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I Nygade Børnehave ønsker vi at skabe gode rammer for ro og fordybelse i børnenes leg samt for deres liv i institutionen. 
Det er vigtigt for os, at alle børn bliver set, hørt, læst og forstået. Nygade Børnehave er kendetegnet ved at både inde - 
og uderum er indrettet for at have fokus på børnenes leg og interesse. 

 
Nygade Børnehave er en selvejende integreret institution med plads til 50 børnehavebørn og 15 vuggestuebørn. Vi er 
beliggende i Aabenraa midtby og har derfor nem adgang til byens mange faciliteter. Vi er opdelt i to børnehavegrupper 
og en småbørnsgruppe. 

 
Vi er kendt for at udfordre og udforske naturen og lokalområdet med børnene, dette gør vi f.eks. på vores ladcykler, 
egen bus eller gåture. 

 
 

 
Vores mål for Nygade Børnehave 

Vi er en institution hvor vi vægter trivsel og lyst til læring højt, dette gælder både børn og personale. Når et barn er i vores 
institution vil det opleve at vi gør meget brug af uderum. Alle grupper tager flere gange ugentligt ud i lokalområdet, 
enten på vores ladcykler, via egen bus eller på gåture. Vi bestræber os på at opfylde børnenes ønsker, hvorfor de 
adspørges hvad de vil. Vores egen legeplads bliver brugt dagligt, hvor børnene er ude, uanset vejr. Her får børnene lov 
til at udfolde den frie leg både med hinanden og med personalet. 

 
Nygade Børnehave er aktiv i lokalområdet. Vi deltager f.eks. i det årlige bjergmarathon, dyreskue, sommer i by mm. Ved 
disse arrangementer bliver forældrene også inviteret, og vi oplever en stor opbakning omkring dette. Børnene øver sig 
f.eks. i foråret til bjergmarathon, både på legepladsen og ude på stadion, hvor de får lov til at øve sig i løb. 

 

Det er vigtigt for os at alle børnene er glade og trygge ved at være i institutionen, så vi gør meget for at børnene skal lære 
at tilegne sig sociale kompetencer, hvor de kan indgå i et samspil med hinanden og personalet. Vi har alle forskellige 
sociale, kulturelle og etniske baggrunde, og dette tager vi hensyn til når vi tilrettelægger vores arbejde, både i hverdagen 
og ved højtider. 

 
I Nygade Børnehave lægger vi stor vægt på at have et godt forældresamarbejde. Vi er i daglig dialog med forældrene og 
vi fortæller gerne om dagens oplevelser. Vi er åbne og imødekommende over for forældrene og vi møder den enkelte 
med respekt og anerkendelse. Det er vigtigt for os at der bliver skabt en tryghed og tillid imellem forældre og personale, 
for at opnå at barnet trives bedst muligt i institutionen. 

 

Værdier i Nygade Børnehave 
De grundlæggende værdier i Nygade Børnehave bygger på omsorg, tryghed og anerkendelse, hvilket er væsentligt for at 
opnå den bedst mulige trivsel og udvikling for det enkelte barn. Vi er et engageret og motiveret personale, hvilket er 
afgørende for et godt samspil med børnene, og udviklingen af dets selvværd og nysgerrighed på livet. 

 

Alle bør skal have mulighed for at udvikle alle dets kompetencer. For at understøtte og inspirere til børnenes udvikling 
og læring arbejder vi ud fra en legende tilgang, hvor fokus er på et gensidigt engagement mellem børn og voksne. Her 
handler det om at stimulere børns lyst til læring og deltagelse gennem engagerede og motiverede voksne, der kan indtage 
et børneperspektiv. 

 
Nygade Børnehave er et udviklings- og læringssted for både børnene såvel som for personalet. Alle børn har et stort 
udviklingspotentiale, der skal udfordres og stimuleres med udgangspunkt i barnets evner og ressourcer. 
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Pædagogisk grundlag 
 

1. Børnesyn og børneperspektiv. Det at være barn har værdi i sig selv. Børn på fx 2 og 4 år 
skal høres og tages alvorligt som led i starten på dannelsesproces og demokratisk 
forståelse. 

 
2. Leg og læring. Legen har værdi i sig selv og skal være en gennemgående del af et 

dagtilbud. Læring skal forstås bredt, og læring sker fx gennem leg, relationer, planlagte 
aktiviteter og udforskning af naturen og ved at blive udfordret. 

 
3. Børnefællesskaber. Leg, dannelse og læring sker i børnefællesskaber, som det 

pædagogiske personale sætter rammerne for, 
 

4. Pædagogiske læringsmiljø. Et trykt og stimulerende er udgangspunktet for arbejdet med 
børns læring. 

 
5. Forældresamarbejde. Et godt forældresamarbejde har fokus på at styrke både barnets 

trivsel og barnet læring. 
 

6. Børn i udsatte positioner. Alle børn skal udfordres og opleve mestring i lege og 
aktiviteter. 

 
7. Sammenhæng til børnehaveklassen. Sammenhæng handler blandt andet om at 

understøtte børns sociale kompetencer, tro på egne evner, nysgerrighed mv. 
 
 

1. Børnesyn og børneperspektiv 
 

I danske dagtilbud er der en lang tradition for at medtænke børns interesser i tilrettelæggelsen af det 
pædagogiske arbejde. I de senere år er der sket en bevægelse i retning af, også at inddrage 
børneperspektivet. 

 
At inddrage børneperspektivet kan forstås på to måder: at varetage (det man formoder er) børns interesser - 
altså at fungere som børnenes ”advokat” - eller mere bogstaveligt at forsøge at afdække børns egne 
perspektiver, meninger og oplevelser i forhold til deres eget liv med henblik på at bruge denne indsigt til at 
optimere børnenes vilkår og dagligdag. 

