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Forord
Den pædagogiske læreplan er et aktivt og internt arbejdsredskab for medarbejdere, ledelse og institution. Den pædagogiske læreplan har
fokus på praksisudvikling og kvalitet i dagtilbuddet og har fokus på ”hvordan” frem for at være en ønsket plan. Det er ikke hensigten, at
den pædagogiske læreplan skal være en lang rapport, som i detaljer beskriver dagtilbuddets arbejde med det pædagogiske læringsmiljø
og børns læring.
Den pædagogiske læreplan skal fungere som et pædagogisk redskab, der via max. tre korte relevante pædagogiske overvejelser,
refleksioner og eksempler skal skabe en klar fælles retning for det pædagogiske arbejdet der foregår i dagtilbuddet, herunder sikre, at
den intenderende pædagogik er til stede hele dagen og i alle aktiviteter, rutiner m.v. med børnene.
Den pædagogiske læreplan skal således indeholde nogle overordnede relevante refleksioner og eksempler på, hvordan det pædagogiske
læringsmiljø i dagtilbuddet inddrager børnenes perspektiv og børnefællesskabet og tager højde for den konkrete børnegruppes
sammensætning og behov. Eksemplerne skal være retningsgivende for personalet i det daglige pædagogiske arbejde med børnene.
Den pædagogiske læreplan skal være levende og afspejles i det pædagogiske arbejde. Den skal ikke ende ”i skuffen”, men skabe
sammenhæng mellem det pædagogiske læringsmiljø hele dagen og børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. Den skal bruges til at
tilrettelægge og følge op på den pædagogiske praksis. Centralt for den pædagogiske læreplan er et skærpet blik på praksis ud fra aktuelle
eksempler på læringsmiljøer.
Den pædagogiske læreplan er det tydelige pejlemærke. Der kan være flere veje mod pejlemærket og der skal løbende stilles ind,
navigeres og justeres.
Den pædagogiske læreplan skal have et fokus på at der arbejdes ud fra en systematisk og løbende evalueringskultur. Læreplanen og
hverdagspædagogikken skal spille aktivt sammen.
Ved at bruge den pædagogiske læreplan til løbende at reflektere over, evaluere og udvikle den pædagogiske praksis, bliver det faglige blik
skærpet for de små læringsøjeblikke i hverdagen.
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Præsentation af institutionen
·

Pædagogisk profil

Den kommunale dagpleje er kendetegnet ved den tætte relation mellem én voksen og en lille børnegruppe. Det betyder, at der
er tid til, at ting tager den tid, de tager. Der er tid og rum til forskellighed og individuelle hensyn. Tid og ro til at skabe trygge
rammer med omsorg og nærvær for det enkelte barn.
Tid og ro, tryghed, nærvær, omsorg og individuelle hensyn står i kontrast til en fortravlet hverdag. Med fokus på relationer vil vi
stræbe efter, at alle børn i dagplejen oplever livsglæde og et godt børneliv. I dagplejen bliver børnene anerkendt og inddraget i
hverdagen. Dagplejeren er nærværende og omsorgsfuld og bidrager til bæredygtige relationer. Børnene er med i fællesskaber,
der er båret af forpligtende samvær, demokrati, nysgerrighed, lyst til at lære og anerkendelse.

·
·

Organisering i institutionen
Fysiske rammer

Dagplejen er fysisk placeret på ca. 165 private adresser og det primære arbejde med børnene foregår i hjemlige omgivelser.
Dagplejerne er delt op i legestuegrupper på 3-9 medlemmer fordelt efter geografi, i disse grupper er man gæsteplejer for
hinandens børn ved sygdom, ferie mm. I disse grupper mødes dagplejere og børn i legestue.
Der er 6 dagplejepædagoger, som kommer i de enkelte hjem og fører tilsyn der. Pædagogerne sparrer med og rådgiver den
enkelte dagplejer i forhold til at skabe den bedst mulige hverdag for det enkelte barn i dagplejen. Dagplejepædagogerne har
base på rådhuset i Torvegade 10 sammen med en leder og en administrativ medarbejder.

