
Indledning

I Danmark går stort set alle børn i alderen 0-6 år i dag-
pleje, vuggestue eller børnehave hver dag. Det giver 
dagtilbuddene en unik rolle i forhold til at understøtte 

alle børns generelle trivsel og udvikling. Forskning peger 
derudover på, at dagtilbud af høj kvalitet har en markant 
positiv betydning for især børn fra hjem, hvor forældrene 
ikke i tilstrækkelig grad kan stimulere og støtte børnene. 
Gode dagtilbud bidrager derfor til, at flere børn får et liv, 
hvor de har mulighed for at forfølge deres mål og drømme. 

Siden 2004 har alle dagtilbud i Danmark skullet arbejde 
med børns læring med udgangspunkt i en pædagogisk 
læreplan. Som en del af den pædagogiske læreplan har 
dagtilbud skullet opstille mål for børns læring inden for 
seks centralt fastsatte læreplanstemaer. Som led i at styrke 
kvaliteten i dagtilbud blev det som en del af dagtilbuds-
aftalen Stærke dagtilbud – alle skal med i fælles skabet fra 
2017 aftalt, at der skulle udarbejdes en ny lovgivningsmæs-
sig ramme for arbejdet med den pædagogiske læreplan i 
dagtilbud. De nye regler om den pædagogiske læreplan 
blev vedtaget i Folketinget i maj 2018. 

Ændringen af dagtilbudsloven tager afsæt i det samlede 
forslag til en styrket pædagogisk læreplan, som en master-
gruppe og seks arbejdsgrupper afleverede i slutningen af 
2016. De nye regler ligger således i forlængelse af Master 
for en styrket pædagogisk læreplan.

Lovændringen omfatter mange nye elementer. Derfor  følger 
det også af de nye regler, at arbejdet med den styrkede 
pædagogiske læreplan igangsættes ved lovens ikraft-
træden den 1. juli 2018, men først skal være fuldt imple-
menteret senest to år efter lovens ikrafttræden. Det vil sige, 
at kommuner og dagtilbud først er forpligtede til at have 
implementeret elementerne i den styrkede pædagogiske 
læreplan den 1. juli 2020. 

Ændringerne betyder, at dagtilbud og kommuner skal 
arbejde med nye elementer. Nogle steder er man allerede 
godt i gang. Under alle omstændigheder skal der priorite-
res i forhold til, hvilke nye processer der igangsættes 
 hvornår, hvordan man vil understøtte en forandring af 
 praksis, mv. Det er en vigtig ledelsesopgave at udvælge, 
oversætte og sætte en retning for arbejdet med den pæda-
gogiske læreplan. 
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Hvad er nyt?

De nye regler står solidt på den danske dagtilbuds
tradition og skal derfor gerne vække genklang. Mange gør 
allerede meget, som er indeholdt i den styrkede pædago
giske læreplan, mens andet er nyt for nogle. 

I de nye regler er følgende blandt andet centralt:

 ▪ Et fælles pædagogisk grundlag med en række centrale 
elementer (blandt andet leg, børnefællesskaber og et 
bredt læringsbegreb), som skal udgøre den forståelse 
og tilgang, hvorpå der skal arbejdes med børns  trivsel, 
læring, udvikling og dannelse i dagtilbud. 

 ▪ Arbejdet med etablering af et pædagogisk læringsmiljø 
hele dagen, herunder i rutinesituationer,  planlagte 
aktiviteter og børneinitieret leg. Beskrivelser af de seks 
læreplanstemaer samt nye, brede pædagogiske mål 

for sammenhængen mellem læringsmiljøet og børns 
læring for hvert tema. 

 ▪ At den pædagogiske læreplan skal forholde sig til børn 
i udsatte positioner, forældresamarbejde om børns 
læring, sammenhæng til børnehaveklassen samt sam
arbejde med det omkringliggende samfund.

 ▪ Etablering af en evalueringskultur i dagtilbud.

Kommunalbestyrelsen skal ikke længere drøfte evalue
ringerne af de pædagogiske lære planer samt tage stilling 
til, om evalueringerne giver anledning til yderligere hand
ling fra kommunal be styrelsens side. Herudover skal dag
tilbuddene ikke længere lokalt fastsætte mål for børne
gruppen. 
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Om publikationen 
Denne publikation har til formål at give alle, der skal 
arbejde med den pædagogiske læreplan i dagtilbud, et 
solidt grundlag at stå på i forhold til, hvilke krav der stilles 
til den styrkede pædagogiske læreplan i dagtilbudsloven 
og den tilhørende bekendtgørelse. Publikationen henven-
der sig til:

 ▪ Dem, der har ansvar for eller deltager i udarbejdelsen 
af den lokale pædagogiske læreplan i dagplejen, den 
enkelte daginstitution eller enhed i en daginstitution.

 ▪ Den kommunale forvaltning, der har ansvaret for dag-
tilbudsområdet.

 ▪ Pædagoger, pædagogmedhjælpere, dagplejere eller 
pædagogiske assistenter i et dagtilbud. 

Publikationen er primært en gengivelse af: 

 ▪ Lovbestemmelser og lovens forarbejder, som disse er 
vedtaget af Folketinget. Med lovens forarbejder forstås 
alle de bemærkninger, som er knyttet til loven, og som 
uddyber begreber og beskriver, hvordan man skal forstå 
dagtilbudslovens bestemmelser om den pædagogiske 
læreplan. 

 ▪ Bekendtgørelse om pædagogiske mål og indhold i seks 
læreplanstemaer.

Publikationen beskriver alene de dele af dagtilbudsloven, 
som relaterer sig til den pædagogiske læreplan. 

Få mere inspiration
På EMU Dagtilbud vil der fra sommeren 2018 og frem kunne 
findes en række materialer, som kan bruges i arbejdet med 
at komme godt i gang med den styrkede pædagogiske 
læreplan. Denne publikation indgår i materialesamlingen, 
som også indeholder korte vidensnotater, dialogkort, en 
række små film, eksempler på pædagogiske forløb mv. om 
udvalgte elementer i læreplanen. Du kan finde en oversigt 
over et udvalg af de forskellige materialer på side 53.

