til at være bordformand efter tur. 

- At vi arbejder med at vente på tur og give plads til hinanden: Række hånden op, lytte til hinanden, 

tale ordentligt og respektfuld til hinanden, alle bliver spurgt og hørt, deles om legesagerne. 

- At vi anerkender børnenes følelser og deres måder at udtrykke dem på og hjælper dem med at 

sætte ord på. For vuggestuebørnene prøver vi at sætte ord på for dem. Det er vigtigt at børnene 

ved, at der ikke er følelser, der er forbudt at have, men at der er følelser, hvor man kan have brug 

for hjælp til at takle fx hvis et barn bliver meget vred. Vi guider dem til at kunne udtrykke følelserne 

på en konstruktiv måde. 
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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. 

 

- Vi arbejder med anerkendelse: Respektere hinandens forskelligheder, taler med børnene om for-

skelligheder som ”hvad er vi gode til?” ”hvilken farve kan du bedst lide?”, italesætter gode sider, 

men også det svære/udfordringer og hvordan vi kan hjælpe hinanden med det, der er svært. 

- Bruger tid til at lytte til forskellige forklaringer ved fx konflikter, så børnene får mulighed for at sætte 

ord på deres oplevelse/følelser, og at de indbyrdes lærer at lytte til den andens forklaring og for-

holde sig til den. 

- At vi sætter ord på børnenes følelser både overfor dem selv, men også overfor de andre. ”Jeg kan 

se, at du blev ked af…”, ”Kan du se, at hun bliver ked af det nu? Hjælper dem til at lytte til hinan-

den.  

- Vi arbejder med inddragelse: Forskellige roller i en leg, invitere børnene med i voksenaktiviteter 

som rengøring, madlavning, fejning. Afstemning, medbestemmelse ift. Aktivitet. Valg mellem for-

skellige aktiviteter. Forskelligt legetøj og forskellige legemiljøer til rådighed. Fri leg, hvor børn selv 

vælger hvad de vil lege med, indenfor de rammer vi giver. Vi sætter rammer til en aktivitet (lærings-

miljø), men lader børnene selv udfylde hvordan det skal være indenfor rammen. (F.eks. vi maler – 

og børnene bestemmer selv hvordan de laver det). 
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- Vi giver børnene mulighed for at samarbejde om at løse forskellige opgaver i hverdagen. At bør-

nene her lærer, at for at opgaven skal kunne løses, er det vigtigt at lytte til hinanden, at blive enige, 

at give plads til hinanden og at inddrage alle i gruppen.  

- At de lærer at sige stop, sige fra, sige undskyld og blive venner igen. 

- At vi skaber miljøer som underbygger børnenes mulighed for at sige fra overfor andre, fx hvis de 
gerne vil have en til at gøre noget, som man ikke har lyst til. Personalet hjælper her ved at sætte 
ord på, at det er ok at sige  
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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. 

- Vi bruger sproget, sætter ord på ALT hvad vi gør. I vuggestuen gør vi brug af babytegn, for at 

hjælpe dem godt på vej med at gøre sig forståelige. 

- Vi synger meget og fortæller historier. Vi inddrager dem i historierne, hvor de selv prøver at sætte 

ord på deres forslag til historien. Vi er i dialog med børnene gennem historien. 

- Vi snakker om, hvordan man kan bruge sproget og vi hjælper børnene til at sætte ord på deres tan-

ker, ideer og følelser. Fx i legesituationer, hvor man skal sætte ord på egne ideer, eller spørge, om 

man må være med. Og lytte til hinandens forklaringer fx i konflikt, samt selv sætte ord på sin egen 

forklaring. 

- Vi har læsesofa, hvor bogskabet står lige ved. Vi tager også bøger med ud, hvor vi fx lægger et 

tæppe på græsset, hvor bøgerne er.  

- I vores små grupper bliver personalet lettere opmærksomme på børn, der ikke bruger sproget så 

meget og kan dermed sætte ind noget før. Og her bliver der også mere plads til at lytte til dem, der 

har brug for mere tid til at få ordene sagt. 

- Vi arbejder med sproget. Hvordan bruger vi sproget? Kan vi slå med ord? Hvordan kan vi opmun-

tre/rose hinanden? Hvordan kan vi tale med kroppen (kropssprog)? 
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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. 

Som friluftsinstitution bruger vi naturen som springbræt til bevægelse, men også som redskab til at bruge 

sanserne. Når man er i naturen, pirres sanserne, da man hele tiden bliver bombarderet med nye sanseind-

tryk. De syv sanser, synet, hørelsen, smagen, lugtesansen, kropsans, balancesansen og følesansen kom-

mer hele tiden i spil. Der er nye lyde, dufte og synsindtryk hele tiden og omgivelser man er i ændres. Om 

man er i skoven eller ved vandet; om det blæser og regner, eller det er stille og solen skinner; om man går i 

sand, eller på mos; om man springer over en bæk eller over en stub; om man smager på nyudsprungne 

bøgeblade eller skovsyre, laver brændenældesuppe over bål eller spiser mælkebøtter så kommer alle san-

serne i spil. 

