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Forord 
Prærien – Aulum Kristne Daginstitutions pædagogiske læreplan er, som loven kræver, udarbejdet med 

udgangspunkt i det pædagogiske grundlag, seks læreplanstemaer samt mål for sammenhængen 

mellem det pædagogiske læringsmiljø og børns læring. 

Det vil fremgå, hvordan vi hele dagen etablerer et pædagogisk læringsmiljø, der med leg, planlagte 

vokseninitierede aktiviteter, spontane aktiviteter, børneinitierede aktiviteter samt daglige rutiner giver 

børnene mulighed for at trives, lære, udvikle sig og dannes. 

Arbejdet med det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø i Prærien integreres i det pædagogiske 

arbejde med etablering af pædagogiske læringsmiljøer. Børnemiljøet vurderes i et børneperspektiv, og 

børns oplevelser af børnemiljøet inddrages under hensyntagen til børnenes alder og modenhed. 

Det er beskrevet, hvordan dagtilbuddet samarbejder med forældrene om børns læring, hvordan 

dagtilbuddet inddrager lokalsamfundet i arbejdet med etablering af pædagogiske læringsmiljøer for 

børn, samt hvordan der i den ældste børnegruppe i dagtilbuddet tilrettelægges et pædagogisk 

læringsmiljø, der skaber sammenhæng til børnehaveklassen. 

Det vil fremgå, hvordan det pædagogiske læringsmiljø tager højde for børn i udsatte positioner, så 

deres trivsel, læring, udvikling og dannelse fremmes. 

Det vil blive udfoldet, hvordan det pædagogiske læringsmiljø understøtter børns brede læring, 

herunder nysgerrighed, gåpåmod, selvværd og bevægelse, i forhold til og på tværs af følgende 

temaer: 

▪ Alsidig personlig udvikling 

▪ Social udvikling 

▪ Kommunikation og sprog 

▪ Krop, sanser og bevægelse 

▪ Natur, udeliv og science 

▪ Kultur, æstetik og fællesskab 

Læreplanen indeholder nogle overordnede relevante refleksioner over og eksempler på, hvordan det 

pædagogiske læringsmiljø i dagtilbuddet inddrager børnenes perspektiv og børnefællesskabet. 

Læreplanen beskriver, hvordan der tages højde for den konkrete børnegruppes sammensætning og 

børnenes forskellige forudsætninger og behov. Eksemplerne er retningsgivende for personalet i det 

daglige pædagogiske arbejde med børnene. 

Vi glæder os over at arbejde med implementeringen af den pædagogiske læreplan i institutionens 

dagligdag, og det er vores intention at vi, i samarbejde med børn og forældre, bruger den 

pædagogiske læreplan som et arbejdsredskab og en dokumentation på, hvad vores pædagogiske 

praksis går ud på.  

 

 

 

 

Hielke Wiersma 

Formand for bestyrelsen 

 Henrik Thoftgaard 

Daginstitutionsleder 

 

Pædagogisk læreplan 

2019 - 2021 
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Præsentation af daginstitutionen 
Prærien - Aulum Kristne Daginstitution er en privat uafhængig daginstitution med hjemsted i Herning 

Kommune. Daginstitutionen er oprettet i april 2012 af en forældregruppe med tilknytning til Aulum 

Kristne Friskole, og daginstitutionen står i tilslutning til og samarbejder med Aulum Kristne Friskole.  

Daginstitutionen fungerer som ”privat leverandør af dagtilbud” godkendt af Herning Kommune, og vi 

driver dermed daginstitution i overensstemmelse med nugældende dagtilbudslov. Prærien er indrettet 

i 630 m2 tidssvarende og fremtidssikrede rammer, og faciliteterne er godkendt til 60 børnehavebørn 

og 15 vuggestuebørn. Vi ønsker dog en årsgennemsnitlig normering på 45 børnehavebørn og 12 

vuggestuebørn. 

Det er Præriens vision, at børnene gennem dagligdagen møder kristendommen som en naturlig del af 

deres hverdag og af årets rytme, og at de tager det med som et grundlag i deres fremtidige liv. 

Vi vil stræbe efter at inspirere børns fantasi, og at ”Prærien” med sine store vidder og ”høje himmel” 

giver god plads til fantastiske oplevelser og gode udfordringer, der udruster børnene til at ”indtage 

nyt land”.  Daginstitutionens pædagogiske praksis og personalenormering vil altid forsøge tilgodese 

nærhedsprincippet og således sikre at nærhed, omsorg, trivsel og tryghed kommer til udtryk. Samtidig 

skal det udtrykkes, at det er naturligt, at livet leves i respekt og ydmyghed over for, at børn skal 

udfordres på hver deres måde, og at det kræver tid, rum, spontanitet og gode forbilleder.  

Præsentation af bestyrelsens ønsker og visioner 
Det er bestyrelsens vision, at Prærien til stadighed må være et attraktivt kvalitetstilbud til børn og 

deres forældre. I kraft af stor faglig professionalisme og høj grad af nærvær, ønsker vi, at Prærien 

varetager pasningen af vores børn, så både vores børn og vi, som forældre, føler os trygge. Vi ønsker 

derfor at prioritere en god personalenormering og et børnetal, der afspejler dette ønske, og hvor alle 

bliver set og mødt –hver dag. Vi ønsker, at børnene i Prærien møder kristendommen som en naturlig 

del af hverdagen og livet. Vi ønsker, at de kristne værdier og den høje faglighed komplimenterer 

hinanden i den praksis, der er i Prærien. 

Det er vores vision at børnene, gennem deres liv på Prærien, bliver fortrolige med sig selv, hinanden 

samt naturen og det omkringliggende samfund. Vi ønsker, at børnene og personalets dagligdag er 

præget af godt samarbejde både i personalegruppen, personale-barn samt personale-forældre. 

Personlig kontakt vægtes højt. Prærien skal være et trygt og rart sted for børn, forældre og personale, 

et sted med god stemning, hvor enhver føler sig velkommen og har lyst til at være. 

Det er vores vision, at forældregruppen føler ejerskab og viser engagement for Prærien og bidrager 

med de ressourcer, de har til rådighed. Vi ønsker, at Præriens mange kvaliteter bliver kendt i 

lokalområdet, således at Prærien er et dagtilbud alle forældre vil tage op til overvejelse at benytte sig 

af. Vi ønsker endvidere at leve op til vores forpligtelser på et godt samarbejde med Aulum Kristne 

Friskole på alle områder, hvor det er naturligt. 

Det er visionen, at der er gode, tidssvarende rammer både inde og ude samt at prærien skal være et 

godt sted at arbejde, og hvor personalet tilbydes efter- og videreuddannelse efter ønsker og behov 

således at den professionelle ballast til stadighed styrkes og udvikles.  
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Indledning 
Det er intentionen, at Præriens pædagogiske læreplan skal fungere som et pædagogisk redskab, der 

via korte, relevante pædagogiske overvejelser, refleksioner og eksempler skal skabe en klar fælles 

retning for det pædagogiske arbejde, der foregår i Prærien, herunder sikre, at den intenderede 

pædagogik er til stede hele dagen og i alle aktiviteter, rutiner med børnene mv. Læreplanen 

indeholder mål for, hvordan børn skal have mulighed for at udfordre sig via Præriens pædagogiske 

praksis. I Præriens pædagogiske læreplan beskriver vi hvordan den pædagogiske målsætning influerer 

hvert af de seks læreplanstemaer, samt overvejelser om mål, metoder og aktiviteter i tilknytning til 

dem. Læreplanen beskriver også den pædagogiske praksis i forhold til børn med særlige behov i 

henhold til de seks temaer. Endvidere er der beskrevet overvejelser omkring dokumentation og 

evaluering. 

Vi er meget opmærksomme på, når vi planlægger vores aktiviteter, at vores børnegruppe rummer 

forskellige aldersgrupper og at børnene har forskellige ressourcer. Dette har betydning for de mål, 

som stilles til de enkelte grupper. De enkelte børn skal opleve mål/forventninger, som de kan mestre 

og som samtidig udfordrer dem.  Endvidere er det vigtigt, at vi viser det enkelte barn, at det er 

betydningsfuldt i sig selv og for fællesskabet.  Vi arbejder med, at børnene er og oplever sig som en 

del af fællesskabet i alle sammenhænge og vi har derfor ikke et særskilt afsnit om inklusion.  

Dagtilbudsloven 

▪ Dagtilbud skal fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse gennem trygge og 

pædagogiske læringsmiljøer, hvor legen er grundlæggende, og hvor der tages udgangspunkt i 

et børneperspektiv. 

▪ Dagtilbud skal i samarbejde med forældrene give børn omsorg og understøtte det enkelte 

barns trivsel, læring, udvikling og dannelse samt bidrage til, at børn får en god og tryg 

opvækst. 

▪ Børn i dagtilbud skal have et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer deres trivsel, 

sundhed, udvikling og læring. 

▪ Dagtilbud skal give børn medbestemmelse, medansvar og forståelse for og oplevelse med 

demokrati. Dagtilbud skal som led heri bidrage til at udvikle børns selvstændighed, evner til at 

indgå i forpligtende fællesskaber og samhørighed med og integration i det danske samfund. 