·

Børnegruppens sammensætning og
forskellige forudsætninger

Dagplejen er et tilbud til alle børn i alderen 0 år – 2 år og 11 måneder. Normeringen hos den enkelte dagplejer er 4 børn +
gæsteplejebarn - dagplejere over 58 år kan vælge at gå på seniorordning og have 3 børn og gæsteplejebarn

·

Personalets sammensætning

I dagplejen er der 29. oktober 2020 ansat 176 dagplejere.
Erfaring/ansat i antal år:
pr. 29.10.2020 Antal personer
0 - 11 år
57,00
12 - 19 år
46,00
20 - 29 år
52,00
30 - 39 år
20,00
40 år 1,00
Heraf er der 50 dagplejere med en pædagogisk uddannelse - desuden har alle dagplejere gennemgået mange faglige kurser.
På dagplejekontoret er der ansat 6 dagplejepædagoger, 1 leder og 1 adm. medarbejder. Dagplejepædagogerne har alle stor
erfaring og pædagogisk indsigt – de har forskellige efter/videreuddannelser.

4

De primære arbejdsopgaver er rådgivning af dagplejerne, supervision og tilsyn, der sikrer, at det enkelte barn trives og udvikles
tilfredsstillende. Det er også dagplejepædagogen, der yder den nødvendige støtte og vejledning, hvis en dagplejer har et barn,
der kræver særlig indsats.
Dagplejepædagogerne varetager også organisatoriske opgaver, som er dele af den forvaltningsmæssige drift af dagplejen. Det
drejer sig bl.a. om møder med samarbejdspartnere, MUS-samtaler, pladsanvisning, personalemøder, samtaler ved sygdom,
samarbejdsudvalg m.v.

Det fælles pædagogiske grundlag
Barnesyn, dannelse og børneperspektiv, leg, læring, børnefællesskaber
Hvilken forståelse har vi af de fem centrale elementer fra det fælles pædagogiske grundlag
Hvordan kommer de til udtryk hos os og bliver omsat i vores hverdag sammen med børnene?
(beskriv dem samlet eller hver for sig)
Retningsgivende refleksioner og eksempler i forhold til egen institution

Barnesyn: At være barn har en værdi i sig selv. Alle børn skal opleve at de bliver hørt, set og forstået ud fra lige netop deres udviklingszone.
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Børnene skal respekteres og mødes anerkendende. Dagplejeren er karavanefører og den voksne har ansvaret for relationen til barnet og børnene imellem.
-

Karavaneførerens rolle i dagplejepædagogikken:
Som dagplejer er man ofte udfordret af børns forskellighed, dvs. temperament, tilknytningsmønster ol. I en børneflok skaber børn deres eget
statushiraki, hvis ikke de voksne tager ansvaret for at sikre prosocial adfærd - prosocial adfærd betegner handlinger, hvor børnene hjælper, trøster
eller samarbejder med andre. - Det kræver ofte meget af en dagplejer at være karavanefører og påtage sig autoriteten som den ansvarlige, der skal
sikre gruppefællesskabet. Hvis det ikke falder dagplejeren naturligt at være i den rolle, skal rollen trænes – det er vigtigt fordi det har stor betydning,
at den voksne er rolig, engageret og anerkendende i karavaneførerrollen, så børnene gøres trygge. Derfor skal man som karavanefører kunne sætte
relevante grænser og være til stede, når der opstår konflikter. Børn kan kun udvikle tryghed ved at have nogen, der viser vejen og som fastsætter
strukturen, forudsigeligheden og dagsrytmen. Derefter kan børnene udfolde udforskning, glæde og kreativitet.

