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En synlig og levende læreplan 
I Tranbjerg Dagtilbud er læreplanen vores fælles grundlag for pædagogiske tiltag for 
dagtilbuddets børn. Læreplanen er udarbejdet som et personaleredskab med input 
fra alle afdelinger. Forventningen er, at indholdet i læreplanen bliver omsat til hand-
linger og sprog i vores hverdag mhp. at leve op til Dagtilbudsloven. I 2021 og 2022 
vil alle afdelinger således arbejde med realisering af læreplanen. En fælles indsats, 
hvor der vil være støtte og materiale til den enkelte stue, så vi sammen kommer i 
mål med læreplanen i vores praksis. Læreplanen skal være synlig og fysisk tilgæn-
gelig i afdelingerne for både personale og forældre. Vi har derfor udarbejdet en pje-
ce, hvor læreplanen er beskrevet. Pjecen skal give et indblik i det fundament, som 
vi arbejder ud fra. Indblikket skal støtte et fælles udgangspunkt i det samskabende 
forældresamarbejde med fokus på den fælles indsats for børnene. 

God læselyst
På dagtilbuddets vegne - Mette Ruggaard, DTL.                          (red. marts 2021)
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REALISERING AF LÆREPLANEN

Realisering af læreplan
2021 og 2022 vil være vores første realiseringsår, hvor hvert emne i læreplanen 
og tilhørende værktøjer løbende vil udmøntes i den pædagogiske praksis på den 
enkelte stue. Ved at anvende de skemaer og modeller, der er i læreplansmappen 
(se nedenfor), lever vi op til de forventninger, som er beskrevet i nærværende lære-
plan. Vi arbejder med realiseringen af læreplanen på både afdelings- og stueniveau, 
og det vil være tydeligt for forældre, hvilke pædagogiske indsatser der er på de to 
niveauer. Forældreråd og bestyrelse er med til at kvalificere, hvorledes koblingen 
mellem afdeling og hjem kan støtte den fælles indsats hos børnene. I 2023 vil 
læreplanen blive justeret. Når vi nedenfor benytter begrebet ’team’, refererer det til 
det personale, der arbejder sammen på en stue. For dagplejen betyder ’team’ de 
dagplejere, der samarbejder i legestuegrupperne.

Hvordan?
I Tranbjerg Dagtilbud vil hvert team arbejde med en læreplansmappe. Mappen in-
deholder selve læreplanen samt et kommunikationsmateriale, der skal anvendes til 
at skrive observationer, refleksioner og indsatser i, som teamet derefter anvender i 
forbindelse med sine indsatser. Mappen fungerer som et redskab til at skabe en rød 
tråd mellem refleksioner, handling, observationer og dokumentation. Den løbende 
indsamling af data har til formål at kvalificere tiltag og øge den professionelle tilgang 
i den pædagogiske udførelse. Mappen anvendes løbende i teamet og sætter dags-
ordenen for teammøder. Mappen er teamets fælles ansvar og benyttes som en del 
af det ledelsestilsyn, den pædagogiske leder og dagtilbudsleder udfører. 

Vi er optaget af følgende:
• Hvordan vi bruger os selv som værktøj til at skabe gode læringsmiljøer for 

børnene ved at indgå i trygge og tillidsbårne relationer med børnene og med 
hinanden i det professionelle samarbejde i personalegruppen. 

• Hvordan en professionel kommunikation i personalesamarbejdet skaber større 
kvalitet hos børnene og et sprog, der skaber refleksion hos både os selv og hos 
andre. Vi har derfor udarbejdet et kommunikationsmateriale, der ligesom reflek-
sionssparring fortsat skal støtte udviklingen af et professionelt sprog. Et sprog, 
hvor vi vil være opmærksomme på at stille nysgerrige spørgsmål til nøgleorde-
ne i vores udsagn. 

• Vi er opmærksomme på, hvordan vi som personale udvikler både vores egne 
og vores fælles kompetencer ift. at skabe gode betingelser for dagtilbuddets 
børn. Derfor indeholder vores læreplan udviklingsemner samt en opmærksom-
hed i forhold til os selv og hinanden.   

Som en del af vores realisering af læreplanen vil vi arbejde databaseret: Vi obser-
verer vores egne og andres indsats og samspil med børnene. Vores observationer 
skærper vores syn på børnenes handlinger og danner data, som vi kan anvende 
i en refleksiv dialog, som skaber et frugtbart grundlag for professionelle beslutnin-
ger, når vi justerer vores læringsmiljøer.  

Fælles grundlag, forskellig udmøntning
Til trods for at vi har et fælles pædagogisk grundlag i vores læreplan, vil lærings-
miljøerne være forskellige, idet de er målrettet de enkelte teams specifikke børn 
og deres behov for trivsel, læring, udvikling og dannelse. Dermed er målet ikke 
en ensartethed i de pædagogiske handlinger de forskellige teams imellem, men 
en ensartethed i, hvordan vi arbejder med læreplanen. Læreplanen og imple-
menteringsmaterialet er både en støtte til personalet i Tranbjerg Dagtilbud og en 
forventning om, at vi som fagprofessionelle udviser et godt fagligt niveau i vores 
pædagogiske praksis.  
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Rummelighed

Rummelighed Selvstændighed

BØRNESYN 

Understøttelse, så børnene oplever nærværende relationer
Alle børn, der starter i Tranbjerg Dagtilbud, skal føle sig set, hørt og mødt af auten-
tiske og engagerede voksne, som de kan stole på og have tillid til. Organisatorisk 
arbejder vi med børnene i små og store fællesskaber i løbet af dagen. Det enkelte 
barn kan dermed opnå overblik over dagen og en omsorgsfuld voksenrelation. 
Opdelingen understøtter ligeledes børnenes kompetencer i at danne relationer og 
indgå i større fællesskaber. Vi sætter rammer og små mål for læringsmiljøer, hvor 
der blandt børnene skabes en samhørighedsfølelse, så det enkelte barn oplever 
sig som del af et fællesskab. 

Hvordan understøtter vi, at alle børn oplever social samhørighed?
Når vi deler børnene op i grupper (legegrupper og aktivitetsgrupper), er det med 
øje for, at børnene øver sig i at være en del af den lille gruppe mhp. at blive kom-
petent til at indgå i den store gruppe. Fokus er, at alle børn skal opleve sig selv 
som en del af fællesskabet, og at samhørighedsfølelsen skal gro i børnene. Det 
er vores ansvar som voksne at skabe miljøer, hvor denne følelse kan opstå. Det 
betyder, at vi i hverdagsaktiviteter, f.eks. i samlinger, giver børnene mulighed for 
at øve sig i at lytte, blive lyttet til, fortælle, udvise og modtage omsorg og at stille 
spørgsmål.

• Vi tilpasser aktiviteterne og læringsmiljøerne efter børnenes behov. 
• Vi sørger for en god modtagelse af nye børn. 
• Vi producerer og dokumenterer data, når vi anvender observationer, SOS-mo-

dellen, SMTTE, logbøger, børnenes produktioner, børnecitater. 
• Vi arbejder dataorienteret, når vi har børnenes ressourcer i fokus i vores pæ-

dagogiske drøftelser.   
• Vi arbejder med vores pædagogiske tilgang til børnene ved f.eks. at være un-

dersøgende i forhold til både vores egne og andres handlinger. I den forbindel-
se anvender vi f.eks. refleksionssparring.  

• Vi arbejder målrettet med relationen til både barnet og familien, hvor vi skaber 
en tillidsfuld og åben relation.

Rummelighed

Rummelighed Selvstændighed

Vores børnesyn er altid udgangspunkt for vores praksis
Når vi arbejder med læringsmiljøer i Tranbjerg Dagtilbud, stiller vi os altid spørgs-
målet: Hvordan gavner hverdagen og det enkelte tiltag børnene? Det at være barn 
har værdi i sig selv. Det betyder, at vi værner om og bidrager til børns ret til at være 
børn, til at lege og til at blive livsduelige. Vi har således blik for, at vores aktiviteter 
skaber et børneliv med plads, tid og ro til at være barn. Vi ser børnene som kompe-
tente og selvstændige mennesker med ret til medbestemmelse. 

• Vi er nysgerrige på børnenes tanker og oplevelse af deres hverdag. 
• Vi inddrager børnene i beslutninger og følger børnenes spor og initiativer.
• Vi evaluerer og reflekterer over vores aktiviteter og læringsmiljøer. 
• Vi værner om en nær og tillidsskabende relation til børnene.  
• Vi har positive forventninger til, at børnene altid gør deres bedste.  
• Vi tilpasser udfordringerne alt efter børnenes kompetencer, da det skaber fun-

damentet for børnenes mulighed for at lære og udvikle sig. 
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DANNELSE OG BØRNEPERSPEKTIV

I Tranbjerg Dagtilbud arbejder vi for, at børnene oplever og erfarer deres demokra-
tiske stemme. Børnene er aktive medskabere af deres læring og udvikling inden 
for de rammer, vi som voksne har ansvaret for at skabe. Børnenes oplevelse af 
indflydelse og af at blive taget alvorligt er en del af den tidlige dannelsesproces, 
ligesom oplevelsen af medbestemmelse og at blive lyttet til også medvirker til at 
lægge grunden til forståelsen af demokrati. 

