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I denne folder om den styrkede pædagogiske læ-

replan for Bremdal dagtilbud gælder for hele 

dagtilbuddet, hvis ikke andet er anført. 
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Hvem er vi? 

 

Om os 

Velkommen til Bremdal Dagtilbud - dagpleje, vuggestue, børnehave og specialgruppe. 
 
Bremdal Dagtilbud ligger centralt i Bremdal ved Struer. Dagtilbudet består af dagpleje, vuggestue og 
børnehave samt Spiregruppen, som er Struer Kommunes specialtilbud til børn i 0-5 års alderen. 
 
Institutionen blev renoveret og udbygget i 2010 og vi har masser af plads i dejlige, lyse lokaler. 
Børnehaven har en dejlig stor legeplads med kuperet terræn, høje træer, Tarzan skov, bålplads, moon-
carbane og forskellige legeredskaber. Legepladsen giver rig mulighed for fysisk udfoldelse og oplevelse 
for alle sanser, og vi prioriterer et aktivt ude-liv for børnene. 
Ydermere har vi udover grupperummene et stort fællesrum, gymnastiksal samt et stort værksted. 
 
Vi nyder at bo tæt ved stranden og har også nemt ved at lave ture til byen med bybussen f.eks. ind til 
biblioteket. 
 
Børnehaven modtager børn i alderen fra 2,11 til 6 år, og vi har ca. 50 børn i "Spætterne", som er al-
dersblandede. De er delt i to grupper med faste voksne. 
Fra maj eller september måned har vi en "Uglegruppe", som består af de kommende skolebørn, og de 
har deres eget grupperum, hvor aktiviteterne og pædagogikken er særlig relevante for netop denne al-
dersgruppe.  

Spiregruppen er Struer Kommunes specialtilbud til børn i 3 – 6 års alderen, undtagelsesvis også 0 
– 3 års alderen. Tilbuddet organiseres i små grupper, der med afsæt i barnets særlige behov un-
derstøtter barnets trivsel samt kognitive og sociale udvikling. Barnet vil, i det omfang det vurde-
res pædagogisk hensigtsmæssigt, deltage i fælles aktiviteter med institutionens øvrige børnegrup-
per.  Spiregruppen har selvstændige lokaler med større og mindre aktivitetsrum, egen indgang, 
garderobe og køkken. Der er plads til 12 børn i Spiregruppen og der er tilknyttet 4 ressourcepæda-
goger samt en pædagogstuderende.  
 
I vuggestuen er der ca. 24 børn, og vi har i nogle perioder en lille integreret vuggestuegruppe i børne-
haven. Det er typisk 2 til 5 vuggestuebørn, der er klar til langsomt at blive sluset ind i børnehaven sam-
men med en voksen fra vuggestuen. 

Vuggestuebørnene er fordelt på to stuer og de har fælles garderobe og legeplads. Legepladsen er 
skærmet fra børnehavens store legeplads med et lavt hegn. 
  

Dagplejen i Bremdal dagtilbud er en integreret del af huset. Dagplejeren har fælles legestue med vug-
gestuen og kommer på børnehavens legeplads en gang om ugen. Dagplejen er deltager i alle møder 
og aktiviteter i dagtilbuddet for at sikre den røde tråd.  

Børnene går i dagpleje eller vuggestue til måneden før de fylder 3 år. Derefter starter de i børnehaven. 

Førskolebørnene starter i førskolen d. 1.03 og vi har et tæt samarbejde med Bremdal skole for at sikre 
den gode overgang. 

Ledelsen i Bremdal Dagtilbud består af dagtilbudslederen og en pædagogisk leder 
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Pædagogisk grundlag 

 
 

”Den pædagogiske læreplan skal udarbejdes med udgangspunkt i et fælles pædagogisk grund-

lag.”  

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

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

udvikling og dannelse i alle dagtilbud i Danmark.”  

”De centrale elementer er:  

▪ Børnesyn. Det at være barn har værdi i sig selv. 

▪ Dannelse og børneperspektiv. Børn på fx 2 og 4 år skal høres og tages alvorligt som led i 

starten på en dannelsesproces og demokratisk forståelse. 

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

▪ Læring. Læring skal forstås bredt, og læring sker fx gennem leg, relationer, planlagte aktivite-

ter og udforskning af naturen og ved at blive udfordret. 

▪ Børnefællesskaber. Leg, dannelse og læring sker i børnefællesskaber, som det pædagogi-

ske personale sætter rammerne for. 

▪ Pædagogisk læringsmiljø. Et trygt og stimulerende pædagogisk læringsmiljø er udgangs-

punktet for arbejdet med børns læring. 

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

trivsel og barnets læring. 

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

▪ Sammenhæng til børnehaveklassen. Sammenhæng handler blandt andet om at under-

støtte børns sociale kompetencer, tro på egne evner, nysgerrighed mv.” 

”Loven fastsætter, at alle elementer i det fælles pædagogiske grundlag skal være udgangspunkt 

for arbejdet med den pædagogiske læreplan og dermed det pædagogiske arbejde med børns 

læring i dagtilbud.” 

”Nogle elementer i form af fx børnesynet skal altid være til stede i det pædagogiske læringsmiljø, 

mens andre elementer som fx arbejdet med at skabe en god overgang til børnehaveklassen kan 

være mere til stede i nogle sammenhænge end andre.” 
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Børnesyn, Dannelse og børneperspektiv, 
Leg, Læring og Børnefællesskaber 

  

 

 
 

Børnesyn – I Bremdal Dagtilbud arbejder vi ud fra at: 

- Børne er ligeværdige individer 

- Alle børn er unikke 

- Alle børn har ressourcer 

- Alle børn har værdi i sig selv 

- Børn er kompetente og selvstændige 

- Alle børn skal lykkes 

- Skabe robuste børn 

- Vi er der for børnene 

- Alle børn skal træde deres egen sti 

Dannelse og børneperspektiv – I Bremdal dagtilbud giver vi plads til leg og aktiviteter som er 
både børne -og vokseninitierede. Vi følger i børnenes spor. Vi inddrager børnene i dagligdagens 
fodspor og lytter til deres ønsker. Det kan fx være i forbindelse med madplanen eller aktiviteter. Vi 
respekterer når børnene udtrykker ønsker om at lege i fred og vi støtter deres fællesskaber. Når 
barnets perspektiver og oplevelser af hverdagen i dagtilbuddet anerkendes, får barnet medbe-
stemmelse og oplever at være en betydningsfuld medskaber af sine egne livsbetingelser. Samti-
dig får barnet erfaringer med, at andres oplevelser af og perspektiver på verden også er vigtige. 