▪ Dagtilbud skal i samarbejde med forældrene sikre børn en god overgang fra hjem til dagtilbud. 

▪ Dagtilbud skal endvidere i samarbejde med forældre og skole sikre børn en god 

sammenhængende overgang mellem dagtilbud og fra dagtilbud til fritidstilbud og skole ved at 

udvikle og understøtte deres grundlæggende kompetencer og lysten til at lære. 

Dagtilbudslovens § 7 
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Formål og principper for læring i dagtilbud 

Formålsbestemmelsen fastsætter, at dagtilbud skal fremme børns trivsel, læring, udvikling og 

dannelse gennem et trygt og pædagogisk læringsmiljø, hvor legen skal være grundlæggende, og der 

skal tages udgangspunkt i et børneperspektiv. Børneperspektivet er skrevet ind i 

formålsbestemmelsen for at tydeliggøre, at barndommen har værdi i sig selv og at det pædagogiske 

læringsmiljø skal tage udgangspunkt i børnenes oplevelse af virkeligheden, uanset om der er tale om 

hverdagssituationer, børneinitierede aktiviteter eller voksenplanlagte forløb.  

Formålsbestemmelserne i dagtilbudsloven står solidt på den danske dagtilbudstradition og følgende 

er blandt andet centralt: 

▪ Et fælles pædagogisk grundlag med en række centrale elementer (blandt andet leg, 

børnefællesskaber og et bredt læringsbegreb), som skal udgøre den forståelse og tilgang, 

hvorpå der skal arbejdes med børns trivsel, læring, udvikling og dannelse i dagtilbud. 

▪ Arbejdet med etablering af et pædagogisk læringsmiljø hele dagen, herunder i 

rutinesituationer, planlagte aktiviteter og børneinitieret leg. Beskrivelser af de seks 

læreplanstemaer samt nye, brede pædagogiske mål for sammenhængen mellem 

læringsmiljøet og børns læring for hvert tema. 

▪ At den pædagogiske læreplan skal forholde sig til børn i udsatte positioner, 

forældresamarbejde om børns læring, sammenhæng til børnehaveklassen samt samarbejde 

med det omkringliggende samfund. 

▪ Etablering af en evalueringskultur i dagtilbud. 

Præriens metodevalg i arbejdet med at belyse mål og indsats / 

udviklingsområder 
I det pædagogiske arbejde benytter vi SMTTE-modellen. SMTTE modellen, som er en cirkulær og 

hermed dynamisk model, benyttes som inspirations- og beskrivelsesramme i arbejdet med at belyse 

mål og indsats / udviklingsområder. Den er et redskab til systematisk beskrivelse af aktuel praksis, 

målsætning, handleplan, refleksion og evaluering, og kan bruges på alle niveauer.  Modellens 

kategorier er indbyrdes forbundne. Man bevæger sig frem og tilbage mellem kategorierne, til der er 

tegnet et gyldigt billede af den ønskede pædagogiske praksis. Kriterierne for indholdet er, at der er 

overensstemmelse mellem de forskellige kategorier, at kategorierne støtter hinanden optimalt, f.eks. 

ved at tiltag støtter mål, og ved at tegn er operationelle og iagttagelige. SMTTE modellen er 

illustreret herunder:  
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Præriens evaluerende pædagogiske praksis og dokumentation i hverdagen 

Evaluerende pædagogisk praksis handler om løbende og systematisk at evaluere sammenhængen 

mellem det pædagogiske læringsmiljø og børnegruppens trivsel, læring, udvikling og dannelse. En 

systematisk evaluerende pædagogisk praksis styrker kvaliteten af det pædagogiske læringsmiljø og 

sikrer, at det hele tiden er justeret og tilpasset den aktuelle børnegruppes behov. Vi vil fremadrettet 

følge op på de mål, vi har i vores læreplan på personalemøder, pædagogiske dage samt i 

forældrebestyrelsen. Evaluering vil ske løbende på personaleplan, så det er vores pædagogiske 

praksis, struktur, planlægning og aktiviteter, der bliver evalueret på. På personalemøder vil vi internt 

give hinanden feedback. Vi vil synliggøre iagttagelser og problemstillinger fra hverdagen og evaluere 

dem løbende.  

Dokumentation i Prærien er alle tænkelige vidnesbyrd om processer og resultater i det pædagogiske 

arbejde. Det kan være dokumentation, som vi og/eller børnene indsamler, fx børnetegninger og 

strandsten. Det kan også være dokumentation, som vi og/eller børnene skaber, fx når vi tager fotos, 

optager video og skriver praksisfortællinger.  

I Prærien skal evaluering være kendetegnet ved: 

▪ Et klart formål med evalueringen, fx konkrete spørgsmål, vi vil have svar på, eller en konkret 

forandring, vi vil opnå. 

▪ De, der evaluerer, er klar over, hvem der skal bruge evalueringen og til hvad. 

▪ De, der evaluerer, er klar over, hvordan de anvender et evt. evalueringsredskab. 

▪ Sammenhæng mellem læringsmiljøet og børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse er 

fokus for evalueringen. 

▪ Arbejdet med evalueringen er organiseret, så alle har mulighed for at fordybe sig i processen. 

I Prærien skal dokumentationsprocessen være kendetegnet ved: 

▪ Det pædagogiske læringsmiljø og børnenes læring er dokumenteret systematisk. 

▪ Læringsmiljøet er dokumenteret med fokus på at give viden, der hjælper til at opfylde 

formålet med evalueringen. 

▪ Læringsmiljøet er dokumenteret ud fra de spørgsmål, vi vil finde konkrete svar på. 

▪ Børnenes læreprocesser er dokumenteret i lige så høj grad som deres resultater. 

▪ Børnene har mulighed for at bidrage aktivt til dokumentationen af læringsmiljøet. 

▪ Evalueringen inddrager børnenes perspektiver på aktiviteter og læringsmiljø. 
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Prærien værdier 
Med Præriens værdier ønsker vi både indadtil og udadtil at vise, hvilke tanker der ligger bag 

daginstitutionens pædagogiske praksis. Vi vil først udfolde de overordnede pædagogiske værdier og 

efterfølgende de alment og kristent funderede værdier.  Værdierne er udarbejdet af det pædagogiske 

personale og skal være et basisredskab og fundament i vores daglige arbejde, i læringen og 

udviklingen samt i samværet med hinanden. 

De pædagogiske værdier afspejler de overvejelser og visioner, vi mener, er medvirkende til at 

kvalificere børn og voksne til at udvikle og opnå handlekompetencer. De pædagogiske værdier 

tilkendegiver holdninger og hensigter, som bidrager til at udvikle den pædagogiske praksis. Samtidig 

afspejler de den nuværende praksis samt visionen om at gøre denne endnu bedre. Det er her, det 

kommer til udtryk, hvilke forventninger vi har til hinanden i det daglige samvær. De pædagogiske 

værdier vil altid være til debat og under udvikling, da vi betragter værdier som et bevægeligt begreb; 

velvidende at der hele tiden sker nyt, som vi skal forholde os til i forhold til den tid, vi lever i, de børn 

og familier vi arbejder med, og de politikker vi følger. 

Overordnet handler de pædagogiske værdier om:  

▪ Omsorg som grundlæggende for det pædagogisk arbejde. Omsorg er lig med begreberne 

empati, tryghed, tillid og ansvaret for hinanden.  

▪ Ligeværd, praksis tager udgangspunkt i menneskers ligeværd og relationer. Ligeværd 

kendetegnes ved dialog, anerkendelse, respekt og tolerance.  

▪ Professionel integritet karakteriseres ved værdier som høj faglighed, ansvarlighed, 

troværdighed og åbenhed.  

▪ Social retfærdighed set i professionel praksis som rammende for retfærdighed og 

demokratiske værdier; inddragelse, mangfoldighed, fællesskab og rummelighed. 

I Prærien vil vi gerne være forpligtet på, at vi arbejder med mennesker, der alle er skabt i Guds 

billede. Vi arbejder med værdierne ”Det unikke menneske”, ”Glæde og begejstring” og ”Fællesskab”. 

Det er begreber, som synliggør det, vi finder væsentligt i det daglige arbejde med børnene. Præriens 

værdier udtrykker dermed, hvad vi foretrækker, og hvordan vi værdsætter det grundlag, 

daginstitutionen bygger sin virksomhed på. I processen med at beskrive og konstruere værdierne, var 

det vigtigt for os at bearbejde begreberne hver for sig, men i praksis hænger de naturligt sammen.  

Det unikke menneske 

Det unikke menneske er skabt i Guds billede. Gud har givet mulighed for, at det enkelte barn er 

medskaber på sin egen unikke livshistorie og dermed har ansvar for sit liv. Mennesket er sammen med 

andre unikke mennesker. Det betyder, at børn, der lever deres liv i Prærien, blandt andet skal opleve:  

▪ betydningen af sig selv og andre 

▪ betydningen af hensynet til forskelligheder i forhold til sig selv og andre 

▪ at kendskabet og forståelsen til andre giver tryghed 

▪ at alle har ansvaret for, at der skabes tillidsfulde fællesskaber 
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Glæde og begejstring 

Vi ønsker at skabe grobund for glæde og begejstring over det liv, Gud giver alle mulighed for at 

opleve. Vi ønsker at give lyst til ”at være” og sammen skabe et sted, hvor alle kan lide det liv, de lever. 