Det skal være tid og ro til fordybelse. Børnene skal opleve livsglæde og føle sig som en del af fællesskabet.
Små børn har brug for mange konkrete oplevelser for at forstå omverdenen.
Dannelse og børneperspektiv: Børnene skal inddrages i hverdagens beslutninger, så de føler, at de bliver hørt og taget alvorligt. Det er starten på en
dannelsesproces og en demokratisk forståelse. En proces som ikke er bundet op på at lære noget bestemt. Værdier og viden i det enkelte barns
personlighed dannes.
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Eksempel:
Vi skal til at spise og jeg vil gerne have en af de store børn til at hjælpe med at dække bord. Jeg spørger ham ”vil du hjælpe mig med at dække bord” og
han siger ja, men inden vi når ud efter tallerkner m.m. spørger han om vi ikke skal synge og han peger op på sangkufferterne. Jeg siger, at det må vente til
efter vi har spist, men han prøver igen og han viser tydeligt, at han gerne vil have at vi skal synge. Der kommer flere af børnene hen til os, de vil også gerne
synge, så siger jeg: ”selvfølgelig kan vi synge”, og jeg spørger hvilken kuffert det skal være. Det skaber stor glæde hos børnene at vi skal synge og at de
måtte bestemme.
Vi spiser bagefter.
Leg: Leg har en stor værdi i sig selv og i barnets udvikling og legen er med i alle hverdagens rutiner og aktiviteter. Der skal være tid til leg, inspiration til leg
og glæde i leg. Legen har betydning for barnets sociale og personlige udvikling. Børn lærer omverden at kende gennem sansemotoriske lege.
Dagplejeren støtter barnets leg og lege-fællesskaber.
Eksempel:
Vi bygger nogle motoriske baner op, så børnene får brugt kroppen. I legen er de voksne karavaneførere og vi forsøger at lære børnene at vente på tur, at
tage hensyn (aflæse de andre børns signaler). De voksne sætter ord på børnenes handlinger.
Læring: Børnenes læring sker gennem hverdagsrutiner og leg. Børnene udfordres på alle områder; leg, relationer, aktiviteter ude/inde (veksler mellem
planlagte
og spontane) Læringsmiljøet er tilstede hele dagen, gennem hverdagsrutiner og leg (Tidslinjen)
Læring sker gennem anerkendelse og medinddragelse (følge barnets spor)
Børn lærer kun hvis de er trygge og at det læringen er inden for barnets nærmeste udviklingszone
Eksempel:
Når vi har været ude at lege og vi kommer ind, tager vi os god tid til at få tøjet af. Alle børn sidder på gulvet og de prøver så godt de kan, selv at få tøjet af.
De store børn er hurtigt færdige med at tage tøjet af og så hjælper de med at få tøjet af de små.
Jeg guider børnene i hvad de gør og jeg sætter ord på deres handlinger.
Det er en god anledning til at få talt om kropsdelene og hvad tøjet hedder osv. osv.
Jeg guider de store i, hvordan de kan hjælpe de små, så de ikke overskrider de smås grænser.
Vi skal ikke nå noget, så vi tager den tid der skal til.
Børnefællesskaber: Børnene skal opleve at være en del af et fællesskab ved at barnet bliver hørt set og forstået. Dagplejeren fastsætter rammerne og
støtter barnets leg, dannelse og læring i børnefællesskaber. Fællesskabserfaringer med udgangspunkt i den enkeltes alder, modenhed og engagement.
I legestuen mødes børnene i større børnefælleskaber.
Eksempel:
I legestuen laver vi nogle fælleslege, hvor børnene på skift får lov at bestemme en sang, til stor glæde for børnene. Den der har valgt sangen, holder ved
den figur der hører til sangen, og når sangen er færdig putter barnet figuren ned i sangposen igen.
Vi er meget bevidste om at sange, hvor børnenes navne nævnes er meget anerkendende og er med til at øge børnenes selvværd.
Vi anerkender børnenes valg også selv om vi ofte synger den samme sang om og om igen.
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Det fælles pædagogiske grundlag
Pædagogisk læringsmiljø
Hvordan tilrettelægger vi det pædagogiske læringsmiljø, så det inddrager hensynet til børnenes perspektiv og deltagelse, børnefællesskabet, børnegruppens sammensætning
og børnenes forskellige forudsætninger.
Hvordan skaber vi hele dagen et pædagogisk læringsmiljø, der giver alle børn mulighed for at trives, lære, udvikle sig og dannes?
Retningsgivende refleksioner og eksempler i forhold til egen institution

Tidslinje
over daglige rutiner i dagplejen

Modtagelse

Spise

Bleskift

”Putte”

Spise

Tage tøj på

Spise
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Bleskift/Potte

”Putte”

