TEMA

Den styrkede pædagogiske læreplan

B E K Y M R I N G O V E R A L F A B E T- R U S
O G TA B E L- I V E R I D A G I N S T I T U T I O N E R

t
s
æ
l
b
f
a

Der var blæst – nogle steder kuling med vindstød af stormstyrke – da de pædagogiske læreplaner i 2004 blev indført i landets daginstitutioner. I 2018 blæste det igen, da “den styrkede
pædagogiske læreplan” blev indført og skulle implementeres senest i sommeren 2020. Nu er
den her. Vi har spurgt fire dagtilbud på vores medlemsskoler, hvad de synes om den styrkede
pædagogiske læreplan, og – ikke mindst – hvordan de bruger den i det daglige. Svarene er
opløftende. Den nye læreplan har bl.a. været med til at styrke det faglige miljø og sætte fokus
på et bredt læringsbegreb, hvor læring foregår hele dagen og kan handle om alt muligt andet
end tal og bogstaver.
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Den styrkede pædagogiske 		
læreplan

Alle daginstitutioner skal udarbejde en pædagogisk læreplan ud fra et fælles pædagogisk grundlag. Læreplanen skal være en ramme til at arbejde systematisk
med at planlægge, evaluere og videreudvikle kvaliteten i det pædagogiske arbejde.

P L A N E N S K A L VÆ R E E T R E D S K A B F O R P E R S O N A L E T
- I K K E E T KO N T R O L R E D S K A B FO R KO M M U N E N .
Det nye er bl.a.:
•

Kommunalbestyrelsen skal ikke længere godkende planen.

•

Lederen skal sikre en løbende pædagogisk dokumentation af
sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og børnenes trivsel, læring,
udvikling og dannelse.

•

Det skal fremgå, hvordan dagtilbuddet:
–
Samarbejder med forældrene om børns læring.
–
Inddrager lokalområdet i det pædagogiske arbejde
–
Tager højde for børn i udsatte positioner
–
Sikrer gode overgange mellem hjem, dagtilbud og skole

DET BLIVER BL.A. UNDERSTREGET:
•

Det pædagogiske læringsmiljø dækker hele dagen – også leg, spisesituationer m.m.

•

Læringsforståelsen skal bygge på et bredt læringsbegreb.
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DE 6 TEMAER ER:
Alsidig personlig udvikling
Social udvikling
Kommunikation og sprog
Krop, sanser og bevægelse
Kultur, æstetik og fællesskab
Natur, udeliv og science
DE 9 CENTRALE ELEMENTER ER:
Børnesyn
Det, at være barn har værdi i sig selv.
Dannelse og børneperspektiv
Børn 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 f.eks. gennem leg,
relationer, planlagte aktiviteter og udforskning af naturen og ved at blive udfordret.
Børnefællesskaber
Leg, dannelse og læring sker i børnefællesskaber,
som det pædagogiske personale sætter rammerne for.
Pædagogisk læringsmiljø
Et trygt og stimulerende pædagogisk læringsmiljø er
udgangspunktet 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 understøtte
børns sociale kompetencer, tro på egne evner, nysgerrighed mv.
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BØRNEHUSET FUGLEREDEN HAR GENNEMFØRT EN RÆKKE MINIPROJEKTER SOM LED
I ARBEJDET MED DEN NYE STYRKEDE LÆREPLAN. DET HAR GIVET MERE BØRNEPERSPEKTIV OG MANGE SMÅ FORBEDRINGER I DAGLIGDAGEN.