Børnenes eget perspektiv og ret til medbestemmelse
Alle børn skal have medbestemmelse i og indflydelse på hverdagen. Børns med-
bestemmelse og perspektiver er en vigtig forudsætning for børns læring. Det gæl-
der dels i forhold til deres omverden, dels i forhold til at vide og erfare, hvem de er 
i verden. Det er de voksne i børnenes liv, der har ansvaret for at skabe forudsæt-
ningerne for børnenes socialisering ind i verden. 
 
• Vi har blik for alder, udvikling, individuelle behov og anerkender barnets følel-

ser, samtidig med at vi fastholder krav til barnet.
• Vi ser barnets hensigt og griber så vidt muligt barnets ideer. 
• Vi voksne er gode rollemodeller, der støtter barnet i at lære de sociale spille-

regler og at indgå i forskellige fællesskaber. 

Hvordan arbejder vi med at fremme børnenes egen stemme?
• Vi lytter og er nysgerrige på børns forslag og ideer. 
• Vi følger børnenes spor og aflæser børnenes intentioner. 
• Vi imiterer og benævner de små børns initiativer og handlinger. 
• Vi taler med børnene om, hvordan de er sammen.  
• I samværet med børnene støtter vi deres udvikling ved henholdsvis at gå for-

an, bagved eller ved siden af børnene. 
• Når vi observerer børnenes lege og samvær, er vi dels optaget af, hvad de 

siger, dels hvad deres kropssprog viser.
• Vi sammensætter legegrupper, bordplaner m.v., så børnene oplever fællesska-

ber, hvor de er trygge i at være sig selv, og hvor de har mod til at sige deres 
mening.
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LEG OG BØRNEFÆLLESSKABER

I Tranbjerg Dagtilbud har børnefællesskabet stor betydning, da det er i relatio-
ner til andre, at følelsen af at høre til opstår. I børnefællesskabet er det muligt 
for barnet at føle sig trygt. Vi vægter plads til barnets gåpåmod med respekt for 
sig selv og andre. Vi vægter børnenes leg, hvor de i deres selvinitierede lege 
afprøver og håndterer forskellige roller og positioner. Vi arbejder rammesætten-
de, hvor vi sammensætter grupper af børn med henblik på at etablere relationer 
mellem børnene. Vi har her øje for børnenes nærmeste udviklingszone (NUZO).

Alle børn skal have mulighed for at være en del af et børnefællesskab 
Vi er derfor opmærksomme på børnenes indbyrdes relationer og de rammer og 
muligheder, vi som voksne tager ansvar for at give børnene:  
• Vi er fleksible i vores organisatoriske planlægning i forhold til børnenes       

legerelationer og forslag til leg. 
• Vi sætter rammer med øje for nye legerelationer børnene imellem.  
• Vi tager ansvar for, at børnene er i trygge og ligeværdige legerelationer, hvor 

de har mod på og mulighed for at afprøve nye roller.
• Vi deltager og guider børnene i legen. Hvis legen er udfordret, griber vi ikke 

for hurtigt ind. Vi observerer legen og ser, hvad der sker. Vi støtter og træk-
ker os, når legen er genetableret.    

• Vi har øje for børnenes alder og udvikling, når vi guider børnene i legen.
• Vi drager omsorg for, at børnene øver sig i de forskellige roller og positioner 

og kan håndtere følelsen, når barnet må vente på tur, følge et andet barns 
intention eller være vedholdende for at være med i legen.

Muligheder for mangfoldigt fællesskab og medbestemmelse  
• Vi etablerer læringsmiljøer på tværs af alder, køn og kultur, hvor børnene har 

mulighed for at lege selvstændigt og har medbestemmelse.  
• Vi skaber gode betingelser for fællesskab og medbestemmelse, og at børne-

ne oplever sig som vigtige aktører i vores fælles hverdag.  
• Hvert barn har et tilhørsforhold til sin stue eller sin gruppe, hvor barnet har sit 

eget rum og spiseplads.

11

Rummelighed

Rummelighed Selvstændighed

Rummelighed Selvstændighed
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DET PÆDAGOGISKE 
LÆRINGSMIJØ HELE DAGEN

I Tranbjerg Dagtilbud arbejder vi målrettet med det pædagogiske læringsmiljø og 
de pædagogiske indsatser. Vores pædagogiske faglighed kommer til udtryk i vores 
rutiner, vokseninitierede aktiviteter og i børnenes spontane leg.

Læringsmiljø, der igennem hele dagen styrker børnenes kompetencer 
• Vi følger børnenes spor ift. at tilpasse udfordringer i læringsmiljøerne.
• Vi går forrest, ved siden af eller bagved, alt efter hvad børnene viser os, de har 

brug for i deres udvikling og trivsel. 
• Vi er nærværende og i øjenhøjde i relation med børnene.
• Vi er opmærksomme på alle de små stunder i løbet af hele dagen, der giver 

mulighed for dialog, opmærksomhed og udvikling hos børnene.

Læringsmiljøer i hverdagsrutinerne
I de daglige rutiner anvender vi sproget og dialogen i samvær med barnet. Vi støt-
ter børnene verbalt i deres selvhjulpenhed, f.eks. i garderobe- og puslesituationer, 
men stimulerer også barnets følelsesmæssige tilknytning og sproglige udvikling. 
Vi evaluerer og reflekterer jævnligt over de daglige rutiner for at skabe så gode 
læringsmiljøer for børnene som muligt. Vi spørger for eksempel:
 
• Hvordan er vi fleksible i vores arbejdsgange for at imødekomme læring og 

trivsel hos børnene i afdelingens struktur, f.eks. ift. mødetider?  
• Hvordan starter og slutter vi dagen, så børnene føler sig trygge?
• Hvordan ser de fysiske rammer ud?
• Hvordan håndterer vi overgange?

Fra mål til udmøntning i praksis
Målet er, at børnene får en oplevelse af at være betydningsfulde og har en vigtig 
funktion i fællesskabet omkring de fælles rutiner. Vi er optaget af, hvordan børn får 
øje på hinandens kompetencer ved fælles opgaver og dermed lysten til at lykkes 
sammen. I samværet med børnene omkring udførelse af rutinerne får vi ligeledes 
en indsigt i børnenes oplevelse af institutionslivet.
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Vi vægter, at børnene skal være en aktiv del af hverdagen. De har alle en vigtig 
rolle i at få dagligdagens rutiner til at fungere. Børnene har opgaver, som under-
støtter stuens hverdag og aktiviteter:
• Selvhjulpenhed i hverdagen (barnets oplevelse af mestring)
• Borddækningsrutiner (samarbejde om vores måltider)
• Sangkuffert (selvforståelse og kognitiv læring)
• Temauger (fordybelse, forståelse af ord, begreber, emner)
• Rollelege (sætter rammen for legen, med og uden guidning)
• På tur (gå samlet, trafik, frihed under ansvar, f.eks. ved at løbe til lygtepæle)
• Konstruktionslege (klodser, Lego, dæmninger på legeplads m.v.)
• Børnefællesskaber (modtagelse af nye børn, være en god ven)



Krop, sanser og bevægelse

Mål: Det pædagogiske læringsmiljø 
skal understøtte, at alle børn udfors-     
ker og eksperimenterer med mange 
forskellige måder at bruge kroppen 
på.
Mål: Det pædagogiske læringsmiljø 
skal understøtte, at alle børn oplever 
krops- og bevægelsesglæde både 
i ro og i aktivitet, så børnene bliver 
fortrolige med deres krop, herunder 
kropslige fornemmelser, kroppens 
funktioner, sanser og forskellige for-
mer for bevægelse.

Indikatorer

Eksempel: Personalet etablerer et 
miljø/aktiviteter, der stimulerer san-
seapparatet.
Eksempel: Arrangerer lege, hvor der 
indgår labyrintsans-, følesans- og 
muskel- og ledsans-stimuli.
Eksempel: Arrangerer gynge-, cyk-
le-, hoppe- og tumlelege.
Eksempel: Arrangerer stille sanse-
aktiviteter med
kroppen i ro (fx mindfulness).
Eksempel: Personalet navngiver 
forskellige genstande og handlinger.

LÆRING OG DE 6 LÆREPLANSTEMAER
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Det pædagogiske læringsmiljø skal tage udgangspunkt i Børne- og Socialministeri-
ets pædagogiske mål, hvor hvert læreplanstema beskriver sammenhængen mellem 
læringsmiljøet og børns læring. 

I Tranbjerg Dagtilbud skal alle børn have mulighed for at udforske deres omverden. 
Børn er forskellige og lærer på forskellige måder, og vi stiller dem passende ud-
fordringer. Udfordringer, som vækker deres nysgerrighed på verden, får dem til at 
stille undrende spørgsmål og giver dem mulighed for at eksperimentere. Børnenes 
erfaringer skaber grundlag for deres videre læring, derfor er det vigtigt, at børn har 
mulighed for at gøre sig erfaringer, og at disse understøttes. For at skabe gode 
læringsrum skal børnene motiveres og stimuleres, da det har betydning for, at de 
kan tilegne sig viden og udvikle deres kompetencer. Børn har brug for voksne, der 
sætter rammer, guider og har mål for børnenes udvikling og trivsel. Vi er opmærk-
somme på i den store gruppe af børn at tage udgangspunkt i det enkelte barns 
behov for læring. 

