
 
 

 

Den ny styrkede læreplan i Halsnæs Kommune  
I Halsnæs Kommune er den ny styrkede læreplan den lokale læreplan, og vores fælles 
kerneopgave i dagtilbud er alle børns læring, udvikling, trivsel og dannelse.  

Alle dagtilbud arbejder hele tiden med afsæt i den ny styrkede læreplan.  

Hvert enkelt dagtilbud har udvalgt aktuelle udviklingsfelter inden for læreplanen på baggrund af 
lokale data og analyser.  

Det betyder, at det enkelte Børnehus ”løfter læreplanen”, der hvor netop deres børnegruppe og 
medarbejdergruppe kalder på noget særligt. Læreplanen implementeres på den måde ”smalt og 
dybt” i en lang, løbende forbedringsproces.  

Det er dette løft, som dagtilbud i Halsnæs offentliggør som den lokale læreplan.  

Læreplanen er igangsat som det løbende kvalitetsudviklingsarbejde, som er intentionen bag den 
ny styrkede læreplan; alle dagtilbud skal gøre en positiv forskel for det enkelte barns 
udviklingsmuligheder.  

Den nationale ny styrkede læreplan kan findes på Børne- og Undervisningsministeriets digitale 
læringsportal  

Den lokale læreplan i Børnehuset Skåninggårdsvej 
I Børnehuset Skåninggårdsvej går vi smalt og dybt med pædagogiske læringsmiljøer. 

Vores arbejde står på værdier som:  

 At alle børn skal ha deltagelsesmulighed, ud fra barnets forudsætning. 
 At det skal være tydeligt og kendt for barnet, hvad det skal lære – og hvilke kompetencer 

det kan opnå. 
 At vi lytter og forstår barnets perspektiv – og vi benytter/omsætter den viden som afsæt i 

læringsmiljøer. 
 Vi arbejder bevidst med, at vores læringsmiljøer understøtter hverdagens sammenhænge 

og overgange. 
 At vi arbejder for en refleksions- og evalueringskultur, med fokus på – hvordan vi til 

stadighed kan forbedre vores forskellige læringsmiljøer. 

Vi antager, at vores værdier bidrager til: 

 At alle børn skal og vil opleve sig som en del af fællesskabet – samt bidrage til fællesskabet 
og egen læring, og derved opnå større tillid til egne potentialer. 

 At i gennem faglig refleksion, dialog og planlægning bliver det tydeligt og kendt for børn og 
voksne ”hvad skal udbyttet være”… vi sætter ord på/bevidstheds gørelse. 

 At vi udvikler og styrker nærvær og relationer (barn-barn og barn-voksen), samt at vi er 
bevidste om vores position ”gå foran, gå bagved og ved siden af). 

Hvis du har brug for at læse dette dokument i et keyboard eller skærmlæservenligt format, så klik venligst på denne knap.

http://adlegacy.abledocs.com/123497/8de9d56593dc90b44203ec74806aa3a1/DA
http://adlegacy.abledocs.com/123497/8de9d56593dc90b44203ec74806aa3a1/DA


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samling for de ældste vuggestuebørn: 

Samlingen foregår på stuen efter formiddagsmaden. Børn og voksne 
sidder på puder på gulvet. Lyset er slukket, kun et lille LED lys er tændt 

i midten af rundkredsen. Vi skaber en stemning af spænding og 
forventning. Samlingen varer ca. 20 minutter. 

Børnenes udbytte: 

Ved vores samlinger oplever vi, at alle børn føler sig som en del af 
fællesskabet, og at de hver især bidrager til fællesskabet. Der er en høj 

grad af forudsigelighed og tryghed. Der er selvbestemmelse, 
medbestemmelse, nærvær, sprogstimulering samt mulighed for at 
skabe nye relationer – barn/barn og barn/voksen. Børnene øver 

opmærksomhed på det fælles 3., behovsudsættelse, sprog og læren af 
hinanden. 