Det betyder, at børn, der lever deres liv i Prærien, blandt andet skal opleve:  

▪ en positiv indstilling 

▪ at alle skal ses og mødes 

▪ at børnenes initiativer tilgodeses 

▪ at nysgerrighed og spontanitet har stor betydning for, at alle kan trives  

▪ at alle omtaler hinanden og børnehaven positivt 

Fællesskab 

Præriens fællesskab bindes sammen af fællesskabet med Gud. At alle har mulighed for trygge og 

positive sammenhænge, hvor de kan udfordre sig selv og andre er vigtigt for os. Fællesskabet er en 

forudsætning for, at vi kan bidrage til og tage ansvar for hinandens muligheder.  Det betyder, at børn, 

der lever deres liv i Prærien, blandt andet skal opleve: 

▪ at der er plads til alle og at alle kan være trygge 

▪ at der er tillid til at alle kan tage ansvar for fællesskabet 

▪ hensyn til forskellighed 

▪ mulighed for forskellige samarbejdspartnere og situationer 

▪ at der kan skabes ”små fællesskaber”  

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

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

udvikling og dannelse i Prærien – Aulum Kristne Daginstitution. 

Nogle elementer i form af eksempelvis børnesynet skal altid være tilstede i det pædagogiske 

læringsmiljø, mens andre elementer såsom eksempelvis forældresamarbejdet og arbejdet med at 

skabe en god overgang til børnehaveklassen, kan være mere tilstede i nogle sammenhænge end i 

andre.   

  

 Præriens Fælles Pædagogiske Grundlag 
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Vi tror på, at alle er skabt i Guds billede og at alle er unikke. Det, at være barn, har en værdi i sig selv. 

Det er vigtigt, at barnet føler sig set og forstået og at barnet oplever medbestemmelse.  

I Prærien er nærvær, omsorg og tryghed tre nøgleord i vores tilgang til børnene. Vi mener, dette er 

forudsætningen for udvikling af et trygt barn. Vores struktur og organisering tilgodeser, at personalet 

har en nærværende relation til alle børn. Personalet skal være omsorgsfulde over for børnene, samt 

stimulere og udfordre, for at understøtte deres trivsel, læring, udvikling og dannelse.  

Børn har ret til at være børn, at være forskellige og til at udvikle sig i forskellige tempoer. Derfor er 

det vigtigt for os, at de på eget initiativ kan udfordre sig selv og andre i alle situationer og 

sammenhænge med støtte fra det pædagogiske personale. I Prærien opfatter vi grundlæggende børn 

som kompetente og selvstændige, og vi ønsker at vise børnene tillid til, at de aktivt kan bidrage til 

egen læring og udvikling. 

Alle ansatte i Prærien har respekt og ydmyghed over for, at børn skal udfordres på hver deres måde, 

hvilket kræver tid, rum, spontanitet og gode forbilleder.  

  

 
Hvad siger loven? 

Det at være barn har en værdi i sig selv. Børn skal ikke alene forberedes på at blive voksne, men 

også støttes og værdsættes i de første år. 

§ 

Præriens Fælles Pædagogiske Grundlag 

Børnesyn 
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I Prærien har alle mulighed for trygge og positive sammenhænge, hvor de kan udfordre sig selv og 

andre. Alle kan bidrage til og tage ansvar for hinandens muligheder og således opleve betydningen af, 

at jeg bliver til vi. 

Vi ønsker at udfordre børnene med forskellig viden og værdier, som kan skærpe deres nysgerrighed på 

livets mangfoldigheder. I vores pædagogiske praksis udfordrer vi børnene med ny viden, følger deres 

nysgerrighed, forundres med dem og provokerer dem til at tage stilling til den nye viden samt 

forholde sig kritisk til det, vi fortæller dem. 

I Prærien organiserer og strukturerer vi alle sammenhænge således, at barnet kan lære at mærke sig 

selv, se og forstå andre, forholde sig til dette og tage initiativ til handling.  Vi giver dem en forståelse 

for sammenhænge f.eks. ved begrundelse for hensyntagen til forskellighed, dette kan også give en 

forståelse for de sammenhænge, de er i. Vi guider børnene, så de lærer, hvordan de kan hjælpe 

hinanden samt vise hensyn. 

Med Præriens pædagogiske praksis, inspirerer og udfordrer vi barnet til aktiv deltagelse, for således at 

opnå indflydelse, både på aktiviteter og relationer. Vi udfordrer børnene i at være vedholdende også 

når det er svært, for på denne måde at give børnene forståelse for, at det er godt at øve sig, at gøre 

børnene robuste og give dem gåpåmod.    

 

Hvad siger loven? 

Børn på fx 2 år og 4 år skal høres og tages alvorligt som led i starten på en dannelsesproces og 

demokratisk forståelse. Dannelse, ligestilling og demokrati skal medtænkes i det daglige 

pædagogiske arbejde, så børnene oplever at have indflydelse på udformning af dagligdagen og 

aktiviteterne uanset baggrund, køn, alder og kultur. Det pædagogiske personale i dagtilbuddet skal 

invitere barnet til at være aktivt deltagende, så barnet selv er med til at skabe sin læring og 

konkrete deltagelse i demokratiske sammenhænge, som personalet er ansvarligt for at skabe. 

§ 

Præriens Fælles Pædagogiske Grundlag 

Dannelse & børneperspektiv 
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I Prærien er vi opmærksomme på, at leg har afgørende betydning for barnets udvikling. Legen og 

legekammeraterne, samt nysgerrige tilgange, er udgangspunktet for de processer, som barnet indgår i. 

Gennem leg udvikler børnene empati, sociale kompetencer, de lærer sig selv og andre at kende, får 

erfaringer med sociale normer, lærer at argumenterer, forhandle og gå på kompromis. De udvikler 

deres sprog og fantasi, de lærer om virkeligheden og andres virkelighed.  

I Prærien inspirerer personalet og de fysiske faciliteter til børns spontane og selvorganiserede lege. 

Dagligdagens planlægning tilgodeser vigtigheden i, at børn har tid og ro til at blive i -, opbygge -, 

organisere - og videreudvikle deres lege. I Prærien benytter vi rammesatte lege og aktiviteter for at 

udfordre børnene til at indgå i nye relationer, nye roller og få ny inspiration. De voksne guider, 

inspirerer, leger med og viser, hvordan man kan invitere nye med i legen. 

I Prærien er vi opmærksomme på, at børn lærer ved at udforske med krop og sanser, ved at undre sig 

og stille spørgsmål, ved at blive mødt af spørgsmål og udfordringer samt ved at eksperimentere. Vi 

ved, at børn lærer gennem kommunikation, udveksling og sociale interaktioner. De skal opleve nyt og 

opleve, at de kan bidrage til fx at ændre på regler og finde innovative og kreative løsninger på 

udfordringer. Børnenes fantasi skal udfordres og de skal opmuntres til at afprøve det nye og usikre. 

Derfor veksler vi mellem børneinitierede lege, voksenplanlagte aktiviteter og rutinesituationer, hvilket 

fører børnene videre i deres sociale, emotionelle og kognitive udvikling. Vi støtter børnene i deres 

adgang til en stadig større erfaringsverden. Det gør vi i praksis, ved at deltage i børnenes lege, for at 

inspirere børnene til at tage legen andre steder hen. Vi ønsker, at have fokus på de børn, der ikke af 

sig selv indgår i eller altid har den samme rolle i lege og aktiviteter. Vi benytter børnenes legeindhold 

som pejlemærker for, hvad der optager dem, hvad der kan være en udfordring for deres læring og 

udvikling, og hvad der derfor er oplagt at arbejde videre med i planlagte læringsaktiviteter. 

Børnene får mulighed for at få alsidige oplevelser og erfaringer fra natur, nærmiljø, kultur og samfund, 

ligesom der er fokus på at fremme både nonkognitive og kognitive kompetencer. De skal have 

mulighed for at behandle og eksperimentere med deres erfaringer fra hjemmet og andre arenaer.  

  

 

Hvad siger loven? 

Legen har en værdi i sig selv og skal være en gennemgående del af et dagtilbud. Legen er også 

grundlæggende for børns sociale og personlige læring og udvikling, og legen fremmer blandt 

andet fantasi, virkelyst, sprog, nysgerrighed, sociale kompetencer, selvværd og identitet. Nogle 

gange skal legen støttes, guides og rammesættes, for at alle børn kan være med, og for at legen 

udvikler sig positivt for alle børn. 

§ 

Præriens Fælles Pædagogiske Grundlag 

Leg 
 

 Hvad siger loven? 

Læring skal forstås bredt, og læring sker fx gennem leg, relationer, planlagte aktiviteter og 

udforskning af naturen og ved at blive udfordret. Det pædagogiske læringsmiljø handler om at 

fremme børns kropslige, følelsesmæssige, sociale og kognitive udvikling og forståelse. 