 
Børnene har et unikt indblik i, hvad det vil sige at gå i børnehave. De ved, hvad man kan lege i sandkassen. 
Hvornår det er sjovt at prøve noget nyt til samling, og hvem der er god at holde i hånden på tur. Børnene ved 
bedre end nogen andre, hvordan det pædagogiske arbejde virker i praksis. 

 
Børnenes perspektiver er derfor helt centrale som feedback til det pædagogiske personale i børnehaven. 
Personalet kan samtidigt træffe klogere beslutninger, fordi de fra børnene får adgang til perspektiver og 
indsigter, som de elleres ikke har mulighed for at få. Det vil kræve at personalet er villig til at bringe børnenes 
oplevelser i spil i tilrettelæggelsen af læringsmiljøet. 

 
 

2. Leg og læring 
 

Leg er en vital livsaktivitet for børn. Det er en virksomhed, der udøves for virksomhedens egen skyld og fordi 
børn har lyst til leg. Ofte bruges begrebet ”fri leg”, men den korrekte betegnelse er i virkeligheden ikke- 
voksenstyret leg. 
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Leg er en vigtig del af børnenes af børnenes liv og set med deres øjne, det vigtigste og børn bruger en stor 
del af deres tidlige barndom på at lege. Derfor er det vigtigt at vi giver børnene mulighed for at have ”fri leg”, 
give dem omgivelserne der fordrer den frie leg og fantasi, skaber rum i institutionerne, hvor de kan udforske, 
bearbejde, lære om og afprøve sig selv og andre, skabe og danne relationer og udforske sig selv. 

 
For det er igennem legen at børn lærer. I legen bliver børnene klogere på sig selv, andre mennesker og på 
verdenen. Via legen styrkes selvværdet og det kan derudover også anvendes som et identitetskonstruktions- 
redskab, da de får mulighed for at udforske forskellige roller/adfærd mm. 

 
De får i legen mulighed for at bryde med virkeligheden, ved at bruge deres fantasi, kreativitet og innovation, 
og derved styrkes deres måde at håndtere konflikter og problematikker i deres senere liv. Derudover 
udvikles forhandlings- og samværskompetencerne via legen. De bliver mere selvstændige, selvhjulpne, og 
deres handleevne og aktørposition styrkes. 

 
Legen bliver til igennem legen og er ofte under forandring i situationen, og derfor bliver børn nødt til at 
afstemme med hinanden. Der bliver deres sociale læring udviklet. De iagttager andres leg, hvor de lærer at 
afkode legens formelle og uformelle regler, så de kan komme med konstruktive legeudspil, der kan bringe 
barnet ind i legen og hjælpe det med at fastholde positionen. De lærer hvordan man omgås andre 
mennesker, og dette giver dem kompetencer og redskaber til at kunne begå sig i hverdagen og senere i 
livet, fx i skolen mm. 

 
Legen og den legende tilgang til læring er udgangspunktet for de læringsprocesser, barnet indgår i. Det 
pædagogiske personale skal anvende viden og kompetencer til at skabe pædagogiske læringsmiljøer med 
fokus på legen, barnets interesser, underen og nysgerrighed. 

 
Det pædagogiske læringsmiljø skal bl.a. give barnet mulighed for at eksperimentere og bruge fantasien, lege 
forskellige, udviklende lege samt udvikle og bruge både emotionelle, sociale, kropslige og kognitive 
kompetencer. 

 
I tilrettelæggelsen af læringsmiljøet og rammerne for legen spiller det fysiske miljø, indretningen, legetøjet og 
atmosfæren en vigtig rolle. 

 
Barnet lærer igennem legen af forhandle, indgå kompromisser og løse konflikter. Et af legens kendetegn er, 
at den bliver til undervejs, og at børn derfor hele tiden må afstemme med hinanden. Barnets sociale læring 
og udvikling finder også sted, når det iagttager andres leg. Her lærer det at afkode legen formelle og 
uformelle regler og komme med konstruktive legeudspil, der kan bringe barnet ind i legen og hjælpe med at 
fastholde denne. 

 
Igennem legen lærer barnet sociale omgangsformer til at begå sig både i hverdagen i dagtilbuddet og senere 
i skolen. 

 
 

3. Børnefælleskaber 
 

I børnehaven indgår barnet i et fællesskab med andre børn og voksne, som er fælles om at skabe det 
sociale rum, som de enkelte børn lærer og udvikler sig igennem. Sammen med det pædagogiske personale 
har de andre børn betydning for, hvilke erfaringer det enkelte barn gør sig. 

 
Leg, dannelse og læring sker i børnefællesskaber, som det pædagogiske personale sætter rammerne for. 
Relationer og venskaber er afgørende, hvis barnet skal opleve at være en del af fællesskabet og blive lyttet 
til og respekteret. 

 
I hverdagen skal der skabes plads til, at barnet både kan vise initiativ og være aktivt deltagende, samtidig 
med at fællesskabet skaber rum for alle børn, nye relationer, muligheden for at prøve forskellige positioner 
mm. 
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Børnehavens børnefællesskaber skal give mulighed for, at børn kan etablere venskaber på tværs af alder, 
køn og kultur, samt at mobning forebygges. Her har forældre medansvar ved at anerkende alle familier 
uanset familiens forudsætninger. 

 
Det pædagogiske læringsmiljø vil for de ældste børn have fokus på at turde møde nye udfordringer, fordybe 
sig, være vedholdende, kunne indgå i børnefællesskaber og tage initiativ til at indgå i relationer. 

 
Når barnet får positive erfaringer med at deltage i børnehavens fællesskaber, får det positive forventninger til 
de sociale fællesskaber, det senere skal indgå i skolen. 