På EMU Dagtilbud findes også et redskab til selvevaluering, 
som kan bruges til at se nysgerrigt og kritisk på egen pæda-
gogisk praksis i forhold til eksempel vis det brede lærings-
begreb, leg eller forældresamarbejde. Herudover kan der 
findes et redskab med fem tilgange til, hvordan man kan 
arbejde med for andring og forankring af et stærkt pædago-
gisk læringsmiljø.
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I dagtilbudsloven er der fastsat en formålsbestemmelse 
for dagtilbuddene. Den beskriver formålet, og hvad der 
generelt skal være kendetegnende for dagtilbuddenes 

arbejde. 

Formålsbestemmelsen er relevant i forhold til arbejdet 
med den pædagogiske læreplan, da den er retnings givende 
for alt arbejde, der foregår i dagtilbuddene.

Formålsbestemmelse  
for  dagtilbuddene

HVAD SIGER LOVEN?

 ▪ Dagtilbud skal fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse gennem trygge og 
pædagogiske læringsmiljøer, hvor legen er grundlæggende, og hvor der tages udgangs-
punkt i et børneperspektiv. 

 ▪ Dagtilbud skal i samarbejde med forældrene give børn omsorg og understøtte det 
enkelte barns trivsel, læring, udvikling og dannelse samt bidrage til, at børn får  
en god og tryg opvækst.

 ▪  Børn i dagtilbud skal have et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer  
deres trivsel, sundhed, udvikling og læring. 

 ▪  Dagtilbud skal give børn medbestemmelse, medansvar og forståelse for og oplevelse 
med demokrati. Dagtilbud skal som led heri bidrage til at udvikle børns selvstændighed, 
evner til at indgå i forpligtende fællesskaber og samhørighed med og integration i det 
danske samfund. 

 ▪ Dagtilbud skal i samarbejde med forældrene sikre børn en god overgang fra hjem  
til  dagtilbud.

 ▪ Dagtilbud skal endvidere i samarbejde med forældre og skole sikre børn en god 
 sammenhængende overgang mellem dagtilbud og fra dagtilbud til fritidstilbud  
og skole ved at udvikle og understøtte deres grundlæggende kompetencer og lysten  
til at lære. 
Dagtilbudslovens § 7

§

Rammer for  
den pædagogiske  
læreplan
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Hvad indebærer kravet?

Pædagogisk læringsmiljø og børneperspektiv
Formålsbestemmelsen fastsætter, at dagtilbud skal 
fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse gen-
nem et trygt og pædagogisk læringsmiljø, hvor legen skal 
være grundlæggende, og der skal tages udgangspunkt i et 
børneperspektiv. Børneperspektivet er skrevet ind i for-
målsbestemmelsen for at tydeliggøre, at barndommen har 
værdi i sig selv, og at det pædagogiske læringsmiljø skal 
tage udgangspunkt i et børneperspektiv, uanset om der er 
tale om hverdagssituationer, børneinitierede aktiviteter 
eller voksenplanlagte forløb. 

Dannelse
Det følger også af formålsbestemmelsen, at dagtilbuddene 
skal fremme børns dannelse, hvor begrebet dannelse refe-
rerer til en dybere form for læring, hvor barnet som aktiv 
deltager forankrer værdier og viden i egen personlighed 
som rettesnor for at orientere sig og handle i en global ver-
den som et hensynsfuldt, kritisk, demokratisk menneske.

Dannelse refererer både til det pædagogiske formål, pæda-
gogisk indhold og form. Dannelse, ligestilling og demokrati 
skal medtænkes i den daglige pædagogiske praksis, så 
 børnene oplever at medvirke i og have indflydelse på 
udformning af dagligdagen og aktiviteterne uanset bag-
grund, køn, alder og kultur. Det dannende indhold skal 
være meningsfuldt, udfordre barnet og være afsæt for 
 børnenes måder at begribe og handle på i en digitaliseret 
og global verden. Det pædagogiske personale i dagtilbud-
det skal invitere barnet til at være aktivt deltagende, så 
barnet selv er med til at skabe sin læring og konkrete del-
tagelse i demokratiske sammenhænge, som personalet er 
ansvarligt for at skabe. 

Forældresamarbejde  
om børns trivsel og læring
Formålsbestemmelsen fastsætter endvidere, at dagtilbud i 
samarbejde med forældrene skal give børn omsorg og 
understøtte det enkelte barns trivsel, læring, udvikling og 
dannelse samt bidrage til, at børn får en god og tryg 
opvækst. Barnets behov og udvikling er i centrum, og ind-
satsen skal tilrettelægges i samarbejde med forældrene. 

Omsorg
Omsorgen er et nødvendigt fundament for barnets tro på 
sig selv og tillid til omgivelserne. Det indebærer, at barnet 
skal have både den nødvendige pasning, den nødvendige 
fysiske omsorg og den nødvendige følelsesmæssige kontakt 
i dagtilbuddet. 

Børnemiljø
Det følger endvidere af formålsbestemmelsen for dagtil-
buddene, at dagtilbuddets børnemiljø udgør et væsentligt 
aspekt i forhold til at sikre alle børns trivsel, sundhed, 
udvikling og læring. Et godt børnemiljø omhandler ikke blot 
den fysiske indretning af dagtilbuddet, men også de psyki-
ske og æstetiske forhold i dagtilbuddet, hvor disse forhold 
tilsammen medvirker til, at børnene får de optimale  be - 
tingelser for at udvikles og lære.

Demokrati og medbestemmelse
Formålsbestemmelsen fastsætter endvidere, at dagtilbud-
dene skal give børn medbestemmelse, medansvar og for-
ståelse for og oplevelse med demokrati. Dagtilbuddene 
skal som led heri bidrage til at udvikle børns selvstændig-
hed, evner til at indgå i forpligtende fællesskaber og sam-
hørighed med og integration i det danske samfund. Det 
betyder, at der skal lyttes til børn, og at børn skal tages 
alvorligt, hvilket ligeledes understøtter FN’s Konvention om 
Barnets Rettigheder (FN’s Børnekonvention), artikel 12, der 
netop fremhæver, at børn har ret til at udtrykke deres syns-
punkter med hensyn til forhold, der vedrører dem. 