Organisering, der fremmer en sammenhæng med læreplanstemaerne
Læring foregår som en naturlig del af hverdagen og med udgangspunkt i de seks 
læreplanstemaer. Vi arbejder ligeledes med fordybelsesperioder, hvor vi går i dyb-
den i læringsmiljøerne baseret på børnenes spor. Nye tiltag bliver afprøvet, hvilket 
skaber ny læring både hos børn og voksne. Disse tiltag bliver en del af vores kom-
mende læringsmiljøer for børnene.

De seks læreplanstemaer
1.Alsidig personlig udvikling    4.Social udvikling 
2.Kommunikation og sprog   5.Krop, sanser og bevægelse 
3.Natur, udeliv og science   6.Kultur, æstetik og fællesskab

Vi arbejder med de 12 pædagogiske mål på afdelingsniveau, når vi sætter fokus 
på et tema og evaluerer, om vores indsats og dermed læringsmiljøer lever op til de 
12 mål. Vores indsats og evaluering vil være baseret på de 12 pædagogiske mål 
og indikatorer, som kan læses på følgende sider. De 12 pædagogiske mål kommer 
fra dagtilbudsloven, og eksemplerne er udarbejdet af Aarhus Kommunes Børn og 
Unge. De citeres på side 15,16 og 17. 
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Kommunikation og sprog

Mål: Det pædagogiske læringsmiljø 
skal understøtte, at alle børn udvikler 
sprog, der bidrager til, at børnene kan 
forstå sig selv, hinanden og deres 
omverden.
Mål: Det pædagogiske læringsmiljø 
skal understøtte, at alle børn opnår 
erfaringer med at kommunikere og 
sprogliggøre tanker, behov og ideer, 
som børnene kan anvende i sociale 
fællesskaber.

Indikatorer

Eksempel: Personalet benytter et 
nuanceret sprog for at specifice-
re helt præcist, hvad de taler om. 
Sproget er passende og samtidig 
udfordrende i forhold til børnenes 
alder og færdigheder.
Eksempel: Personalet navngiver 
mange forskellige genstande og 
handlinger.
Eksempel: Opfordrer børnene til at 
fortælle om oplevelser, de har haft.

6 LÆREPLANSTEMAER - 12 PÆDAGOGISKE MÅL
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VIDEN

Social udvikling

Mål:Det pædagogiske læringsmiljø skal 
understøtte, at alle børn trives og indgår 
i sociale fællesskaber, og at alle børn 
udvikler empati og relationer.
Mål: Det pædagogiske læringsmiljø skal 
understøtte fællesskaber, hvor forskel-
lighed ses som en ressource, og som 
bidrager til demokratisk dannelse.

Indikatorer
Eksempel: Personalet involverer ak-
tivt børnene i at løse deres konflikter 
og problemer.
Eksempel: Hjælper børnene med at 
sætte ord på problemer og finde gode 
løsninger.
Eksempel: Roser børn, som hjælper 
andre børn, eller samarbejder om fx at 
bygge et tårn.
Eksempel: Legetøj som børnene kan 
relatere til, herunder fx et bredt udvalg 
af madvarer.

Natur, udeliv og science

Mål: Det pædagogiske læringsmiljø skal 
understøtte, at alle børn får konkrete 
erfaringer med naturen, som udvikler 
deres nysgerrighed og lyst til at udforske 
naturen, som giver børnene mulighed 
for at opleve menneskets forbundethed 
med naturen, og som giver børnene en 
begyndende forståelse for betydningen 
af en bæredygtig udvikling.
Mål: Det pædagogiske læringsmiljø skal 
understøtte, at alle børn aktivt obser-
verer og undersøger naturfænomener i 
deres omverden, så børnene får erfa-
ringer med at genkende og udtrykke sig 
om årsag, virkning og sammenhænge, 
herunder en begyndende matematisk 
opmærksomhed.

Indikatorer

Eksempel: Personalet tilbyder læ-
ringsmiljøer og materialer, der mulig-
gør erfaringer og eksperimenter med 
naturens kredsløb
og med at genbruge, genanvende og 
reducere forbrug.
Eksempel: Sorterer affald, tager på 
genbrugsstation, laver forsøg med 
nedbrydelighed og har kompost.
Eksempel: Konstruerer skulpturer, 
insekthoteller og fuglekasser
af natur- og genbrugsmaterialer.
Eksempel: Synliggør vand- og elmå-
lere, så børnene kan følge forbrug, og 
inddrag dem i, hvad besparelser skal 
føre til.
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Kultur, æstetik og fællesskab

Mål: Det pædagogiske læringsmiljø skal 
understøtte, at alle børn indgår i lige-
værdige og forskellige former for fælles-
skaber, hvor de oplever egne og andres 
kulturelle baggrunde, normer, traditioner 
og værdier.
Mål: Det pædagogiske læringsmiljø skal 
understøtte, at alle børn får mange for-
skellige kulturelle oplevelser, både som 
tilskuere og aktive deltagere, som stimu-
lerer børnenes engagement, fantasi, kre-
ativitet og nysgerrighed, og at børnene 
får erfaringer med at anvende forskellige 
materialer, redskaber og medier.

Indikatorer

Eksempel: Personalet tager afsæt i 
den mangfoldighed og diversitet, der 
er i børnegruppen, og bruger dette 
som en ressource.
Eksempel: At synge sange på mere 
end et sprog, spille musik fra forskel-
lige kulturer, benytte tegnsprog for 
nogle ord.
Eksempel: Lave teaterforestillinger 
med børnene om forskellige kulturer. 
Eksempel: Kreative tegne- eller 
maleprogrammer på en tablet, eller 
deltagelse i danse- eller motionsvi-
deoer.

Alsidig personlig udvikling

Mål: Det pædagogiske læringsmiljø skal 
understøtte, at alle børn udfolder, udfor-
sker og erfarer sig selv og hinanden på 
både kendte og nye måder og får tillid 
til egne potentialer. Dette skal ske på 
tværs af blandt andet alder, køn, social 
og kulturel baggrund.
Mål: Det pædagogiske læringsmiljø skal 
understøtte samspil og tilknytning mel-
lem børn og det pædagogiske personale 
og børn imellem. Det skal være præget 
af omsorg, tryghed og nysgerrighed, så 
alle børn udvikler engagement, livsdu-
elighed, gåpåmod og kompetencer til 
deltagelse i fællesskaber. Dette gælder 
også i situationer, der kræver fordybelse, 
vedholdenhed og prioritering.

Indikatorer

Eksempel: Håndterer konfliktløs-
ningsproblemer på en rolig og rele-
vant måde samt lytte, indtil barnet er 
færdig med at tale.
Eksempel: Personalet kommunike-
rer med hinanden, for at sikre at der 
ikke er dele af stuen, som ingen har 
overblik over, også når de arbejder 
med det enkelte barn eller en lille 
gruppe.
Eksempel: Opdager under en rund-
kreds, hvornår børn har behov for 
fysisk aktivitet og handler på dette. 
Eksempel: Børnene lærer at spise 
selv, tage flyverdragt på, vaske hæn-
der efter toiletbesøg.
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DET PSYKISKE, FYSISKE 
OG ÆSTETISKE BØRNEMILJØ

Vi har fokus på børnenes oplevelse af de fysiske rum og stiller dem spørgsmål 
herom. Vi arbejder med at skabe rum, som appellerer til børns nysgerrighed og lyst 
til at udforske deres omverden ude som inde. Det kan være både fysiske rum, 
aktivitetsrum i løbet af dagen samt planlagte tiltag og børneinddragelse. Vi arbejder 
med både børne- og vokseninitierede aktiviteter, hvor der er plads til fordybelse, 
leg og fysisk aktivitet. 

Vores fysiske rammer understøtter børnenes muligheder for udfoldelse
Vi skaber læringsmiljøer, hvor:

• Fysisk motorisk leg og kreativitet kan udfoldes.  
• Funktion i forhold til indretning er tydelig. 
• Det æstetiske er indbydende for sanserne.  
• Der er åbne døre og mulighed for at lege på tværs, hvilket medfører samhørig-

hedsfølelse.  
• Det psykisk børnemiljø styrkes ved, at vi besøger hinanden i huset, så vugge-

stuebørn kommer i børnehaven og omvendt.
• Mangfoldighed skaber rummelighed blandt børn og voksne. 
• Børnene bliver mødt som en vigtig del af fællesskabet. 
  
Regler skal ikke sætte begrænsninger for børnenes læringsrum
Målet er at skabe et børnemiljø og en kultur, som tager udgangspunkt i og tilgo-
deser børnenes behov og vækker deres interesse for læring. Vi skal derfor være 
opmærksomme på, at de regler, som vores kultur og organisering indeholder, ikke 
begrænser de gode læringsmiljøer for børnene. Læringsmiljøet kan ubevidst være 
forbundet med regler, der ikke tilgodeser børnenes behov. 

Som fagprofessionelle skal vi derfor reflektere over både vores kultur og organi-
sering og sikre, at begge dele er baseret på en professionel tilgang. Ubevidst kan 
regler, som f.eks. hvordan børnene skal sidde, når de spiser, komme fra en privat 
erfaring eller præference. Vi skal altid være nysgerrige på både egne og andres 
tilgange og opmærksomme på, at vores mål altid er at være professionelle og 
tilgodese børnenes behov. 