 
 

4. Pædagogisk læringsmiljø 
 

Det pædagogiske læringsmiljø er et miljø, hvor der med afsæt i det pædagogiske grundlag arbejdes bevidst 
og målrettet med børns trivsel, læring, udvikling og dannelse. 

 
Pædagogiske læringsmiljøer i dagtilbud bygger på: 

 
• Personalets uddannelse og kompetencer 
• Børnegruppernes størrelse 
• Fysiske rammer 
• Normering 
• Digitale redskaber 
• Den æstetiske udformning 

Samt en række proceselementer fx: 

• Det empatiske samspil med de andre børn og det pædagogiske personale 
• Udfordrende dialoger og situationer 
• Forældresamarbejdet 
• Hverdagens rytme 

 
Den pædagogiske læreplan skal understøtte og tydeliggøre samspillet mellem disse forhold. Det er en 
forudsætning for etableringen af et pædagogisk læringsmiljø, at personalet og ledelsen løbende har blik for, 
hvordan praksis rammesættes, organiseres og tilrettelægges. 

 
 

5. Forældresamarbejdet 

Samarbejdet mellem børnehavens personale og forældrene er et afgørende element i arbejdet med at skabe 
dagtilbud af høj kvalitet. Derfor har personalet og forældrene en vigtig rolle med at binde de forskellige 
arenaer sammen, så barnet oplever et godt samspil mellem det derhjemme og dagligdagen i børnehaven. 

 
Et godt samarbejde mellem forældre og personalet skaber sammenhæng i børns liv på tværs af hjem og 
børnehave. Et godt samarbejde mellem dagtilbud og hjem øger både personalets og forældrenes indsigt i 
barnets liv, og det skærper opmærksomheden omkring barnets perspektiver. Det skaber trivsel, læring, 
udvikling og dannelse for det enkelte barn. 

 
Børnehavens tre veje til at arbejde med forældresamarbejde er: 

 
1) Opbyg en tillidsfuld relation 

En tillidsfuld relation mellem forældre og personale er afgørende for et velfungerende 
forældresamarbejde. Den første vej til at styrke samarbejdet handler derfor om, hvordan vi kan 
opbygge en tillidsfuld relation ved at møde forældrene som en ressource i deres barns liv og 
udvikling, og ved at vi er gode til at give indsigt i vores pædagogiske faglighed og det læringsmiljø, 
som vi hver dag skaber for børnene. 
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2) Sæt rammer for forældresamarbejdet 
En anden vej i et godt forældresamarbejde er en løbende og tydelig dialog om, hvilke forventninger 
vi har til hinanden. Når vi som personale formulerer klart, hvad vi forventer af forældrene, er det med 
til at skabe tillid til det pædagogiske læringsmiljø og til os som professionelle. Når vi interesserer os 
for forældrenes viden om deres barns liv derhjemme og i dagtilbuddet, understøtter det dialogen og 
videns udvekslingen om barnet, hvilket er afgørende faktorer for et styrket samarbejde. 

 
3) Tilpas samarbejdet med forældrene 

Den tredje vej til et godt forældresamarbejde handler om, hvordan vi som personale kan understøtte 
et tilpasset forældresamarbejde ved at tage udgangspunkt i familiens situation, kultur og behov. 
Forskellige familier har forskellige hverdagsliv og forskellige sociale og kulturelle baggrunde. For 
forældrene betyder det, at de har forskellige behov og muligheder for at deltage i samarbejdet. 
Derfor er et velfungerende forældresamarbejde også et samarbejde, der er tilpasset forældrenes 
forskelligheder. 

 
 

6. Børn i udsatte positioner 
 

Børn i udsatte positioner er en sammensat gruppe. Det kan være børn fra familier med en svag 
socioøkonomisk baggrund, børn med fysisk/psykisk funktionsnedsættelse eller børn, der i bestemte 
situationer befinder sig uden for fællesskabet. At være i en udsat position er dynamisk og kontekstbestemt. 

 
Det er en vigtig opgave for personalet at have øje for børn, som er i risiko for at stå uden for fællesskabet. 
Kvaliteten i samspillet mellem netop disse børn og personalet har stor betydning. 

 
At understøtte læring hos børn i udsatte positioner handler som udgangspunkt ikke om at trække et enkelt 
barn ud af det almene børnefællesskab for at lave en særlig aktivitet. Det handler derimod om at møde 
barnet med passende udfordringer og positive forventninger i gode pædagogiske læringsmiljøer og i 
børnefællesskabet. 

 
Der vil derfor være fokus på inkluderende fællesskaber og pædagogiske læringsmiljøer, der understøtter 
læringen hos alle børn - også dem, der har behov for ekstra støtte. 

 
Børn i udsatte positioner skal opleve sig som en betydningsfuld del af fællesskabet, ligesom deres forældre 
er tilsvarende betydningsfulde i forældrefællesskabet. 

 
Børnehaven vil indimellem give et barn, der befinder sig i en udsat position, plads og rum til at være i en 
mindre gruppe. Her kan de voksne i højere grad arbejde målrettet med barnets særlige udfordringer; sociale, 
motoriske, sproglige osv. 

 
 

7. Sammenhæng til børnehaveklassen 
 

Vi arbejder med at gøre børnene klar til skolelivet på flere måder. Når børnene er tilmeldt skolestart, kommer 
de i skoleklubben to gange om ugen. Vi arbejder med at give børnene kompetencerne til at kunne 
koncentrere sig i længere tid om ét emne og at give den de sociale kompetencer til at fungere sammen som 
en gruppe - fx at kunne tage hensyn til hinanden. Vi har ikke fokus på, at vi skal hælde noget specifik 
”skolelæring” på børnene. 