Børnene skal i forlængelse af dette have mulighed for at få 
ind flydelse på og medbestemmelse med hensyn til deres 
dagligdag i dagtilbuddet afhængigt af alder og modenhed. 
Hensigten er at medvirke til, at barnet udvikler selvstændig-
hed, og at barnet lærer at tage medansvar og udvikler evne 
til at samarbejde og indgå i forpligtende fællesskaber. 

Alle dagtilbud skal bygge på de demokratiske værdier, der 
kendetegner danske dagtilbud og medvirke til integration i 
det danske samfund, så børnene kan begå sig i det danske 
samfund. Det indebærer, at dansk er hovedsproget i alle 
dagtilbud, at børnene skal introduceres til danske traditio-
ner, at børnene medinddrages, mv. 

Sammenhæng 
Endelig fastsætter formålsbestemmelsen, at dagtilbud i 
samarbejde med forældrene skal sikre børn en god over-
gang fra hjem til dagtilbud. Overgangen fra hjem til dagtil-
bud markerer et nyt kapitel for barnet, hvor barnet går fra 
at blive passet i familien til at begynde i et dagtilbud i nye 
rammer og med ikke-kendte voksne og børn, som barnet 
skal lære at kende. Det er derfor afgørende, at dagtilbud og 
forældre i samarbejde sikrer, at overgangen sker så trygt 
som muligt for barnet. 

Herudover skal dagtilbuddene i samarbejde med forældre 
og skole sikre børn en god, sammenhængende overgang 
mellem dagtilbud og fra dagtilbud til fritidstilbud og skole 
ved at udvikle og understøtte deres grundlæggende kom-
petencer og lyst til at lære. Hensigten er, at skoleforløbet 
opleves som en naturlig forlængelse af det lærings- og 
udviklingsforløb, barnet er i gang med i dagtilbuddet, og at 
dagtilbud, forældre og skole samarbejder om at gøre over-
gangen så harmonisk som muligt for barnet. Ved sam-
arbejde mellem dagtilbud og skole tænkes der ikke 
 nødvendigvis på, at disse skal samarbejde en til en. Det kan 
ligeledes være et overordnet samarbejde ud fra de pæda-
gogiske rammer, idet børn fra dagtilbud ofte skal videre til 
forskellige skoler. 

(Forarbejder til dagtilbudslovens § 7)
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HVAD SIGER LOVEN?

 ▪ Den pædagogiske læreplan skal udarbejdes for børnegruppen i alderen 0-2 år  
og fra 3 år og frem til skolestart. 

 ▪ Hvis de enkelte dagtilbud har organiseret børnene i andre aldersgrupper, skal den 
 pædagogiske læreplan udarbejdes på baggrund af denne organisering. 

 ▪ I aldersintegrerede daginstitutioner kan der udarbejdes én pædagogisk læreplan  
under hensyn til aldersgrupper. 

 ▪ I daginstitutioner med flere enheder skal den pædagogiske læreplan udarbejdes,  
så der tages højde for børnegruppernes sammensætning og børnenes forskellige 
 forudsætninger i de enkelte enheder.
Dagtilbudslovens § 8, stk. 1

Hvad indebærer kravet?
Alle kommunale, selvejende og udliciterede daginstitutio-
ner, privatinstitutioner og puljeordninger skal udarbejde en 
pædagogisk læreplan, ligesom den kommunale dagpleje og 
den private dagpleje (§ 21, stk. 2 og 3) skal udarbejde en 
pædagogisk læreplan. 

Den pædagogiske læreplan udarbejdes samlet for alle 
kommunale dagplejehjem i kommunen eller for distrikter 
tilknyttet den kommunale dagpleje.

Den private dagpleje kan vælge at følge den pædagogiske 
læreplan for den kommunale dagpleje, udarbejde en 
pædagogisk læreplan selv eller gå sammen med andre 
 private dagplejere i kommunen og udarbejde én samlet 
læreplan for disse tilbud.

Hvis en daginstitution fx er målrettet 0-2-årige børn 
 (vuggestue), indebærer kravet, at der skal udarbejdes én 
pædagogisk læreplan for hele børnegruppen. 

Formålet med, at den pædagogiske læreplan skal udar-
bejdes lokalt, er, at det enkelte dagtilbud ved udarbejdelse 
af læreplanen kan tage højde for de lokale forhold såsom 
den konkrete børnegruppes sammensætning (aldre, køn, 
handikap, kulturelle forskelle, familiebaggrunde mv.), dag-
tilbuddets geografiske placering, de fysiske faciliteter mv. 

Ud over kravet om, at den pædagogiske læreplan skal være 
skriftlig, er der ikke andre formkrav til læreplanen. 

(Forarbejder til dagtilbudslovens § 8, stk. 1)

§

Hvem skal udarbejde  
den pædagogiske læreplan?
Alle daginstitutioner og dagplejen skal udarbejde en skriftlig pædagogisk  
 læreplan. Den pædagogiske læreplan udgør rammen for alle børns læring.
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Der stilles følgende krav til indholdet af dagtilbuddets 
pædagogiske læreplan: 

 ▪ Den skal udarbejdes med udgangspunkt i det pædago-
giske grundlag (side 14), seks læreplanstemaer samt 
mål for sammenhængen mellem det pædagogiske 
læringsmiljø og børns læring (side 32).

 ▪ Det skal fremgå, hvordan det enkelte dagtilbud hele 
dagen etablerer et pædagogisk læringsmiljø, der med 
leg, planlagte vokseninitierede aktiviteter, spontane 
aktiviteter, børneinitierede aktiviteter samt daglige 
rutiner giver børnene mulighed for at trives, lære, 
udvikle sig og dannes (side 14).

 ▪ Det skal fremgå, hvordan det pædagogiske læringsmiljø 
understøtter børns brede læring, herunder nysgerrig-
hed, gåpåmod, selvværd og bevægelse, inden for og  
på tværs af følgende temaer (side 32):

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

 ▪ Det skal fremgå, hvordan det pædagogiske læringsmiljø 
tager højde for børn i udsatte positioner, så deres 
 trivsel, læring, udvikling og dannelse fremmes  
(side 26).