Rummelighed Selvstændighed
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BØRN I UDSATTE POSITIONER 

Dagtilbud af høj kvalitet med gode pædagogiske læringsmiljøer har stor betydning 
for alle børn, men særligt for børn i udsatte positioner. Børn kan være i en udsat 
position af vidt forskellige grunde og i kortere eller længere perioder. Vi arbejder 
målrettet for en tidlig og rettidig indsats, hvor vi sammen med andre fagprofessio-
nelle har ansvar for at identificere børn, som har brug for en ekstra opmærksom-
hed. Derudover arbejder vi med rummelige fællesskaber, hvor alle børn har mulig-
hed for lige betingelser.  

Børn i udsatte positioner skal støttes, så de både udfordres tilpas og oplever me-
string i både det lille og store fællesskab. Legen støttes, guides og rammesættes, 
således at udsatte børn kan være med, og at legen udvikler sig positivt for dem. 
Kvaliteten i interaktionen mellem barn og voksen er betydningsfuld for alle børn, 
men i særlig grad for børn i udsatte positioner. Dette kræver, at vi udfører en særlig 
indsats, hvor det er altafgørende med et tæt forældresamarbejde. 

Strukturelle og fysiske rammer kan bidrage til trivsel og udvikling 
• Genkendelig struktur og hverdagsrutiner. 
• Struktur omkring barnet, mulighed for at skærme barnet, læringsmiljøet skal 

være fysisk og tydeligt. Organisering: Det skal være tydeligt, hvilken voksen der 
overordnet og løbende har ansvaret.

• Læringsmiljøer, der viser: ’Hvad kan jeg her’ og ’hvad forventes af mig’.
• Helhedsorienteret arbejde i små og større grupper. Vi ser på, hvad der skal til, 

for at det enkelte barn kan være en del af fællesskabet.

Inkluderende børnefællesskaber kan understøtte trivsel og udvikling
• Vi møder barnet med positive forventninger.
• Vi værner om børnefællesskaberne og differentierer i forhold til krav.
• Vi forstørrer succeserne ved at italesætte dem. 
• Mentalisering: Vi italesætter barnets følelser; giver følelser et sprog. 
• Vi giver børnene små pauser efter behov, men tilstræber, at alle børn kan være 

en del af alle aktiviteter.
• Vi arbejder for at skabe gode og trygge relationer mellem børnene, dvs. inklu-

derende fællesskaber, hvor det enkelte barns bidrag styrker relationen.  
• Vi taler om forskellighed og styrken i mangfoldighed (Fri for Mobberi).
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Kvaliteten i interaktionen understøtter trivsel og udvikling  
• Der er tillidsvækkende, tydeligt og fagligt dygtigt personale i afdelingerne, som 

ser mulighederne og er fleksible i deres pædagogiske tilgang.
• Den voksne har ansvaret for at møde barnet respektfuldt og selvreflekteret. 

Det betyder at møde barnet positivt med omsorg, rummelighed, en tydelig 
forventning og at stille passende krav på barnets præmisser.

• Vi organiserer vores hverdag og skaber plads til planlagte pauser og tiltag for 
børnene trods eventuelt fravær i personalegruppen. 

• Vi drøfter løbende barnets trivsel og udvikling med forældre.
• Vi guider medhjælpere og nyt personale, så de har den nødvendige forståelse 

og viden om, hvad det enkelte barn har brug for ift. at blive imødekommet.
• Vi italesætter nye metoder, er nysgerrige, ift. hvilke indsatser der kan justeres.
• Vi tager imod sparring fra kollegaer og samarbejdspartnere, så vi kan udvikle 

os i rollen sammen med barnet, så kvaliteten i vores arbejde giver barnet de 
bedste forudsætninger for trivsel og udvikling i et inkluderende fællesskab.
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FORÆLDRESAMARBEJDE

Udviklingen sker i samarbejdet 
En del af relasiseringen af læreplanen i Tranbjerg Dagtilbud er også en kvalifice-
ring af det samskabende forældresamarbejde, hvor vi arbejder med implemente-
ring af forventninger og beskrivelse af, hvordan vejlederrollen udmøntes i praksis. 
Vores mål er at skabe muligheder for, at forældre i Tranbjerg Dagtilbud kan tage 
et medansvar i det samskabende forældresamarbejde og opleve at blive vejledt i 
deres forældrerolle. Vi har arbejdet med vilkårene for det samskabende forældre-
samarbejde ved at se på, hvilke forudsætninger vi kan give forældre, for at de kan 
deltage i samarbejdet. Ligeledes hvilke kommunikationsredskaber vi som personale 
kan anvende for at fremme samarbejdet og undgå misforståelser. Vi har kigget på 
vilkårsrum, kommunikationsformer og adfærd, samt hvilke tilgange det kræver af os 
at lykkes med forældresamarbejdet. 

Forældre i Tranbjerg Dagtilbud skal: 
• Tilbydes en synlig og tilgængelig viden om, hvilke forventninger den enkelte 

afdeling har til forældresamarbejdet. 
• Inviteres til at være medskabende i den fælles opgave.
• Bidrage til det fælles arbejdsfællesskab og tage et medansvar for, at fællesskab 

og læringsmiljø får gode vækstbetingelser i den enkelte afdeling.

Forældre skal opleve forældrevejledning, som har fokus på: 
• At dele generel viden om børns udvikling.
• At stille spørgsmål til forældre, som giver anledning til refleksion over egen rolle 

som forældre. 
• At spørge ind til forældres viden om deres barn for at opnå viden, der kan an-

vendes i den pædagogiske indsats.

Vi støtter det samskabende forældresamarbejde og forældrevejlederrollen 
ved bl.a. at have tilgængelig og synlig viden: 
• Fysiske pjecer i afdelingen og opslag på Intra/Aula med viden og information om 

forventninger til samarbejdet, overgange, sygdom m.v.
• En kultur i afdelingerne, hvor forældre bidrager med deres viden om deres barn, 

og hvor denne viden inddrages i samarbejdet omkring barnet.
• Intra/Aula: Hverdags- og vidensbaserede beskrivelser: Hvorfor gør vi, som vi 

gør.

Forventninger til udmøntningen af den vejledende forældredialog: 
• At forældrene i samarbejdet med personalet på baggrund af vidensdeling og 

spørgsmål, der skaber refleksion, finder frem til den løsning, der gavner barnet 
bedst. 

• At personalet anerkender forældrenes indsats og italesætter både tiltag, der er 
gavnlige, og når tiltagene ikke er gavnlige. 

• At personalet stiller spørgsmål, som skaber refleksion hos forældrene, så de 
selv kan finde frem til løsninger på problemstillinger. 

• At personalet sammen med ledelsen er opsøgende i forhold til forældre, som 
kan have svært ved forældresamarbejdet.

• Udøve kommunikation, som kan hjælpe med at finde frem til løsninger på pro-
blemstillinger: 

      - Bevare kontakt, til trods for at kommunikationen kan være svær. 
      - Indkalde til møder, hvor samarbejdet bliver drøftet og fulgt op på. 
 
Samarbejdet og vidensdeling af læreplan
Hvert team arbejder med læreplansmappen, som indeholder redskaber til imple-
mentering af læreplanens hensigt og mål samt justering af teamets pædagogiske 
praksis. Hvert år i marts vil alle afdelinger afholde forældremøde; forældrene vil 
modtage læreplanspjecen før mødet. Til mødet gives forældrene indblik i, hvordan 
dagtilbuddet og afdelingen arbejder med læreplanen. Derefter vil teamet informere 
om de indsatser, som de har særligt fokus på i forhold til læreplanen. Teamet vil 
give indblik i refleksioner og observationer omkring børnenes læringsmiljøer samt 
viden om, hvilke tiltag der kan kvalificere indsatserne; dels indsatser i teamets pæ-
dagogiske praksis, dels som en fælles indsats med forældrene.
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Selvstændighed

INDDRAGELSE AF LOKALSAMFUNDET

I Tranbjerg Dagtilbud har vi stor tilknytning til lokalsamfundet. Vi gør bl.a. brug af 
plejehjem, bocenter, lokale legepladser, søen, kirken, og i distriktssamarbejdet har 
vi naturcenteret. Tranbjerg Naturcenter og et mindre skovområde er et samarbej-
de mellem skole, dagtilbuddet, SFO og Ung i Aarhus, som deler de økonomiske 
udgifter. Her udvikles et unikt og anderledes læringsmiljø for børn i et 0-18-årsper-
spektiv. Faciliteterne og grejbanken står til rådighed for alle borgere og institutioner 
i Tranbjerg. 

Samarbejdspartnere i lokalmiljøer skaber gode læringsrum for børnene
I samarbejdet med plejehjemmet kommer børnene på besøg og synger sammen 
med de ældre. De slår katten af tønden, bruger plejehjemmets sansehave og leger 
på deres græsplæne. Mødet mellem generationer giver anledning til historiefor-
tællinger, nærvær, kendskab til forskellige aldre og glæde både for de ældre og 
børnene. 

Formålet med naturcenteret er at udvikle forskellige læringsmiljøer, hvor børnene 
bliver præsenteret for dyr og deres livsbetingelser. I samarbejdet med naturvejle-
deren er der mulighed for at deltage i forløb som ’jord til bord’, ’ruge kyllinger ud’ 
m.m. Forløbene kan være af længere eller kortere varighed, alt efter hvilket forløb 
man vælger. Ledelse og vedligeholdelse af naturcenteret drøftes på distriktsmø-
derne mellem skoleleder, FU-leder og dagtilbudsleder. Ligeledes har vi tovhol-
dermøder med naturvejlederen og personale fra dagtilbuddet. Organisering og 
forventningsafstemning bidrager til et forbedret naturcenter og målretter indsatsen 
til både lokalområdet og Tranbjerg Dagtilbuds børn ift. 0-18-årsperspektivet. 