Spise

Afsked

Tidslinjen herover beskriver hverdagens rutiner som et pædagogisk læringsmiljø med gentagelser og forudsigelighed for børnene. Legen er inkluderet i
både rutinerne men også herimellem.
Læringsmiljøet udvikles i samarbejde med dagplejepædagogen.
Der skal være tid og ro til fordybelse, planlagte/spontane aktiviteter, udgangspunkt i børnenes alder/interesser og nærmeste udviklingszone. Barnets
spor skal følges. Dagplejeren skal ikke nå noget og det er et aktivt valg. Her er et hjemligt miljø, en tæt kontakt, glæde, omsorg og mulighed for
fordybelse.
Små børn lærer gennem sanser og motorik, de fysiske rammer, både ude og inde, har stor betydning for barnets aktiviteter og udviklingsmuligheder.
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Det fælles pædagogiske grundlag
Forældresamarbejde
Hvordan samarbejder vi med forældrene om barnets og børnegruppens trivsel og læring?
Retningsgivende refleksioner og eksempler i forhold til egen institution

Mødet med forældrene i dagplejen foregår både i forbindelse med den uformelle snak ved aflevering og afhentning og i forbindelse med fastlagte
møder.
Det vigtigste samarbejde med forældre foregår i den daglige dialog mellem forældre og dagplejer. Forældrene skal mødes i en åben dialog, hvor både
dagplejerens og forældrenes kompetencer/indsigt inddrages.
Det bedste samarbejde er, når forældrene er medspillere, og samarbejdet er ligeværdigt. Det kræver en åben og tillidsfuld dialog. Dialogen er god, når
forældrene tør give konstruktiv feedback og fortælle, hvad de oplever, og når dagplejeren tør lytte og reflektere, og hjælpe forældrene til at gøre det
samme. Det er dagplejeren, der skal sætte denne ramme.
Dagplejeren fortæller små positive episoder om iagttagelser af netop deres barn i løbet af dagplejedagen – så forældre oplever, at deres barn er set og
hørt. Forældrene får indsigt i hvilken udviklingszone deres barn befinder sig i i dagplejen f.eks. i forhold til sprogudvikling, motoriske færdigheder,
konflikter ol. og hvordan de stimuleres. Samtidig er det vigtigt at forældrene fortæller om barnets hverdag derhjemme, så barnet oplever sammenhæng i
deres 2 livsrum – hjemmet og dagplejen.
Fastlagte dialoger i samarbejdet mellem hjemmet og dagplejen:
Tilbud om plads:
Forældre kontaktes telefonisk ved tilbud om plads – dagplejepædagogen er i dialog omkring ønsker og behov.
Kontaktbesøg/opstartsmøde:
Familien og dagplejepædagogen mødes med dagplejeren i dagplejehjemmet inden opstart. Her har forældrene mulighed for at fortælle om deres barn
og dets behov, samtidig med at de hører om dagligdagen i lige det bestemte dagplejehjem og kan stille spørgsmål. Det aftales, hvordan indkøringen skal
foregå.
3-måneders snak:
Efter cirka 3 måneder i dagplejen aftales en snak omkring opstart og hvordan hverdagen går – desuden er der mulighed for at stille undrende spørgsmål
og justere samarbejdet, hvis det er nødvendigt, så det fremtidige samarbejde kan blive så godt som muligt og barnet kan få den bedst muligt hverdag.
2½ års samtale:
Forældre og dagplejer har en struktureret samtale omkring overgangen til børnehave og hvordan vi forbereder barnet til den bedst mulige overgang til
livet som børnehavebarn.
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Stafetlogmøder:
Der afholdes stafetlogmøder, når der er en særlig tværfaglige indsats for et barn.
Der afholdes behovssamtaler mellem dagplejer og forældre og evt. med deltagelse af dagplejepædagogen.
Desuden er der traditionsbundne aktiviteter hos dagplejeren og i legestuegruppen.