“

Hvad har vi lavet i dag? spørger pædagog
Michael Dahlgaard Nielsen. Han står ved tavlen i Børnehuset Fugleredens garderobe, imens to andre voksne sidder
på gulvet med børnene. En af drengene er kravlet ind under sofaen og følger med derfra.
“Vi har været ude at kælke,” svarer en pige.
“Det er nemlig rigtigt,” siger Michael Dahlgaard Nielsen
og tegner en kælkebakke med en snemand. Kort efter rejser
pædagogisk leder Helene Stenager Skov sig sammen med
de første par børn, som skal ud for at vaske hænder inden
frokost. Inden på stuen er to andre voksne i gang med at
dække bord sammen med et par af de ældste børn. Ideen
med tavletegningerne er at udfylde ventetiden med noget
meningsfuldt, så børnene ikke bare står i kø ved håndvasken.
Senere kan børnene bruge tegningerne, når de fortæller
deres forældre, hvad de har lavet i dag. Det er et af mange
små initiativer, som ligger i kølvandet på personalets arbejde med den nye styrkede læreplan. Ferritslev Friskoles børnehus Fuglereden har valgt at indgå i et længerevarende
projekt, hvor pædagogisk leder Helene Skov og ’fagligt fyrtårn’ Michael Dahlgaard Nielsen både har været på kursus
og har været med til at udvikle en fælles skabelon, som institutioner i hele Faaborg-Midtfyn Kommune i dag bruger.
“Som private har vi jo metodefrihed, men vi har valgt at
bruge materialet, fordi det giver et godt overblik. Det er også
rart ikke at skulle opfinde den dybe tallerken selv, og det her
giver mening,” siger Helene Stenager Skov.
MINIPROJEKTER OG
FORÆLDRESAMARBEJDE
Ud over de obligatoriske ni centrale emner og seks temaer indeholder Faaborg-Midtfyn Kommunes skabelon bl.a.
en miniprojektskabelon og et oplæg til, hvordan institutionerne kan bruge praksisfortællinger. Et af Fugleredens miniprojekter har handlet om formiddagsmaden, hvor børnene
tidligere selv skulle medbringe ekstra madpakker og et stykS. 13

ke frugt, som blev skåret ud og sendt rundt på et fælles fad.
“Det var der mange, der var trætte af. Det tog også meget
fokus under måltidet, når børnene diskuterede, hvor meget
frugt de hver især havde taget fra fadet,” fortæller Helene
Stenager Skov. I dag går en af pædagogerne med et par
børn i Brugsen og køber fælles frugt og rugbrød, som forældrene betaler 25 kroner om måneden for.
“Så rister vi lidt rugbrød og serverer et stykke frugt, og så får
alle det samme at spise. Det skaber en rigtig god stemning,
også med duften af nyristet rugbrød, der fylder hele huset,”
forklarer Helene Stenager Skov. Det nye ritual har også fundet vej til en praksisfortælling, hvor et fiktivt barn fortæller
om sin dag i børnehuset for at give et indtryk af hverdagen
set i børneperspektiv. Historien er skrevet af Helene Stenager
Skov i samarbejde med en forælder i bestyrelsen.
“Det er vigtigt at få forældrene med, og praksisfortællingen
er også kommet med ud i et månedsbrev. Vi har arbejdet os
igennem alle de centrale emner – vi er i gang med det sidste
nu – og en gang imellem sender vi også en beskrivelse af et
miniprojekt ud,” siger Helene Stenager Skov.
DET SKAL GIVE MENING
– OGSÅ FOR BØRNENE
Efter frokost er børnene igen taget ud at kælke på friskolens
store legeplads. En af pædagogmedhjælperne kælker sammen med to drenge på den lille kælkebakke ved skoven.
Imens er Noelle og Hedvig kravlet op på den store bakke.
Noelle sidder klar i kælken og får et skub, men ville vist hellere have kørt den anden vej.
“Neeej, Hedvig!” råber hun. Og jubler så alligevel, imens
hun drøner nedad. Henne ved huset sidder Pelle midt i en
kæmpe vandpyt og leger med mudder, sne og vand. Han
fryser ikke, for hans flyverdragt er ikke våd indvendig. I hvert
fald ikke endnu. Han sidder lige ved siden af ’tryghedszonen’ – resultatet af et miniprojekt – et lille område med
nogle træstammer, store sten, højt græs og en begravet hare,
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“ I S TA R T E N V A R D E R M A N G E , D E R TÆ N K T E , AT M A N I K K E K A N S N A K K E O M L Æ R I N G
I B Ø R N E H A V E N . M E N V I L Æ R E R H E L E L I V E T . B Ø R N L Æ R E R AT B E G Å S I G I E T
FÆ L L E S S K A B , H V O R D A N M A N I N D G Å R I E N L E G , AT M A N K A N
VÆ R E U E N I G E O G L Ø S E K O N F L I K T E R ”