Da naturen er foranderlig, er den fantastisk som redskab til at børnene lærer deres krop at kende. De bliver 

hele tiden udfordret på, hvad kroppen kan. Når vi er ude, har vi fokus på alle 18 grundbevægelser (Gå, 

kravle, trille, springe, klatre, løbe, krybe, balancere, snurre, skubbe, gribe, gynge, trække, svinge, hinke, 

hoppe, vippe, kaste). Hvis børnene er usikre, går vi foran så de kan se, hvordan man kan gøre det. Bør-

nene får også lov til at udfordre sig selv fx springe over et lille vandløb med risiko for at blive våde, eller 

klatre højt op i et træ, med risiko for, at vi skal hjælpe dem ned.  

Vi tror på at børnene lærer mest ved at prøve det, de selv tror, de kan. Og kan vi se at de er på vej til at 

give op, opmuntre vi dem og hjælper dem på vej. Og mislykkes det snakker vi med dem om, hvad de kan 

gøre næste gang for at det lykkes. 

Vi giver plads og rum både inde og ude til forskellige kreative aktiviteter både male, tegne, forme med for-

skellige materialer o.lign. og det, de laver bliver udstillet.  
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Vi har haft emne om kroppen, hvor vi undersøgte både hjerte, lunger, lever, mavesæk og tarme fra en gris, 

som ligner menneskers indvolde meget. Prøvede bl.a. at puste en lunge op.  

Vi bruger vores gymnastiksal, hvor vi har adgang til gymnastikforeningens redskaber, til alle mulige forskel-

lige ting. Vi laver ”jorden er giftig” baner, sansebaner hvor de skal træde på forskelligt underlag og kravle 

over/under/igennem forskellige ting, laver sanglege, balanceøvelser på bommen oa. 
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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. 

Som friluftsinstitution ønsker vi at have fokus på læring omkring naturen. Hvilke dyr lever hvor og hvordan 

fungere naturen sammen? Når vi færdes med børnene i naturen, handler det både om, at de skal lære at 

mærke naturen. At lægge mærke til den. Hvad sker der og hvorfor? Hvad kan man finde? Hvad kan man 

lege? Emner som fx fødekæden (hvilke dyr spiser hvad), årstiderne, insekter og dyrespor er vi omkring. Og 

lige nu graver vi lidt dybere med 4 forskellige dyr, som vi gerne vil vide noget mere om. Det er vigtigt for os, 

at den viden, de får, er rigtig og ikke fantasi. At de ved, at dyr ikke tænker som os, ikke har familie med mor, 

far og søskende som vi har, men at de lærer, hvordan virkeligheden er. 

Naturen ligger op til mange forundringer. Hvorfor bevæger bladene sig, når det blæser? Hvor forsvinder 

bladene hen, når de falder ned om efteråret og hvorfor falder de i det hele taget af træerne? Hvordan træk-

ker træerne vejret? Hvordan kan man lugte, at der har gået en ræv her? Hvad sker der med de døde dyr? 

Disse og mange andre spørgsmål søger vi at finde svaret på sammen med børnene, både ved at de selv 

kommer med forslag, eller vi undersøger det sammen på google eller i bøger, hvis vi som personale ikke 

har svaret, eller vi undersøger det ved at lave eksperimenter fx grave et dødt dyr ned og følge med i, hvad 

der sker. 

Naturen ligger helt af sig selv op til at børnene er eksperimenterende. Og hjernen er hele tiden på arbejde. 

Hvor langt skal jeg springe for at komme over vandløbet? Hvor tyk skal pinden være for at den kan bære 

mig og dur den, hvis den er rådden? Hvordan kan man bygge en hytte alene ved hjælp af grene uden brug 

af snor? Dette er nogen af de ting børnene i SpireVium har været omkring. Der er ingenting, der er givet på 
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forhånd og børnene får lov til at eksperimentere med naturens materialer. Og de gør brug af hinandens 

ideer og får øvet samarbejde igennem processen. 

I SpireVium bruger vi også vores ladcykler til at komme ud og opleve en anderledes natur, end den, vi har 

udenfor døren. I den forbindelse har vi udgivet en cykeltursfolder (cykelture med børnene i nærmiljøet). 

https://spirevium.dk/onewebmedia/Cykel-

ture%20med%20b%C3%B8rnene%20i%20n%C3%A6rmilj%C3%B8et.pdf 

Folderen har alle familier fået, så de kan få inspiration til ture ud i naturen i weekender og ferier. 