Gennem deltagelse i fællesskaber får barnet grundlæggende erfaringer med at indgå i, høre til og 
navigere i fællesskaber og en forståelse af demokrati og demokratiske processer.  

I forhold til at inkludere børnene fra Spiregruppen i den almen del af børnehaven ser vi meget på 
om det enkelte barn med fordel kan inkluderes og i hvor høj grad. Vi er også opmærksomme på 
at børnene i almen også drager fordel af inklusionen. Vi arbejder ud fra tanken om, at alle børn 
skal lykkes både i fællesskabet og individuelt.   

▪ Leg – I Bremdal dagtilbud har vi fokus på legen i vores planlægning og vores læringsmiljøer. 

Legen foregår over hele dagen, både ude og inde. I bl.a. legen udfolder, udforsker og erfarer 

barnet sig selv og andre på forskellige måder, samtidig med at det også udfordres og oplever 

begrænsninger. 

▪ Læring – I Bremdal dagtilbud vil vi skabe rum, hvor børn ikke bliver forstyrret. Vi vil skabe læ-

ringsrum der understøtter forskellige læringsprocesser både kropsligt, sprogligt, socialt, kogni-

tivt og emotionelt. Et godt læringsmiljø er afgørende for, at børn lærer, trives og udvikler sig. 

Vores pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udfolder, udforsker og erfarer 

sig selv og hinanden på både kendte og på nye måder og får tillid til egne potentialer. Dette 

skal ske på tværs af alder, køn samt social og kulturel baggrund. 
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▪ Børnefællesskaber – Bremdal dagtilbud arbejder ud fra at fællesskaber er en vigtig forud-

sætning for børns trivsel, læring og dannelse. Det kan fx ske ved at planlægge aktiviteter med 

udgangspunkt i børnenes interesser, aldersopdelte aktiviteter eller grupper på tværs af huset. 

Vi vil på den måde sikre at barnet får erfaringer med forskellige fællesskaber 
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Pædagogisk læringsmiljø i Bremdal dagtilbud 

 

 

 

Et godt læringsmiljø er afgørende for, at børn lærer, trives og udvikler sig. Læringsmiljøet i dagtil-
bud består af alle de muligheder for udvikling, trivsel og læring, som dagtilbuddet giver børnene. 
Læringsmiljøet handler blandt andet om, hvordan dagen og aktiviteterne bliver rammesat, organi-
seret og tilrettelagt. 

 

I Bremdal dagtilbud arbejder vi med dette ved at:  

Se læringsrum som alle de processer, hvor børnene indgår i fællesskaber, relati-

oner og samspil. På den måde bevæger børnene sig hele dagen ud og ind af de 

forskellige læringsrum. Læringsrummene opstår i og omkring børnenes lege, 

planlagte vokseninitierede aktiviteter og de daglige rutiner. 

▪ Et godt læringsmiljø er for os kendetegnet ved at børnene kan overskue, 

hvad de kan/skal. Derfor er vi meget opmærksomme på at skabe overskuelige miljøer blandt 

andet ved visualisering og genkendelighed. 

▪ Vi ønsker at se børn der er aktive og handlende i fx vores daglige rutiner fremfor at de skal 

rette deres opmærksomhed mod voksne og vente på beskeder. 

▪ Vi inddrager børnene i de daglige praktiske gøremål så som at dække bord og rydde op. Vi 

giver dem ansvar svarende til alder og udvikling, som sætter deres deltagelse og position i 

gruppen i fokus samt styrker deres selvværd og selvhjulpenhed. 

▪ Vi medtænker børnenes medbestemmelse i alle de situationer, hvor det er muligt fx samling, 

spisning, valg af aktiviteter m.m. 

▪ Vi sørger for at have det enkelte barn i centrum gennem dialog fx i garderoben, under måltidet 

og på badeværelset. 

▪ Vi opdeler børnene i små grupper efter fx interesse, alder eller køn, så de kan skabe gode re-

lationer til hinanden og de andre børn i gruppen. 

▪ Vi følger børnenes spor, er nysgerrige på, hvad der optager dem. 

▪ Det enkelte barn skal have en oplevelse af at det er rart at være en del af fællesskabet og at 

det har indflydelse på hvad det kan bidrage med for at skabe den gode stemning. 

▪ Vi spejler børnene og italesætter deres følelser, tanker, ideer og hensigter. 
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Særligt for vuggestuen: 

▪ Essentielt for arbejdet i vuggestuen er at skabe trygge rammer, tillid og en tæt relation i bar-

nets første møde med vuggestuen.  

Særligt for dagplejen:  

▪ Dagplejen tilbyder hjemlige omgivelser med en lille gruppe børn og en fast omsorgsperson. 

Særligt for Spiregruppe: 

▪ Læringsmiljøet understøtter at alle børn er en del af fællesskabet på tværs af alder og udfor-

dringer. 
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Samarbejde med forældre om børns læring 

 

 

 

 

I Bremdal dagtilbud samarbejder vi med forældrene om barnets og børnegruppens trivsel, udvik-

ling, læring og dannelse. 

Vi samarbejder med forældrene både på det generelle plan og individuelt. Det daglige samar-
bejde bygger på tillid og en konstruktiv dialog om, hvordan vi fremmer og styrker børnenes trivsel, 
udvikling, læring og dannelse. 

Det gør vi i Bremdal dagtilbud ved at: 

▪ Sætte god tid til af til forbesøg inden opstart og spørge ind til barnets trivsel og udvikling. 

▪ Have en daglig dialog med forældrene om barnets trivsel både hjemme og i institutionen. 

▪ Fortælle forældrene små sjove episoder fra dagen. 

▪ Både forældre og personale altid kan bede om en samtale, hvis de har behov. 