§ 

Præriens Fælles Pædagogiske Grundlag 

Læring 
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I Prærien er fællesskabet en forudsætning for, at vi kan bidrage til og tage ansvar for hinandens 

muligheder. Alle er fælles om at skabe det sociale rum, hvorigennem børnene lærer og udvikler sig. I 

vores hverdag er der plads til, at det enkelte barn både kan vise initiativ og være aktivt deltagende. 

Fællesskabet skal skabe rum til alle, udfordre til nye relationer og give mulighed for at afprøve 

forskellige positioner.  Det betyder også at børn skal kunne etablere venskaber på tværs af alder, køn 

og kultur. Vi ønsker således gennem disse fællesskaber og venskaber at mobning forebygges. I dette 

arbejde benytter vi os blandt andet af Mary Fondens materiale ”Fri For Mobberi” 

Forældrene har et medansvar, som betyder, at forældrene indgår i at skabe et velfungerende 

børnefællesskab præget af anerkendelse af alle familier uanset disses forudsætninger.  

  

 

Hvad siger loven? 

Al leg, dannelse og læring sker i børnefællesskaber, som det pædagogiske personale fastsætter 

rammerne for. Relationer og venskaber er afgørende, hvor alle børn skal opleve at være en del af 

fællesskabet og blive respekteret og lyttet til. I dagtilbuddenes hverdag skal der være plads til, at 

det enkelte barn både kan vise initiativ og kan være aktivt deltagende, samtidig med at 

fællesskabet skaber rum til alle, nye relationer og mulighed for at prøve forskellige positioner mv. 

Det er det pædagogiske personales og ledelsens opgave at skabe en balance mellem individ og 

fællesskab i dagtilbuddet. 

§ 

Præriens Fælles Pædagogiske Grundlag 

Børnefællesskaber 
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Prærien er en privat daginstitution, der prioriterer god personalenormering og dermed vil tilgodese 

nærhedsprincippet. 2/3 af personalet er pædagogisk uddannet. I personalegruppen er der endvidere 

en uddannet sprogkoordinator og en motorikvejleder. En del af personalet har deltaget på ”Fri for 

mobberi” kurser. Præriens bestyrelse prioriterer personalets videreuddannelse for at opnå et højt 

fagligt niveau, der kan styrke det pædagogiske læringsmiljø. 

Prærien er en lille daginstitution, hvilket giver gode muligheder for at være tæt på alle børn og deres 

familier. Dette betyder f.eks. at børnene aldrig oplever, at de er sammen med en ukendt voksen og 

personalet aldrig er sammen med et barn, som de har en sekundær relation til. Det har den positive 

betydning, at børnene i mange sammenhænge kan vælge den “voksen”, de ønsker at være sammen 

med i den givne situation. Samtidig kan børnene honorere af, at alle personaler kan bidrage med et 

pædagogisk blik. Det udmønter sig også i at der i børnehaven er en rotation af personalet mellem 

grupperne med ugentlige skift. 

Jordegern er Præriens vuggestue. Her er fast tilknyttet personale, for at skabe den tryghed og det 

nærvær denne aldersgruppe har særligt brug for. 

Børnehaven er opdelt i 3 grupper, der primært benyttes i forbindelse med formiddagsaktivitet, 

samling og frokost. Der tages hensyn til, at alle kan være en del af det liv, der leves i gruppen. Der er 

ikke faste ”skiftetidspunkter”, så børnene skifter gruppe, når vi vurderer, at de er klar til det. 

Vildhestene er børnehavens gruppe for de yngste årgange. Gruppen tager udgangspunkt i, at børnene 

skal lære at gå i børnehave. Det er en lille gruppe, for at give de yngste børn en god og tryg opstart i 

Prærien. 

Bøflerne er børnehavens gruppe for de ”mellemste” årgange.  Gruppen tager udgangspunkt i, at 

børnene er fortrolige med det liv, de kan leve i Prærien, og at de har et par gode år i Prærien foran sig.  

Bjørnene er børnehavens gruppe for den ældste årgang. Gruppen tager udgangspunkt i, at børnene er 

erfarne med det liv, de kan leve i Prærien, og at de snart skal leve livet i skolen. 

En genkendelig dagligdag giver tryghed hos børn, derfor har vi en fast dagsrytme. Daginstitutionen 

åbnes i fællesrummet, hvor der er mulighed for at spise morgenmad. Om morgenen kan børnene 

”vågne” i Prærien. Vi gør meget ud af, at alle kan få en stille og rolig morgen, evt. med 

historiefortælling, spil eller morgenmad. Efterhånden som flere og flere børn møder ind, går 

vuggestuebørnene ind i deres egne faciliteter og børnehavens personale åbner op for 

morgenaktiviteter i de forskellige grupperum. Indtil sidst på dagen, er der forskellige dagsrytmer i 

vuggestue og børnehave. 

I vuggestuen er der fortsat mulighed for at spise morgenmad og ro til leg i børnenes niveau. Inden 

formiddagsbid er der morgensamling for alle de vågne børn. Derefter er der formiddagsaktiviteter 

 

Hvad siger loven? 

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

lære, udvikle sig og dannes. 

Det pædagogiske læringsmiljø skal tilrettelægges, så det inddrager hensynet til børnenes 

perspektiv og deltagelse, børnefællesskabet, børnegruppens sammensætning og børnenes 

forskellige forudsætninger. 

§ 

Præriens Fælles Pædagogiske Grundlag 

Pædagogisk Læringsmiljø 
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opdelt i aldersniveau. Sidst på formiddagen spises der frokost, herefter pusles og puttes. Efterhånden 

som børnene vågner, får de eftermiddagsbid. Om eftermiddagen leger børnene i vuggestuens 

faciliteter, og de ældste er eventuelt med i børnehaven. Sidst på eftermiddagen lukkes vuggestuens 

faciliteter ned og dagen sluttes af i fællesrummet sammen med de øvrige børn i Prærien. 

I børnehaven er der inden formiddagsbid morgensamling for alle. I forbindelse med formiddagsbid 

introduceres formiddagens program, hvor der benyttes piktogrammer efter behov. 

Formiddagsaktiviteterne foregår primært i Præriens børnegrupper. Sidst på formiddagen samles 

børnehavens børnegrupper til samling i et mindre fællesskab og der spises madpakker, 

eftermiddagens program introduceres, og det italesættes, hvor og hvordan børnene kan lege med 

hinanden. Efterfølgende vil der være mulighed for at sove til middag for de børn, som har behov for 

det. Resten af børnene leger og udfordres på legepladsen. Midt på eftermiddagen vækkes de børn, 

som sover og der serveres eftermiddagsbid, henholdsvis hos vildhestene for de yngste børn og i 

fællesrummet for de 2 ældste børnegrupper. Endvidere introduceres resten af eftermiddagens 

muligheder.  

Med jævne mellemrum benytter de forskellige børnegrupper, Aulums muligheder og faciliteter. Vi 

arrangerer eksempelvis besøg på de lokale plejehjem, virksomheder, genbrugsplads, brandstation og 

bibliotek. Vi samarbejder med de øvrige daginstitutioner om ”syng sammen dag”, motionsdag og 

kirkens julegudstjeneste. 

I enhver kontekst er der noget, børnene lærer. Om morgenen lærer de fx at sige farvel til deres 

forældre, og derefter lærer de, hvordan de finder noget at lave eller nogen at lege med. De daglige 

rutiner er væsentlig for børnenes læring. Vi guider, udfordrer og øver sammen med børnene for at 

støtte dem i at opnå glæden ved selvstændighed. Dette er både i vuggestuen og børnehaven. Ved 

hjælp af SMTTER, har vi beskrevet den læring, vi ønsker børnene kan få i hverdagens daglige rutiner, 

ex. spisesituationer, i garderoben, til samlinger o.l. (Bilag 1). 

Prærien er indrettet sådan, at børnene kan opleve en hjemlig atmosfære. Udsmykningen har til 

hensigt at inspirere og udfordre alsidigt med øje for børnenes forskelligheder. I vores indretning, 

arbejder vi med små rum og fleksible rumløsninger, som tilgodeser børnegruppens homogenitet, at 

børnene kan fordybe sig i legen uden afbrydelser, eller søge ro. Vi har et puderum, hvor der er 

mulighed for at tumle og klatre. Vi har bjørnehulen som kun Bjørnene må benytte. Vi har trapper så 

børnene kan være med i det, der sker i køkkenet. Vi har toiletter i forskellige højder, med og uden 

døre. I garderoben er der god plads og børnenes ting er i en højde, der gør det muligt at være 

selvhjulpne. Udegarderoben gør det lettere for børnene at håndtere deres våde/beskidte tøj. 

Endvidere er det vigtigt for os, at arbejde i et så støjsvagt miljø som muligt. I fællesarealerne er der 

etableret spændende kreative lyddæmpende vægge og i alle grupperum er der etableret 

lyddæmpende tavler. 

Vores legeplads er uden hegn, da vi har tillid til at børnene følger vores instrukser, dog er en lille del 

af legepladsen indhegnet til vuggestuen, da børnene udviklingsmæssigt ikke kan tage dette ansvar. På 

legepladsen har vi et udetoilet. Legepladsen er i forskellige niveauer og har udfordrende 

legeredskaber, der styrker børnene motorisk. 