 ▪ Det skal fremgå, hvordan dagtilbuddet samarbejder 
med forældrene om børns læring (side 24), hvordan 
dagtilbuddet inddrager lokalsamfundet i arbejdet med 
etablering af pædagogiske læringsmiljøer for børn (side 
29), samt hvordan der i børnenes sidste år i dagtil-
buddet tilrettelægges et pædagogisk læringsmiljø, der 
skaber sammenhæng til børnehaveklassen (side 27). 

 ▪ Arbejdet med det fysiske, psykiske og æstetiske børne-
miljø i dagtilbuddet skal integreres i det pædagogiske 
arbejde med etablering af pædagogiske læringsmiljøer. 
Børnemiljøet skal vurderes i et børneperspektiv, og 
børns oplevelser af børnemiljøet skal inddrages under 
hensyntagen til børnenes alder og modenhed (side 30).

Det er ikke hensigten, at den pædagogiske læreplan skal 
være en lang rapport, som i detaljer beskriver dagtil-
buddets arbejde med det pædagogiske læringsmiljø og 
børns læring.

Tværtimod er det intentionen, at dagtilbuddets pædagogi-
ske læreplan med udgangspunkt i de centrale elementer 
fra det pædagogiske grundlag og med udgangspunkt i de 
pædagogiske mål og indholdsbeskrivelser for læreplans-
temaerne skal fungere som et pædagogisk redskab, der via 
korte, relevante pædagogiske overvejelser, refleksioner og 
eksempler skal skabe en klar fælles retning for det pæda-
gogiske arbejde, der foregår i dagtilbuddet, herunder sikre, 
at den intenderede pædagogik er til stede hele dagen og i 
alle aktiviteter, rutiner med børnene mv.

Læreplanen skal således indeholde nogle overordnede 
relevante refleksioner over og eksempler på, hvordan det 
pædagogiske læringsmiljø i dagtilbuddet inddrager børne-
nes perspektiv og børnefællesskabet og tager højde for den 
konkrete børnegruppes sammensætning og børnenes for-
skellige forudsætninger og behov. Eksemplerne skal være 
retningsgivende for personalet i det daglige pædagogiske 
arbejde med børnene. 

Hvad skal indgå i  
den pædagogiske læreplan?

Den lokale udfoldelse

Udarbejdelsen af dagtilbuddets pædagogiske  
læreplan skal bygge på de udfordringer, styrker  
og  kompetencer, dagtilbuddet har lokalt. Det er  
en ledelsesbeslutning, hvordan man mest hensigts
mæssigt udformer sin pædagogiske læreplan  
inden for de rammer, der er fastsat i loven og  
af kommunalbestyrelsen. 

I arbejdet med den pædagogiske læreplan kan  
man lade sig inspirere af en række understøttende 
materialer. På EMU Dagtilbud vil man fra sommeren 
2018 kunne finde en række materialer, som kan 
 bruges i arbejdet med at komme godt i gang med  
den styrkede pædagogiske læreplan. 
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Den pædagogiske læreplan  
udgør rammen for det  
 pædagogiske arbejde i dagtilbud
Kommunalbestyrelsen skal i relation til den pædago giske opgave  
lede  dagtilbuddene med udgangspunkt i den pædagogiske læreplan.

HVAD SIGER LOVEN?

 ▪ Den pædagogiske læreplan udgør rammen for det pædagogiske arbejde. 

 ▪ Kommunalbestyrelsen skal sikre, at dagtilbuddene i relation til den pædagogiske opgave 
ledes alene med udgangspunkt i den pædagogiske læreplan og i overensstemmelse  
med den pædagogiske læreplans børnesyn og brede læringsforståelse.
Dagtilbudslovens § 8, stk. 8

Hvad indebærer kravet?
Kommunalbestyrelsen må som udgangspunkt ikke pålægge 
dagtilbuddene dokumentationskrav, registreringer, koncep-
ter, styringsmål og individuelle mål eller målinger for børn 
eller lignende i relation til den pædagogiske opgave, der 
ikke er i overensstemmelse med den pædagogiske lære-
plan, og som frem for alt medfører unødigt bureaukrati, 
som tager tid fra det pædagogiske personales arbejde med 
børnene. Dokumentationskrav, registreringer, koncepter, 
styringsmål eller lignende i  relation til det pædagogiske 
arbejde, der rækker ud over den pædagogiske læreplan, er 
som udgangspunkt ikke i overensstemmelse med den 
pædagogiske læreplan.

Kommunalbestyrelsen kan fortsat iværksætte tiltag mv. i 
relation til den pædagogiske opgave, som er i tråd med  
den pædagogiske læreplan. Herudover kan kommunal-
bestyrelsen fortsat iværksætte relevante tiltag mv., som 
vedrører andre dele af dagtilbuddets virksomhed. Det kan 
fx være tiltag i relation til budget og regnskab, arbejds-
miljøregler mv.

(Forarbejder til dagtilbudslovens § 8, stk. 8) 

§

Den styrkede pædagogiske læreplan 11



Børne-
fælles-
skaber

Alsidig 
personlig 
udvikling

Social 
udvikling

Kommunikation 
og sprog

Krop, sanser 
og bevægelse

Natur, 
udeliv og 
science

Kultur, æstetik 
og fællesskab

Pædagogisk 
læringsmiljø

Forældre-
samarbejde

Børn i udsatte 
positioner

Sammen-
hænge

Barnesyn

Leg

Læring

Dannelse og 
børneperspektiv

Indhold i den  
pædagogiske  
læreplan



Børne-
fælles-
skaber

Alsidig 
personlig 
udvikling

Social 
udvikling

Kommunikation 
og sprog

Krop, sanser 
og bevægelse

Natur, 
udeliv og 
science

Kultur, æstetik 
og fællesskab

Pædagogisk 
læringsmiljø

Forældre-
samarbejde

Børn i udsatte 
positioner

Sammen-
hænge

Barnesyn

Leg

Læring

Dannelse og 
børneperspektiv

Den styrkede pædagogiske læreplan  
Det fælles pædagogiske grundlag  

og de seks læreplanstemaer

Tre centrale dele er udgangspunktet,  
når den pædagogiske  læreplan skal udarbejdes
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HVAD SIGER LOVEN?