som en af pædagogerne kørte ned ved et uheld. Den har
børnene fået meget god naturfagslæring ud af, og i dag står
kraniet inde på stuen. Børnene er også vilde med ’tryghedszonen’, som udgør et helle for de mindste, der endnu ikke
har fået mod på skolens store legeplads. I det hele taget har
personalet i Fuglereden arbejdet en del med indretningen i
forbindelse med den nye styrkede læreplan, som har sat
mange refleksioner i gang. Det fortæller pædagogisk leder
Helene Stenager Skov.
“Forskellen fra tidligere er, at der er kommet et børneperspektiv på alt. Hvorfor må man f.eks. ikke sidde på bordet,
når man leger? Hvis man er ude at fiske, så står man jo på
molen, ikke? Og de tre bukke bruse skal også have en bro
at gå over. Så hvorfor siger vi, som vi gør – giver det mening? Også for børnene? Bordet kan jo bare tørres af
igen,” siger Helene Skov. Hun forklarer, at arbejdet med
læreplanen har givet mere rummelighed og plads til forskellighed. Et andet eksempel er drengen, som lå under sofaen, da børn-ene tidligere på dagen var samlet ved tavlen.
“Der spørger vi nok mere os selv; hvorfor skal de egentlig
sidde på samme måde til samling? Måske havde han brug
for at gemme sig lidt væk? Og hvis vi nu havde sagt, ’du skal’,
så var der sket en konfliktoptrapning. Men for hvis skyld? Og
med hvilket formål?” spørger Helene Stenager Skov.
SKRIFTLIGHED SKABER REFLEKSION
Et af de nye fokusområder – og en af begrundelserne for at
gennemføre den styrkede læreplan – er hensynet til børn i
udsatte positioner. Også på det område har Fuglereden lavet
et miniprojekt for at støtte en lidt højrøstet og urolig dreng,
som havde svært ved at indgå i legerelationer. Ved at ændre
på indretningen og give mere plads til hans måde at lege
på, har personalet fået ham bedre med i fællesskabet. Det
er ikke en stor revolution i sig selv, ligesom de andre miniprojekter heller ikke har været det, men det gør en forskel i
børnenes hverdag.
S. 17

“Det er ofte små ting, der skal til. Og jeg synes, vi er gode
til at reflektere og finde løsninger. Udfordringen med læreplanen kan være den skriftlige evalueringspraksis, for vi justerer jo hele tiden tingene undervejs. Vi skal lige huske at
skrive stikord, så vi kan huske, hvad der skete, når vi skal
fælde det ned,” siger Helene Stenager Skov.
“Men generelt er det fint, at der er en form for skriftlighed, for det gør, at vi er nødt til at løfte os et lag højere op
og få nogle andre perspektiver. Det er også en måde at højne
vores fag udadtil. Vi passer ikke bare børn,” siger Helene
Stenager Skov. Hun kan godt huske den blæst, der var omkring de første læreplaner i 2004. Og igen i 2017 med den
styrkede version. Men tiden har ændret sig.
“I starten var der mange, der tænkte, at man ikke kan
snakke om læring i børnehaven. Men vi lærer hele livet.
Børn lærer at begå sig i et fællesskab, hvordan man indgår i
leg, at man kan være uenige og løse konflikter. Læring er
ikke nødvendigvis tal og bogstaver. Og der er noget i tiden,
der gør, at vi er mere opmærksomme på, at de første 6 år af
ens liv er vigtige og lægger grundlaget for al læring resten af
livet,” siger hun.
SPROGLIG OPMÆRKSOMHED
Inde på stuen er det efterhånden blevet tid til eftermiddagsmad og lidt højtlæsning. Det foregår rundt ved de små borde,
så der er nærvær om både det sproglige og spisesituationen.
Der er helt stille omkring bordet ved væggen, hvor pædagog
Louise Damgaard-Nielsen er i gang med at læse om Villads i
træet. Hun holder en lille pause, så børnene kan spørge ind.
“Hvorfor er han kravlet op i træet?” spørger en pige.
“Det var fordi, han ville vise de store drenge, at han kunne,” svarer Louise Damgaard-Nielsen.
“Kan han så godt komme ned igen,” spørger den yngste
af drengene.
“Det ved jeg ikke. Vi må prøve at læse videre,” siger Louise
Damgaard-Nielsen.i
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H V A D E R J E R E S H O L D N I N G T I L D E N S T Y R K E D E PÆ D A G O G I S K E L Æ R E P L A N ?
O G H VO R DA N B R U G E R I D E N ? D E S P Ø RG S M Å L O G M A N G E A N D R E H A R V I ST I L L ET
T I L F I R E FA G P R O F E S S I O N E L L E , D E R A R B E J D E R M E D D E N Y E L Æ R E P L A N E R .
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Hvad er din holdning til den styrkede pædagogiske læreplan?
T I N A BY R U M
Afdelingsleder i vuggestue og børnehave
HELLESTED FRISKOLE OG BØRNEHUS
“Jeg synes, den er supergod. Vi har arbejdet med den i tre år nu, hvor vi stille og roligt har fået
den implementeret i vores hus og personalegruppe. Der er blevet sat ord på det, vi har gjort i
mange år, og så er der kommet flere detaljer på. Vi har også fået flere redskaber til, hvordan
vi kan arbejde med tingene.”
LINE HØJGAARD
Afdelingsleder i vuggestue og børnehave
BLÆRE FRISKOLE OG BØRNEHUS
“Lige da den kom, tænkte jeg pyhhh... det er vel bare for, at vi skal dokumentere en hel masse
mere skriftligt. Men der er jeg blevet klogere. Efter vi er kommet i gang og har fået det indført
som et dagligt arbejdsredskab, så letter det faktisk vores arbejde en hel del.”
C H A R LOT T E SC H M I DT
Børnehave- og SFO-leder
RØDDING FRISKOLE OG BØRNEHAVE
“Den styrkede læreplan har været med til at hæve det faglige niveau. Vi blev ikke så forskrækkede over den. For os var det et ’yes, mand’ – nu er der andre ude i verden, der synes, det er
vigtigt, at man har et godt, værdimæssigt fundament at stå på.”
LIANNE GRØNBECH SØRENSEN
Pædagog og ’fagligt fyrtårn’
RØDDING FRISKOLE OG BØRNEHAVE
“Den nye styrkede læreplan er enormt givtig og ligger tæt op ad værdierne i vores børnehave,
bl.a. omkring forældreinddragelse. Det er næsten som om, den er skrevet til os.”
S. 19
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Hvordan har I arbejdet med at skrive læreplanen?
C H A R LOT T E SC H M I DT
Børnehave- og SFO-leder
RØDDING FRISKOLE OG BØRNEHAVE
“Hos os har alle i personalegruppen været med til at skrive læreplanen. Det gør, at det er
’vores’. Vi er også endt med at lave en læreplan for SFO. Det er jo ikke noget, man skal. Men
vi har gjort det, fordi det er et godt og fagligt materiale at have.”
T I N A BY R U M
Afdelingsleder i vuggestue og børnehave
HELLESTED FRISKOLE OG BØRNEHUS
“Vi har brugt materialet fra EVA som inspiration, og så har vi brugt den master, der ligger til
at lave den styrkede læreplan ud fra. Det har været godt, for på den måde er vi kommet hele
vejen omkring. For eksempel børn i udsatte positioner. Der har vi været inde at beskrive, at et
barn også kan være udsat i en kortere periode med f.eks. skilsmisse eller på andre måde – og
hvad er så vores rolle i det, og hvordan støtter vi barnet bedst muligt.”

