
Arbejdet med Læreplaner i  

Slotsbjergby Daginstitution er fra 2015 blevet digitalt og indarbejdes i 

vores fælles digitale platfom, der kaldes SLAGPLAN  

 
Ved indførelsen af læreplaner er målet, at vi som pædagoger skal 

synliggøre/dokumentere vores pædagogiske arbejde og faglighed, i vores dagligdag 

med børnene. Vi skal med udgangspunkt i børnenes udvikling og færdigheder 

tilrettelægge bevidste pædagogiske aktiviteter for at styrke børnenes kompetencer.  

Ifølge lov om dagtilbud af 2010 skal vi indarbejde vores børnemiljøvurdering i det 

pædagogiske arbejde. Vi indtænker børnemiljøet i alt, hvad vi laver, men vi har 

særlig fokus på det ved temaerne om de sociale og personlige kompetencer. 

Vi er en bevægelsesinstitution, hvilket vil sige at vi indtænker bevægelse i vores 

aktiviteter, hvor det giver mening. Vi har udformet et særligt dokument ”Bevægelse 

på Slottet”, der beskriver hvad det vil sige for os og eksempler på hvilke aktiviteter 

det er for de forskellige alderstrin. 

  

Slotsbjergby Daginstitution arbejder med de 6 læreplanstemaer temaer således:  

 

1. Alsidig personlig udvikling  

2. Sociale kompetencer  

3. Sproglig udvikling  

4. Krop og bevægelse  

5. Natur og naturfænomener  

6. Kulturelle udtryksformer og værdier  

 

Vi sætter nogle konkrete mål inden for de enkelte læreplanstemaer, som vi arbejder 

med i perioder henover året. Vi sætter succeskriterier op – hvad er det vi gerne vil 

opnå med børnene? og hvordan kan vi se om vi har nået det vores mål? Vi sørger 

altid for at det er synligt, hvilket tema vi har. 

 

Et eksempel på dette kunne være:  
 

Projekt Bamseven i Regnbuen. 

Styrker alsidig Personlig udvikling og Sociale kompetencer. 

 

 Formål: Børnene skal lære at finde ud af hvordan man er en god og dårlig kammerat. De 

skal lære at kunne aflæse deres kammeraters ansigtsudtryk og kropssprog i forbindelse med 

f.eks. konflikter. 

 

 Metode: Vi bruger Bamsevenskortene og Robertas Bamse fra Moppekufferten til at tale 

med børnene omkring kammeratskab. Børnene beskriver hvad det er de ser på kortene og 

fortæller om andre lignende situationer som de selv har oplevet. 



 

 Hvad fik vi ud af det: Børnene var gode til at forklare de forskellige situationer på kortene 

og nogle af dem kunne også relatere til lignende situationer på legepladsen. Børnene er 

blevet mere opmærksomme på at sætte ord på forskellige følelser. 

 

 Hvilke erfaringer har vi gjort os: Børn på tre år er gode til at tale om gode og dårlige 

kammerater, følelser, vise empati for andre, når blot de bliver guidet af en voksen. Herved 

har vi oplevet at børnene efterfølgende har haft nemmere ved at tale om oplevelser og 

følelser med hjælp fra materialet i moppekufferten. Vi skal være opmærksomme på 

fremadrettet at vi skal tilrettelægge små korte forløb, så vi ikke mister børnenes 

opmærksomhed. 

 

 

Alle børn vil på hvert alderstrin blive præsenteret for alle 6 temaer. Barnet vil 

gennem dets vuggestue/børnehavetid være tilknyttet forskellige stuer, som hver vil 

gennemgå disse temaer, så de passer til de enkelte alderstrin. 

 

For at kunne arbejde målrettet med læreplanerne og for at tilgodese de enkelte 

børnegruppers behov/sammensætning vil man kunne opleve personalet rokere i 

grupperne. Dette er et bevidst valg, vi har truffet i Slotsbjergby daginstitution for at 

kunne tilgodese alle børn og aktuelle gruppestørrelser. Vi kan dermed alt efter, hvilke 

ressourcer/kompetencer, det enkelte personale har, gavne/styrke børnene optimalt.  

Vi har valgt, at aldersopdele børnene for at tilgodese og målrette vores pædagogiske 

aktiviteter i forhold til de enkelte aldersgrupper.  

 

 

Aldersopdelingen består i:  

 

Mælkevejen: Fra 0 til 3 år 

Regnbuen: Fra 3- ca. 4 år  

Brobisserne: Fra ca. 4 – ca. 5  

Bussen: Fra ca. 5 år til skolestart  

 

Gennem læreplansarbejdet sætter vi fokus på det enkelte barns leg, læring og 

udvikling. Det gør vi ved hjælp af handleplaner, iagttagelser, sprogvurderinger 

(TRAS), overleveringsmøder mellem grupperne og forældresamarbejde. Derudover 

følger vi aktivitetsplanen i de enkelte grupper og den kanon der er fremstillet med 

henblik på at sikre god brobygning mellem overgangene. 