Organisering: 

Børnene hjælper til med at gøre klar til samling. De finder puder frem og 
slukker lyset (dem der kan nå stikkontakten!). Vi voksne placerer os i 
rundkredsen, hvor der er plads og brug for os. Vi sidder på gulvet og 

justerer os. Rundkredsen giver mulighed for at alle kan se alle. Vi 
bruger foto-piktogrammer af samlingen så alle uanset sprog, kan se 

hvad der skal ske. Vi har en kuffert med konkreter som understøtter alle 
sange, og som børnene vælger som næste sang. 

Pædagogiske overvejelser: 

Hvorfor holder vi samling? Hvad skal børnenes udbytte være? Hvad 
skal indholdet være? Hvad kan barnet gruppen nu – og hvad er næste 

udviklingstrin? 

 



 
 

 

Figur 1 Billede af børns færdigheder, viden om sikkerhed samt bålaktivitet 

 

Derfor arbejder vi med: 

 Børnefællesskaber i alsidige konstellationer ud fra vores dataindsamling. 
Børnefællesskaber hos os, kan se ud på mange forskellige måder – og tage udgangspunkt 
i såvel alder, køn – vi udforsker nye relationer, styrker allerede eksisterende relationer 
ligesom børnefællesskaber styrker tilhørsforhold og identitet i gruppen (for vi er jo 
”Brumbasser” sammen) 

 Eksperimenterende og undersøgende læringsmiljøer (i en lokal kontekst) Vi udfordrer 
kendte rutiner og rammer, og arbejder med ”hvad nu hvis” - med henblik på forbedringer. Vi 
arbejder med ”lille Nørd”, og undersøger og eksperimentere med alt fra sjove forsøg med 
vand og is, til at undersøge ”regnorme spor” eller at dissekere et kalvehjerte. 

 Mindre børnegrupper som tager udgangspunkt i relationer/kompetencer. Vi arbejder med 
mindre grupper i såvel faste som situationsbestemte aktiviteter – f.eks. faste spisegrupper, 
turgrupper og rytmik/motorikgrupper. 

 Barnets stemme og udsagn – vi lytter og inddrager barnets stemme i forhold til aktiviteter, 
hvor skal turen gå hen i dag? – eller at barnet selv vælger hvor ”øjnene skal sidde” på 
påskekyllingen. Køkkenet inddrager børnene i forslag til madplanen.   

Færdigheder: 
Snitte, kløve 
bygge et bål 
tilberede mad 
hygiejne              
dyr og natur     
samle urter til the     
”lille nørd.” 

Viden om sikkerhed: 
Ild og varme           
kniv og værktøj 

Bål-aktivitet:     
fællesskab            
sociale relationer      
sang og musik          
historiefortælling  



 
 

Med henblik på at opnå følgende: 

 Vi har omorganiseret personalemøderne – til nu at være læreplansmøder (såvel fælles for 
alle eller stuerne/ grupperne) – med fælles refleksion og sparring på forbedringspotentiale.  

 Vi har sat lys på kendte og eksisterende læringsmiljøer i hverdagen –og skabt bevidsthed 
om, hvorledes vi kan understøtte og udbygge legen og de pædagogiske læringsmiljøer.  

 Vi har udfordret os selv og hinanden, for at tænke nye og forbedrede læringsmiljøer. 
 

 

Figur 2 Billede af børn i fordybelse, kreativitet, fantasi og fællesskab 

Vores udviklingsfelt er blevet til på baggrund af data af vores eksisterende læringsmiljøer, rammer 
og rutiner. Vi har forholdt os kritisk til, hvad der virkede og hvor der var plads til forbedring eller 
nytænkning.  Analyserne tager udgangspunkt i vores aktuelle børnegrupper, sammensætning og 
aktuelle behov.  