Hvad er det nye?
T I N A BY R U M
Afdelingsleder i vuggestue og børnehave
HELLESTED FRISKOLE OG BØRNEHUS
“Nu er der fokus på læring over hele dagen og i alle situationer. Der foregår jo også læring og
dannelse i spisesituationer og i garderoben. Det er den største forandring i forhold til den
gamle læreplan. Og så handler det meget om vores læringsmiljø, og hvordan vi har indrettet
os med de fysiske rammer – der har vi fået et øget fokus.”

Hvor ligger balancegangen imellem ’skolelæring’ og
’børnehavelæring’?
C H A R LOT T E SC H M I DT
Børnehave- og SFO-leder
RØDDING FRISKOLE OG BØRNEHAVE
“Det er et godt spørgsmål. På et tidspunkt var læring ikke en del af det at være i en børnehave.
Det hørte skolen til. Nu er den styrkede pædagogiske læreplan plastret til med ordet læring.
Hos os er læring et fordybelsesfællesskab mellem den voksne og barnet, hvor vi undrer os sammen. Læring er også, hvordan man tager sit tøj på eller lægger det pænt, når man er i svømmehallen. Så læreplanen er med til, at det ikke bliver for skoleagtigt.”
S. 20
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Hvordan bruger I jeres nye læreplan?
LINE HØJGAARD
Afdelingsleder i vuggestue og børnehave
BLÆRE FRISKOLE OG BØRNEHUS
“Læreplanen er fremme på stuemøde hver eneste mandag, og vi trækker de her læringsmål
frem igen og igen. Lige da jeg skrev læreplanen, tænkte jeg, at jeg gentog mig selv utrolig
meget. Men det er det, der skal til. For så skal man ikke hen og lede for at finde ud af, hvordan
var det nu, det var. Nu har jeg beskrevet under hvert læringsmål, hvad vi skal, og så fungerer
det som et opslag i dagligdagen.”