Vi er opmærksomme på de digitale muligheder i en pædagogisk praksis. Efter kursus i digital 

pædagogik og grundige overvejelser, har vi på nuværende tidspunkt valgt, at børnene ikke skal bruge 

digitale medier, da vi ikke mener, at dette kan tilbyde en læring, som børnene ikke kan opnå og 

opleve i andre sammenhænge. Vi vil dog i relevante sammenhænge, i samarbejde med børnene, 

benytte digital søgning i forbindelse med at afsøge/undersøge viden. 
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Alt, hvad der foregår i Prærien i forhold til relationer, sammenhænge og faciliteter, drøftes jævnligt til 

samlinger i de forskellige børnegrupper. Dette gør vi, for at børnene medinddrages i det liv, de lever 

her hos os og ikke mindst for, at de kan benytte muligheden for at udtrykke deres meninger og behov. 

Derudover foretages børnemiljøvurderingerne.   

Vi prioriterer tiden til det direkte møde med forældre i dagligdagen, hvor vi kan udveksle små 

beskeder og informationer omkring deres børn. Vi opfordrer til daglig dialog omkring børnenes trivsel 

i børnehaven.  Vi italesætter afhængigheden af de input og nuancer, forældrene kan tilbyde, og vi 

fortæller om det liv, børnene lever, når de opholder sig i daginstitution. I gennem nyhedsbreve, får 

forældre et indblik i dagligdagen, og vi gør opmærksom på vigtigheden i at læse på 

informationsskærmen. Når et barn starter i Prærien, får det tilknyttet en kontaktpædagog. I 

dagligdagen har det ikke nogen praktisk betydning, men barnets kontaktpædagog har ansvaret for at 

lave iagttagelser på barnet og holde skærpet opsyn med, om barnet trives osv.  Når vi afholder 

forældresamtaler, er det også barnets kontaktpædagog, der deltager i samtalen. Med 

forældresamarbejde om børns læring forstås netop et samarbejde, hvor såvel Prærien som forældrene 

har et ansvar. Forældrene har således også et ansvar for at samarbejde med dagtilbuddet og i øvrigt 

holde sig orienteret og bakke op om det arbejde, der foregår i dagtilbuddet i forhold til barnets og 

børnegruppens trivsel og læring.   

Vi tilbyder opstartssamtaler ca. tre måneder efter, at børnene starter i Prærien. Derefter tilbydes 

udviklingssamtaler når børnene bliver 2,5 år, 4 år, og ved behov når børnene bliver 5 år. Desuden kan 

forældre eller personale altid aftale et møde efter behov.  

I forbindelse med sprogvurdering vil forældrene modtage relevant guidning, i forhold til barnets 

sproglige udvikling. 

Vi inviterer til forældrekaffe 4-5 gange om året, hvor vi opfordrer til en hyggestund med børnene og 

en snak med personalet samt de øvrige forældre. 

På det årlige møde i forældrekredsen, prioriteres det altid, at der er mindst et punkt med relevant 

pædagogisk indhold. 

Der vil, med mellemrum, afholdes informationsaften for nye forældre. Her vil fokus være at 

introducere forældrene til Præriens pædagogiske læreplan.  

 

 

 Hvad siger loven? 

Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan dagtilbuddet samarbejder med forældrene 

om børns læring. 

§ 

Præriens Fælles Pædagogiske Grundlag 

Samarbejde med forældre om børns læring 
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Vi er opmærksomme på, at børnene pludselig kan befinde sig i en udsat position. Her er vores opgave 

at etablere en hverdag med støtte, vejledning og ekstraordinær omsorg til børnene og forældrene. Vi 

er i øvrigt opmærksomme på, at en udsat position ikke nødvendigvis er vedvarende.  

Når et barn i Prærien befinder sig i en udsat position har kontaktpædagogen en særlig rolle. 

Kontaktpædagogen er koordinator i forhold til eventuelle indsatser, men ikke mindst den person, som 

skal yde ekstraordinær omsorg, samt være opmærksom og stille sig til rådighed både i forhold til 

barnet og forældrene. 

Hvis et barn i en længere periode befinder sig i en udsat position, vil vi i samarbejde med forældre og 

eksterne samarbejdspartnere kommunalt Pædagogisk Psykologisk Rådgivning(PPR), analysere os frem 

til at etablere den optimale indsats. En indsats, der beskrives og planlægges således, at det er tydeligt 

for personalet, hvilke tegn og tiltag den pædagogiske praksis skal tilgodese.  

Når vi etablerer et pædagogisk læringsmiljø for børn i udsatte positioner, sker det i et fællesskab 

barnet er trygt ved og med fokus på virkemidler, der kan indgå som en naturlig del af dette 

fællesskab. Udgangspunktet er, at børn i udsatte positioner skal opleve mestring i forbindelse med 

blandt andet børne- og vokseninitierede lege og aktiviteter. I Prærien italesætter vi, at vi alle er 

forskellige, har forskellige behov og at nogen kan have brug for særlige aftaler. Også i arbejdet med 

børn i særlige udsatte positioner, har vi aftalte procedurer, som tydeliggør, hvad der skal 

dokumenteres, hvordan eventuelle tiltag kan etableres og hvordan, vi forventer, der evalueres. 

Som daginstitution samarbejder vi med mange fagpersoner fra kommunen. En del af dette samarbejde 

sker gennem Ressource Center-Møder (RCM). Her mødes vi fast med fagpersoner fra kommunens 

Center for Børn og Forebyggelse (CBF). Det er på disse møder, vi aftaler et samarbejde med 

psykologer, socialrådgivere, sundhedsplejersker og tale-høre-lærere. Samarbejdet kan dreje sig om 

børn i udsatte positioner, eller om mere generelle problematikker i børnegrupperne eller i 

daginstitutionen som helhed.   

 Hvad siger loven? 

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. 

§ 

Præriens Fælles Pædagogiske Grundlag 

Børn i udsatte positioner 
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Pr. 1. april året inden forventet skolestart, samles børnene i Bjørnegruppen, hvor der er fokus på 

tryghed og samarbejde. Vores pædagogiske læringsmiljø, for de kommende skolebørn, skal 

introducere til og give børnene mulighed for at udvikle nysgerrighed over for bogstaver, tal, mønstre, 

former mv. Derudover skal de udfordres i relationer, sprog, leg, at vente på tur osv. Kravsætningen  vil 

løbende, både i forskellige sammenhænge og aktiviteter, intensiveres. 

Fra 1. januar begynder vi at tale med børnene om skolestart, vi bruger ”Legeøen”, som er et sprog-

lege-materiale, der bygger bro mellem børnehave og skole. Vi arbejder blandt andet med ”den 

positive stol”, hvor børnene øves i at være midtpunkt, altså i at se og bruge hinandens kompetencer.  

I vores arbejde med at skabe sammenhæng til børnehaveklassen, ønsker vi at skabe tryghed for 

børnene og dermed bidrage til deres trivsel, ikke mindst i forbindelse med skolestart. Vi forsøger at 

understøtte børns lyst til at lære og give dem mod på nye oplevelser og udfordringer. 

Fra 1. april (det år børnene starter i skole) starter Bjørnene i, ”Klar – Parat – Skole” som foregår i 

Aulum Kristne Friskoles SFO lokaler. Der er personale fra børnehaven og SFO’en med i forløbet, 

således, at vi på den måde stille og roligt gør børnene fortrolige med skolens og ”Kahyttens” rytme 

samt de fysiske muligheder. Derudover vil der foregå tæt samarbejde med skolens børnehaveklasse 

og børnehaveklasseleder. Målet er også at være med til at skabe positive forventninger til de sociale 

fællesskaber i skolen. Det arbejde, der startede op pr 1. januar, fortsætter og eksempelvis krav og 

sammenhænge intensiveres endnu engang.  

 

 

 

 
Hvad siger loven? 

Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan der i børnenes sidste år i dagtilbuddet 

tilrettelægges et pædagogisk læringsmiljø, der skaber sammenhæng til børnehaveklassen. 

§ 

Præriens Fælles Pædagogiske Grundlag 

Pædagogisk læringsmiljø med sammenhæng til 

børnehaveklassen 
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Det fælles pædagogiske grundlag og de seks læreplanstemaer 
Den pædagogiske læreplan skal udarbejdes med udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag. 

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

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

udvikling og dannelse i alle dagtilbud i Danmark. Nogle elementer i form af eksempelvis børnesynet 

skal altid være til stede i det pædagogiske læringsmiljø, mens andre elementer såsom eksempelvis 

forældresamarbejdet og arbejdet med at skabe en god overgang til børnehaveklassen kan være mere 

tilstede i nogle sammenhænge end i andre.   
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Alsidig personlig udvikling drejer sig om den stadige udvidelse af barnets erfaringsverden og 

deltagelsesmuligheder. Det forudsætter engagement, livsduelighed, gåpåmod og kompetencer til 

deltagelse. Børnene skal føle sig som en vigtig del af Præriens fællesskab, hermed også det 

inkluderende fællesskab, med de særpræg og udfordringer, som alle kan have.  

Sammenhæng 

Vi tager udgangspunkt i, at det enkelte barn er unikt og værdifuldt. Det er vigtigt, at barnet lærer 

at respektere, anerkende og rumme både egne og andres behov. Barnet skal lære, at vi er 

forskellige f.eks alder, køn, kulturel baggrund, udseende, evner og særlige behov, men lige 

værdifulde. Samtidig skal barnet anerkendes for dets syn og oplevelse af sig selv og omverdenen.  