Bestyrelsen og forældreråd bidrager med netværk i forældregrupperne
I Tranbjerg arbejder forældre både i skolen og dagtilbuddet i et forældrefællesskab 
kaldet Trivsel i Tranbjerg (TiT). TiT er et netværk for forældre, hvor tanken er, at 
alle forældre har noget at bidrage med i forhold til at sikre en trivselskultur rundt 
om den enkelte børnegruppe ift. et 0-18-årsperspektiv. I dagtilbuddet arbejder 
afdelingerne forskelligt med principperne fra TiT. De lokale forældreråd har mulig-
hed for at låne afdelingernes udendørs- og indendørsfaciliteter. Det kan være til 
sommerfester, legepladsdage, overnatning for kommende skolebørn etc. Arrange-
menter, som understøtter børnenes trivsel og forældrenes kendskab til hinanden. 

Legepladsdage i weekenden giver en særlig anledning for nye forældre til at tilslut-
te sig forældregruppen og lære den at kende. At mødes uden en formel dagsorden 
giver mulighed for erfaringsudveksling, som kan støtte forældrerollen. Forældre 
støtter overgangen til skolen, når de låner afdelinger til overnatning med storbørns-
gruppen. Dette styrker sammenholdet mellem børnene, hvilket bidrager til en god 
skolestart. Når forældre deltager og bidrager, styrkes tilknytningen til afdelingen for 
både børn og voksne.
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SAMMENHÆNG MED 
BØRNEHAVEKLASSEN 
I forbindelse med førskolearbejdet udgør læreplanen fundamentet for det pædago-
giske læringsmiljø. Hver afdeling har sin egen lokale struktur for førskolearbejdet og 
indgår derudover i et samarbejde på tværs af afdelingerne.

Vi arbejder med børnenes sociale relationer, f.eks. i forbindelse med Fri for Mob-
beri, som handler om at være en god ven, at kunne lytte til andre og udvise empati. 
Vi støtter fællesskabsfølelsen, når børnene hjælper hinanden og klarer tingene 
sammen og i kraft af hinanden. Vi øver turtagning ved samling eller i legen. Vi udfor-
dre børnene i at være modige; at turde række hånden op og fortælle. Vi stimulerer 
børnenes nysgerrighed på andres fortællinger. Vi arbejder med, at børnene skal 
kunne modtage og handle på kollektive beskeder.

Vi arbejder med børnenes personlige udvikling og kendskab til sig selv: Hvem er 
jeg, hvor bor jeg, og hvem er med i min familie. Hvad er jeg god til, hvornår siger jeg 
pyt, og hvad øver jeg mig på. Vi arbejder med børnenes modenhed, hvor vi styrker 
nysgerrigheden til at møde nyt. Endvidere arbejder vi med selvhjulpenhed, herunder 
at pakke turtaske, gå på toilettet og tørre sig selv. Vi støtter børnenes udvikling af 
selvstændighed, samtidig med at børnene skal kunne følge de voksnes anvisninger. 

Vi arbejder med børnenes kommunikation og sprog, hvor vi bl.a. anvender 
READ. Forskning viser, at når voksne dagligt læser for børnene og taler med dem 
om det læste, fremmer det børnenes sprog og læseudvikling. 

Vi arbejder med børnenes viden om natur, udeliv og science, hvor vi f.eks. ar-
bejder med trafiksikkerhed, når vi cykler på tur. Hvert forår mødes kommende sko-
lebørn ved Tranbjerg Sø og Naturcenteret. Formålet er, at børnene får kendskab til 
og oplevelser med deres kommende skolekammerater igennem aktiviteter i naturen. 

Vi arbejder med børnenes krop, sanser og bevægelser, f.eks. hvor vi mødes 
med børnene på tværs af afdelingerne til en lille fodboldturnering, hvor vi som regel 
kan observere, at flere børn kan genkende hinanden.

Vi arbejder med børnenes kultur, æstetik og fællesskab, f.eks. når børnene ma-
ler deres eget portræt, laver teater, besøger kunstmuseum, lære om mangfoldighed, 
og hvad fællesskaber med andre børn indebærer.   

I Tranbjerg har vi et tæt og forpligtende samarbejde, der skaber meningsfulde 
overgange mellem dagtilbud og skole. Et udvalg bestående af dagtilbudsleder og 
pædagogisk leder fra skole og dagtilbud planlægger flere pædagogiske tiltag på 
tværs af dagtilbud og skole, f.eks. besøgsdag på skolen for kommende skolebørn.

Et år før skolestart udfylder vi et statusskema på det enkelte barn, som har til 
hensigt at sætte fokus på barnets udvikling i forbindelse med skolestart. Skemaet 
udfyldes fire gange (juni, november, april og oktober) og er udarbejdet i et tæt sam-
arbejde mellem Tranbjergskolen og dagtilbuddet. Skemaet er udarbejdet ud fra de 
emner, som skolen erfarer er forudsætningen for, at børnene får gode betingelser 
ved skolestart. Overleveringssamtaler til skolen er baseret på dialoghjulsmaterialet 
og statusskemaet. Børnehaveklasselederne udfylder statusskemaet i oktober. Re-
sultatet af statusmaterialet bliver grundlaget for tilbagemeldingen, som afdelingen 
får fra skolen i november. Tilbagemeldingerne er en del af afdelingens evaluering 
af førskolearbejdet og justeringer fremover.

I oktober/november afholder vi forældresamtaler, som tager udgangspunkt i 
dialoghjulsmaterialet og statusskemaet. Til samtalen taler vi om, hvad der går godt, 
og hvad det enkelte barn skal have støtte til i forhold til skolestart. Dagtilbuddet har 
derfor en forventning om, at forældre er deltagende i indsatserne, så alle børn får 
de bedste betingelser for en god skolestart. 

Forberedelse til skole – for børn med særlige behov 
I november, efter afholdelse af dialoghjulssamtaler med forældre, informerer bør-
nehaven skolen om det enkelte barn med afsæt i dialoghjulet. PPR (Pædagogisk 
Psykologisk Rådgivning) inddrages i rådgivningen om det rette skoletilbud til bar-
net. Skolelederen træffer den endelige afgørelse om kommende skoletilbud. Som 
et forberedende tiltag involverer afdelingen skolen løbende. I juni mødes dagtilbud, 
skole, PPR og forældre om overlevering af de børn, der har særlige behov. 

SAMMENHÆNG MED BØRNEHAVEKLASSEN LÆREPLAN 2020-2021  -  TRANBJERG DAGTILBUD



28 29

Refleksionssparring – grundlaget for kommunikationskompetencer
Vi arbejder med refleksionssparring, som er et struktureret kommunikationsmate-
riale, der styrker vores kommunikationskompetencer. Refleksionssparring er den 
øvebane, vi har valgt i forbindelse med ’Stærkere Læringsfællesskaber i Aarhus 
Kommune’. 
• Grundtanken i refleksionssparring er en forståelse af den systemiske tilgang, 

hvor vi cirkulært frem for lineært ’kigger hele vejen rundt om opgaven’. Altså 
ser mere nuanceret og bliver klogere på både de hændelser og forstyrrelser, 
der kan skabe udvikling, og på dem, der ikke kan.

• Refleksionssparringens mål er at udvikle et sprog hos os selv og hinanden, 
som skaber større refleksion over både egne og andres handlinger og støtter 
os i at undres over hinandens praksis.

• Refleksionssparringens funktion er at støtte en kollega i en udfordring eller at 
evaluere en indsats.

Vi er opmærksomme på vores hypoteser, når vi træffer beslutninger. Vi er derfor 
optaget af at være undersøgende i forhold til både vores egne og andres handlin-
ger. Kerneopgaven kommer først, derfor har vi et ansvar for, at andre eller vi selv, 
ikke står i vejen for den optimale pædagogiske praksis. Vi har fokus på, hvilke ud-
fordringer vi hver især kan have ift. at bevare den professionelle rolle i opgaven. 
Et vigtige fokus er også at bede om og få hjælp. 

Vi er nysgerrige på, hvilken kultur børn, forældre og personale er en del af. Vi 
bliver klogere på, hvad en familiekultur kontra den professionelle læringskultur er. 
Ligeledes er vi opmærksomme på, hvordan disse kulturer og overgange til den 
professionelle læringskultur kan have indflydelse på børnenes trivsel, læring, ud-
vikling og dannelse. Vi øver os i at undre os over hinandens praksis. Vi begynder 
i stigende grad at anvende spørgeteknikker fra refleksionssparring i de hverdags-
dialoger, vi har i både forældre- og personalesamarbejdet. 