 
Børnene får lov til at lufte deres forestillinger, forventninger og bekymringer om, hvad det vil sige at gå i 
skole. Her skriver vi ned, hvad børnene har af tanker, og så inviterer vi de ”gamle” børn, som allerede er 
startet i skole. For mange af børnenes vedkommende er det nok forældrenes erfaringer med at gå i skole, 
der præger deres opfattelser eller forventninger. 

 
Børnehaven vil arbejde på at et godt og konstruktivt samarbejde med Kongehøjskolen om faste aftaler og 
faste aktiviteter, som er med til at skabe den gode overgang til børnehaveklassen. 



 

7 
 

8. Evalueringen af de styrkede pædagogiske læreplaner. 
 
 
På hvert personalemøde evaluerer VI egen praksis. Der er et fast punkt på dagsorden. Her er nye tiltag eller 
ting der skal udvikles og evalueres på. 
Vi reflekterer på stuemøder og i praksis. Når der er noget der ikke fungere, både i leg, aktiviteter og rutiner 
justerer vi os løbende. Vi udarbejder ugeplaner, der kort beskriver hvad vores fokus er. 
Vi benytter os af vækst -modellen. Vi evaluerer på personalemøder. 

Evaluering af den pædagogiske læreplan skal foretages mindst hvert andet år. 

Vi vil hvert andet år evaluere vores pædagogiske læreplan på en pædagogisk dag eller til et personalemøde. 
Hele læreplanen skal gennemgås i samarbejde med personalet. 
Det vil vi gøre i form af refleksioner samt dialog, vi vil inddrage vores vækst-model, årshjul eller andre 
udarbejdede pædagogiske dokumenter, eller referater, hvor der indgår evaluering af pædagogisk praksis. 
Personalets evaluering vil blive fremlagt for bestyrelsen, hvor de vil have mulighed for at komme med 
indvendinger. 
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Læreplanstema 1 – Børnehaven  
 

Barnets alsidige personlige udvikling 
 

Jeg kan lære at: 
+ Sige min mening 
+ Fortælle hvad, jeg godt kan lide 
+ Fortælle om hvad, jeg har oplevet 
+ Komme med forslag og ideer til hvad, vi 

kan lave i institutionen 
+ Blive dygtigere til det, som jeg er god til 
+ Blive bedre til det, som jeg ikke er så _god til 

Jeg kan øve mig: 
+ år der er samling 
+ På tur med institutionen, hvor jeg kan 

fortælle hvad, jeg ved og oplever 
+  Iår jeg tegner, maler og fortæller 

historier 
+ Iår jeg leger med mine kammerater 

 
 

Jeg kan øve m ig m ed: 
+ Mine kammerater 
+ De voksne 
+ Mig selv (alene) 
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Læreplanstema 2 – Børnehaven  
 

Social udvikling 
 

Jeg kan lære at: 
+ Være en god kammerat 
+ Gøre en masse ting sammen med andre 
+ Være med til at bestemme hvad, 

vi skal lave i institutionen 

Jeg kan øve mig  ved  at: 
+ Lytte til mine kammera ter 
+ Hjælpe andre 
+ Finde på gode lege sammen med andre 
+ Trøste, når en kammera t er ked af det 
+ Snakke med kamme rater om, 

Jeg kan øve  mig  med: hvordan vi er gode venner 
+ Mine kammera ter 
+ De voksne 
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Læreplanstema 3 -børnehaven 
 

Kommunikation og sprog 
 

Jeg kan lære at: 
+ Sætte ord på mine tanker, følelser, 

oplevelser og handlinger 
+ Blive god til at tale, fortælle og tegne 
+ Bruge mit kropssprog 
+ Se på og lege med bogstaver 

 
Jeg kan øve m ig m ed: 
+ Mine kammerater 
+ De voksne 
+ Mig selv (alene) 

J e g k an  øve mi g v e d at: 
+ Sige r i m og remser 
+ Tale 
+ Fortælle historier 
+ Tegne, male mine tanker 

og oplevelser 
+ Skrive bogstaver og tal 
+ Vise mine følelser overfor andre 

 
 
 
 

.. ,.,.. 
u 

,. 
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Læreplanstema 4 – Børnehaven  
 

Krop, sanser og bevægelse 
 

Jeg kan lære at: 
+ Kende min krop 

- både udenpå og indeni 
+ Spise sund mad 
+ Bevæge mig på alle mulige måder 

Jeg kan øve mig  ved at: 
+ Gå, hoppe hinke, løbe og klatre 
+ Spise de sunde ting i madpa kken 
+ Bruge mine arme og ben 

 
 
 

Jeg kan øve mig  m ed: 
+ Mine kammerater 
+ Venner fra andre institutioner 
+ De voksne 
+ Mig selv (alene) 
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Læreplanstema 5 – Børnehaven  I 

 
Natur, udeliv og science 

 

Jeg kan læreat: 
+ Være god mod dyr 
+ Kende forskel på årstider 
+ Lege og lave aktiviteter ude 

i en skov eller på en strand 
+ Kende forskel på planterne ude i naturen 

Jeg kan øve mig med: 
+ Mine kammerater 
+ De voksne 
+ Mig selv (alene) 

Jeg kan øve mig ved at: 
+ Studere smådyr 
+ Kigge, snuse og lege i naturen 
+ Finde blade og andre ting i naturen 
+ Opdage regn, sne og sol 
+ Mærke kulde og varme i luften 
+ Lave et bål 
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Læreplanstema 6 - Børnehaven 
 

Kultur, æstetik og fællesskab 
 

Jeg kan lære at: 
+ Om dansk kultur 
+ Om kunst og om at være kreativ 
+ Om forskellige materialer, og hvad 

jeg kan bruge dem til 
+ At tegne, male og lave skulpt urer 
+ At bruge en computer 
+ Noget om traditioner 