▪ Invitere til et årligt forældremøde. 

▪ Skabe rum og mulighed for at forældrene kan mødes ved forskellige arrangementer med dag-

tilbuddet som fælles omdrejningspunkt. 

Forældrebestyrelsen 

Bestyrelsen i Bremdal dagtilbud består af 5 forældrevalgte repræsentanter samt to suppleanter. 

Derudover sidder dagtilbudslederen, den pædagogiske leder, en repræsentant for dagtilbud og en 

repræsentant for dagplejen også i bestyrelsen. 

Vi har et fint og konstruktivt samarbejde med fokus på: 

▪ Økonomi 

▪ Værdigrundlaget  

▪ Den styrkede læreplan  

▪ Det gode forældresamarbejde 

Bestyrelsen står i spidsen for forskellige arrangementer i dagtilbuddet. Det kan fx være arbejds-

dag, lysfest, sommerfest m.m.  

Derudover er der en repræsentant fra bestyrelsen med ved ansættelser. 
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Børn i udsatte positioner 

 

 
 

 

 
 
 

 

I Bremdal dagtilbud har vi særlig fokus på børn i udsatte positioner og vi tilrettelægger det 

pædagogiske arbejde så det også understøtter læring, udvikling, trivsel og dannelse hos børn i 

udsatte positioner. 

Børn i udsatte positioner har i særlig høj grad brug for at blive mødt med positive forventninger og 
for at opleve at de er en betydningsfuld og værdifuld del af fællesskabet. Vi vil sikre at vi har øje 
for alle børn, der befinder sig i periferien af børnefællesskabet.  

Med udgangspunkt i barnets udfordringer, rettes det pædagogiske fokus på at give det mestrings-
oplevelser i lege eller aktiviteter, hvor vi har positive forventninger til barnet. 

Det gør vi i Bremdal dagtilbud ved at:  

▪ Have et positivt, tæt og tillidsfuldt samarbejde med forældrene, både i forhold til sparring, di-

rekte inddragelse og forældrevejledning. Her arbejdes der med øget forældreinddragelse og 

fokus på det hele barn. 

▪ Alle børn har en primærpædagog 

▪ Understøtte at alle børn, uanset forudsætninger og baggrund, oplever at være en del af bør-

nefællesskabet 

▪ dele børnene op i mindre grupper afhængig af alder, udfordringer og tilrettelægger aktivite-

terne derudfra.  

▪ arbejde med specifikke og konkrete handleplaner, hvor der evalueres på barnets udvikling og 

tilpasning af læringsmiljøet omkring det enkelte barn. 

▪ skærme børnene i de rutinepædagogiske aktiviteter fx garderoben, hvor børn i udsatte positi-

oner kan have særlige aftaler om, at barnet går først eller sidst i garderoben for ikke at ud-

sætte barnet for uhensigtsmæssige påvirkninger. Dette vil i de fleste tilfælde også betyde, at 

der er flere ressourcer til barnet i situationen i forhold til at hjælpe og guide barnet til en positiv 

oplevelse af en svær situation. 

▪  evaluere på det enkelte barn ved personalemøder og ved stuemøder.   

▪  evaluere på handleplanerne.  

▪ anvende den viden, vi har fra resultatet af sprogvurderingerne 

Vi skaber et pædagogisk læringsmiljø, der tager højde for og involverer børn i udsatte positioner, 

så børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse fremmes. 
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▪ At børnene med særlige behov får den ekstra støtte og omsorg, de har behov for i det dag-

lige. 

▪ At alle børnene i børnegruppen erfarer, at vi alle har hver deres styrker og udfordringer. 

▪ At børnene med særlige behov ud fra deres egne præmisser deltager i børnehavens daglige 

aktiviteter. 

▪ At børnene med særlige behov udvikler sig i de år, de går i dagtilbudet. 

▪ Alle børn oplever at lykkes 

 

Vi har et tæt samarbejde med eksterne samarbejdspartnere, fortrinsvis børne- og familie-
centeret: 

▪ En gang om måneden har vi mulighed for sparring med PPR som består af pædagogisk kon-

sulent, tale-hørekonsulent, psykolog, ergoterapeut og sundhedsplejerske. 

▪ Vi har en socialrådgiver som kommer i huset hver 14. dag og giver råd og sparring 

▪ Sprogpædagogen kommer til vores flersprogede børn.   

▪ Den pædagogiske konsulent kan vi kontakte efter behov for sparring og observationer 

▪ Vi har mulighed for at anvise forældre, evt. anonymt, til ”familiehuset”. 
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Overgange i Dagtilbuddet og sammenhæng 
til førskolen 

 
 

 

Der vil i løbet af barnets tid i dagtilbud være 3 overgange. Overgangen fra hjem til 

dagpleje/vuggestue, fra dagpleje/vuggestue til børnehave og til sidst fra børnehave til skole. 

Vi har stor fokus på at der i overgangene bliver givet en god og informativ overlevering af barnet 
både af forældrene og af den voksne der har det største kendskab og tilknytning til barnet og fa-
milien, så de alle kan blive mødt på den bedst mulige måde. 

Dagplejen kommer ofte på besøg i både vuggestuen og børnehaven. Dette sikrer at børnene ken-
der vuggestuen, når de skal i gæstepleje og at de kender børnehaven når de skal starte. 

Ved overgange gør vi i Bremdal dagtilbud dette:  

Fra hjemmet til dagpleje/vuggestue: 

▪ Hjemmets sundhedsplejerske holder et overgangsmøde med forældrene inden opstart i dag-

tilbud. Herefter informerer sundhedsplejersken dagplejer eller vuggestue omkring barnets ud-

vikling og andre forhold omkring barnet og familien, såfremt der gives tilsagn fra forældrene. 

▪ Der vil blive holdt opstartssamtale med forældrene, hvor vi sætter god tid af til at vise rundt i 

huset og snakke om hvordan det er at gå i vuggestue/børnehave.  

▪ I dagplejen holder vi kontaktbesøg hos dagplejeren. 

