
 
 

Den styrkede pædagogiske læreplan 
 

Fælles indledning: 
I Halsnæs Kommune er læreplanen ”Den styrkede pædagogiske læreplan – rammer og indhold”, 
som du finder ved at klikke på dette link. 

Kerneopgaven i alle dagtilbud er børns trivsel, læring, udvikling og dannelse. Hvert dagtilbud 
arbejder løbende med aktuelle forbedringstiltag på baggrund af lokale data og analyser. 

Fordi vi i Hundested Børnehus har disse værdier…… 

at i Hundested Børnehus skal ALLE børn opleve at være en del af fællesskabet.  

Og disse antagelser…… 

 at alle børn skal have mulighed for at blive inkluderet i et børnefællesskab, da relationer og 
venskaber er afgørende for børnenes trivsel, udvikling, læring og dannelse.   

 at børn skal opleve at de bliver respekteret og lyttet til og har medindflydelse på deres egen 
hverdag. 

 at alle børn skal opleve sig som en del af fællesskabet, ud fra de forudsætninger de enkelte 
børn har. 

 at alle børn skal have mulighed for at ytre sig i fællesskabet og være aktivt deltagende.   

Så arbejder vi aktuelt med…… 

at vi i Hundested børnehus har valgt at have ekstra fokus på børnefællesskaber her under 
pædagogiske læringsmiljøer, social udvikling og leg. Vi mener at de temaer komplementere 
hinanden godt i arbejdet med de nye styrkede læreplaner. 

fokus på relationer voksen og barn imellem, hvordan kan den voksne styrke relationen til det 
enkelte barn? 

 fokus på relationer barn og barn imellem 
 hvordan kan det enkelte barn være/føle sig en del af børnefælleskabet? 
 læringsmiljøer for at styrke de sociale relationer børnene imellem og hvor den voksen er en 

aktiv del af legen for at styrke relationerne imellem børnene.  
 fokus på at dele børnene op i mindre grupper.  
 fokus på at følge barnets spor – tæt samarbejde med vuggestuerne (0-3 år), minimix 

grupperne (3-5 år) i hver afdeling. Vores store gruppe børn (5-6 år) er slået sammen i en 
storgruppe, så der er større mulighed for børnene at skabe børnefælleskaber på tværs af 
huset.  

 Fokus på læringsmiljøer både ude og indenfor  

 at styrke barnet i legerelationer ved at arbejde med struktureret leg. 

 

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/123500/0c9fdd67a92c8f1285423733c5167474/DA
http://adlegacy.abledocs.com/123500/0c9fdd67a92c8f1285423733c5167474/DA


 
 

 

Vuggestuen/Dagplejen 
I vuggestuen er vi særligt optaget af at arbejde med at danne relationer og styrke den sociale 
udvikling, det gør vi ved at give os tid til det enkelte barn i daglige rutiner, ved at vi har særlig fokus 
på læringsmiljøer/legemiljøer der understøtter de enkelt børns udvikling. 

Vi arbejder med at dele børnene op i små gruppe, det kan være grupper med stillesiddende 
voksenstyret aktiviteter, hvor det enkelte barn har mulighed for fordybe sig, samt hvor spontan leg 
opstår så som motorikbane, lege i legekøkken og spille bold.  

Hverdagseksempel – Aldersopdelte børnegrupper i vuggestuen. 

 

 

Eksempel fra ”storegruppen”: Vi sidder i en rundkreds og jeg starter ud med at fortælle; ”Der var 
engang - .”så spørger jeg et af børnene; ”Hvad var der?” Barnet digter videre; ”en bjørn!” Jeg 
fortsætter historien: ”Bjørnen var rigtig sulten. Hvad var det nu bjørnen godt kunne lide at spise?” 
Jeg spørger et andet barn; ”Hvad var bjørnens livret? Barnet svarer; ”Leverpostejsmadder”. Sådan 
fortsætter vi indtil alle børnene har fået lov til at tilføje noget til historien. 

Børnene kan gennem denne aktivitet få stimuleret deres sprog og fantasi, samtid med at det 
enkelte barn kan få en følelse af at være med til at skabe noget i samarbejde med andre. Det kan 
både gavne børnenes selvværd og deres relationer til børn og voksne. 

Eksempel fra ”mellemgruppen”: Vi sidder i en rundkreds, hvor vi læser og snakker om en bog. Det 
er en bog om dyr, hvor vi taler om dyrelyde og hvad de forskellige dyr spiser.  

Vi bruger dialogisk oplæsning til at skabe samtaler med børnene og til at stimulere børnenes 
sproglige kompetencer. Det kan både gavne børnenes relationer til os voksne og hinanden. 

Eksempel fra ”lillegruppen”: En voksen tager rytmikkassen frem. Børnene rasler med rasleæg og 
andre bruger også andre musikinstrumenter. Vi synger sange som ”oppe på mit hoved, har jeg et  

Figur 1 et billede af en aldersopdelt 
børnegruppe i vuggestuen 



 
 

 

rasleæg”. Børnene får brugt deres finmotorik og får lov at undersøge og udforske instrumenterne. 
På den måde får de mindste tilegnet sig viden gennem leg og sang. 