Mål   

▪ At børnene udvikler kompetencer til at udtrykke egne behov og grænser samt lærer at 

respektere og anerkende andres behov. 

▪ At børnene udvikles psykisk så de får et godt selvværd. 

▪ At børnene lærer sig selv at kende, og bliver klogere på egne evner.  

Tegn  

▪ Børn, der viser glæde og begejstring i leg med sig selv og andre. 

▪ Børn, der aktivt deltager i planlagte aktiviteter, og har mod på at prøve nye ting. 

▪ Børn, der kan rumme en afvisning fra andre børn. 

▪ Børn, der søger en voksen, når de har brug for hjælp eller har det svært. 

▪ Børn, der udtrykker egne grænser med det verbale sprog og/eller med kropssprog. 

▪ Børn, der selv opsøger forskellige legerelationer. 

▪ Børn, der kan rumme hinandens forskelligheder og behov. 

▪ Børn, der viser deres følelser og kan håndtere det. 

▪ Børn, der ser andres følelser og kan håndtere det. 

 

Alsidig personlig udvikling 
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Tiltag 

▪ Vi giver hvert barn en oplevelse af at møde nærværende voksne, hvor det oplever sig set, 

hørt og forstået, og derved får oplevelsen af at være værdifuld. 

▪ Vi giver hvert enkelt barn den guidning som det har behov for. 

▪ Vi tilrettelægger en hverdag, hvor hvert enkelt barn kan føle sig tryg ( fx. tid til at vinke, ro 

til at putte, nærvær i kram og højtlæsning). 

▪ Vi giver det enkelte barn udfordringer, som det kan at mestre, så  barnet  oplever sejre. 

▪ Vi anerkender barnets emotionelle udtryk, og hjælpe dem med at sætte ord på deres 

reaktioner. 

▪ Vi opmuntrer børnene i at blive selvhjulpne.  

▪ Vi tager udgangspunkt i barnets styrker og italesætter det, der lykkes. 

▪ Vi giver det enkelte barn mulighed for at deltage i små og store fællesskaber hvor det 

lærer at lytte til andre og tage hensyn til hinanden, samt mærke egne behov. (f.eks.  ved 

samlinger, aktiviteter, leg, spisesituationer) 

▪ Vi giver børnene en forklaring, så de forstår hvorfor der tages særlige hensyn til nogle 

børn (f.eks. kultur alder og behov) 

▪ Vi vil indrette de fysiske rammer på Prærien, så det støtter op om børnenes selvhjulpenhed 

f.eks. små kander, børnetoiletter, stige til krybber, knager i børnehøjde  

Evaluering 

▪ Kan børnene på Prærien aktiv deltage i fællesskabet, - hvordan, hvor ofte og i hvilke 

sammenhænge? 

▪ Har børnene på Prærien lyst til at skabe relationer og venskaber, - hvordan, hvor ofte og i 

hvilke sammenhænge? 

▪ Har børnene på Prærien tilegnet sig evnen til at vente på tur, - hvordan, hvor ofte og i 

hvilke sammenhænge? 

▪ Er børnene på Prærien selvhjulpne, - hvordan, hvor ofte og i hvilke sammenhænge?  

▪ Kan børnene på Prærien tage initiativ og tage udfordringer op, - hvordan, hvor ofte og i 

hvilke sammenhænge? 

▪ Kan børnene på Prærien se og lytte til andre børns behov og grænser, - hvordan, hvor ofte 

og i hvilke sammenhænge? 

▪ Er børnene på Prærien bevidste om og kan udtrykke egne grænser, - hvordan, hvor ofte og 

i hvilke sammenhænge? 

▪ Er børnene på Prærien i trivsel og i positiv udvikling, - hvordan, hvor ofte og i hvilke 

sammenhænge? 

▪ Er børnene på Prærien omsorgsfulde overfor hinanden, - hvordan, hvor ofte og i hvilke 

sammenhænge? 

▪ Søger børnene de voksne f.eks. til hjælp, konfliktløsning, leg og omsorg, - hvordan, hvor 

ofte og i hvilke sammenhænge? 

Opfølgning 

Vi vil styrke de dele af vores pædagogiske praksis, hvor vi har vurderet, at der er behov for 

udvikling 

▪ Evaluere sammenhængen mellem læringsmiljøet og børnenes trivsel, læring, udvikling og 

dannelse 

▪ Justere praksis ud fra evalueringens resultater 

▪ Evaluere den justerede praksis 
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Social udvikling er udvikling af sociale handlemuligheder og deltagelsesformer og foregår i 

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 

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. 

Sammenhæng 

Børn er unikke med forskellige kompetencer. Vi ønsker at børnenes forskelligheder ses som en 

ressource i det sociale liv.  Vi møder vores børn i Prærien med positive forventninger, så børnene 

får en tro på sig selv og mod på at indtage verden  

I Prærien ønsker vi, at børnene bliver veludrustet til at indgå i sociale fællesskaber. Gennem leg 

og samspil med andre børn, dannes der grobund for, at det enkelte barn lærer de forskellige 

sociale spilleregler. Det enkelte barn skal være aktiv i fællesskabet. Det handler om at øve sig i 

empati, se hinanden, vise at vi vil hinanden, aflæse hinanden, at invitere til leg og blive inviteret 

med i en leg, give plads for hinanden og turde at tage sin plads.  

Mål   

▪ At børnene udvikler kompetencer til at indgå i sociale fællesskaber. 

▪ At børnene oplever et fællesskab, hvor de kan udvikle kompetencer til at lære sig selv at 

kende. 

▪ At børnene udvikler kompetencer til at indgå i forskellige relationer og danne venskaber. 

▪ At børnene udvikler empati. 

▪ At børnene oplever sig som en vigtig del af fællesskabet i  Prærien 

▪ At lære børnene at bruge de demokratiske og sociale spilleregler 

Tegn  

▪ Børnene tager initiativ til leg med andre, danner venskaber og viser glæde ved samværet 

med andre. 

▪ Børn, der bidrager til fællesskabet ved f.eks. at hjælpe med at lægge klude sammen, rydde 

op for andre, give plads så flere kan se til samling. 

▪ Børnene øver sig i at vise empati. 

▪ Børn, der er opmærksomme på at bruge deres forskellighed som en ressource i legen. 

Sociale udvikling 
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▪ Børn og voksne giver nye idéer til videreudvikling af legene.  

Tiltag 

▪ Børnene oplever voksne som guider dem i legerelationer, og de demokratiske spilleregler. 

▪ Vi undersøger og er nysgerrige sammen med børnene 

▪ Vi giver børnene anvisninger for, hvordan de støtter op om fællesskabet. 

▪ Vi anerkender børnenes initiativ til at gøre en forskel for fællesskabet. 

▪ Vi udfordrer børnene i at indgå i nye legerelationer. 

▪ Vi guider børnene i at løse konflikter. 

▪ Vi  er i dialog med børnene om, at vi er forskellige og kan noget forskelligt. 

▪ Vi  anerkender når børnene viser empati. 

Børnehave: 

▪ Vi anvender ”Fri for Mobberi” materialet. 

▪ I alle grupper italesættes hvert enkelt barn som en vigtig del af fællesskabet. 

Evaluering  

▪ Er børnene på Prærien i trivsel, - hvordan, hvor ofte og i hvilke sammenhænge? 

▪ Er børnene på Prærien i positiv udvikling, - hvordan, hvor ofte og i hvilke sammenhænge? 

▪ Benytter børnene på Prærien lege- og læringsmiljøerne, - hvordan, hvor ofte og i hvilke 

sammenhænge? 

Opfølgning 

Vi vil styrke de dele af vores pædagogiske praksis, hvor vi har vurderet, at der er behov for 

udvikling 

▪ Evaluere sammenhængen mellem læringsmiljøet og børnenes trivsel, læring, udvikling og 

dannelse 

▪ Justere praksis ud fra evalueringens resultater 

▪ Evaluere den justerede praksis 
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Børns kommunikation og sprog tilegnes og udvikles i nære relationer, fx. 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. 

Sammenhæng 

Børns sprog udvikles forskelligt og i forskelligt tempo, derfor er vi opmærksomme på at udfordre 

dem på forskellige niveauer. Det er vigtigt, at børn lærer, at de har forskellige forudsætninger for 

at tale og forstå det danske sprog. Børn skal udfordres til at udvide deres ordforråd, 

begrebsforståelse, hele deres sprogforståelse. Børn, der bliver præsenteret for sproget på 

mangfoldige måder har bedre muligheder for at tilegne sig nuancerne i sproget. Sproget er vigtigt 

for at kunne indgå i sociale relationer.  

Mål   

▪ At børnenes bevidsthed om at lytte til – og tale med hinanden, samt de voksne, skal 

udvikles. 

▪ At børnene udvikler alderssvarende sproglige kompetencer, der bidrager til, at de kan 

forstå sig selv, hinanden og deres omverden. 

▪ At børnene udvikler kompetencer til at udtrykke meninger, følelser og behov. 

▪ At børnene, følger en mundtlig anvisning. 