 ▪ Den pædagogiske læreplan skal udarbejdes med udgangspunkt i et fælles pædagogisk grundlag. 
Dagtilbudslovens § 8, stk. 2

Elementer i det fælles pædagogiske grundlag:

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

 ▪ Dannelse og børneperspektiv. Børn på fx 2 år og 4 år skal høres og tages alvorligt som  
led i starten på en dannelsesproces og demokratisk forståelse. 

 ▪ Legen. 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  aktiviteter 
og udforskning af naturen og ved at blive udfordret. 

 ▪ Børnefællesskaber. Leg, dannelse og læring sker i børnefællesskaber, som det  pædagogiske 
personale fastsætter rammerne for. 

 ▪ Pædagogisk læringsmiljø. Et trygt og stimulerende pædagogisk læringsmiljø er  udgangspunkt 
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 med børnehaveklassen. Sammenhæng handler blandt andet om at understøtte 
børns sociale kompetencer, tro på egne evner, nysgerrighed mv.
Forarbejder til dagtilbudslovens § 8, stk. 2

§

Den pædagogiske læreplan skal udarbejdes med 
udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag. 
Det pædagogiske grundlag består af en række fælles 

centrale elementer, som skal være kendetegnende for den 
forståelse og tilgang, hvormed der skal arbejdes med børns 
trivsel, læring, udvikling og dannelse i alle dagtilbud i 
Danmark. 

Nogle elementer i form af eksempelvis barnesynet skal 
altid være til stede i det pædagogiske læringsmiljø, mens 
andre elementer såsom eksempelvis forældresamarbejdet 
og arbejdet med at skabe en god overgang til børnehave-
klassen kan være mere til stede i nogle sammenhænge end 
i andre. 

Det fælles pædagogiske  
grundlag 
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Hvad indebærer kravet?
Loven fastsætter, at alle elementer i det pædagogiske 
grundlag skal være udgangspunktet for arbejdet med den 
pædagogiske læreplan og dermed det pædagogiske arbej-
 de med børns læring i dagtilbud. 

Dagtilbudsloven stiller herudover krav om, at det skal frem - 
gå af den pædagogiske læreplan: 

 ▪ Hvordan det pædagogiske læringsmiljø tager højde for 
børn i udsatte positioner, så deres trivsel, læring, 
 udvikling og dannelse fremmes (side 26)

 ▪ Hvordan dagtilbuddet samarbejder med forældrene  
om børns læring (side 24).

 ▪ Hvordan dagtilbuddet inddrager lokalsamfundet i 
arbejdet med etablering af et pædagogisk læringsmiljø 
for børn (side 29).

 ▪ Hvordan der i børnenes sidste år i dagtilbuddet til-
rettelægges et pædagogisk læringsmiljø, der skaber 
sammenhæng til børnehaveklassen (side 27). 

Hvad er nyt? 

Det pædagogiske grundlag bygger på den danske dag
tilbudstradition og afspejler derfor det pædagogiske 
arbejde i mange danske dagtilbud. Det betyder, at man 
mange steder allerede er godt i gang med mange af det 
pædagogiske grundlags elementer. 

Det er nyt, at de enkelte elementer som leg, det brede 
læringsbegreb, børnesynet osv. er beskrevet så udfoldet 
i dagtilbudsloven. Det betyder, at man i alle danske dag
tilbud skal forholde sig til, om det samlede pædagogiske 
grundlag er afspejlet i det pædagogiske arbejde. 
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HVAD SIGER LOVEN?

 ▪ Det at være barn har en værdi i sig selv. Børn skal ikke alene forberedes  
på at blive voksne, men også støttes og værdsættes i de første år.
Forarbejder til dagtilbudslovens § 8, stk. 2

1 Uddrag af Master for en styrket pædagogisk læreplan, 2016.

Inspiration til det pædagogiske arbejde med barne
synet1 

FN’s Børnekonventions fokus på barnets ret til leg og med-
bestemmelse står centralt i danske dagtilbud. Det betyder, 
at dagtilbuddene er forpligtede til at give børn medbe-
stemmelse og skabe læringsmiljøer, der tager udgangs-
punkt i børnenes perspektiver, og hvor den børneinitierede 
leg fremmes af det pædagogiske personale, som værner 
om børnenes initiativ, fantasi og virkelyst.

Børnesynet i danske dagtilbud tager udgangspunkt i, at det 
at være barn har en værdi i sig selv. Derfor værner danske 
dagtilbud om børns ret til at være børn, til at være forskel-
lige og til at udvikle sig i forskelligt tempo. I danske dagtil-
bud er der fokus på at drage omsorg for børnene og sam-
tidig stimulere og udfordre børnene for at understøtte 
deres trivsel, læring, udvikling og dannelse.

De danske dagtilbud skal være med til at understøtte det 
gode børneliv, forstået som et liv, hvor der er plads, tid og 
ro til at være barn, og hvor et nært og tillidsskabende 
pædagogisk personale giver barnet nærvær, omsorg og 
tryghed til at kunne lære og udvikle sig. Børn opfattes 
grundlæggende som kompetente og selvstændige, sam-
tidig med at børn har brug for omsorg, udfordringer, 
 positive forventninger og tillid fra det pædagogiske perso-
nale. 

Det pædagogiske personale og ledelsen må skabe organi-
satoriske rammer og et læringsmiljø, der muliggør, at bør-
nene oplever nærhed, trivsel, læring, udvikling og anerken-
dende relationer. Børn ses som aktive medskabere af egen 
læring og udvikling i rammer, det pædagogiske per sonale 
er ansvarlige for. Børnenes bidrag er væsentlige og vigtige 
elementer i det pædagogiske arbejde – når der er tale om 
både planlagte aktiviteter, spontant opståede situationer, 
leg og rutinesituationer. Derfor er det vigtigt, at barnet 
føler sig set og forstået, og at barnet oplever, at det har en 
demokratisk stemme. Legen og legende, nysgerrige til-
gange er udgangspunktet for de processer, som barnet ind-
går i, og som det pædagogiske personale har ansvaret for at 
rammesætte. Læreplanen skal understøtte, at dette fokus 
fastholdes i det pædagogiske arbejde.