Hvilken effekt har den styrkede pædagogiske læreplan haft?
LINE HØJGAARD
Afdelingsleder i vuggestue og børnehave
BLÆRE FRISKOLE OG BØRNEHUS
“Vi får fuldstændig styr på målet med vores arbejde, og det giver nemmere mulighed for at
evaluere på tingene. Jo mere, vi får sat vores egne eksempler på og snakker om dem, jo nemmere bliver det at bruge læreplanen. Det gør også, at vi får et fælles sprog blandt pædagoger
og pædagogmedhjælpere. Så bliver det et kompetenceløft for hele institutionen.”
“Det er også en hjælp for nyansatte. Når de har den godt gennemlæst, så ved de faktisk, hvad
vi arbejder med, og hvordan vi arbejder. Jeg har ansat en ny medarbejder for et stykke tid
siden, og allerede ved samtalen tog vi udgangspunkt i, hvad hun havde læst i vores læreplan.”
T I N A BY R U M
Afdelingsleder i vuggestue og børnehave
HELLESTED FRISKOLE OG BØRNEHUS
“Det giver endnu mere struktur og styrker vores børns mulighed for at trives og lære. Der er
også mere fokus på forældresamarbejdet i forhold til barnets læring, og hvordan forældrene
kan støtte op om den læring, der foregår her hos os.”
LIANNE GRØNBECH SØRENSEN
Pædagog og ’fagligt fyrtårn’
RØDDING FRISKOLE OG BØRNEHAVE
“Den styrkede læreplan er med til at skabe et miljø, hvor vi har et fælles fagligt sprog. Jeg
laver ind i mellem nogle små refleksionsopgaver til vores kollegaer inden personalemøderne
– det kan også være små plancher og undringsspørgsmål, jeg hænger op på personaletoilettet: “Synes du, at vores børn venter meget?” Det gør, at folk kommer ud med et smil på
læben eller undrer sig højlydt og kommer med et spørgsmål. Og så er vi i gang.”
S. 21

NR. 26

TEMA

Den styrkede pædagogiske læreplan

Er I blevet mere bevidste om de voksnes rolle i børnenes leg?
C H A R LOT T E SC H M I DT
Børnehave- og SFO-leder
RØDDING FRISKOLE OG BØRNEHAVE
“Ja, det er vi. Vi havde en snak om, hvor tit vi er medspillere i legen, og hvor tit vi observerer.
En af vores medarbejdere havde været på kursus og talte om; hvornår skal vi blande os, og
hvornår skal vi blande os uden om? Begge dele er lige vigtige. Nogle gange er vores rolle ikke
at lege, men at opstille gode rammer.”
T I N A BY R U M
Afdelingsleder i vuggestue og børnehave
HELLESTED FRISKOLE OG BØRNEHUS
“I det her materiale har legen meget større betydning. Førhen har det meget været den frie leg,
hvor vi har gået rundt som en slags gårdvagter og observeret. Men her er det også; hvilken betydning har det, at vi er deltagende i legen og sætter rammerne? Ved de større børn kan det
være konflikthåndtering, hvis der er nogle udfordringer. Så kan man gå ind og være mere styrende og hjælpe børnene – og det kan du bedre, hvis du er en del af legen.”
C H A R LOT T E SC H M I DT
Børnehave- og SFO-leder
RØDDING FRISKOLE OG BØRNEHAVE
“Vi har lige fået fyldt vores legeplads med forældrenes juletræer. Du skulle se et eldorado, der
er derude med at bygge huler af 20 juletræer. Det er os voksne, der har sørget for materialerne,
og nu leger børnene.”
S. 22
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Hvordan har forældrene taget imod læreplanen?
LINE HØJGAARD
Afdelingsleder i vuggestue og børnehave
BLÆRE FRISKOLE OG BØRNEHUS
“Jeg har faktisk kun fået positive tilkendegivelser. Og så er der enkelte, der synes, det er noget
højtravende. Men det må jeg også give dem ret i. Det er et af de punkter, jeg har til vores
evaluering om to år: Skal der flere praksiseksempler på, så det bliver mere jordnært for
forældre at læse? Det kan godt være.”
C H A R LOT T E SC H M I DT
Børnehave- og SFO-leder
RØDDING FRISKOLE OG BØRNEHAVE
“Til vores forældrerådsmøde var der en mor, der sagde; ”Jeg bliver så glad inden i, når jeg
hver dag oplever, at I laver ting med vores børn, hvor der altid er en pædagogisk bagtanke.”
Når forældre først begynder at sige det, så begynder det at bære frugt.”i
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