Børnehavens mål 

▪ At børnene udvikler interesse for skriftsproget samt eksperimenterer med det. 

Tegn  

▪ Børn, der udvikler alderssvarende sprog. 

▪ Børn, der synger med, laver fagter eller bryder ud i spontan sang. 

▪ Børn, der øver sig i rim og remser. 

▪ Børn, der er aktivt deltagende i spil. 

▪ Børn, der bruger sproget i samspil med andre børn,  og som følger en besked. 

Kommunikation & Sprog 
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▪ Børn, der sætter ord på følelser og behov. 

▪ Børn, der er nysgerrige og eksperimenterer med skriftsproget. 

▪ Børn, der er fanget af historier og selv tager initiativ til højtlæsning samt genfortælling. 

▪ Børn, der forklarer nye ord med andre ord.  

Tiltag 

▪ Prærien indrettes, så det motiverer børnenes interesse for sproget.  

▪ Der udarbejdes sprogvurdering på alle 3 årige og efter behov ved 4 og 5 årige børn. Ved 

behov laver vi handleplaner, så vi i samarbejde med forældre støtter op om barnets 

sproglige udvikling.  

▪ Vi samarbejder med talepædagog omkring børn med behov for særlig indsats. 

▪ Vi samarbejder med skolerne og gennemgår handleplaner med kommende 0. klasses 

lærere. 

▪ Børnene har en fast gruppe, de er tilknyttet, for at skabe tryghed og frimodighed til at 

udfordre sig selv sprogligt. 

▪ Vi tilrettelægger en hverdag, hvor der er rum for børneinitieret leg. 

▪ De voksne går ”i øjenhøjde” i kommunikation med børnene. 

▪ Vi synger med børnene (også fagtesange). 

▪ Vi præsenterer dem for rim og remser, vi rimer og fjollerimer med børnene. 

▪ Vi spiller spil, fx vendespil og samtale om billederne. 

▪ Vi sætter ord på alt, hvad vi ser, gør og oplever. 

▪ Vi hjælper børnene med at sætte ord på følelser og behov. 

▪ Vi præsenterer børnene for tal, bogstaver og nye ord. 

▪ Vi fortæller børnene historier og eventyr, samt går på biblioteket. 

▪ Vi har børnene med til dialogisk læsning. 

▪ Vi laver små sproggrupper ved behov. 

▪ Vi holder samlinger. 

▪ Vi laver “Legeøen” med de ældste børn. 

▪ Vi leger med sproget og dets betydning. 

▪ Vuggestuen bruger babytegn (tegn til tale). 

▪ Vi anvender ”sprogtrappen”. 

Evaluering 

▪ Er børnene på Prærien kommunikative bevidste og kan de følge en mundtlig anvisning - 

hvordan, hvor ofte og i hvilke sammenhænge? 

▪ Er børnene på Prærien i en positiv sproglig udvikling - hvordan, hvor ofte og i hvilke 

sammenhænge? 

▪ Kan børnene på Prærien udtrykke meninger, følelser og behov - hvordan, hvor ofte og i 

hvilke sammenhænge? 

▪ Oplever vi at børnehavebørnene bruger skriftsproget - hvordan, hvor ofte og i hvilke 

sammenhænge? 

Opfølgning 

Vi vil styrke de dele af vores pædagogiske praksis, hvor vi har vurderet, at der er behov for 

udvikling 

▪ Evaluere sammenhængen mellem læringsmiljøet og børnenes trivsel, læring, udvikling og 

dannelse 

▪ Justere praksis ud fra evalueringens resultater 

▪ Evaluere den justerede praksis 
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Børn er i verden gennem kroppen, og når de støttes i at bruge, udfordre, 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 fundamentet for erfaring, viden samt 

følelsesmæssige og sociale processer, ligesom al kommunikation og relationsdannelse udgår fra 

kroppen. 

Læringsmiljøet i dagtilbuddet skal give alle børn, herunder de børn, som har begrænsede erfaringer 

med krop, sanser og bevægelse, mulighed for at deltage i fællesskaber, aktiviteter og leg, og det 

pædagogiske personale skal motivere børn til at bevæge sig ved at vise glæde ved bevægelse og 

kropslig udfoldelse. 

Sammenhæng 

Børn skal bruge deres krop og opleve glæde ved at gøre det. De skal turde at udforske og 

eksperimentere med deres krop for at opnå kropsfornemmelse og kropsbevidsthed. Det er 

fundamentet for forståelsen af ”hvem er jeg”. Børnenes grundsanser (taktil, labyrint og muskelled 

sans) skal stimuleres gennem leg, aktiviteter og hverdagslivet. Bevægelse handler om børns aktive 

udforskning af verden og kroppens muligheder. 

Mål  

▪ Målet er, at alle børn udforsker og eksperimenterer med mange forskellige måder at bruge 

kroppen på.  

▪ Målet er, at alle børn oplever krops- og bevægelsesglæde både i ro og i aktivitet, så 

børnene bliver fortrolige med deres krop, herunder kropslige fornemmelser, kroppens 

funktioner, sanser og forskellige former for bevægelser.  

 

 Krop, sanser & bevægelse 
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Tegn  

▪ Børn, der tør tage nye motoriske udfordringer op.  

▪ Børn, der imiterer andre børns bevægelsesmønstre. 

▪ Børn, der pga. en god kropsfornemmelse både kan lege rolige og vilde lege.  

▪ Børn, der tør udforske sammen. 

▪ Børn, der snurrer, drejer rundt. 

▪ Børn, der har lyst til at prøve sansemotoriske udfordringer. 

Tiltag 

▪ Prærien indrettes inde og ude med legeredskaber, der udfordrer børnene motorisk og 

sansemotorisk.  

▪ Vi giver børnene mulighed for at lege og eksperimentere med deres krop.  

▪ Vi følger børnenes bevægelsesinitiativer og er aktivt deltagende i de fysiske udfoldelser.  

▪ Vi vil skabe et læringsmiljø, som understøtter og opmuntrer til alsidig kropsudfoldelse.   

▪ Vi støtter og udfordrer de børn, der har ekstra behov for at få stimuleret deres 

kropsfornemmelse/ kropsbevidsthed. 

▪ Der anvendes motoriktest.    

Evaluering 

▪ Er børnene i Prærien sansemotorisk velstimuleret, hvordan, hvor ofte og i hvilke 

sammenhænge? 

▪ Er børnene på Prærien i en positiv motorisk udvikling, hvordan, hvor ofte og i hvilke 

sammenhænge? 

▪ Udviser børnene på Prærien glæde ved bevægelse, hvordan, hvor ofte og i hvilke 

sammenhænge? 

Opfølgning 

Vi vil styrke de dele af vores pædagogiske praksis, hvor vi har vurderet, at der er behov for 

udvikling 

▪ Evaluere sammenhængen mellem læringsmiljøet og børnenes trivsel, læring, udvikling og 

dannelse 

▪ Justere praksis ud fra evalueringens resultater 

▪ Evaluere den justerede praksis 
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Naturoplevelser i barndommen har både en følelsesmæssig, en kropslig, 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 et grundlag for at arbejde med 

bæredygtighed og samspillet mellem menneske, samfund og natur. Læringsmiljøet skal tage afsæt i 

mulig læring og inddrage børnene som aktive medskabere af egen læring ved at stille åbne, 

nysgerrige spørgsmål til børnenes forståelse af sammenhænge i naturen og deres omverden. Det 

pædagogiske personale skal lytte til børnenes undren og egne spørgsmål og til børnenes begyndende 

hypotesedannelser og kategoriseringer i forhold til naturen.  

Sammenhæng 

Naturen har et væld af muligheder, som vi gerne vil præsentere for børnene og gøre dem 

nysgerrige på. Naturen giver mulighed for at undersøge og få kendskab til forskellige dyr og 

planters udvikling. Barnet kan blive klogere på og forundres over for eksempel årets gang, når de 

oplever vinter, forår, sommer og efterår med vejrskifte og vejrfænomener. Det giver mulighed for 

at eksperimentere og udforske i et dagligt læringsmiljø der giver barnet mulighed for leg, 

oplevelser i og med naturen i alt slags vejr.  

Mål   

▪ At børnene oplever udelivet som en del af vores daglige lege- og læringsmiljø. 

▪ At børnene aktivt kan observere, undersøge og eksperimentere med naturfænomener i 

deres omverden. 

▪ At børnene ved hjælp af science tilegner sig nysgerrighed og lyst til at undersøge samt 

udforske naturen. 

▪ At give børnene en begyndende matematisk opmærksomhed. 

▪ At børnene får konkrete oplevelser med årsag virkning f.eks. køkkenhaven 

 

Natur, udeliv & science 
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Tegn  

▪ Børn, der viser glæde og begejstring ved at observere, undersøge og eksperimentere i og 

med naturen. 

▪ Børn, der aktivt deltager i planlagte aktiviteter. 

▪ Børn, der kan aflæse og forstå dagens vejr/årstid. 

▪ Børn, der går på opdagelse efter insekter og smådyr ved at løfte sten og grave. 

▪ Børn, der viser interesse for køkkenhavens liv. 

▪ Børn, der gennem legen udforsker naturens materialer.  