§

Barnesyn
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HVAD SIGER LOVEN?

 ▪ Børn på fx 2 år og 4 år skal høres og tages alvorligt som led i starten på en dannelses-
proces og demokratisk forståelse. Dannelse, ligestilling og demokrati skal medtænkes i 
det daglige pædagogiske arbejde, så børnene oplever at have indflydelse på udformning 
af dagligdagen og aktiviteterne uanset baggrund, køn, alder og kultur. Det pædagogiske 
personale i dagtilbuddet skal invitere barnet til at være aktivt deltagende, så barnet selv 
er med til at skabe sin læring og konkrete deltagelse i demokratiske sammenhænge,  
som personalet er ansvarligt for at skabe. 
Forarbejder til dagtilbudslovens § 8, stk. 2

Hvad indebærer kravet? 
Dagtilbuddene skal fremme børns dannelse, hvor begrebet 
dannelse refererer til en dybere form for læring, hvor 
 barnet som aktiv deltager forankrer værdier og viden i egen 
personlighed som rettesnor for at orientere sig og handle i 
en global verden som et hensynsfuldt, kritisk, demokratisk 
menneske.

Dannelse refererer både til det pædagogiske formål, til 
pædagogisk indhold og form. Dannelse, ligestilling og 
demokrati skal medtænkes i den daglige pædagogiske 
praksis, så børnene oplever at medvirke i og have ind-
flydelse på udformning af dagligdagen og aktiviteterne 
uanset baggrund, køn, alder og kultur. Det dannende ind-
hold skal være meningsfuldt, udfordre barnet og være 
afsæt for børnenes måder at begribe og handle på i en 

 digitaliseret og global verden. Det pædagogiske personale  
i dagtilbuddet skal invitere barnet til at være aktivt del-
tagende, så barnet selv er med til at skabe sin læring og 
konkrete deltagelse i demokra tiske sammenhænge, som 
personalet er ansvarligt for at skabe. 

Dagtilbud skal fremme børns trivsel, læring, udvikling og 
dannelse gennem trygge og pædagogiske læringsmiljøer, 
hvor legen skal være grundlæggende, og der skal tages 
udgangspunkt i et børneperspektiv. Barndommen har 
værdi i sig selv, og det pædagogiske læringsmiljø skal tage 
udgangspunkt i et børneperspektiv, uanset om der er tale 
om hverdagssituationer, børneinitierede aktiviteter eller 
voksenplanlagte forløb. 

(Forarbejder til dagtilbudslovens § 7, stk. 1)

§

Dannelse og børneperspektiv
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HVAD SIGER LOVEN?

 ▪ Legen har en værdi i sig selv og skal være en gennemgående del af et dagtilbud. Legen  
er også grundlæggende for børns sociale og personlige læring og udvikling, og legen 
fremmer blandt andet fantasi, virkelyst, sprog, nysgerrighed, sociale kompetencer, 
 selvværd og identitet. Nogle gange skal legen støttes, guides og rammesættes,  
for at alle børn kan være med, og for at legen udvikler sig positivt for alle børn.
Forarbejder til dagtilbudslovens § 8, stk. 2

2 Uddrag af Master for en styrket pædagogisk læreplan, 2016.

Inspiration til at understøtte legen2

Børns spontane og selvorganiserede leg skal både aner-
kendes og respekteres og gives betydelig plads i hverdagen 
i dagtilbuddene. Det pædagogiske personale har samtidig 
et ansvar for at have en opmærksomhed på, hvordan lege-
fællesskaberne blandt børnene udvikler sig. Det pædagogi-
ske personale kan fx løbende vurdere, om det er nødven-
digt at rammesætte legen, så alle børnene trives i legen, 
prøver nye roller og sociale kombinationer og har en 
 (positiv) oplevelse af at være med. 

Rammesatte legeaktiviteter kan fx tage udgangspunkt i, at 
børn og voksne sammen reflekterer over, hvordan legen 
kan udformes og udvikles. Pædagogiske legeaktivi teter 
åbner også mulighed for at inddrage de børn, der eventuelt 
står uden for legen.

§

Leg
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HVAD SIGER LOVEN?

 ▪ Læring skal forstås bredt, og læring sker fx gennem leg, relationer, planlagte aktiviteter 
og udforskning af naturen og ved at blive udfordret. Det pædagogiske læringsmiljø 
 handler om at fremme børns kropslige, følelsesmæssige, sociale og kognitive udvikling 
og forståelse.
Forarbejder til dagtilbudslovens § 8, stk. 2

3 Uddrag af Master for en styrket pædagogisk læreplan, 2016.

Inspiration til det pædagogiske arbejde med børns 
læring3

Børn lærer ved at udforske med krop og sanser, ved at 
undre sig og stille spørgsmål, ved at blive mødt af spørgs-
mål og udfordringer samt ved at eksperimentere med fx 
materialer og gøre opdagelser. Børn lærer gennem kommu-
nikation, udveksling og sociale interaktioner. De lærer ved 
at opleve nyt og ved at opleve, at de fx kan bidrage til at 
ændre på regler og finde innovative og kreative løsninger 
på udfordringer i sammenhænge, de indgår i i fællesskab 
med andre børn og voksne. Børns læring fremmes af at 
turde begå fejl, famle og slippe fantasien løs. Det betyder, 
at det pædagogiske personale skal skabe et alsidigt, 
 inddragende og trygt læringsmiljø, der fremmer sådanne 
eksperimenterende kompetencer samt lyst til at lære og 
opleve mere – også efter dagtilbudstiden.

Læring i dagtilbud er meget mere end fx tilegnelse af kultu-
relle værdier, kundskaber, færdigheder og handlemønstre. 
Læring i dagtilbud sker i en vekslen mellem blandt andet 
børneinitierede lege, voksenplanlagte aktiviteter og rutine-
situationer som fx frokosten. Det pædagogiske personale 
skaber et læringsmiljø, der fører børnene videre i deres 
sociale, emotionelle og kognitive udvikling.