Det fælles pædagogiske grundlag
Børn i udsatte positioner
Hvordan skaber vi et pædagogisk læringsmiljø, der tager højde for og involverer børn i udsatte positioner, så børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse fremmes?
Retningsgivende refleksioner og eksempler i forhold til egen institution

Alle børn skal opleve at være en del af et fællesskab. Det er dagplejens opgave i samarbejde med forældrene på en anerkendende og respektfuld måde
at understøtte det enkelte barns udvikling, læring, trivsel og dannelse.
Hos dagplejeren foregår det i hverdagen sammen med de øvrige dagplejebørn.
I dagplejen gennemgås alle børns udvikling og trivsel 2 gange årligt via TOPI. - TOPI står for tidlig opsporing af indsats (se mere på Skive.dk)
Det er dagplejeren og dagplejepædagogen, som i samarbejde med forældrene laver sparring og aftaler særlige indsatser omkring det enkelte barn.
I dagplejen har vi mulighed for at trække på vore samarbejdspartnere for at få råd og vejledning omkring de forskellige indsatser.
Vi samarbejder med sundhedsplejen, PPR ( tale- hørekonsulenter, fysioterapeuter, ergoterapeuter, tosprogskonsulent, psykologer og vores
familieafdeling.
Det er dagplejepædagogens ansvar at igangsætte og være tovholder, når vi aftaler særlige indsatser. Her sikrer vi aftalerne via stafetlog (se mere på
Skive.dk)
Det er dagplejeren, som tilrettelægger og skaber rammer og muligheder for at indsatserne kan indgå i læringsmiljøet som en del af hverdagen sammen
med de øvrige børn i dagplejen.
For alle tosprogede børn har vi en særlig to-sprogsindsats, når barnet fylder 1 år og 11 måneder. (se mere på Skive.dk)
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Vi har også en Mini dagpleje.
Minidagplejen er dagplejens tilbud til de børn, der i en periode har brug særlig støtte, så barnet får de optimale muligheder for at videreudvikle sig.
Minidagplejen er en lille gruppe på max tre børn, hvor der er mulighed for at arbejde individuelt og tage hensyn til hver enkelt barns behov og
kompetencer. For at komme i Minidagplejen, skal barnet visiteres af dagplejen, sundhedsplejen og PPR.
Eksempel:
Dagplejer og dagplejepædagog bliver under et tilsynsbesøg opmærksomme på, at et barns taleudvikling er forsinket. Efter samtale med forældrene
opfordres f.eks. til undersøgelse hos ørelæge, og at vi i fællesskab er opmærksomme på at få øjenkontakt og sætte ord på barnets initiativer. Indsatsen
kan efterfølgende understøttes af indstilling til vores tale – hørekonsulent, som besøger barnet hos dagplejeren, og efterfølgende giver råd og vejledning,
også til forældrene. Forældrene, tale-hørekonsulent og dagplejepædagog mødes hos dagplejeren – Stafetloglogmøde - hvor der samles op på
indsatserne for at sikre barnets udvikling.

Det fælles pædagogiske grundlag
Sammenhænge
Hvordan tilrettelægger vi vores pædagogiske læringsmiljø for de ældste børn, så det skaber sammenhæng til børnehaveklassen?
Retningsgivende refleksioner og eksempler i forhold til egen institution

I dagplejen tilrettelægger den enkelt dagplejer hverdagen og læringsmiljøet ud fra børnenes behov.
I forhold til de ældste børn i dagplejen er vi bl.a. opmærksomme på, at de møder jævnaldrende børn og forskellige voksne i legestuerne, og når
dagplejerne besøger hinanden.
Dagplejeren afholder samtale med forældrene ½ år tids før børnehavestart, og forældrene kan evt. videregive overgangsskemaet til børnehaven.
(se mere på Skive.dk)
Vi samarbejder også med den børnehave, som ligger tættest på den enkelte dagplejegruppe. Her er der bl.a. mulighed for at besøge børnehaven både
inde og ude – og f.eks. bruge børnehavens lokaler, når de er ledige.
Har vi oprettet en stafetlog, afholder vi i dagplejen et overleveringsmøde, hvor børnehaven deltager.
Eksempel:
Dagplejeren har et barn, som snart skal begynde i børnehaven. Dagplejeren besøger børnehaven sammen med dagplejebørnene og der er særligt fokus
på, at det kommende børnehavebarn får mulighed for at se og lege i de forskellige rum sammen med børnehavebørnene. Dagplejeren har lavet
madpakker til børnene, som de spiser, når de kommer hjem fra besøget.
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Øvrige krav
Inddragelse af lokalsamfundet
Hvordan inddrager vi lokalsamfundet i arbejdet med at skabe pædagogiske læringsmiljøer for børn?
Retningsgivende refleksioner og eksempler i forhold til egen institution