▪ For at skabe den bedst mulige overgang fra hjem til dagpleje/vuggestue, aftales der med for-

ældrene ud fra deres behov og kendskab til barnet, hvordan opstarten skal foregå, så barnet 

gradvis vænner til adskillelsen, det nye miljø og de nye omsorgspersoner.  

 

Fra dagpleje/vuggestue til børnehave: 

▪ Ca. 2 mdr før skiftet orienteres forældrene ved et velkomstbrev med diverse informationer. 

Hvis forældrene har ønske om en specifik stue vil vi, i det omfang det er muligt, tilgodese 

dette. 

▪ Omkring en måned før overgangen, kommer barnet på besøg flere gange med primær-

voksne. Det kan fx være at de spiser sammen med de andre børn på stuen eller leger med en 

mindre gruppe børn. 

▪ Efter de første besøg kan der aftales en overleveringssamtale mellem børnehaven og primær-

voksen med udgangspunkt i barnets generelle trivsel og mestring. 

▪ Før start kommer barnet og forældre på besøg i børnehaven efter aftalen med den nye pri-

mærvoksne. Der sættes god tid af til rundvisning og snak. 

▪ Ofte starter barnet med at have lidt korte dage i børnehaven. Det aftales på forbesøget og ud 

fra barnets behov og forældrenes muligheder. 
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Fra børnehave til førskole:                                                                                            

 De ældste børn i børnehaven samles på Uglestuen enten fra 1.  marts eller fra 1. september med 

deres faste voksne. På Uglestuen er meget af dagen mere struktureret end i resten af børneha-

ven og der arbejdes meget målrettet med fx de personlige og sociale kompetencer for at give bør-

nene det bedste fundament at starte i skole på. Der arbejdes fx med barnets ansvar for at grup-

pen fungerer, hvordan man er en god ven m.m.        

▪ Vi inviterer til et Ugleforældremøde inden Uglestart 

▪ Der holdes samling på et fast tidspunkt hver formiddag. Der bliver lavet kalender, læst histo-

rier, lavet opgaver, speakers Corner, humør hoveder, et kropsligt/kreativt element. 

▪ Vi øver fælles opmærksomhed med konkrete øvelser og lege, turtagning og samlingen er til-

rettelagt så der er en rød tråd gennem alle dens elementer. 

▪ Uglerne har mindfullness hver dag efter frokost.                         

▪ I løbet af efteråret/vinteren kommer børnenes ”store venner” fra skolen på besøg i børneha-

ven et par gange og vi kommer på gen-besøg på skolen. 

▪ På skolen vil børnene også hilse på deres kommende 0.klasse-lærer.       

Vi har en nedskrevet samarbejds/overleverings-aftale med Bremdal skole 
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Øvrige krav til indholdet i den pædagogiske 

læreplan 

 

Inddragelse af lokalsamfundet 

Med henblik på at styrke dagtilbuddets pædagogiske læringsmiljø inddrages lokalmiljøet i Bremdal 
for at fremme børnenes møde med nye mennesker og nye steder, der giver dem værdifulde erfa-
ringer. Samarbejdet er altid med børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse for øje. 
 
Det gør vi i Bremdal dagtilbud ved at: 
 

▪ Afholde en årlig bedste-gæstedag, hvor bedsteforældre eller andre nære personer kan komme 

og besøge børnene i dagtilbuddet. 

▪ Bruge lokalområdets legepladser og gåture til stranden, hvor vi ofte møder de lokale fiskere. 

▪ Vuggestuen og dagplejen har fælles legestue i hallen en gang om måneden. 

▪ Vi er hvert år til julegudstjeneste i Humlum kirke 

▪ Vi pynter juletræ for Bremdal Borgerforening. 

▪ Bremdal Borgerforening låner vores toiletter og køkken en gang om året til deres sommerfest 

▪ Vi inviterer lokalområdet til at komme og synge morgensang sammen med os en gang om året 

på Spil dansk-dagen. 

▪ Dagplejen fast besøger demensafdelingen på et plejehjem. 

▪ Vi benytter de lokale tilbud som fx biblioteket. 

▪ Vi plukker æbler i privat have. 
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Arbejdet med det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø 

Alle børn i Bremdal dagtilbud tilbydes et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø som fremmer deres 
trivsel, udvikling, sundhed og læring. Vi har indrettet huset under hensyntagen til børnenes alder 
og modenhed og ud fra børnenes perspektiv. 
Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte at alle børn får mange forskellige oplevelser, både 
som tilskuer og aktive deltagere, som stimulerer deres engagement, fantasi, kreativitet og nysger-
righed. Det skal sikre at børnene får erfaringer med at anvende forskellige materialer og redskaber. 
 
Det fysiske børnemiljø i Bremdal dagtilbud 
 

▪ På grupperne: vi har på stuerne indrettet små rum til forskellige lege og kreative udfoldelser, 

som giver plads til fordybelse i både leg og kreative aktiviteter. 

▪ Papir, sakse, lim tusser, farveblyanter m.m er tilgængeligt for børnene. 

▪ Der er plads på væggene til at børnene også selv kan hænge deres produkter op. 

▪ Der er bøger fremme i børnehøjde som kan bruges enten alene eller i fællesskabet. 

▪ Vi har fokus på at skabe oplevelser og omgivelser som forbløffer og forundre børnene 

▪ Vi bruger alle rummenes muligheder for fysisk udfoldelse fx bliver borde til huler. 

▪ Vores legepladser er indrettet med gynger, sandkasser, mooncarbane, tarzanbane, bakker, le-

gehuse. Vi har også en hytte med brændeovn, hvor grupperne på skift spiser og laver forskel-

lige aktiviteter. Vi bruger uderummet så meget som muligt. Alle børn er ude mindst en gang om 

dagen. 

▪ I garderoben sørger vi så vidt muligt for at skabe ro ved at børnene kommer ud i små grupper. 

Dette for at sikre at alle børn får den hjælp og guidning som de har brug for. 

▪ På gangarealer har vi skiftende aktiviteter fx fodaftryk eller linjer til balance. 

▪ Vi har fokus på stemmelejet og at tale efter tur for at holde støjniveset nede. 

 

Det psykiske miljø i Bremdal dagtilbud: 

 

▪ Samspillet mellem børn og voksne bygger på gensidig respekt, tolerance, nærvær, omsorg og 

anerkendelse.  