Dagtilbuddene er kun én blandt flere arenaer for børns 
læring og udvikling, hvor hjemmet er den mest centrale og 
har størst indflydelse på børnenes trivsel, læring, udvikling 
og dannelse.

Børnene skal derfor have mulighed for i dagtilbuddet at 
behandle og eksperimentere med deres erfaringer fra 
hjemmet og andre arenaer. Derudover er det vigtigt, at 
børn får mulighed for at få alsidige oplevelser og erfaringer 
fra natur, nærmiljø, kultur og samfund, ligesom der skal 
være fokus på at fremme både nonkognitive og kognitive 
kompetencer.

Det pædagogiske personale skal bruge børnenes lege-
indhold som pejlemærker for, hvad der optager dem, hvad 
der kan være en udfordring for deres læring og udvikling, 
og hvad der derfor er oplagt at arbejde videre med i plan-
lagte læringsaktiviteter sammen. Det kan fx ske, at børn 
savner fælles erfaringsgrundlag at lege ud fra. Eller at 
 børnene fx leger de samme lege hele tiden, uden at der 
sker en udvikling, eller at de ikke lykkes med at skabe for-
dybende fantasilege, men kun gør ansatser til fælles leg. 
Eller at et barns manglende verbale sprog er en barriere for 
at udtrykke følelser eller behov. I forhold til at understøtte 
et fælles erfaringsgrundlag kan det pædagogiske personale 

§

Læring
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støtte børnene i deres adgang til en stadig større erfarings-
verden og mere direkte, ved at det pædagogiske personale 
indimellem deltager i børnenes lege. Dermed inspirerer det 
pædagogiske personale børnene til at tage legen andre ste-
der hen. Samtidig må det pædagogiske personale systema-
tisk have fokus på de børn, der ikke af sig selv indgår i 
legene og aktiviteterne eller altid har den samme rolle  
i lege og aktiviteter. Det pædagogiske personale har 
 ansvaret for, at  børnene får mangfoldige og rige erfaringer 
med lege og andre aktiviteter.

Når det pædagogiske personale i dagtilbud målrettet 
arbejder med børnenes læring inden for fx bæredygtighed, 
digitalisering, naturfænomener, kultur eller lignende, skal 
den pædagogiske tilgang være baseret på en legende og 
eksperimenterende tilgang, for at læringens indhold og 
form giver mening for børnene.
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Børnefællesskaber

HVAD SIGER LOVEN?

 ▪ Al leg, dannelse og læring sker i børnefællesskaber, som det pædagogiske personale 
fastsætter rammerne for. Relationer og venskaber er afgørende, hvor alle børn skal 
opleve at være en del af fællesskabet og blive respekteret og lyttet til. I dagtilbuddenes 
hverdag skal der være plads til, at det enkelte barn både kan vise initiativ og kan være 
aktivt deltagende, samtidig med at fællesskabet skaber rum til alle, nye relationer og 
mulighed for at prøve forskellige positioner mv. Det er det pædagogiske personales  
og ledelsens opgave at skabe en balance mellem individ og fællesskab i dagtilbuddet.
Forarbejder til dagtilbudslovens § 8, stk. 2 

4 Uddrag af Master for en styrket pædagogisk læreplan, 2016.

Inspiration til det pædagogiske arbejde med børne
fællesskaber4 

I dagtilbud indgår børn i et socialt fællesskab sammen med 
andre børn og voksne. De konkrete børn og det pædagogi-
ske personale, der er til stede i dagtilbuddet, er fælles om 
at skabe det sociale rum, hvorigennem de enkelte børn 
lærer og udvikler sig. Sammen med det pædagogiske per-
sonale har de andre børn betydning for, hvilke erfaringer 
det enkelte barn gør sig, når det er i dagtilbuddet.

Al leg, dannelse og læring sker i et socialt samspil med de 
øvrige børn og det pædagogiske personale i dagtilbuddet.  
I dagtilbuddenes hverdag skal der være plads til, at det 
enkelte barn både kan vise initiativ og kan være aktivt 
 deltagende, samtidig med at fællesskabet skaber rum til 
alle, nye relationer og mulighed for at prøve forskellige 
positioner mv. Det er det pædagogiske personales og ledel-
sens opgave at skabe en balance mellem individ og fælles-
skab i dagtilbuddet. 

Forældrene har et medansvar, som betyder, at forældrene 
indgår i at skabe et velfungerende børnefællesskab præget 
af anerkendelse af alle familier uanset disses forudsætnin-
ger. I det pædagogiske arbejde med den pædagogiske 
læreplan arbejdes der med sammenhænge mellem børne-
nes perspektiver, mulighederne og begrænsningerne i det 
sociale rum og de pædagogiske målsætninger. Dagtil-
buddets børnefællesskaber skal også skabe rum for, at børn 
kan etablere venskaber på tværs af alder, køn og kultur, og 
at mobning forebygges. 

§
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HVAD SIGER LOVEN?

 ▪ Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan det enkelte dagtilbud hele dagen 
etablerer et pædagogisk læringsmiljø, der med leg, planlagte vokseninitierede aktiviteter, 
spontane aktiviteter, børneinitierede aktiviteter samt daglige rutiner giver børnene 
mulighed for at trives, lære, udvikle sig og dannes. 

 ▪ Det pædagogiske læringsmiljø skal tilrettelægges, så det inddrager hensynet til børnenes 
perspektiv og deltagelse, børnefællesskabet, børnegruppens sammensætning og 
 børnenes forskellige forudsætninger.
Dagtilbudslovens § 8, stk. 3

Hvad indebærer kravet? 
Med pædagogisk læringsmiljø forstås et miljø, hvor der 
med afsæt i de centrale elementer i det pædagogiske 
grundlag arbejdes bevidst og målrettet med børns trivsel, 
læring, udvikling og dannelse. Det pædagogiske lærings-
miljø i dagtilbuddet skal være baseret på et samspil mel-
lem strukturelle parametre som personalets uddannelse og 
kompetencer, børnegruppernes størrelse, fysiske rammer, 
normering, digitale redskaber, den æstetiske udformning 
mv. og en række proceselementer som det empatiske sam-
spil med de andre børn og det pædagogiske personale, 
udfordrende dialoger og situationer, forældresamarbejdet 
og hverdagens rytme mv. Den pædagogiske læreplan skal 
understøtte og tydeliggøre samspillet mellem disse for-
hold. 