Dagplejere bor og lever i det lokalområde, hvor deres dagpleje virker. Derfor er aktiviteterne meget lokalt forankret – af tiltag i lokalområderne kan
nævnes:
· Invitation til åben legestue
· Besøg på plejehjem
· Besøg i børnehaven/deltagelse i arrangementer
· Besøg på biblioteket, deltage i teaterforestillinger og museumsbesøg
· Deltage i lokale rent liv arrangementer
· Brug af lokale legepladser/haller/skoler
· Dagplejedag i lokalområder
· Samarbejde med musikskolen
· Besøg på bondegårde
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Øvrige krav
Vurdering af det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø (i et børneperspektiv, hvor børns
oplevelser af børnemiljøet inddrages under hensyntagen til børnenes alder og modenhed.
Hvordan integrerer vi det fysiske og æstetiske børnemiljø i det pædagogiske læringsmiljø?
Retningsgivende refleksioner og eksempler i forhold til egen institution

Billeder fra sprogprojektet ”Vi lærer sprog” er synlige i børnenes omgivelser i dagplejen.
Tage barneperspektiv og vurdere omgivelserne ud fra hvordan vi vurderer, det er at være barn her.
At miljøet er både hjemligt og stimulerende
Vurdere om omgivelserne inviterer til nærvær, anerkendelse og rummelighed

Pædagogisk læringsmiljø generelt
Børns brede læring
Hvordan ses den brede læring indenfor og på tværs af de 6 læreplanstemaer
(nysgerrighed, gåpåmod, selvværd og bevægelse)
Retningsgivende refleksioner og eksempler i forhold til egen institution

Gennem hele dagen er der opmærksomhed på det pædagogiske læringsmiljø – at give de forskellige daglige rutiner den tid, det tager for det enkelte barn
at udvikle (med mere eller mindre hjælp) de færdigheder, som dagligdagen kræver – spise selv - at vurdere mængder ved selv at hælde vand/mælk op –
selv at tage tøj af og på (første skridt er at tage tøj af, dernæst at tage tøj på).
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Planlagte vokseninitierede aktiviteter
Aktuelle eksempler
på læringsmiljøer i
løbet af hele dagen
Max. 3 eksempler

Et læringsmiljø kan f.eks. være en voksenplanlagt aktivitet med fokusord gennem en periode:
Oktober/november
Fokus ord:
Øjne - næse - mund - øre - lugte - ben - hånd - ankel
Vi skal synge:
- Her er højre - her er venstre
- Hoved - skuldre - knæ og tå.
- Jeg kan høre med mit øre.
- Hvor er dine fødder (Hoppeline)
- Doktor Dans (Hoppeline)

Hvilke
læreplanstemaer er
særligt i spil?

Vi kan:
- Vi kan lege på motorikbaner.
- Vi kan tegne os selv.
- Vi kan tage motionsløb i byen.
- Vi kan snakke og kigge i bøger om kroppen og sanserne
- En uge hvor vi har fokus på synssansen (eks. kimsleg)
- En uge hvor vi har fokus på høresansen.
- En uge hvor vi har fokus på lugtesansen.
- En uge hvor vi har fokus på smagssansen.
- En uge hvor vi har fokus på følesansen (eks. abesnot)
- Alsidig personlig udvikling
- Social udvikling
- Kommunikation og sprog
- Krop, sanser og bevægelse
- Natur, udeliv og science
- Kultur, æstetik og fællesskab
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I relation til
indholdsbeskrivelser
og mål for de
udvalgte
læreplanstemaer
bliver vi
opmærksomme på
at….
Vi vil derfor
bestræbe os på at
praksisudvikle….
Vi vil derfor
undersøge…

Vi er opmærksomme på at få de forskellige læreplanstemaer i spil og lige her kan de alle anvendes

Ved at bruge andre fokusord og metoder i det pædagogiske arbejde praksisudvikler vi. Vi synger, læser bøger, leger, er kreative og
bruger alle sanser sammen.
Planlægges i det enkelte dagplejehjem

Metoden bliver….
Næste skridt bliver
at….