▪ Vi arbejder bevist med børnenes indbyrdes samspil, deres sprogbrug og indbyrdes respekt. 

▪ Vi arbejder kontinuerligt på børnenes indbyrdes samspil og hvordan vi kan styrke det. Vi deler 

børnene op i små grupper, hvor vi er meget bevidste om hvordan disse grupper sammensæt-

tes og hvad det er vil vi styrke. 

▪ Vi inddrager børneperspektivet ved at tale med børnene, spørge dem til råds i det omfang de 

er modne til det. Vi lytter til deres ønsker. 

▪ Vi ser børnene som aktive medspillere i deres dagligdag. 



 

17 

 

 
 

 

 

  

▪ Vi er opmærksomme på om der fx finder mobning sted 

Æstetik i Bremdal dagtilbud: 

▪ Vi ønsker at børnene får mulighed for at afprøve sig selv i forhold til kulturelle udtryksformer.  

▪ Vi inspirerer børnene til at skabe gennem planlagte aktiviteter og kulturelle input, så børnene 

får mulighed for at udvikle deres kreative sider.  

▪ Vi er opmærksomme på at gøre hele dagtilbuddet både inspirerende og indbyder til leg, fordy-

belse og kreativ udfoldelse. Dette gør vi ved fx at hjælpe hinanden, både børn og voksne, med 

at holde orden og rydde op. 

▪ Vi udstiller børnenes kunst/produkter i vores montre og på væggene. Det gør vi især når vi har 

haft projekter eller temaer som fx eventyr eller natur. 
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De seks læreplanstemaer 
 

vi planlægger og evaluerer vores De seks læreplanstemaer er de over-

ordnede temaer, vi arbejder ud fra, når pædagogiske praksis. 

 
 

 
 

 
 

 

Alsidig personlig udvikling 

”Alsidig personlig udvikling drejer sig om den stadige udvidelse af 

barnets erfaringsverden og deltagelsesmuligheder. Det forudsætter 

engagement, livsduelighed, gåpåmod og kompetencer til deltagelse.” 

 
 

 

Pædagogiske mål for læreplanstemaet: 

1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udfolder, udforsker 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 samt social og kulturel baggrund.  

2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte samspil og tilknytning mellem børn og det pædago-

giske personale og børn imellem. Det skal være præget af omsorg, tryghed og nysgerrighed, så alle 

børn udvikler engagement, livsduelighed, gåpåmod og kompetencer til deltagelse i fællesskaber. 

Dette gælder også i situationer, der kræver fordybelse, vedholdenhed og prioritering. 

I Bremdal dagtilbud arbejder vi med barnets personlige udvikling ved at alle børn får mulighed 
for at opnå tillid til egne potentialer, det opøver gåpåmod ved at øve vedholdenhed og håndtere 
udfordringer, deltagelseskompetencer ved at være iagttagende og lyttende ved fx samling samt at 
være aktivt deltagende. Dette opøver barnets livsduelighed, hvor det er medskabende i aktiviteter 
og kan påvirke disse under hensyntagen til fællesskabet. 

Vi medtænker børnenes medbestemmelse i alle de situationer hvor det er muligt fx samling, spis-
ning valg af aktiviteter. 

Den alsidige personlige udvikling er grundfundamentet for at for barnets trivsel, udvikling, dan-
nelse og læring indenfor de øvrige 5 læreplanstemaer. 

Pædagogiske læringsmål i Bremdal dagtilbud: 

Vi ønsker at være medspillere i at danne livsduelige børn ved at give alle børn de bedste mulighe-
der for at udfolde sig og indgå i sociale sammenhænge. 

Vi bestræber os på at skabe et læringsmiljø gennem hele dagen, hvor der er fokus på at udvikle  

barnets opmærksomhed igennem samspil og nærvær i både planlagte, spontane  
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aktiviteter/situationer og også i rutinesituationer som garderoben, spisning m.m. 

Vi har fokus på legen som værende der, hvor børnene kan udforske sig selv og hinanden.  

  

Det gør vi i Bremdal dagtilbud ved at:  

▪ Se og opleve det enkelte barn som kompetent og med naturlige iboende kompetencer og res-

sourcer 

▪ Have fokus på barnets styrker og støtte det i en positiv retning 

▪ Styrke barnet personlige indre gennem anerkendelse, omsorg og respekt 

▪ Støtte barnet i at føle medansvar og udvise omsorg for andre. 

▪ Udforske livet sammen med barnet 

▪ Være troværdige, personlige, konsekvente og kærlige voksne, som guider børnene til at tro 

på eget og andres værd både selvstændigt og i fællesskabet. 

▪  Spejle børnene og italesætte deres følelser, tanker, ideer og hensigter 

▪ Have en anerkendende tilgang til børnene og deres forældre 
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Social udvikling 

”Social udvikling er udvikling af sociale handlemuligheder og deltagel-

sesformer og foregår i sociale fællesskaber, hvor børnene kan opleve at 

høre til, og hvor de kan gøre sig erfaringer med selv at øve indflydelse 

og med at værdsætte forskellighed.  

Gennem relationer til andre udvikler børn empati og sociale relationer, 

og læringsmiljøet skal derfor understøtte børns opbygning af relationer til 

andre børn, til det pædagogiske personale, til lokal- og nærmiljøet, til 

aktiviteter, ting, legetøj m.m.” 

 

 

 

Pædagogiske mål for læreplanstemaet: 

1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn trives og indgår i sociale fællesskaber, 

og at alle børn udvikler empati og relationer.  

2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte fællesskaber, hvor forskellighed ses som en res-

source, og som bidrager til demokratisk dannelse. 

 

 

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø børnenes sociale udvikling? 

I Bremdal dagtilbud arbejder vi med læringsmiljøet ved at have fokus på fællesskabet og især 

legens betydning for social dannelse og læring. Vi vægter fællesskabet højt både i de større 

sammenhænge og helt ned til at styrke venskabet mellem to børn. 