På vores ture både på gåben og på cykel har vi vores Krible-Krable rygsække med. Rygsækken er fyldt af 

forskellige ting til at studere naturen med. Skovle, forstørrelsesglas, kikkert, termometer, bestemmelsesdug, 

bøger om dyr og vækster div. steder mm. Vi pakker rygsækken, så der er det, vi har brug for til lige netop 

det sted, vi har planlagt at tage hen. Når vi kommer til vores bestemmelsessted, bliver rygsække pakket ud 

og børnene går på jagt fx efter insekter. Når børnene har fundet noget, prøver vi sammen at finde ud af, 

hvad det er, og hvad vi ellers kan finde af viden om det, med det vi har med i rygsækken. 

 

 

  

https://spirevium.dk/onewebmedia/Cykelture%20med%20b%C3%B8rnene%20i%20n%C3%A6rmilj%C3%B8et.pdf
https://spirevium.dk/onewebmedia/Cykelture%20med%20b%C3%B8rnene%20i%20n%C3%A6rmilj%C3%B8et.pdf
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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. 

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. 

Det er vigtigt for os i spireVium, at vi følger årets gang og holder fast i de danske traditioner. Derfor har vi 

hvert år faste planlagte aktiviteter i årets løb. Vi har bedsteforældredag med gamle sanglege, familiedag i 

Jyllands Park Zoo, sommerfest for hele familien, hvor alle børnene er med i cirkusforestillingen ”Cirkus Ba-

dutski”, juleklippedag, hvor vi henter vores juletræ i en skov tæt på os, julegudstjeneste i den lokale kirke og 

fastelavnsfest, hvor familierne også er inviteret med.  

Til cirkusforestillingen er børnene selv med til at vælge, hvad de gerne vil optræde med og er med til at 

komme med ideer til nummeret. Og selv de mindste vuggestuebørn er med på en eller anden måde. I 

denne proces snakker vi om, hvad cirkus er. Hvordan foregår det og hvad hedder de forskellige ting i et cir-

kus? Hvad skal man have på af kostumer og hvordan skal man se ud? Og børnene er også selv med til at 

lave kostumer og rekvisitter. 

Det er også vigtigt for os, at børnene lærer nærområdet at kende og dets historie. Derfor bruger vi vores 

ladcykler til at komme omkring i området både til museer, hvor vi har gåsemandens gård, vikingemuseet og 

Fahl Kro museet i Bork Havn, men også til naturen omkring os, som også har en historie at fortælle. 

I SpireVium er sang og musik en stor del af hverdagen. Hver dag synger vi til bords, men ud over det bru-

ger vi fx I-pad til at finde bevægelsessange, sange til årstiderne eller andet. Børnene er ofte selv med til at 

vælge, hvad de vil høre. Vi har også en sangkuffert, hvor børnene også her selv vælger, hvilke sange, vi 

skal synge. 
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Vi laver bålmad ca. en gang om ugen, hvor vi kommer omkring forskellige emner. Fx mad fra gamle dage. I 

den kommende tid bliver emnet ”bålmad verden rundt”. I forbindelse med dette emne rejser vi en tur rundt i 

verden. Finder en ret fra det land, finder billeder derfra. Hvordan ser de ud (hudfarve, højde), hvordan snak-

ker de, hvordan ser landet ud, deres huse osv.? Vi prøver at finde sange, vi evt. kan synge med på, laver fx 

hatte fra det land, som børnene kan have på, spiser med pinde eller med fingrene, alt efter, hvad man gør i 

det land.  

I den forbindelse er vores plan, at vi får lavet en plantekasse til hvert barn, hvor de selv kan så nogle grøn-

sager, som kan bruges til bålmaden. Plantekassen skal de selv være med til passe, vande og luge, så de 

får mulighed for at følge planters vækst samt få en forståelse for, at det kræver lys og vand for at gro. 
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Evalueringskultur 

 
 
 
 

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. 

Da vi ønsker at SpireVium hele tiden skal være i bevægelse/flytbare i forhold til de børn, vi har, er det vigtigt 

at vi ved, hvor vi er lige pt., hvordan det fungere og hvor vil vi gerne hen. For at kunne det, er det nødven-

digt at vi daglig vurdere og reflektere over vores pædagogiske praksis, så vi hele tiden kan justere praksis, 

så børnene får de optimale betingelser for at kunne trives, lære, udvikles og dannes. 

På vores ugentlige stuemøder er evaluering et fast punkt, hvor vi bruger materiale fra EVA omkring ”Evalu-

erende pædagogisk praksis”, samt ”Redskab til selvevaluering”. 

Vi har nu været i vores nye lokaler i ca. 2 år og vi ønsker i det kommende år at få lavet en børnemiljøvurde-

ring, hvor vi får mulighed for at grave dybere i forhold til, hvordan børn og forældre oplever miljøet i Spi-

reVium inde som ude. 

 

 

 

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. 

Hvert år har personalet i SpireVium en pædagogisk dag, hvor vi arbejder med den styrkede lærerplan og 

evaluere på den, så at vi på den måde sikre os at vi i løbet af 2 år har været omkring alle emner i lærerpla-

nen. 

 

 