 

På baggrund af dette tilrettelægger vi læringsrummet for det enkelte barn. 

  

Vi forholder os til de 3 læringsmiljøer som er: 



 - Barnet er sammen med den voksne - barnet iagttager, gentager. Den voksne 

arbejder enten alene eller sammen med barnet. Den voksne hjælper og viser.  

- Barnet er sammen med andre børn – barnet leger, iagttage og organiserer, taler 

mv. Den voksne er der – som iagttager og støtter hvis noget går i stå.  

- Den voksne går forrest. Der tilrettelægges bevidste og målrettede aktivitet, 

projekter og temaer. De voksne støtter barnet til at nå den læreproces, som der er 

planlagt.  

 

Brobygning er en vigtig del af vores læreplansarbejde. 

I forhold til dagplejen har vi et samarbejde med dagplejerne i nærmiljøet. Slottet er 

ligeledes gæsteordning for de toårige dagplejebørn. Vi gør meget ud af at modtage 

nye børn. Både det nye barn og de nye forældre skal føle sig velkomne.  

Vi arbejder med de kommende skolebørn ud fra brobygningskoncept for Slagelse 

kommune som bygger på samarbejdet mellem daginstitution og skolen. De 

kommende skolebørn, er alle tilknyttet vores Busgruppe, derfor opleves det naturligt 

at lave en førskolegruppe. De har fast samlingsdag om onsdagen, hvor de laver 

forskellige skolerelaterede aktiviteter, i det omfang børnene viser interesse og er 

modtagelige for det. En vigtig del af skoledagen er jo også leg og frikvarter, så det 

bliver også prioriteret i skolegruppen. Børnene besøger flittigt skolen og vi får besøg 

af børnehaveklasselederen. Når børnene begynder i skole, begynder de som regel 

også på vores fritidshjem. Vi følger, den første tid, børnene til og fra skole og vi er 

med i børnehaveklassen de første 14 dage sammen med børnene, for at de skal have 

det trygge med, når de begynder en ny epoke i deres liv.  

 

Læreplansarbejdet danner også grundlag for at skabe sammenhæng og helhed for 

børnene og deres forældre i forhold til årene i Slotsbjergby daginstitution. Børnene 

har en personlig mappe. Mappen følger børnene fra de begynder i Mælkevejen, til de 

forlader institutionen. Mappen er genstand for rigtig mange gode samtaler, både 

mellem børn og forældre, mellem børn og personale og bestemt også børnene 

indbyrdes. Vi støtter børnene i fortællingen om deres eget liv.  

I tråd med dette udarbejder kommende skolebørn ligeledes en fælles ”skattekiste” 

som indeholder spændende ting børnene har lavet og lært i børnehaven, som 

børnehaveklasselederen skal tage udgangspunkt i.  

 

 

 



I vores institution har vi arbejdet ud fra Pædagogiske læreplaner siden januar 2005. 

Det tema som hele tiden dukker op og som vi dagligt bruger meget tid på, er sociale 

kompetencer. Derfor arbejder vi bevidst med indsatsområdet ”god og dårlig 

kammerat” samt det at bruge ord til at udtrykke behov og følelser. Ud fra det kan vi 

sige, at vi generelt i hele institutionen taler med børnene om, hvordan man omgås 

hinanden. Vi fremmer fællesskabsfølelsen og børnenes forståelse for demokratiske 

processer ved blandt andet samlingsstunder og spisestunder. Vi støtter børnene i at 

modtage kollektive beskeder, guider og støtter børnene i konfliktløsning, lærer 

børnene sociale spilleregler gennem fælles lege og spil.  

Vi har gjort meget ud af at reflektere over, hvad de enkelte læreplanstemaer betyder 

for vores institution, hvordan vi vil opnå dem og hvordan vi realistisk kan omsætte 

dem i praksis.   

En anden ting vi har reflekteret over er, at alle de fastsatte mål, er med til at give 

børnene nogle uundværlige kompetencer, som er vigtige for, at de kan vokse op og 

begå sig som samfundsborgere. Det er på mange måder nogle målbare processer, som 

kan evalueres og dokumenteres. Vi kan se/måle om der sker resultater.  

For os er de mindre målbare processer lige så vigtige. Vi ser en stor udfordring i at 

skabe nogle rammer og betingelser, der gør, at det enkelte barn er i harmoni med sig 

selv. At barndommen får en værdi, der danner et godt afsæt gennem hele barnets liv 

og ikke blot som en forberedelse til det voksne liv.  

For os er det vigtigt at det enkelte barn tilegner sig en filosofisk tilgang til tingene, at 

børnene får mulighed for og tid til at reflektere.  

Vi tilbyder derfor det enkelte barn et trygt og udviklende miljø, med plads til 

begejstring, fordybelse og forskellighed.  

 

Vi har stor respekt for, at forældrene afleverer deres kæreste eje i vores varetægt og at 

vi har fornøjelsen af at være sammen med barnet, i de fleste af dets vågne timer.  

 

 