Vi har fokus på legen til at skabe samspil og invitere andre indenfor og bidrage i legen. vi påta-

ger os rollen med at gå foran, ved siden af og bagved så vi sikrer at alle børn inddrages og in-

kluderes. 

Vi ser alle som en ressource og vi hylder den forskellighed og de værdifulde input, hvert enkelt 

barn kan bidrage med. Vi øver børnene i at se ting fra de mange perspektiver der er i en 

gruppe og derved få begyndende forståelse for demokratiske processer. Vi arbejder beviste og 

fokuseret på gruppedynamikken og gruppen indbyrdes relationer. 

Dette gør vi ved at: 

▪ forstå og udvikle på legen – øve deres forestillingsevne 

▪ skabe rum, hvor alle kan og vil få noget ud af og bidrage til fællesskabet 

▪ styrke børnenes empati – at kende og aflæse egne og andres følelser 

▪ hjælpe børnene til at evne og turde give udtryk for sine meninger og ideer i fællesskabet 

▪ støtter og opmuntrer børnene til at forhandle og argumentere 

▪ i vuggestuen og dagplejen være formidlere af børnenes hensigter og følelser for at skabe gro-

bund for det sociale samspil. Vi tolker og guider i børnenes leg så så de får øjnene op for de 

andre børn og forstår deres hensigter.  

▪ At være lydhøre overfor det enkelte barns verbale og nonverbale udtryk og hjælper og støtter 

op om at alle børn kommer til orde og bidrager til fællesskabet. 
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I Bremdal dagtilbud: 

▪ Er vi meget bevidste om at være empatiske rollemodeller for børnene fx ved at udvise omsorg 

for det enkelte barn og også for hele gruppen ligesom vi omgås hinanden respektfuldt og aner-

kendende. 

▪ Opmuntrer vi til og værner om børnenes venskaber ved fx ikke at bryde ind i en leg unødigt. 

▪ Er vi bevidste om at fx konflikter er en øvebane for børnene og både nødvendige og uundgåe-

lige i barnets dannelse. I en konflikt kan de eksperimentere med at både bryde og sætte græn-

ser. De mærker egne behov og øver sig i at mærke andres behov og grænser.   
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Kommunikation og sprog 

I Bremdal dagtilbud er vi meget bevidste om at børns kommunikation og 

sprog tilegnes og udvikles i nære relationer med barnets forældre, i fæl-

lesskaber med andre børn og sammen med det pædagogiske perso-

nale. Det centrale for børns sprogtilegnelse er, at læringsmiljøet under-

støtter børns kommunikative og sproglige interaktioner med det pæda-

gogiske personale. Det er ligeledes centralt, at det pædagogiske perso-

nale er bevidst om, at de fungerer som sproglige rollemodeller for bør-

nene, og at børnene guides til at indgå i fællesskaber med andre børn. 

I Bremdal dagtilbud tænker vi sprog og kommunikation ind alt vi laver. Vi 

støtter børnene i at udvikle deres sprog både det verbale og det nonver-

bale. Når sproget udvikles, udvikles også barnets evne til at forstå og 

kommunikere med omverdenen. Sproget er også et vigtigt element til at 

indgå i dialog, lytte samt sætte ord på egne og andres følelser. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pædagogiske mål for læreplanstemaet: 

1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udvikler sprog, der bidrager til, at 

børnene kan forstå sig selv, hinanden og deres omverden.  

2. 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. 

Det gør vi i Bremdal dagtilbud ved at: 

▪ Være bevidste om at dagens første interaktion er er vigtig. Vi er nærværende og holder øjen-

kontakt og har et åbent positivt kropssprog, så hvert barn føler sig velkommen. Vi er insiste-

rende på en lille morgenhilsen alt efter barnets dagsform. Barnet kan derefter selv vælge om 

det har brug for snak og kontakt eller har mere brug for tid til at lande i. 

▪ Arbejde bevist med kommunikation og sprog. Vi er indlevende og nysgerrige og vi har viser at 

vi har lyst til at kommunikere og samtale med børnene og det der optager dem. Vi taler med 

børnene, give dem beskeder og sætter ord på alt det der sker i forbindelse med rutiner og ak-

tiviteter. 

▪ At vores pædagogiske læringsmiljø vækker børnenes nysgerrighed ved at vi fx altid har bøger 

stående tilgængelig.  

▪ Vi bruger dialogisk læsning. 

▪ At alle børn har/får mulighed for at føle sig hørt og indgå i dialoger på hvert deres niveau. 
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▪ At vi opfordrer og støtter børnene til at turde og ikke give op, selv om man måske ikke lige er 

på et aldersvarende niveau i forhold til de andre på stuen. 

▪ At det pædagogiske læringsmiljø understøtter barnets kommunikative og sproglige interaktio-

ner med det pædagogiske personale. 

▪ At børnene møder nære relationer i fællesskaber med andre børn og sammen med det pæda-

gogiske personale. 

▪ At det pædagogiske personale har ansvaret for, at børnene får mange forskellige erfaringer 

med sproget gennem leg, voksen/barn, barn/barn, barn/børn. 

▪ At det pædagogiske personale møder barnet i dets nærmeste udviklingszone. 

▪ At det pædagogiske personale samarbejder med forældre om barnets sprog. 

▪ At det pædagogiske personale er bevist om at skabe pædagogisk læringsmiljø hele dagen. 

For eksempel i garderoben, på badeværelse, bleskift. I aflevering/hente situationer. I over-

gange i den pædagogiske hverdag i form af skift fra aktivitet til aktivitet. 

 

Specielt for Spiregruppen: 

▪ At det pædagogiske læringsmiljø i Spiregruppen skaber en tryg og forudsigelig hverdag for 

barnet ved bl.a. at hvert barn har sit eget piktogram over dagen 

▪ At det pædagogiske læringsmiljø i Spiregruppen tilbyder børnene en bred vifte af sproglige 

læringsmuligheder og aktiviteter, der understøtter tilegnelsen af sprogforståelse, ordforråd, 

udtale og sætningsdannelse i sammenhænge, der er meningsfulde for det enkelte barn. 