 
Jeg kan øve  m ig m ed: 
+ Mine kamm erater 
+ De voksne 
+ Mig selv (alene) 

Jeg kan  øve  m ig ved at: 
+ Tegne og male f.eks. prin sesser, 

slotte eller noget fra eventyr 
+ Høre digte/eventyr 
+ Se malerier, billeder og ting på 

f.eks. museer 
+ Bruge min fantasi 
+ Lege med en computer 
+ Deltage i fester i institutionen 
+ Synge, lave musik og teater 

 
 
 
 
 

"-" 
 
 
 
 

....c---- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cop)'wright Malene Krogh2018 



 

18 
 

VORES PÆDAGOGISKE LÆREPLAN 

I	småbørnsgruppen	dragerne	
	

Opleve:	
I småbørnsgruppen er det vigtigt, at vi er I 
børnehøjde og derfor vil du opleve os som 
tydelige voksne, nærværende og tilstede på 
gulvet med børnene. Hos os får du brugt dine 
sanser (du vil både opleve det at være inde og 
ude i vores dagtilbud). Hos os vil du blive set og 
hørt. Vi vil tage dine udtryk alvorligt og pirre din 
nysgerrighed. Du vil lære nyt og vi tager ansvar 
for at give dig ny viden. 

 
 

Lære:	
Hos os er der plads til din leg – børneperspektiv. 
Gennem leg kan du lære verden at kende, opleve 
fællesskab og danne vigtige sociale relationer. 
Hos os fordyber du dig i hverdagen. Vi lærer af 
dine aktiviteter og du af vores. Hos os udvikler du 
færdigheder, hvorpå du få lysten til at øve dig i 
selvhjulpenhed eller med hjælp. Omsorg og 
tryghed er vigtige forudsætninger for at kunne 
lære noget. 

 
 

Udvikle:	
Hos os bruger du kroppen. Vi tilbyder dig 
sundhed og selvstændighed. Du får lov til at 
udtrykke dine følelser og giver dig tiden til at 
mærke efter. Selvværd og troen på dine egne 
evner er vores udviklingstilbud til dig. Hos os 
møder du mange  børn og voksne. Vi går i dialog 
med dig, for at inddrage jer I vores hverdag og 
give dig mulighed for at udvikle dine sociale 
kompetencer. 

 
 
 
 
 

[Skriv tekst] [Skriv tekst] 
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NYGADEBØRNEHAVE 0-3 ÅR - SMÅBØRNSGRUPPEN 
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Pædagogisk	læreplan	
Småbørnsgruppen (dragerne) er en børnehave med plads til 15 børn fra når de er 6 måneder og til de bliver 
2 år og 11 måneder. 

 

Småbørnsgruppen lægger på stueplan, hvor der er 2 stuer på første etage som tilhører børnehaven. Vi kan 
også rumme op til 8 gæstebørn ad gange, som dagplejen ringer for nærmede besked. Vi har mange store 
lokaler, som gør det muligt og nemt for os at arbejde i mindre grupper, som giver børnene mere ro og tryghed 
omkring sig. Vi har vores egen legeplads og mulighed for at gå på loftet og udforske vores motoriske 
færdigheder. Vi har ligeledes egen bus, som vi benytter en gang ugentligt med de store børn fra 
småbørnsgruppen. 

 

I småbørnsgruppen tilbyder vi høj faglighed og derfor har vi ansat 3 pædagoger på stuen, som varetager det 
faglige pædagogiske arbejde i hverdagen med børnene. Vores primære opgave er at yde omsorg, tryghed, 
stabilitet, udvikling, anerkendelse, leg, læring, oplevelser, udfordringer og ude liv. 

Hos os vægter vi det enkelte barns trivsel og udvikling meget højt. Vi vil tilrettelægge dagligdagen efter faste 
dagsrytme, for at give børnene genkendelighed og trygge rammer. Vi arbejder ud fra en anerkendende 
pædagogik der bygger på nærvær, opmærksomhed og respekt for det enkelte barn. Vi vil præsentere 
forskellige aktiviteter, som vil udfordre børnene I deres udvikling, vi arbejder ud fra den nærmeste 
udviklingszone. 

Det er obligatoriske for alle dagtilbud at udarbejde en pædagogisk læreplan. En pædagogisk læreplan udgør 
rammen og en fælles retning for vores pædagogiske arbejde med børnenes trivsel, læring og dannelse. De 
seks læreplanstemaer skal ses i sammenhæng og samspil med hinanden for at sikre, at den pædagogiske 
praksis, set fra et børneperspektiv, ikke ses som hvert sit læreplanstema, men som et fælles grundlag, hvor 
nogle elementer altid vil være tilstede, mens andre vil være mindre tilstede. I den pædagogiske læreplan skal 
der sættes mål for børnenes læring indenfor disse seks temaer: 

 
1. Tema 1 – alsidige personlige udvikling. 
2. Tema 2 – social udvikling. 
3. Tema 3 – kommunikation og sprog. 
4. Tema 4 – krop, sanser og bevægelse. 
5. Tema 5 – natur, ude liv og science. 
6. Tema 6 - kultur, æstetik og fællesskab. 

 
Den pædagogiske læreplan er et vigtigt arbejdsredskab, da den giver et bredt overblik over hvordan 
personalet i småbørnsgruppen arbejder med at skabe et godt børnemiljø, hvor alle børn trives, udvikler sig 
og lærer optimalt. Personalet i Småbørnsgruppen har udarbejdet et årshjul, som bygger på de seks temaer 
fra den nye styrkede pædagogiske læreplan, hvor der er udarbejdet forskellige aktiviteter. Formålet med 
dette, er for at synliggøre vores pædagogiske arbejde med vores læreplan i hverdagen. 