REFLEKSIONSPARRING ER 
VORES REFLEKSIONSPRAKSIS
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KOBLING AF SLF OG 
REALISERING AF LÆREPLAN 

I 2021 vil plan for realiseringen af læreplanen bliver præsenteret for Dagtilbuddets 
afdelinger til vores workshop. I vores realiseringsproces er vi optaget af at forbinde 
SLF og læreplanen. Det betyder, at vi kobler spørgeteknikker fra refleksionsspar-
ring med vores realisering af læreplanen. Læreplansmaterialet indeholder f.eks. 
en model, der understøtter personalet i at stille spørgsmål, et referatark, et obser-
vationsskema, en evalueringsdel etc. Formålet er at vi gennem egne og andres 
observationer kan få øje på, hvilken påvirkning vi selv har på praksis. At vi sammen 
styrker evnen til at obsevere sig selv og andre, imens vi er sammen med børnene. 
For at komme omkring alle emner i læreplansblomsten, har vi valgt at arbejde med  
realisering af læreplanen på to niveauer og med følgende redskaber: 

Afdelingens læreplanstemamappe indeholder følgende: 

Viden:
• De 12 pædagogiske mål og indikatorer

Værktøjer: 
Handleplan for indsatser
• Mål for indsats, hvem gør hvad?
• Børnenes handlinger

Selvevalueringsskema
• Evaluering af den overordnede 
      indsats i afdelingen

+

+
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Afdelingsniveau 
En overordnet realisering i afdelingen af de 6 læreplanstemaer og de 12 pædago-
giske mål: Den pædagogiske leder har ansvaret for, at vi i afdelingen arbejder med 
de 6 læreplanstemaer og de 12 pædagogiske mål. Planlægningen af indsatser er 
baseret på de pædagogiske mål, hvor læreplanstemaerne tænkes ind i læringsmil-
jøerne gennem hele dagen. Vi evaluerer vores indsatser ud fra de pædagogiske 
mål. 

Teamniveau 
Realisering af læreplanen i det enkelte team via læreplansmappen: Hvert team 
tager ansvar for  af læreplanen i den pædagogiske praksis. Hvert team har en lære-
plansmappe. Mappens formål er at støtte realiseringsprocessen i det enkelte team, 
så teamets pædagogiske praksis lever op til læreplanen og dagtilbudsloven. 

Teamets læreplansmappe indeholder følgende: 

Viden:
• Læreplanen
• Pædagogisk viden om barnets udvikling
 

Værktøjer: 
Implementeringsdialog
Et kommunikationsmateriale med 
et refleksionsrum, hvor teamet 
vurderer, om den pædagogiske 
praksis lever op til læreplanen. 
Teamet sætter mål for kommende 
indsats med udgangspunkt i lærepla-
nen.

Mål og observationsskema
Et skema, hvor teamet skriver mål 
for indsatsen og løbende skriver 
tegn på børnenes spor i indsatsen.

Evalueringsdialog
Et kommunikationsmateriale med et 
refleksionsrum, hvor teamet vurderer 
sine indsatser med data fra 
observationsskemaet.

+
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DATA OG EVALUERING

Data indsamles tæt på indsats
Vi skal i vores praksis arbejde dataorienteret. Det betyder, at vi stiller os selv mål, 
som vi skal observere og evaluere mhp. at producere data, som gør os klogere på 
egen praksis, og om vores pædagogiske mål og læringsmiljøer gavner børnene. 
Vi arbejder med vores observationer på teammøderne, hvor vi evaluerer tiltagene, 
som herefter danner grundlag for vores data. I vores læreplansmateriale er der 
bl.a. udarbejdet en dialogmodel og et observationsskema. Modellerne er styrende 
for, hvilke mål og hvilken struktur personalet skal observere og producere data 
ud fra. Resultater fra ECERS og ITERS, som er ekstern data og produceret via et 
pilotprojekt, anvendes som pejlemærker, i forhold til hvordan børnenes læringsmil-
jøer kan forbedres. 

Data bliver en del af vores evaluering
Alle justeringer af vores handlinger kan have store positive konsekvenser for 
børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. Når vi anvender observationer og 
dataindsamling, bliver vi klogere på det, som vi ikke nødvendigvis ser til dagligt. 
Vi kigger på opgaven med andre øjne og får derfor øje på både egne og andres 
handlinger på et andet niveau. Dermed bliver vores syn på det enkelte barn eller 
gruppen skærpet. Vi bliver nysgerrige på, hvad der sker i miljøet, hvad der ligger til 
grund for børnenes handlinger, og hvilke påvirkninger børnemiljøet får fra os som 
voksne, men også børnene imellem.

Evalueringsdialogen er baseret på den indsamlede data fra observationsskemaet. 
Dialogen støtter os i ikke at tage udgangspunkt i fornemmelser eller det, vi plejer, 
men derimod at gå direkte efter, hvad data (børnenes handlinger) viser os. Det 
skærpede syn bliver en del af evalueringen og kvalificerer de professionelle beslut-
ninger om, hvilken videre indsats der er behov for. Den professionelle beslutning 
styrker indsigten i, hvorfor vi gør, som vi gør. Dette giver et godt grundlag for, at vi 
kan ramme rigtigt med vores indsatser for børnene. Gennemsigtigheden støtter os 
ligeledes i at være klare og tydelige i vores kommunikation i personalesamarbejdet 
og dermed have et fælles pædagogisk ståsted. Et fælles ståsted for et team med-
fører en god forældreinformation, hvor vejledning indgår, når teamet kan fortælle, 
hvordan indsatsen kan se ud i barnets hjem. 
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PLAN FOR IMPLEMENTERING 
AF LÆREPLAN

Afdelingsniveau: Læreplanstemaer og de 12 pædagogiske mål 
(røde blade i blomsten)
Både i 2021 og 2022/23 vil 6 læreplanstemaer og de 12 pædagogiske mål blive 
anvendt på tværs af stuerne. Afdelingen arbejder med læreplanstemamappen, som 
indeholder planer for temaugerne samt evaluering baseret på de 12 pædagogiske 
mål.  

Teamniveau: Læreplansemner og læringsfællesskaber 
(blå blade i blomsten) 
• I 2021 bliver fire af læreplanens emner implementeret via teamets indsats- og 

evalueringsdialog (Børnesyn, Dannelse og børneperspektiv, Leg og pædagogi-
ske læringsmiljøer, Sammenhæng).

• I 2022 bliver yderligere fire af læreplanens emner implementeret via teamets 
indsats og evalueringsdialog (Læring, Børnefællesskaber, Børn i udsatte positi-
oner, Forældresamarbejde).

Dokumentation af indsatser
Afdelingsniveau: Læreplanstemamappen for afdelingen med de 6 læreplanstema-
er og 12 pædagogiske mål indeholder evalueringsskemaer, som udfyldes løbende 
efter evalueringsdialog i afdelingen. 
Teamniveau: Læreplansmappen for det enkelte team indeholder referatskemaer til 
realiserings- og evalueringsdialogerne. Ligeledes vil observationsskemaerne ligge 
som løbende data for indsatserne. 

Vidensdeling
Kommunikation til forældre og dokumentation af indsatser bliver delt i både tekst-
form og billeder på Intra/Aula. Målet med vores dokumentation er at bidrage med 
viden og vejledning til kollegaer og forældre. For at udvikle vores vejlederrolle og 
vidensdele vores praksis til hinanden vil vi øve os i at blive målrettede i vores kom-
munikation, hvor vi starter med en simpel model. Hver uge udfylder to afdelinger 
vidensdelings- og dokumentationsmodellen, som derefter lægges op på både dag-
tilbuddets Facebookside og Intra/Aula. Målet er, at denne form for dokumentation 
med tiden vil blive naturlig for alle teams. 
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Vidensdeling og dokumentation for Tranbjerg Dagtilbud

Når vi dokumenterer vores praksis på Intra/Aula er det vigtig, at vidensdelin-
gen indeholder både information om, hvorfor vi gør, som vi gør, og en indsigt 
i, hvordan forældre kan støtte op om lignende indsatser og aktiviteter. Vej-
ledning kræver ikke mange ord, men en tydelig struktur i vores beskrivelser 
kan løfte vores egen refleksion og kvaliteten af vores dokumentation, så den 
også indeholder vejledning.

Vidensdelings- og dokumentationsmodel

Hvad?
Eksempel: I dag var vi på cykeltur med storbørnsgruppen.

Hvorfor? 
Eksempel: Børnene øver deres motoriske kompetencer, deres trafikmæssige 
færdigheder samt personlige udvikling ved at mestre at cykle langt. 

Børnenes spor 
Eksempel: Børnene udviste stor glæde og kræfter i de små cykelben. De 
passede på hinanden i trafikken. Børnene nød den medbragte madpakke. De 
var stolte over deres bedrift, da de kom hjem. 

Hvad kan I som forældre bidrage med? 
Eksempel: Støt jeres barn i at blive en del af trafikken og tag på cykelture. 
Det støtter deres udholdenhed og skaber glæde at være på tur med sin 
familie. 

Egne refleksioner og huskeliste til næste gang
Eksempel: Husk ekstra vand. Vi kan dele os op i to grupper for at børnene 
kan få mere overblik over den gruppe, som de er en del af og hører til. Børn, 
der ikke har meget cykelerfaring, kan øve sig hjemme og evt. på parkerings-
pladsen, så de har gode betingelser næste gang, vi skal afsted. 
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Rummelighed

Rummelighed Selvstændighed

Rummelighed Selvstændighed

 

TEAMETS SAMARBEJDE

Privat, personlig og professionel 

Børnenes behov for trivsel, læring, udvikling og dannelse samt læreplanens for-
ventninger kommer først. Dette er, hvad vores ansættelse giver os af opgave, og 
som vi udfører professionelt. På trods af det, kan der være hændelser, hvor den 
private eller personlige tilgang kan tage over fremfor den professionelle tilgang. 
Dette kan ske, uden vi bemærker det, og derfor er det særligt vigtigt, at vi er op-
mærksom på både os selv og vores kollegaer. 