 

 

  



 

24 

 

 

Krop, sanser og bevægelse 

Barnet sanser og lærer igennem kroppen, det er derfor vigtigt at alle 

børn har mulighed for at bevæge sig og have mulighed for at sanse sig 

selv og sin omverden, gennem hele dagen. Hos os sker det bla. ved at 

barnet forventes at være aktivt deltagende, i alt hvad der sker i løbet af 

dagen. Fra barnet har lært at gå, kan det selv gå ind i institutionen, og 

også være med til at bære en lille taske med ex. madpakker. Børnene 

tager selv tøj af og på, vasker hænder, håndterer madkassen og 

indholdet, henter ting, rydder op, dækker bord og mange andre ting, 

naturligvis med støtte fra en voksen i det omfang det er nødvendigt. Al 

bevægelse stimulerer sanserne og giver barnet fornemmelse for 

varme/kulde, tung/let, hårdt/blødt 

Vi vil arbejde med kroppen der er et stort og sammensat sansesystem, 
der udgør fundamentet for erfaring, viden samt følelsesmæssige og so-
ciale processer, ligesom al kommunikation og relations dannelse udgår 
fra kroppen. Alle børn skal have mulighed for at kunne deltage, på hver 
deres niveau. 

 

 

 

Pædagogiske mål for læreplanstemaet: 

1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udforsker og eksperimenterer med 

mange forskellige måder at bruge kroppen på.  

2. 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 fornem-

melser, kroppens funktioner, sanser og forskellige former for bevægelse. 

Det gør vi i Bremdal dagtilbud ved at:  

▪ Vi indtænker bevægelse i vores dagligdag, både inde og ude og store og små bevægelser. 

▪ Barnet guides i at kunne mærke sig selv og sine behov. I børnehaven spørger vi børnene om 

de vil have formiddagsmad og lader dem selv vurderer om de er sultne. Vi sætter ord på det 

lille barn der har brug for en ren ble, ”du har tisset i din ble, vi går ud og skifter den”. På den 

måde arbejder vi på at skabe sammenhæng for barnet, mellem deres sanseoplevelser og vo-

res handlinger. 

▪ Vi har fokus på at vores legeplads er kuperet og indeholder bevoksning som børnene kan 

klatre i, gemme sig under og krybe igennem, alt sammen oplevelser der udfordrer sanser og 

kropsbevidsthed. Vi har træer som der kan klatres i eller gemme sig i. vi har græsplæne til leg 

eller stille aktiviteter. 

▪ Vi har mooncarbane, hvor børnene kan også kan øve sig på at cykle. 

▪ Vi har en stor sandkasse, hvor der også kan graves fx kanaler og holdes kagefest. 

▪ Vi har små legehuse, hængekøjer, gynger og meget andet 
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▪ Vi bruger nærmiljøet til gåture der udfordrer børnenes udholdenhed, besøger naturområder og 
andre legepladser, for at bryde børnenes vante bevægelsesmønstre. 

▪ Vi tager på ture til stranden og mærker sandet og vandet med bare tæer. 

▪ Vi tager på tur til campingpladsen, hvor der er geder, som får kid og vi kan fodre. 
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Natur, udeliv og science 

Naturoplevelser i barndommen har både en følelsesmæssig, en kropslig, 

en social og en kognitiv dimension.  

Naturen er et rum, hvor børn kan eksperimentere og gøre sig de første 

erfaringer med naturvidenskabelige tænke- og analysemåder. Men 

naturen er også grundlag for arbejdet med bæredygtighed og samspillet 

mellem menneske, samfund og natur  

 

Pædagogiske mål for læreplanstemaet: 

1. 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. 

2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn aktivt observerer og undersøger natur-

fænomener i deres omverden, så børnene får erfaringer med at genkende og udtrykke sig om årsag, 

virkning og sammenhænge, herunder en begyndende matematisk opmærksomhed. 

 

Det gør vi i Bremdal dagtilbud ved at: 
 

▪ Vi sætter ord på det vi ser og oplever fx regnen på ruden, sneglen på vejen, vinder der suser 

og sne som daler. 

▪ Vi sanser naturen ved at smage på jordbær, lugte til vores krydderurter, lytte til fuglene, mærke 

skovbunden. 

▪ Vi samler vand fra vandpytter og får mudder på hænderne. 

▪ Vi følger årstiderne ved at være ude i al slags vejr, lege i vand om sommeren, lege med sneen 

om vinteren. 

▪ Vi planter og sår og ser det spirer og gro, og vi høster vores og tilbereder vores kartofler. 

▪ Vi laver bål og vi tilbereder mad over mål 

▪ Vi udforsker, undersøger og eksperimenterer både på legepladsen, stranden og i nærområdet 

▪ Vi er meget bevidste om at følge børnenes spor og det som opstår spontant. Fx hvis børnene 
blive optaget af et dødt dyr, så er vi nysgerrige og undersøgende sammen med børnene. Vi 
kan fx bruge Google eller iPad til at undersøge hvilket dyr det er. 

▪ Vi har hvert år frø æg i små akvarier og vi følger nøje deres udvikling til haletudser/frøer. 

Vi har også fokus på at børnene får kendskab til de 4 elementer, vand, ild, jord og luft. 

Det gør vi ved at: 

▪ Tage på ture til stranden. Lege med vand på legepladsen, bygge kanaler i sandkasse så van-

det kan løbe. Vi vander vores planter så de kan gro.  Vi fryser vand til is. 

▪ Vi bruger vores bålplads både som varmekilde og til at tilberede mad over ild. Børnene sidder 

med pinde i bålet og ser dem antænde. Vi tænder ofte op i brændeovnen i hytten. 

▪ Vi graver i jord og sand. Vi dyrker jorden. Vi begraver fx døde dyr i jorden. Vi laver jord om til 

mudder og leger og bygger med det. 
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▪ Vi puster sæbebobler og laver vindspil. Vi mærker blæsten når vi er ude og vi synger om vejret 
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Kultur, æstetik og fællesskab 

I Bremdal dagtilbud ser vi alle børn som værdifulde og aktivt skabere i 

demokratiske fællesskaber. Læringsmiljøet skal stimulere børnenes en-

gagement, fantasi, kreativitet og nysgerrighed gennem æstetiske ople-

velser. Alle børn skal have varierede kulturelle oplevelser bl.a. gennem 

deltagelse i byens arrangementer og alsidige tilbud i og udenfor dagtil-

buddet. Oplevelser med kunst og kultur skal være præget af lærerig leg 

og legende læring, hvor børnene kan eksperimentere med både at være 

tilskuere, skabere og aktive deltagere. Kunst og kultur skal være både 

for, med og af børn. 