Børneinitierede aktiviteter
Aktuelle eksempler
på læringsmiljøer i
løbet af hele dagen
Max. 3 eksempler

Al læring i Dagplejen foregår gennem leg.
På legeværelset står et komfur. Et barn på 1½ år er tydeligvis ved at lave mad. Han finder en pande frem, som han sætter på
komfuret. Han bevæger panden på blusset, så hans mad ikke ”brænder fast”. Det er nemt for dagplejeren at se, at han kopierer noget
han har set i virkeligheden.
Barnet og dagplejeren fortsætter legen og laver kartofler og sovs til hans frikadeller. Undervejs sætter dagplejeren ord på barnets
handlinger og snakker om madlavning. Efterfølgende puster de på maden og spiser ”luftfrikadeller”.
19

Hvilke
læreplanstemaer er
særligt i spil?

I relation til
indholdsbeskrivelser
og mål for de
udvalgte
læreplanstemaer
bliver vi
opmærksomme på
at….
Vi vil derfor
bestræbe os på at
praksisudvikle….
Vi vil derfor
undersøge…

- Alsidig personlig udvikling
- Social udvikling
- Kommunikation og sprog
- Krop, sanser og bevægelse
- Kultur, æstetik og fællesskab
Vi er opmærksomme på at:
Følge barnets spor
Udvide
Fastholde
Fordybe os

Vi praksisudvikler ved at skærpe vores fokus på at se, høre og følge det enkelte barns spor
Planlægges i det enkelte dagplejehjem

Metoden bliver….
Næste skridt bliver
at….
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Leg
Aktuelle eksempler
på læringsmiljøer i
løbet af hele dagen
Max. 3 eksempler

Sprogprojektet – ud fra billeder og bøger – sætte ord på begreber, ting og følelser.
Eksempel:
Sprog og sanser:
Dagplejeren har fokus på børnenes sprogudvikling. En af børnenes forældre er brandmand. Farmand tilbyder, at børnene må besøge
brandstationen. Dagplejeren forbereder børnene på oplevelsen ved at snakke og læse om brandmænd, brandbiler ildebrand.
Dagplejeren finder brandbiler fra legetøjskassen, der hænges billeder og ord kort op om emnet. De besøger brandstationen. På
brandstationen får de en masse konkrete oplevelser af brandbiler, brandmænd osv. Efterfølgende leges der med brandbiler,
brandmænd osv. Dagplejeren følger selvfølgelig op på oplevelsen gennem sang, snak, bøger, billeder….
Motorik – lege i motorikbaner – opsøge udendørs stimulation – trille ned ad bakker – op og ned ad fortov
Eksemper:
Motorik og sanser:
Dagplejeren stiller skum motorik moduler op inden børnene kommer (det kunne også være puder/hynder eller hvad man har).
Dagplejeren har tænkt, at leg med skum modulerne skal kan give børnene nogle motoriske udfordringer og spille op til fantasifulde
lege. Det kan f.eks. være at modulerne pludselig bliver omdannet til en bus, så legen pludselig bliver børnenes leg. De næste dage
leger børnene også bus, dagplejeren griber muligheden og følger op med udbygning af legen ( billetter, kasketter, billettaske mm )

Kroppen – føle, smage, iagttage.
Eksempel:
Kroppen og sanser:
Da børnene kommer i dagpleje, er det begyndt at sne. Børnene viser interesse for snevejret. For nogle er det første gang, de oplever
snevejr. Dagplejeren følger børnenes interesse og tager børnene med ud. Udenfor mærker de sneen. De smager på den og bygger en
snemand. De triller i sneen, laver sneengle. De leger med sneen, putter sneen i spande. Sneen tages med ind og børnene oplever,
hvordan sneen smelter. Der læses og synges om sne.
Hvilke
læreplanstemaer er
særligt i spil?