 
 

For hvert læreplanstema, er der udarbejdet hvordan vi I småbørnsgruppen arbejder målrettet i praksis med 
vores læreplan, som vi løbende vil evaluerer til vores stuemøde 

 

[Skriv tekst] [Skriv tekst] 
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NYGADEBØRNEHAVE 0-3 ÅR - SMÅBØRNSGRUPPEN 
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PÆDAGOGISKE LÆREPLAN FOR SMÅBØRNSGRUPPEN – TEMA 1 
Barnets	alsidige	personlige	udvikling	

	

Jeg	kan	lære	at:	
Fortælle om mine følelser, meninger ogoplevelser. 
Indgå i relationer med andre børn ogvoksne. 
Opleve tryghed, omsorg, anerkendelse ogdet at opleve små succesoplevelser i hverdagen. 
Bede om hjælp til det, der er svært. Udvikle nye færdigheder. 
Vente til det bliver min tur. 
Blive dygtigere til det, jeg er god til. 
Blive bedre til det, jeg ikke er så god til. 

 
Jeg	kan	øve	mig	med:	

Mine venner i småbørnsgruppen. Børnene i børnehaven. 
De voksne fra småbørnsgruppen. Mig selv – selvstændigt. 
Mine forældre. 

 
 

Jeg	kan	øve	mig	ved	at:	
Lege med de andre børn i småbørnsgruppen/børnehaven. 
Være med i de forskellige aktiviteter dertilbydes. 
Tegne, male og fortælle historier. 
Der tilbydes et godt og inspirerendebørnemiljø. 
Der tilbydes en anerkendende tilgang, såder skabes en meningsfuld hverdag for barnet. 
At der er et godt forælder samarbejde 
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PÆDAGOGISKE LÆREPLAN FOR SMÅBØRNSGRUPPEN – TEMA 1 
Barnets	alsidige	personlige	udvikling	

	

HVAD	
Vi vil give det enkelte barn 
forudsætningerne for, at barnet får 
tilegnet sig en grundlæggende tillid og 
tryghed til de voksne, som er omkring 
barnet, samt får troen på sig selv. 

 
 

HVORDAN	
Personalet vil i hverdagen være aktivt 
lyttende, nærværende, udvise empati , være 
tilstede i børnehøjde ogstøtte barnet i troen 
på dets eget værd. Vi vil skabe tid og rum for 
det enkelte barn, hvor der er et godt 
børnemiljø, samt gribe børnenes initiativer 
(børneperspektiv). 

 
 

HVORFOR	
Børn er unikke og for at de trives, er det essentielt 
at de føler selvværd og har tillid til sig selv og 
andre. Allebørnene skal her i småbørnsgruppen 
føle, at de hver især bliver set, hørt, anerkendt og 
værdsat, som det fantastiske lille individ, de hver 
især er.



 

24 
 

PÆDAGOGISKE LÆREPLAN FOR SMÅBØRNSGRUPPEN – TEMA 2 
Sociale	kompetencer	

Jeg	kan	lære	at:	 Jeg	kan	øve	mig	med:	
  De andre børn i småbørnsgruppen. 
  De voksne. 
  Når vi er på tur ud af huset eller 

legepladsen. 
  Mine forældre. 

  Være sammen med andre børn. 
  Lege i små og store grupper. 
  Være med til at bestemme hvad vi skal 

Lave – med inddragelse. 
Samarbejde	med	de	andre	børn	–	vente	
på	tur	–	dele	legetøj.	
Være en god ven. 

  Indgå i venskaber til de andre børn. 
 

Jeg	kan	øve	mig	ved	at:	
  Se og lytte til de andre. 
  Være deltagende til samlinger. 
  Hjælpe de andre børn. 
  Der tilbydes aktiviteter til Sociale samspil. 
  Finde på sjove ting vi kan lave sammen. 
  Trøste, når andre børn er kede af det. 
  At der er et godt forældresamarbejde. 
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Hvad 
I småbørnsgruppen vil vi arbejde målrettet på at styrke børnenes sociale kompetence, så det kan indgå 

Sociale sammenhæng og i forskellige fællesskaber. 

Hvordan 
Vi vil arbejde i mindre grupper for at skabe ro, og nogle rammer hvori børnene kan øve sig i, at være i samspil 

med de øvrige børn. Vi vil anerkende det enkelte barn og dets behov, ligeledes støtte børnene i at mærke sig 

selv og dets behov. Vi vil være tydelige voksne, der er gode rollemodeller, som viser børnene hvordan der 

kommunikeres på en respektfuld og anderkendende måde til hinanden, samt det at løse konflikter. 

Hvorfor 
Børnene udvikler deres sociale kompetencer både gennem den frie og den strukturerende leg – leg er en

 
afgørende forudsætning for barnets udvikling. Vi føler, det at være i børnehøjde i legen, er med til at hjælpe 

med til at styrke deres sociale kompetencer, som selvstændighed, interesse og det med at mestre at kunne 

samarbejde og løse konflikter. 
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Småbørnsgruppen Nygadebørnehave 0-3 år. 

PÆDAGOGISKE LÆREPLAN FOR SMÅBØRNSGRUPPEN – TEMA 3 

Kommunikation	og	sprog	
	
	

Jeg	kan	lære	at:	
Sætte ord på mine tanker, følelser, 
oplevelser og handlinger. 
Øve mig i at tilegne sproget og have en 
god sprogforståelse. 
Blive god til at fortælle. 
Anvende mit kropssprog. 

Jeg	kan	øve	mig	med:	
Mine venner i småbørnsgruppen. 
De voksne fra småbørnsgruppen. 
Mig selv – nysgerrighed og 
selvstændighed. 
Mine forældre. 