• Den private tilgang: Personens psyke og følelser 
• Den personlige tilgang: Personens personlighed
• Den professionelle tilgang: Personens faglige viden og redskaber 

Arbejdet med mennesker skabes via tillid igennem en relation. I relationen an-
vender vi som personale både den personlige og professionelle tilgang. Målet 
er, at vi som personale skaber relationen via personlighed, men med et profes-
sionelt udgangspunkt. Det vil sige, at kerneopgaven er at tage udgangspunkt i 
den professionelle side, men at anvende den personlige side som et redskab til 
at kunne skabe relationen og navigere i, hvad opgaven kalder på. Den personli-
ge og professionelle side går altså hånd i hånd i det pædagogiske arbejde. Det 
kræver en opmærksomhed hos den enkelte, at den private tilgang bliver håndte-
ret professionelt i en arbejdssituation. Dette er ikke kun den enkeltes ansvar, det 
er et fælles ansvar, at teamets beslutninger og metoder tager udgangspunkt i den 
professionelle faglige viden og ikke i private ’synsninger’.   

I Tranbjerg Dagtilbud har vi fokus på familiekultur kontra den professionelle læ-
ringskultur. I forbindelse med realisering af læreplanen har vi valgt at arbejde med 
følgende udviklingsopmærksomheder:

• Teamets ansvar i samarbejde
• Den private, personlige og professionelle tilgang i arbejdet
• Den sunde selvledelse
• Den tredelte ansvarsforpligtelse i et team

Vi er optaget af at skabe gode betingelser for selvledelse både i ledelseslinjen og 
hos personalet. Ved krav og støtte til personalet i dagtilbuddet er vi opmærksomme 
på, at selvledelse ikke kan stå alene. Således er ledelsesopgaven ud over at sikre 
kvalitet i indsatser og udvikling hos teamet også at være en støtte til den enkelte 
teammedarbejder og at signalere en forventning om, at den enkelte kan navigere i 
opgaveudførelsen. Vi har derfor fokus på, hvilke kompetencer personalet skal styrke 
for at få trivsel i selvledelsen, hvilke påvirkninger ansvarsforpligtelsen kan have, 
samt hvornår hhv. den private, personlige og professionelle tilgang kan udfordre. 

Teamets ansvar i samarbejdet 
Hvert team har ansvar for børnenes trivsel, udvikling, læring og dannelse. For at 
styrke samarbejdet omkring den opgave skal teamet have fokus på:  
• Et gennemsigtigt og tillidsbåret samarbejde, der arbejder professionelt og ska-

ber et konstruktivt og udviklende samarbejde med en professionel refleksions- 
og evalueringskultur. 

• En arbejdskultur, hvor alle i teamet arbejder efter samme mål og deltager i ska-
belsen af gode læringsmiljøer. 

• Organisering, der rummer alle børn og får hverdagens rutiner samt overgange 
gjort tydelige og trygge for børnene. 

• Fælles ansvarlighed for alle teamets børn og forældre. 
• Fælles ansvarsfordeling i forhold til roller og opgaver.
• Fælles ansvar for overholdelse af og opfølgning på aftaler. 
• Fælles arbejdsmoral, der er loyal over for teamets, afdelingens og dagtilbuddets 

opgaver og forventninger. 
• At støtte hinandens udførelse af pædagogikken, når noget udfordrer, og aner-

kende udførelsen, når det går godt.

DE TRE P’ER
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I Tranbjerg Dagtilbud er vi opmærksomme på, at det pædagogiske arbejde indehol-
der en stor del af selvledelse i forhold til teamets samarbejde og udførelse. Selvle-
dende teams kræver kompetencer indenfor selvledelse, så personalet kan udvikle 
sig både enkeltvis og sammen. Udover at den pædagogiske leder støtter teamet, 
skal teamet via hinanden skabe læring i gode læringsfællesskaber. 

Kompetencer i den sunde selvledelse for ledere
Ledere er oftest alene om at lede sine egne opgaver. Kompetencer i selvledelse 
er derfor særlig vigtige at have fokus på for at støtte ledere i et godt arbejdsmiljø. 

Rette fokus mod kerneopgaven: Lederen skal vide, hvad kerneopgaven er, og 
hvad personalegruppen har brug for af kompetencer for at kunne udføre kerneop-
gaven.
Turde lede andre: Lederen skal turde lede både op- og nedad i forhold til opga-
vens mål. Leder skal turde træffe beslutninger, også når de kan være upopulære 
og kan udfordre andre mennesker.
Være selvstændig i opgaveløsningen: Lederen skal kunne udøve selvkontrol 
og have selvdisciplin samt være en rollemodel i opgaveudførelsen overfor kol-
legaer og medarbejdere. At være selvstændig er også at vide, hvornår der skal 
spørges efter hjælp. 
Kunne evaluere sig selv: Lederen skal kende sine stærke og mindre stærke 
sider både fagligt og personligt. Lederen skal modtage hjælp i situationer, der kan 
være svære. Stærke kompetencer anvendes til at hjælpe kollegaer.
Kunne lede ubalance: Lederen skal håndtere mange forskellige forhold, der 
aldrig kommer i balance, f.eks. forholdet mellem krav og ressourcer. Forventnings-
krav til teammedarbejderen kontra at tage hensyn til teammedarbejderens egne 
udviklingspunkter.
Kunne udforske sit eget talent: Lederen skal sætte sine kompetencer i spil og 
udvikle sig i de retninger, som organisationen kalder på. 
Placere sig rigtigt i organisationen: Lederen skal kunne træde i baggrunden og 
placere sig der, hvor opgaven har brug for ham/hende: ”I forhold til denne opgave, 
hvordan kan jeg bruge mig selv som værktøj, for at vi kommer i mål?”.
Være på forkant: Lederen skal være på forkant af, hvad opgaven kalder på. 
Dermed skal lederen organisere og informere personalet i god tid, så opgaven har 
større mulighed for at lykkes. 
Være modtagelig for ledelse: Også lederen skal kunne tage imod ledelse og an-
vende sparringsrum for at få den samme støtte, som lederen giver sine medarbej-
dere. Der er en særlig forpligtelse i samarbejdet mellem lederen og dennes leder, 
da der ikke nødvendigvis er en fysisk fælles arbejdsplads. Dagtilbudslederen har 
tilsynspligten i samarbejdet.

DEN SUNDE SELVLEDELSE
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Kompetencer i selvledelse 
Anders Raastrup Kristensen giver et bud på, hvilke kompetencer en teammed-
arbejder skal kunne mestre ift. at have en sund selvledelse, der skaber person-
lig og faglig udvikling. Vi har udarbejdet vores egne beskrivelser af Kristensens 
kompetencer mhp. at målrette teksten til vores opgaveløsning:

Kompetencer i den sunde selvledelse for teammedarbejdere 
Vi er nysgerrige på, hvordan teamet kan opnå og opretholde gode betingelser 
for trivsel og udvikling, samtidig med at teamet skal være selvledende i store 
dele af hverdagens organisering og samarbejder.  

Selvstændig: Medarbejderen skal mestre at organisere sit arbejde i teamet, 
strukturere tiden og dagen for at tage hensyn til alle børns behov. 
Modig/turde handle: Medarbejderen skal mestre at handle, når situationer 
kræver det, og ikke være bange for at prøve noget nyt. 
Fokus på organisationen: Medarbejderen skal mestre overblikket i forhold til 
at træffe beslutninger, der tilkommer hele afdelingens formål, og ikke kun med-
arbejderens egen opgave. 
Lede egen adfærd: Medarbejderen skal mestre at lede sig selv og sin adfærd 
og dermed være indstillet på at arbejde med sin adfærd, hvis den står i vejen for 
opgaven og organisationens behov. 
Evaluere sin egen performance: Medarbejderen skal mestre at kunne evalue-
re sin egen indsats og dermed være selvledende, mht. hvad der virker og hvad 
der skal ændres i forhold til egen præstation. 
God til at samarbejde: Medarbejderen skal kunne mestre at samarbejde med 
sine kolleger og leder samt kunne håndtere evt. konflikter konstruktivt. 
Åben for udvikling: Medarbejderen skal mestre at udvikle sig. Lysten til at 
udvikle sig personligt såvel som fagligt skal være en naturlig del af medarbejde-
rens forventning til sig selv.
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I Tranbjerg Dagtilbud er vi optaget af, hvordan vi som personale skaber en balance 
hos os selv i forhold til indsats og forpligtethed ift. vores forskellige roller i organi-
sationen. Vi ved, at stress kan opstå ved utydelige forventninger, ubalance mellem 
arbejds- og privatliv samt forskellig arbejdsindsats i en personalegruppe. 

Dette kan medføre: 
• At noget personale trækker læsset mere end andre. 
• At forventninger bliver utydelige både fra og til ledelse og kollegaer. 
• At hjemmeliv eller arbejdsliv påvirker hinanden i en sådan grad, at man kan 

blive syg, eller at ens indsats ikke lever op til ens ansættelse. 

Når vi skal udvikle vores sunde selvledende kompetencer med et godt støttende 
ledelsestilsyn, skal der ifølge Signe Groth og Rikke Rosbjerg være balance mellem 
følgende tre ansvarsforpligtelser: 

Den kognitive forpligtelse: Når medarbejderen kognitivt vedkender sig sit ansvar 
og tager ansvar for sin faglige udvikling. Medarbejderen har fokus på det indre 
og tager ansvar for egen adfærd og udvikling. Det sætter en ekstra forventning til 
medarbejderen selv og organisationen. Eksempel: Jeg er her, fordi jeg vil udvikle 
mig personligt og fagligt (medarbejderen giver og tager på et kognitivt plan, dermed 
faglig tilknytning til arbejdspladsen).  