Vi vil skabe et læringsmiljø som bidrager til at børnene udvikler forstå-

else af egne værdier og får respekt for andres. 

 

 

Pædagogiske mål for læreplanstemaet: 

1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn indgår i ligeværdige og forskellige for-

mer for fællesskaber, hvor de oplever egne og andres kulturelle baggrunde, normer, traditioner og 

værdier.  

2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn får mange forskellige kulturelle ople-

velser, både som tilskuere og aktive deltagere, som stimulerer børnenes engagement, fantasi, 

kreativitet og nysgerrighed, og at børnene får erfaringer med at anvende forskellige materialer, 

redskaber og medier. 

Det gør vi i Bremdal dagtilbud ved at: 

▪ Vi skaber rum for skabende og kreative udfoldelser både igangsatte og i børnenes egen leg. 

▪ Vi ofte har fokus på processen og vi undrer os og sanser sammen med børnene og vi under-

støtter børnene i at eksperimentere med forskellige materialer. 

▪ Vi er opmærksomme på at børnene præsenteres for forskellige materialer. Fx maler vi pens-

ler, fingermaling og andet. 

▪ Vi støtter børnene i at skabe deres eget udtryk også i en bunden opgave som fx at tegne en 

giraf. 

▪ Vi giver plads til forskelligheden. 

▪ Vi arbejder med mange forskellige materialer fx maling, modellervoks, abesnot og vi finder 

materialer i naturen og bruge det i den kreative proces. 

▪ Vi følger årets danske traditioner som fastelavn hvor vi pynter op og slår katten af tønden. Vi 

holder Sankt hans hvor vi brænder heksen af. Vi fejrer også påsken og jul. Frem mod hver 

højtid pynter vi op og taler med børnene om, hvorfor vi fejrer denne tid. Det gør vi også fordi vi 

mener at følelsen af at skabe noget sammen og være en del af et fællesskab er vigtig. 

▪ Vi gennem fællesskabet skaber forståelse for både egne og også andres kulturelle baggrunde 

og traditioner. 

▪ Vi fortæller eventyr og arbejder med det kreativt. 



 

29 

 

▪ Vi lytter til forskellige former for musik fx også klassisk når vi tegner. Vi lytter til musik ude på 

legepladsen, hvor der også bliver danset. 

▪ Vi er opmærksomme på at skabe og støtte ligeværdige og forskellige former for fællesskaber 

mellem børnene. Dette gør vi ved fx at lave små grupper. 

▪ Vi er opmærksomme på at alle børn er en del af fællesskabet og derved også har deltagel-

sesmuligheder 
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Evalueringskultur 

 
 

I Bremdal dagtilbud vurderer og reflekterer vi over vores pædagogiske praksis. Dette forgår både 

løbende i dagligdagen og i mere systematiske evalueringsprocesser. 

Vi evaluerer, fordi vi gerne kontinuerligt vil blive klogere på, hvordan vi bedst muligt kan udvikle 

lege- læringsmiljøer, hvor børnene trives, lærer, udvikles og dannes. 

Bremdal dagtilbuds evalueringskultur består af: 

▪ Skema til handling 

▪ Løbende evaluering 

▪ Planlægnings-og team-møde 

▪ Personalemøde  

▪ Pædagogisk dokumentation 

▪ Børneperspektivet  

▪ Vi laver en sprogvurdering af det enkelte barn i 3-årsalderen  som angiver en rettesnor for det 

enkelte barns udvikling af dansk sprogtilegnelse. 

Vi afholder 2 personaledage om året, hvor vi fordyber os i særlige udvalgte udviklingsområder. 

Det er på disse dage vi evaluerer vores læreplan og sammenhængen mellem det pædagogiske 

grundlag og læringsmiljøet. 

Skema til handlig: 

Skemaet bruges af alle i huset og udfyldes ved fx en bestemt aktivitet, til et enkelt barn.og der ar-

bejdes ud fra: 

- Hvad arbejder vi med 

- Hvad vil vi gerne opnå 

- Hvordan opnår vi målet 

- Hvordan ser vi at vi er på vej til at nå målet 

- Hvordan og hvornår vil vi vurdere om vi har nået målet 

- Hvem gør hvad i forhold til tiltag og opfølgning. 
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Løbende evaluering: 

Den løbende evaluering er den hverdagsevaluering som vi bruger når vi fx laver en lille ”walk and 

talk” på legepladsen med en kollega om hvordan det gik med fx en aktivitet eller omkring en 

særlig indsats omkring et barn o.l. 

 

Planlægnings- og stuemøde: 

På disse møder er det den enkelte stue som planlægger aktiviteter/tiltag og snakker om den en-

kelte stues børns trivsel, læring, udvikling og dannelse. 

 

Personalemøde: 

På personalemøderne har vi bl.a. fokus på at reflektere over egen praksis og systematisk evalu-

ere vores arbejde og justere, hvis der er brug for det., så vi sikrer at alle børn har de optimale 

vilkår for at udvikle deres potentiale og trivsel. Det er også på personalemøderne vi diskuterer 

den styrkede læreplan, så vi hele tiden er i tråd med vores målsætning og kan holde lærepla-

nen dynamisk. 

 

Pædagogisk dokumentation:  

Til at understøtte og dokumentere bruger vi bl.a. fotos og observationer så vi kan kvalificere den 

efterfølgende faglige og pædagogiske refleksion sammen med kollegaer eller eksterne perso-

ner. 

 

Børneperspektivet: 

For at sikre at børnenes medbestemmelse taler vi med om de aktiviteter vi planlægger, så vi kan 

tilgodese og inddrage deres ønsker og behov og det giver mulighed for at børnenes ideer, in-

put og interesser bliver hørt, anerkendt og fulgt, så hverdagen tilrettelægges ud fra et børne-

perspektiv. 
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