Tiltag  

▪ Vi vil gøre Præriens udeareal spændende året rundt, så årstider udnyttes f.eks. finde 

regnorme, plukke blomster, blæse med sæbebobler, flyve med drager, lege med mudder. 

▪ Vi benytter Præriens legeplads året rundt. 

▪ Vi snakker om vejret og hvilken påklædning, der er passende i dag. 

▪ Vi observerer og undersøger insekter og smådyr på små-ture og legepladsen. 

▪ Vi sår, plejer og høster grøntsager og bær og følger derved processen fra jord til bord og 

oplever årstidernes betydning for køkkenhaven. 

▪ Vi  undersøger og eksperimenterer med ild, vand, jord og luft både inde og ude. 

▪ Vi vil tage på ture i nærmiljøet samt på længere ture til fx. skov, strand og hede for at 

opleve en anden natur. 

▪ Vi  mærker vejret og bruger alle sanser til at blive klogere på forskellige vejrfænomener. 

▪ Vi laver bål og mad derpå. 

▪ Vi igangsætter aktiviteter i og med naturen, der tilgodeser det enkelte barns kompetencer 

 

Evaluering 

▪ Er udelivet på Prærien en del af vores daglige læringsmiljø - hvordan, hvor ofte og i hvilke 

sammenhænge? 

▪ Er børnene på Prærien aktivt observerende, undersøgende og eksperimenterende i forhold 

til naturfænomener i deres omverden - hvordan, hvor ofte og i hvilke sammenhænge? 

▪ Udviser børnene på Prærien nysgerrighed og lyst til at undersøge og udforske natur for at 

skabe konkrete erfaringer - hvordan, hvor ofte og i hvilke sammenhænge? 

Opfølgning 

Vi vil styrke de dele af vores pædagogiske praksis, hvor vi har vurderet, at der er behov for 

udvikling 

▪ Evaluere sammenhængen mellem læringsmiljøet og børnenes trivsel, læring, udvikling og 

dannelse 

▪ Justere praksis ud fra evalueringens resultater 

▪ Evaluere den justerede praksis 
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Kultur er en kunstnerisk, skabende kraft, der aktiverer børns sanser og følelser, ligesom det er 

kulturelle værdier, som børn tilegner sig i hverdagslivet. 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. I Prærien skaber personalet et læringsmiljø, der formidler glæde ved æstetiske 

oplevelser og skabende praksis. Vi forsøger aktivt at formidle kultur og støtte alle børn, uanset 

baggrund, kompetencer og forudgående erfaringer med kultur. I vores læringsmiljø ønsker vi at 

understøtte børn i at eksperimentere med, øve sig i og afprøve sig selv inden for en bred vifte af 

kunstarter og udtryk. Læringsmiljøet skal sikre, at alle børn får erfaringer, der kan forankre værdier, og 

som kan fungere som rettesnor for at orientere sig og handle på en hensynsfuld, demokratisk og 

respektfuld måde. Dette understøtter forpligtende fællesskaber og sikrer sammenhæng til skole, 

lokalsamfund og en globaliseret verden. 

Sammenhæng 

I arbejdet med kulturelle udtryksformer, præsenteres børn for forskellige traditioner, værdier og 

måder at udtrykke sig på. 

Børn skal præsenteres for forskellige danske traditioner, jo flere kulturelle udtryk børnene møder, 

jo bredere bliver deres syn på verden, på andre mennesker og på dem selv. 

Det er vigtigt, at kunne forstå sig selv, for at kunne indgå i et fællesskab og fællesskabet har også 

meget stor indflydelse på ens identitetsdannelse, dvs. at det er i fællesskabet, man lærer sig selv 

at kende. 

Børnenes sanser og følelser aktiveres gennem kreative, kunstneriske og skabende oplevelser. Når 

et barn præsenteres for forskellige kreative muligheder, får det en bedre forståelse af sig selv og 

egne evner. Fantasien skal udfordres, så børnene kan erhverve sig nye erfaringer, der kan udvikle 

deres leg. 

Prærien er en kristen daginstitution, hvor vi ønsker at give børne kendskab til kirkens højtider og 

betydningen af dem, samt fortælle børnene om den kristne tro. 

  

 

Kultur, æstetik og fællesskab 
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Mål   

▪ At børnene skal præsenteres for de danske højtider, kristne værdier og traditioner samt få 

forståelse for kulturelle forskelle. 

▪ At børnene får mulighed for at udtrykke sig på forskellige vis, hvorved de udvikler 

kompetencer indenfor kreativitet, sang og teater. 

▪ At udfordre børnenes fantasi. 

▪ At lære børnene at tage hensyn til hinandens forskelligheder. 

▪ At lære børnene at tage ansvar for fællesskabet. 

Tegn  

▪ At børnene synger, leger og danser til musik.  

▪ At børnene på eget initiativ laver shows, samlinger og inddrager andre børn i deres leg. 

▪ At børnene har lyst til at udtrykke sig kreativt og bruge deres fantasi i det kreative 

element. 

▪ At børnene forundres over og respekterer hinandens forskelligheder, stiller spørgsmål og 

er lyttende. 

▪ At børnene synger med og laver fagter til samling samt spontan bryder ud i sang. 

▪ At børnene glæder sig til at blive fejret på deres fødselsdag samt fejre andre.  

▪ At børnene glæder sig over at lave fødselsdagsgaver/julegaver og give dem videre. 

▪ At børnene snakker om højtidsfejring og de børn, der kan huske noget fra tidligere år 

fortæller om oplevelserne. 

▪ At børnene inviterer nye ind i legen.  

▪ At børnene drager omsorg for hinanden, hjælper hvis en af ked af det.  

▪ Børn, der sammen begejstres og deler glæden med andre. 

▪ At børnene glædes over at hjælpe hinanden. 

▪ At børnene aktivt deltager i morgensamling og byder ind med input til historien. 

Tiltag 

▪ Vi præsenterer børnene for forskellige kreative materialer, så de får mulighed for at 

afprøve sig selv i forskellige ting og slippe fantasien løs.  

▪ Vi giver mulighed for at børnene kan fordybe sig i den skabende proces. 

▪ Vi giver børnene mulighed for at være observante, hvis de ikke har mod på at deltage i 

aktiviteten. 

▪ Vi præsenterer børnene  for danske traditioner, kristne højtider og værdier. 

▪ Vi giver børnene en fællesskabsoplevelse med bibelfortælling, bøn og sange med fagter til 

den daglige morgensamling. . 

▪ Vi synger til bords.  

▪ Vi går i kirke til jul og påske. 

▪ Til de forskellige højtider, gør vi meget ud af at fortælle børnene om budskabet f.eks. 

gennem fortælling til morgensang, kreative aktiviteter, sang og teater 

▪ Vi afholder MGP fest, fastelavnsfest, fødselsdagsfester, farvelfester, sommerfest og 

arbejdsdag, fordi vi ønsker at børnene føler sig som en del af et fællesskab og får en 

ansvarsfølelse og forståelse for fællesskabet.  

▪ At børnene får kendskab til andre relevante kulturer derunder børn med andre kulturelle 

baggrunde. 

▪ Vi har fredagssang på trappen, hvor børnene synger ugens sang fra de forskellige grupper, 

samt bliver præsenteret for forskellige musikinstrumenter. Musikken bliver brugt til at 

danse, hoppe,klappe rytmer og lave sanglege. Således er musikken et redskab til at 

brænde krudt af, slappe af og til at få afsluttet en fortælling. 

▪ Vi udfordrer børnene med teater, eventyr og historiefortælling med rekvisitter. 
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▪ Vi hjælper børnene i relationerne og inddrager forskellige kreative processer til at skabe 

samhørighed og fællesskabsfølelse.  

▪ Vi  inddeler børnene i forskellige små grupper for at give børnene mulighed for at opleve 

nye venskaber. 

▪ Vi  anerkender børnene, når de viser ansvarsfølelse og drager omsorg overfor hinanden. 

Evaluering 

▪ Er børnene på Prærien ansvarsfulde overfor fællesskabet - hvordan, hvor ofte og i hvilke 

sammenhænge? 

▪ Kan børnene på Prærien tage hensyn til hinandens forskelligheder- hvordan, hvor ofte og i 

hvilke sammenhænge? 

▪ Har børnene på Prærien forståelse for kulturelle forskelle- hvordan, hvor ofte og i hvilke 

sammenhænge? 

▪ Bruger børnene på Prærien fantasien - hvordan, hvor ofte og i hvilke sammenhænge? 

▪ Kan børnene på Prærien udtrykke sig gennem sang, teater og kreativitet og udvikles de - 

hvordan, hvor ofte og i hvilke sammenhænge? 

▪ Er børnene optaget af at fejre de danske traditioner og højtider og får de en oplevelse med 

de kristne værdier - hvordan, hvor ofte og i hvilke sammenhænge?  

Opfølgning 

Vi vil styrke de dele af vores pædagogiske praksis, hvor vi har vurderet, at der er behov for 

udvikling 

▪ Evaluere sammenhængen mellem læringsmiljøet og børnenes trivsel, læring, udvikling og 

dannelse 

▪ Justere praksis ud fra evalueringens resultater 

▪ Evaluere den justerede praksis 

 