Den adfærdsmæssige forpligtelse: Når medarbejderen kontraktmæssigt vedken-
der sig sit ansvar. Eksempel: Jeg er her, fordi jeg udøver en arbejdsindsats, som 
jeg modtager løn for (medarbejderen giver kun det, som medarbejderen får igen 
via løn, dermed kontraktbaseret tilknytning til arbejdspladsen).

Den følelsesmæssige forpligtelse: Når medarbejderen følelsesmæssigt vedken-
der sig sit ansvar gennem engagement og loyalitet i forhold til opgaven og/eller 
arbejdspladsen. Eksempel: Jeg er her, fordi jeg udøver en arbejdsindsats, som jeg 
selv får en følelsesmæssig tilfredsstillelse ud af (medarbejderen giver og modtager 
følelsesmæssigt, dermed psykologisk tilknytning til arbejdspladsen).

Vi kan niveaumæssigt ligge forskelligt på de tre forskellige forpligtelsesformer. 
F.eks. kan kombinationen mellem en høj adfærdsmæssig forpligtelse og en lav fø-
lelsesmæssig- og kognitiv forpligtelse medføre, at medarbejderen kun udfører det 
arbejde, der er beskrevet i ansættelseskontrakten, uden et personligt engagement 
og ønske om faglig udvikling. Ligeledes kan en medarbejder med høj kognitiv- og 
lav adfærdsforpligtelse let miste det realistiske billede af, hvad der egentlig står i 
ansættelseskontrakten (forventninger) og dermed arbejde over evne frem til evt. 
en stresstilstand. 

I et teamsamarbejde kan vi ligge forskelligt i forhold til ansvarsforpligtelser, hvilket 
kan udfordre samarbejdet. F.eks. kan medarbejder A, som har en høj kognitiv for-
pligtelse, blive frustreret over medarbejder B, som har en særlig høj adfærdsfor-
pligtelse. Eksempel: Medarbejder A er meget målrettet mht. at tænke anderledes 
på et planlægningsmøde omkring en fælles indsats hos børnene. Medarbejder B 
bidrager ikke så meget i dialogen, er mere optaget af, at mødet skal afslutte, da 
hun har fri lige om lidt. 

Ifølge Groth og Rosbjerg skal der være en balance i de tre ansvarsforpligtelser 
hos den enkelte, for at medarbejderen kan mestre en sund selvledelse. Balancen 
og den sunde selvledelse giver mulighed for, at både medarbejderen og organisa-
tionen har gode betingelser for at lykkes med et sundt arbejdsmiljø.

DEN TREDELTE 
ANSVARSFORPLIGTELSE
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I Tranbjerg Dagtilbuds lederteam arbejder ni pædagogiske ledere og en dagtilbuds-
leder sammen om den overordnede organisatoriske opgave i dagtilbuddet. Samlet 
er der ca. 160 personaler i dagtilbuddet fordelt på ni afdelinger. I forbindelse med 
realiseringen af læreplanen har vi udarbejdet fælles redskaber for at styrke opgave-
løsning ift. børnenes behov for trivsel, læring udvikling og dannelse: 
• Støtte til den enkelte medarbejder ved behov mhp. at kunne leve op til lære-

planen og dagtilbudsloven.
• Udvikle teamets samarbejde omkring opgaveudførelsen inkl. arbejde med data 

og evaluering.  
• Styrke det samskabende forældresamarbejde inkl. forældrevejlederrollen. 

Ledelsestilsyn: Forventninger og støtte
Forventninger kan aldrig stå alene. Derfor er ledelsestilsyn i Tranbjerg Dagtilbud 
både forventninger og hjælp til den enkelte eller et team, dels mhp. at alle lykkes 
med opgaven hos børn og forældre, dels for at sikre et godt arbejdsmiljø. Ledelses-
tilsyn handler derfor ikke alene om at præstere og tale om de ting, der lykkes, men 
også om det, som ikke lykkes, samt om at bede om hjælp fra ledelsen. Vi skal turde 
være modige og øve os mhp. at blive dygtigere. Vi forventer ikke, at alle kan leve op 
til læreplanen fra start, men vi forventer at se en udvikling. Som ledelse tager vi et 
medansvar og er rollemodeller i den professionelle og udviklende kommunikation i 
hverdagsdialogerne. Samtidig etablerer vi læringsrum for personalet i forhold til tid, 
sted, viden og redskaber ift. at kunne øve os. Ledelsen kan ikke skabe en forandring 
hos den enkelte, uden at den enkelte selv udfører det største arbejde. 

Understøtte de udviklende teams
Den enkelte medarbejder kan gøre en forskel i børns liv. Men et team med en kva-
lificeret målrettet indsats kan gøre en endnu større forskel i børns liv. Derfor sætter 
vi fokus på samarbejdet i de enkelte teams. For at følge teamets samarbejde og 
udvikling omkring opgaven deltager pædagogisk leder i teammøder, hvor der bliver 
afholdt realiserings- og evalueringsdialoger. Pædagogisk leder udfører ligeledes 
ledelsestilsyn ved at observere teamets indsats i praksis. Medarbejdernes udvik-
lings- og teamudviklingssamtaler vil indeholde trivsels- og udviklingsdialoger om den 
sunde selvledelse og ansvarsforpligtelserne hos den enkelte og i teamet. Dialoger-
nes formål er at støtte den enkelte, og at det samlede team hjælper hinanden og 
lykkes sammen. 

LEDELSE OG TILSYN
Når vi udvikler lokale redskaber og indsatser
Når vi arbejder med udviklingsopmærksomhedspunkter som f.eks. kompetencer i 
den sunde selvledelse, bliver tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter taget med på 
råd, før vi går videre med indsatsen. De faglige fyrtårne er med til at kvalificere og 
udvikle kommunikationsmateriale. Materialet afprøves af to teams, der kvalificerer 
det, hvorefter materialet justeres. Erfaringerne deles med alle kollegaerne i dagtil-
buddet, når materialet skal implementeres. Vi er optaget af, hvordan vi alle i dag-
tilbuddet har en støttende rolle i realiseringsprocessen, så alle lykkes. Vi drøfter, 
hvordan TR, AMR og FF og ledelsen kan støtte kolleager som oplever sig udfordret.

Ledelsestilsyn i praksis
Den pædagogiske leder har ledelsestilsyn med læringsmiljøer og teamets sam-
arbejde, hvis formål er at højne fagligheden målrettet børnenes behov for trivsel, 
læring, udvikling og dannelse. Dagtilbudslederen har ansvaret for, at ledelsestilsynet 
i ledelseslinjen bliver udført. Dagtilbudsleders ledelsestilsyn af den enkelte afdeling 
finder sted ved deltagelse i middags- og personalemøder samt som fastlagt sparring 
med den pædagogiske leder. Dagtilbudsleder har ansvar for workshops og tovhol-
derdage, hvis indhold har til formål at skabe et fælles overordnet fagligt niveau i 
dagtilbuddet. 

Fælles indsats – fælles viden – stærkt læringsfællesskab
Via dagtilbuddets etablering af fælles viden og materiale skaber vi et fagligt funda-
ment, som alle afdelinger kan støtte sig til. Når hele dagtilbuddet har et fælles fokus, 
får vi ikke kun et fælles sprog for indsatsen, vi kan også blive inspireret af hinan-
dens udmøntninger af indsatsen. En afdeling, som f.eks. i en periode har ledelses-
fravær, kan støtte sig til den overordnede indsats. Ny viden tilegnet i en workshop 
skal afdelingerne ikke tilbage og ’oversætte’. Den er allerede målrettet den fælles 
indsats. Når lederteamet forpligter sig til at støtte alle afdelinger, og når afdelingerne 
loyalt kobler sig op på den fælles indsats, har læreplanens implementeringsproces 
gode betingelser, hvilket forbedrer læringsmiljøerne for børnene. 

Vi står således over vores første realiseringssår, der dels indeholder metoder og 
dels en struktur, der skaber mulighed for at hæve niveauet for børnenes læringsmil-
jøer. Vores mål er at gøre læreplanen synlig og levende, hvor det er et fælles ansvar 
for hele dagtilbuddet at realiseringen af læreplanen lykkes. 
Rigtig god arbejdslyst. 
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I Tranbjerg Dagtilbud er læreplanen vores fælles grundlag for pædagogiske 
tiltag for dagtilbuddets børn. Læreplanen er udarbejdet med input fra alle afde-
linger. Forventningen er, at indholdet i læreplanen bliver omsat til handlinger og 
sprog i vores hverdag. 

Læreplanen skal være synlig og fysisk tilgængelig i afdelingerne for både per-
sonale og forældre. Vi har derfor udarbejdet en pjece, der skal give forældre 
og personale et grundlag for vores pædagogiske arbejde. Pjecen skal give et 
indblik i det fundament, som vi arbejder ud fra. Indblikket skal støtte et fælles 
udgangspunkt i det samskabende forældresamarbejde med fokus på den fæl-
les indsats for børnene. 

På dagtilbuddets vegne - god læselyst.

Mette Ruggaard, DTL, merug@aarhus.dk