 
 

Jeg	kan	øve	mig	ved	at:	
Snakke med de øvrige børn. 
Fortælle om mine oplevelser. 
Være med til historielæsning/samling. 
Sige rim og remser. 
Vendespil med f.eks. dyr, farver, 
køretøjer osv. 
Synge med til fagte sange. 
Der er et godt forældresamarbejde. 
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Småbørnsgruppen Nygadebørnehave 0-3 år. 

 
 

HVAD	
Vi vil i småbørnsgruppen have fokus på, at alle børn udvikler sproglige kompetencer. Sprog er det redskab 
vi anvender for at kunne kommunikere med hinanden om det er nonverbalt eller verbalt. Kan barnet ikke 
give udtryk for sine behov eller sin nysgerrighed, sker udviklingen langsommere eller slet ikke. Sproget er 
derved meget nødvendigt for barnets udvikling. 

 
 

HVORDAN	
Her I vores småbørnsgruppe er det vigtigt for os, at vi giver barnet den tid det har brug for, dvs. at barnet 
føler, at det får tid til at kunne fortælle os noget og det kræver at de voksne er lyttende og støttende. Vi vil 
give plads og rum til at gribe børnenes spontane samtaler mellem barn – barn og barn – voksen. Vi vil tale i 
øjenhøjde med barnet, være forstående og anerkende. Højtlæsningen, små fortællinger, sang, sanglege, 
rim, remser og sprogkufferter til at stimulerer børnenes sproglige udvikling. 

 
 

HVORFOR	
Hos småbørnsgruppen er det vigtigt, at børnene trives og udvikler sig og det gør det gennem det at kunne 
kommunikerer med omverden om det er nonverbalt eller verbalt. Disse færdigheder er med til at give 
barnet nogle nye færdigheder og erfaringer med sig. 
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[Skriv tekst] [Skriv tekst] 

NYGADEBØRNEHAVE 0-3 ÅR - SMÅBØRNSGRUPPEN 

PÆDAGOGISKE LÆREPLAN FOR SMÅBØRNSGRUPPEN – TEMA 4 
Krop,	sanser	og	bevægelse	

	
	

Jeg	kan	lære	at:	
Udforske kroppens muligheder – 
nysgerrighed og udfoldelse. 
Udvikle mine sanser og gøre brug af dem. 
Drage nytte af kroppens muligheder. 
Få erfaringer med kroppens brug og 
muligheder. 
Opleve glæden og lysten ved at bevæge 
mig. 
Bevæge mig på alle mulige måder. 

Jeg	kan	øve	mig	med:	
Mine venner i småbørnsgruppen. 
De voksne fra småbørnsgruppen. 
Mig selv – være nysgerrig, deltagende og 
opsøgende. 
Mine forældre. 

 
 

Jeg	kan	øve	mig	ved	at:	
kravle, gå, trille, hoppe og løbe – 
motorisk. 
Ture ud af huset f.eks. bustur eller gåtur, 
på legepladsen eller på loftet hvor vi har 
motoriske redskaber. 
Der skabes tid til, at jeg kan lærer at 
kende min krop gennem kropslige 
aktiviteter. 
At der er forskellige aktiviteter på min 
stue. 
Sanse gennem maden f.eks. på vores 
maddage. 
Få kendskab til mine sanser og dets 
muligheder. 
Blive udfordret til nye færdigheder – 
NUZO. 
Der er et godt forældresamarbejde. 
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[Skriv tekst] [Skriv tekst] 

NYGADEBØRNEHAVE 0-3 ÅR - SMÅBØRNSGRUPPEN 

 
 

HVAD	
Have fokus på, at alle børn udvikler deres fin og grov motorik. Vi vil give børnene mulighed for, at få mange 
sanselige og bevægelsesmæssige oplevelser, samt kropslige erfaringer. 

 
 

HVORDAN	
Vi vil i småbørnsgruppens hverdag lægge stor vægt på bevægelighed og tilbyde aktiviteter for børnene, 
hvor det udfordres på det fin og grov motoriske færdigheder, om det er ude eller inde er lige vigtige. Vi 
bestræber os på at lave rytmiske bevægelser til en del børnesange enten gennem den frie leg eller ved 
samling. Her kan børnene b.la. få styrket deres grov motorik og balance. Børnenes fin motorik vil vi b.la. 
stimulerer, ved at øve ”pincetgrebet” gennem forskellige aktiviteter. 

 
 

HVORFOR	
Det at børnene er fysiske deltagende og får lov til at udforske deres egen krop, gør at de dermed får 
fornemmelsen af hvad deres krop er i stand til og derved vokser deres selvværd og selvtillid – det at ”jeg 
kan ” har afgørende betydning for at meste eget liv på sigt. 
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PÆDAGOGISKE LÆREPLAN FOR SMÅBØRNSGRUPPEN – TEMA 5 
Natur,	udeliv	og	science	

	

	

Jeg	kan	lære	at:	
Være god mod dyr og planter. 
Få kendskab til de forskellige planter og 
dyr. 
På kendskab til årstiderne. 
Lege ude i naturen. 
Blive udfordret på nye færdigheder i 
forhold til andre muligheder, med at 
eksperimenterer f.eks. trykmale med 
blade, glimmer-olie i en flaske, hvad sker 
der når den rystes osv.?. 

Jeg	kan	øve	mig	med:	
Mine venner i småbørnsgruppen. 
De voksne. 
Mig selv – lysten til deltagelse og 
selvstændighed. 
Mine forældre 

 

 
Jeg	kan	øve	mig	ved	at:	

Undersøge de små dyr. 
Der tilbydes ro og tid til at bearbejde 
naturens sanselige indtryk – 
følelsesmæssigt, mentalt og fysisk. 
Tilegne erfaringer med naturen, når vi er 
ude. 
Fodre fugle, fisk og andre smådyr. 
Finde ting fra naturen. 
Gå på opdagelse i hvad regn, sne og sol er 
for noget. 
Mærke kulde og varme i luften. 
Lytte til naturens lyde. 
Mine forældre sørger, for at der er det 
rigtige påklædning i min garderobe til alt 
slags vejr – forældre samarbejde. 
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HVAD	
Vi vægter rigtigt højt i småbørnsgruppen, at børnene kommer ud og mærker ude livet. Vi vil have fokus på, 
at alle børn udvikler kompetencerne til at få kendskab til årstiderne og de forskellige vejrfænomener, samt 
udviser respekt for den natur de nu møder. 