Vores hypotese om sammenhængen mellem tiltag i det pædagogiske læringsmiljø og ændringer i 
børnenes udbytte kan beskrives som en kontinuerlig proces, som tager udgangspunkt i den 
aktuelle børnegruppes behov, og de lokale forudsætninger for det pædagogiske arbejde, dvs. 
hvilke læringsmiljøer den enkelte stue, for øjeblikket arbejder med. Det er en kontinuerlig proces, 
som løbende justeres. F.eks. når et læringsmiljø er blevet en integreret del af hverdagen, og 
evalueret - udforskes nye læringsmiljøer, som beskrives (på baggrund af analyse og refleksion.) 

Fordybelse – kreativitet – fantasi - fællesskab 



 
 

I vores løbende arbejde med evaluering kigger vi efter tegn på, om der sker det vi forventede eller 
om der sker noget andet. 

Vi kigger efter børnegrupper i trivsel - undersøgende og nysgerrige børn, med lyst og mod på leg 
og læring. Vi har til stadighed opmærksomhed på relationer, om alle børn er inkluderede i 
fællesskabet. Vi voksne vil til stadighed reflekterer over egen og fælles praksis, med fokus på 
dynamiske læringsmiljøer i bevægelse. 

 

 

 

 

 

 

 

En børnehavegruppe med 3-4 årige børn har arbejdet med farver og former i en længere periode. 
Børnene har været på ture til fjorden, Hvide Klint og i nærområdet. Børnene har taget foto af de 
former de har set på turen – f.eks. trekantede gavle, trekantede vejskilte, brønddæksler så runde 
som en cirkel. De har tegnet former, og med de farver, der er blevet arbejdet med, klippet og 
klistret farver og former. Der er malet vinduerne, ”klasket” farver med en fluesmækker og sunget 
HR. Skægs sang ”en form for form”. Julepynten blev klippet i former og farver, så nissens hus blev 
en rød trekant – og juletræer blev klippet i forskellige grønne nuancer som en trekant. Børnene har 
ved fælles hjælp dannet former med kroppen og foto har indgået i arbejdet med former.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Hverdagshistorie 
I vuggestuen, og dagplejen arbejdes der med læringsmiljøet i garderoben, 

så det understøtter barnets udvikling, selvværd og følelsen af ”jeg kan selv”. 
Eks. én voksen er i garderoben, med få børn. Der er tid og rum til at øve sig 

– og tid til at have fokus på det enkelte barn. Den voksne sætter ord på 
kropsdele, handlinger og tøjstykker, der er i spil. På stuen er der 

forudgående talt om og kigget på vejret, og talt om hvilket tøj er passende 
til dagens vejr. Det giver barnet en oplevelse af medbestemmelse, og øver 

barnet i at forholde sig til sig selv og sin omverden. 

Form og farver  
symboler               
begreber 

Venskab             
fælleskab                     
leg 

Kreativitet      
fantasi              
visualisering 

Vi har det    
sjovt            

Figur 3 Billede af børn der visualiserer form, farver, symboler, begreber, kreativitet, fantasi, 
venskab, fællesskab, leg og sjov 



 
 

 

 

En dagplejer beskriver en leg i et inspirerende 
læringsmiljø: 
Læringsmiljø, omkring samtalekøkkenet, som jeg har valgt 
at kalde det. Et Ikea køkken som er vendt ud fra væggen, i 
stedet for op ad væggen. 

Her bliver der snakket omkring køkkenet, der bliver lavet 
mad efter ønske og serveret gennem lugen.  

Der bliver også handlet med legetøj, som bliver betalt via 
et kasseapparat, hvor der er dankort og pengesedler. Så 
der bliver også et forhold til penge og at give og få. 

Køkkenet bliver også brugt til dukketeater. Hvor jeg sidder 
på den ene side og hvor børnene sidder på den anden side. 
Børnene bliver hurtigt inspireret til selv at lave 
dukketeater. 

Den voksne understøtter legen ved at indgå i legen,      
købe – sælge, og inspirere til forskellig madlavning. Figur 4 Barn og dagplejer i inspirerende læringsmiljø 