Alsidig personlig udvikling – social udvikling – kommunikation og sprog – krop sanser og bevægelse – kultur æstetik, fællesskab –
natur – udeliv - sience
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I relation til
indholdsbeskrivelser
og mål for de
udvalgte
læreplanstemaer
bliver vi
opmærksomme på
at….

• Alle aktiviteter og læring sker gennem leg
• Alt leg foregår gennem den sansemotoriske udvikling.
• Det er den voksne, der opsøger og giver rammerne til at legen kan ske gennem både meningsfyldte, sansemotoriske og
fantasifyldte lege

Vi vil derfor
bestræbe os på at
praksisudvikle….
Vi vil derfor
undersøge…
Metoden bliver….
Næste skridt bliver
at…
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Spontane aktiviteter
Aktuelle eksempler
på læringsmiljøer i
løbet af hele dagen
Max. 3 eksempler
Hvilke
læreplanstemaer er
særligt i spil?
I relation til
indholdsbeskrivelser
og mål for de
udvalgte
læreplanstemaer
bliver vi
opmærksomme på
at….
Vi vil derfor
bestræbe os på at
praksisudvikle….
Vi vil derfor
undersøge…

I forbindelse med udeleg at iagttage dyr – eller inde at få øje på en edderkop – undersøge finde billeder
Ved bleskift – op ad stigen, dreje rundt, lægge sig ned – løfte numsen
Lege - kravle over – under diverse møbler
Alsidig personlig udvikling
Krop, sanser og bevægelser
Natur, udeliv og science
Udvide børnenes erfaringer og udfordringer
Motorisk udvikling

Tage udgangspunkt i børnenes engagement og interesse – følge barnets spor – vække børnenes nysgerrighed ved at skabe
spændende situationer.
Her kan man videreudvikle/understøtte barnet ud fra de spontane aktiviteter
Følge barnets spor og udvide barnets læring.

Metoden bliver….
Næste skridt bliver
at….
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Daglige rutiner
Aktuelle eksempler
på læringsmiljøer i
løbet af hele dagen
Max. 3 eksempler
Hvilke
læreplanstemaer er
særligt i spil?
I relation til
indholdsbeskrivelser
og mål for de
udvalgte
læreplanstemaer
bliver vi
opmærksomme på
at….

Vi vil derfor
bestræbe os på at
praksisudvikle….

Tidslinjen:
· Tøj på og af
· Spise situationen
· Skifte – putte - sove
Alsidig personlig udvikling – social udvikling – krop, sanser og bevægelse – kommunikation og sprog
·
·
·
·

Børn vokser når de tør, og derfor skal de have tillid til omgivelserne ved at de bliver mødt med anerkendelse, omsorg,
tryghed og troen på, at de har en værdi i sig selv. De har brug for autentiske rollemodeller.
Børnene støttes i deres sociale udvikling, når de er trygge og omgivelserne og hverdagen er forudsigelig.
Børn lærer ved at bruge kroppen, ved at vi aktiverer deres sanser og gennem gentagelser lærer kroppen at mestre
udfordringer.
Vi italesætter børnenes og egne handlinger

At huske at give tid og at være nærværende
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Etablering af evalueringskultur
Inddragelse af forældrebestyrelsen
Organisering:
·

Hvordan arbejdes der løbende med den pædagogiske læreplan? I hvilke
sammenhænge og hvor ofte?

·

Hvordan inddrages forældrebestyrelsen i udarbejdelsen af, evalueringen af og
opfølgningen på den pædagogiske læreplan?

·

Hvordan evalueres arbejdet med den pædagogiske læreplan, som skal
foretages mindst hvert andet år?

·

På hvilken måde vil den løbende pædagogiske dokumentation af
sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og børnenes trivsel,
læring, udvikling og dannelse blive opsamlet og indgå i evalueringen?

Læreplanen evalueres på personalemøder og på besøgene af
dagplejepædagogen – når der udfyldes TOPI og ved anvendelse af stafetlog
og de vedtagne indsatser.
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