Børnehaven 
I børnehaven er vi særligt optaget af at arbejde med at danne relationer og styrke den social 
udvikling, det gør vi ved at give os tid til det enkelte barn i daglige rutiner. Og ved at vi har særlig 
fokus på læringsmiljøer/legemiljøer der understøtter de enkelt børns udvikling. 

Vi arbejder med små lærings/legemiljøer både ude og inde og det har gjort at vi har fået mere 
fokus på legen og fordybelse i legen. Vi har fokus på hvordan legen er på stuerne og hvordan vi 
kan få en leg til at fortsætte over hele dagen.  

 

Figur 2 Et billede af hverdagsrutiner i garderoben 

I mini-Mix har vi haft fokus på selvhjulpenhed i garderoben. Vi har valgt at gå ud i små grupper 
med én voksen og ca. fire børn, for på den måde at kunne være mere nærværende og det har 
givet de voksne større mulighed for at hjælpe det enkelte barn. Vi oplever at børnene er blevet 
mere selvstændige i af- og påklædning. Dette giver børnene mange succesoplevelser og det gør 
dem stolte, når de selv kan.  

Eksempel: En dreng er gået fra at stå i garderoben og ikke vide, hvad han skulle, hvor skal man 
starte og ende, til at han nu går ud, har overblik over situationen og bare hopper i tøjet af sig selv. 

 

Figur 3 Et billede af leg og venskaber 



 
 

 

Vi har lavet små cykelgrupper som vi tager ud af huset med, hver tirsdag. Der er én voksen med 
fra hver gruppe og børnene er delt op i mindre grupper på tværs. Vi oplever stor glæde når vi skal 
afsted og børnene får mulighed for at danne nye venskaber, som de kan bygge videre på, når de 
er hjemme i institutionen. 

Ex. to drenge fra hver børnegruppe er på cykeltur. De får en rigtig god leg i gang ved den shelter 
plads, de er kørt ud til og da de skal kører hjem igen, siger den ene dreng. ”Jeg har fået mig en 
bedste ny ven i dag”   

 

Figur 4 Et billede af et eksempel på at blande farver 

I storegruppen observere vi børnene i mindre legegrupper, for at blive opmærksomme på de 
enkelte børns interesseområder, legerelationer og kompetencer. Ud fra dette inddrager vi børnene 
i planlægningen i hverdagen og følger deres spor og hjælper dem til, at de selv kan føle/tage 
ejerskab i deres hverdag i børnehaven.  

Ex. Vi sidder til formiddagssamling og nogen af børnene giver udtryk for at de gerne vil lave noget 
kreativt i dag. Vi taler os frem til at de gerne vil male. Materialerne bliver fundet frem og børnene 
begynder at male forskellige små billeder. En voksen byder ind med ,at man kan lave andre farver, 
ved at blande dem. Børnenes nysgerrighed er vakt og de begynder at eksperimentere med at 
blande de eksisterende farver og samtidig blev der lavet en oversigt over hvilke farver man skal 
blande for at få en tredje. 

 

Figur 5 Billeder af legemanuskripter 



 
 

  

I Spiren, som er vores specialgruppe, arbejder vi med struktureret leg og bruger legemanuskripter, 
når vi leger med børnene. Det er den voksnes rolle at hjælpe børnene med hvad de skal sige, på 
den måde hjælper det børnene med at få nogle strategier i leg, som de kan bruge i ikke 
voksenstyret leg.  

Eksempel: Pizzaleg: børnene får en rolle hver. En er pizzabager, en er kunder, den voksne hjælpe 
børnene med hvad de skal sige: Pizzabager: hvad skulle det være?  Kunde:  jeg vil gerne købe en 
pizza. Pizzabager: hvad skal der være på? Kunde: der skal være tomatsovs, ost og skinke på. 
Pizzabager det laver jeg. Kunde: tak. Pizzabager: så er din pizza færdig, det bliver 40kr.Kunde: 
betaler. Så bytter børnene roller, så de prøver begge dele. 

For at opnå… 

at alle børn skal have mulighed for at blive inkluderet i et børnefællesskab, da relationer og 
venskaber er afgørende for børnenes trivsel, udvikling, læring og dannelse. 

Hvordan dokumenterer vi og får børnenes perspektiv 
Børneinterviewes, daglige samtaler med børnene til formiddags samling. Laver observationer af 
børnegruppen for at finde ud af hvad der er interesse for i gruppen lige nu og ud fra det planlægger 
personalet aktiviteter.  

Dokumentation 
Vi bruger praksisfortællinger – fotodokumentation, via Tabulex/Aula, så vores forældre kan holde 
sig opdateret om vores hverdag.  

Vi arbejder med SOS skema. SOS skemaet er et redskab som medarbejderne anvender, for at få 
fokus på hvad man gerne vil forbedre, hvad fungerer og hvad vil man gerne have der kommer til at 
ske. Vi arbejder med videndeling på vores personalemøder. 