 
 

HVORDAN	
Vi vil dagligt være på vores legeplads eller tage på tur i den omkringliggende natur om det er på en gå tur 
eller med vores egen bus. Når vi er ude vil børnene have fri adgang til leg og dets mulighed for at udforske 
og eksperimenterer med naturens materialer. Vi vil give børnene kendskab til vejret og tilrettelægge 
aktiviteter efter årstiden. 

 
 

HVORFOR	
Det betydeligt for os, at børnene udviser glæde, for at være ude. Vi vil støtte børnene, når de færdes i 
naturen og dets udfordrende tæring, ligeledes anvende naturens materialer i børnenes leg. Det vigtigt for 
fremtiden, at vores børn lærer at passe godt på naturen og tage ansvar for små dyr og planter. 
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[Skriv tekst] [Skriv tekst] 

NYGADEBØRNEHAVE 0-3 ÅR - SMÅBØRNSGRUPPEN 

PÆDAGOGISKE LÆREPLAN FOR SMÅBØRNSGRUPPEN – TEMA 6 
Kultur,	æstetik	og	fællesskab	

	
	

Jeg	kan	lære	at:	
Tegne, male og være kreativ på min egen 
måde. 
Være nysgerrig på måden hvorpå jeg 
udtrykker og oplever ting på. 
Opnå kendskab til mine egne kulturelle 
baggrund, normer mm. 
Mærke forskellen på de forskellige 
materialer. 
Synge, spille og lytte til musik. 
Lege sanglege evt. med fagter. 
Få kendskab til traditioner og højtider. 

 
 

Jeg	kan	øve	mig	med:	
Mine venner i småbørnsgruppen. 
De voksne fra småbørnsgruppen. 
Mig selv – være nysgerrig og deltagende. 
Min familie. 

Jeg	kan	øve	mig	ved	at:	
Tegne og male. 
Lege sanglege. 
Høre til digte og eventyr. 
Synge med til musik. 
Bruge min fantasi til at være kreativ. 
Lytte og danse til musikken. 
Der tilbydes aktiviteter, hvor jeg får 
kendskab til de kulturelle traditioner og 
normer. 
Der skabes rum og tid til min fordybelse. 
Være deltagende i fællesskaber, hvorpå 
jeg får kendskab til de kulturelle 
baggrunde. 
Der er et godt forældresamarbejde. 
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[Skriv tekst] [Skriv tekst] 

NYGADEBØRNEHAVE 0-3 ÅR - SMÅBØRNSGRUPPEN 

 

HVAD	
Vi vil i småbørnsgruppen styrke børnenes fantasi og kreative evner, hvor de kan få rum til fordybelse. Vi vil 
give dem indsigt i de danske traditioner vi har i Danmark i forbindelse med de forskellige højtider. 

 
 

HVORDAN	
Vi vil have fokus på, at tilbyde børnene kreative aktiviteter ved at anvende forskellige materialer og 
redskaber. I løbet af året vil vi pynte stuen med de ting vi har arbejdet med afhængig af årstidens 
traditioner. Vi voksne vil være rollemodeller for selv at være aktive deltager dvs. danse, synge, male, spille 
med i de forskellige aktiviteter der igangsættes. 

 
 

HVORFOR	
Vi mener, at det er betydeligt at børnene opnår viden og læring om den danske kultur og de traditioner der 
nu følger med her i landet. Kultur, æstetik og fællesskaber er et læreplanstema, som er med til at præge 
børns forståelse af og tilgang til verden. Pædagogiske overvejelser over, hvordan børn får mulighed for at 
praktiserer deres egen kultur i deres hverdag, danner grundlag for, at børn i dagtilbud oplever at udforske 
og eksperimenter med forskellige kulturelle udtryksformer. 
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”Lederen af dagtilbuddet er ansvarlig for at etablere en evalueringskultur i dagtilbuddet, som skal 
udvikle og kvalificere det pædagogiske læringsmiljø. 

Lederen er ansvarlig for, at arbejdet med den pædagogiske læreplan evalueres mindst hvert 
andet år med henblik på at udvikle arbejdet. Evalueringen skal tage udgangspunkt i de pædago- 
giske mål og herunder en vurdering af sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø i 
dagtilbuddet og børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. 

Evalueringen skal offentliggøres. 

Lederen af dagtilbuddet er ansvarlig for at sikre en løbende pædagogisk dokumentation af sam- 
menhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og børnenes trivsel, læring, udvikling og 
dannelse. Den pædagogiske dokumentation skal indgå i evalueringen.” 

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

 
 

 

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. 

>Skriv her.< 
 
 
 

Hvordan evaluerer vi arbejdet med den pædagogiske læreplan, som skal foretages mindst 
hvert andet år? 

 

 
Evalueringskultur 

 
Det er ikke et lovkrav at beskrive dagtilbuddets dokumentations- og evalueringspraksis i den 
pædagogiske læreplan, men det kan være en fordel i udarbejdelsen af læreplanen at forholde sig til den 
løbende opfølgning og evaluering af indholdet i læreplanen. 
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Her kan I fx kort beskrive, hvordan evaluering af læreplanen kan ses i forhold til jeres evalueringskultur i 
hverdagen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