Ved etablering af et pædagogisk læringsmiljø i dagtilbud vil 
det være en forudsætning, at det pædagogiske personale 
og ledelsen løbende har blik for, hvordan praksis kan ramme-
sættes, organiseres og tilrettelægges, så børnene får de 
bedste betingelser for at lære og udvikle sig. 

Det vil fx have stor betydning for børnenes sociale udvik-
ling, at der er et miljø, hvor barnet støttes i at sige fra og til 
og indgå i både kendte og nye sammenhænge med andre 

børn, ligesom det har stor betydning for barnets kommuni-
kative og sproglige udvikling, at der er et rigt sprogligt miljø 
i dagtilbuddet, hvor personalet er bevidst om at indgå i 
længere dialoger med børnene, stille åbne spørgsmål og 
kontinuerligt sætte ord på alt det, der sker i hverdagen i 
forbindelse med såvel pædagogisk tilrettelagte aktiviteter, 
spontane aktiviteter og daglige rutiner med børnene som 
frokost, oprydning mv.

Når det pædagogiske personale skal etablere pædagogiske 
læringsmiljøer, indebærer dette også, at personalet skal 
gøre sig pædagogisk-didaktiske overvejelser om et pæda-
gogisk læringsmiljø, der understøtter børnegruppens 
kropslige, sociale, emotionelle og kognitive læring og 
udvikling. 

Det pædagogiske læringsmiljø  
er til stede hele dagen 
Det er et krav, at det pædagogiske læringsmiljø i dagtilbud-
det skal være til stede hele dagen. 

Det betyder, at det pædagogiske læringsmiljø i forbindelse 
med både børnenes leg, planlagte vokseninitierede akti vi-
teter, spontane aktiviteter og daglige rutiner som fx  bleskift, 
frokost, oprydning, når børnene tager tøjet på og af i garde-

§

Pædagogisk læringsmiljø
Det pædagogiske læringsmiljø er rammen for børns trivsel og læring  
og helt centralt i arbejdet med den pædagogiske læreplan. 
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roben mv., skal give børnene mulighed for at trives, lære, 
udvikle sig og dannes. Det indebærer, at børnenes læring 
ikke er afgrænset til halvanden times pædago giske aktivi-
teter om formiddagen, men finder sted gennem hele dagen. 

At etablere et pædagogisk læringsmiljø i de daglige rutiner 
i dagtilbuddet vil fx handle om at tale med barnet, mens 
det får skiftet ble, så barnet får stimuleret sin følelsesmæs-
sige tilknytning og sproglige udvikling, at barnet støttes i 
selvhjulpenhed ved at tage flyverdragt på i garderoben, at 

barnet lærer at tage hensyn til andre ved frokosten som en 
del af arbejdet med barnets alsidige personlige udvikling 
og sociale udvikling mv. 

Det pædagogiske læringsmiljø skal altid tilrettelægges, så 
det inddrager hensynet til børnenes perspektiv og del-
tagelse, børnefællesskabet, børnegruppens sammen sæt- 
ning og børnenes forskellige forudsætninger. 

(Forarbejder til dagtilbudslovens § 8, stk. 3)
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HVAD SIGER LOVEN?

 ▪ Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan dagtilbuddet samarbejder  
med forældrene om børns læring.
Dagtilbudslovens § 8, stk. 6

Hvad indebærer kravet?
Som en del af arbejdet med den pædagogiske læreplan 
skal dagtilbuddet have fokus på, hvordan dagtilbud og 
 forældre kan samarbejde om barnets og børnegruppens 
trivsel og læring på tværs af dagtilbud og hjem. 

Dagtilbuddets samarbejde med forældrene om børns 
læring skal ske via det forældresamarbejde, som allerede 
finder sted i dagtilbuddet i form af fx forældremøder, dag-
tilbud-hjem-samtaler, hente-/bringe-situationer, sommer-
fester, julearrangementer, fællesspisning mv. Det enkelte 
dagtilbud skal derfor anvende nogle af de forskellige fora, 
hvor forældrene kommer i dagtilbuddet, til at sætte børns 
læring på dagsordenen. 

Dette kan fx ske, ved at der på forældremøder er et punkt, 
som handler om, hvad der arbejdes med i dagtilbuddet, og 
hvordan forældrene kan understøtte barnets læring i hjem-
met. Personalet vil i det daglige forældresamarbejde, hvor 
forældre afleverer og henter deres barn, også lejlighedsvist 
kunne fortælle forældrene om barnets sociale hverdagsliv 

og læring i dagtilbuddet og være i dialog med forældrene 
om, hvordan man i fællesskab kan fremme barnets trivsel, 
læring, udvikling og dannelse. 

Dagtilbuddet skal fortsat være ramme om arrangementer, 
hvor formålet er at styrke det sociale sammenhold og rela-
tionerne blandt børn og forældre, men dagtilbuddets 
 samarbejde med forældrene skal også have fokus på børns 
læring. 

Alle forældre er forskellige, og det vil være det enkelte dag-
tilbuds ansvar at facilitere og rammesætte forældresam-
arbejdet, så forældresamarbejdet bliver differentieret  
og baseret på lokale traditioner, ønsker og den enkelte 
families behov. Dagtilbuddet skal sammen med forældrene 
afstemme gensidige forventninger til hinanden i forhold til 
både det individuelle forældresamarbejde og det mere 
generelle forældresamarbejde i dagtilbuddet. Det daglige 
forældresamarbejde i dagtilbud vil skulle bygge på et til-
lidsfuldt og konstruktivt samarbejde om børnenes trivsel 
og læring. 

§

Samarbejde med forældre  
om børns læring
Som en del af arbejdet med den pædagogiske læreplan skal det fremgå,  
hvordan dagtilbuddet samarbejder med forældre om børns læring. 
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Dagtilbuddets samarbejde med forældre i forhold til at 
understøtte barnets læring i familien kan fx bestå i, at dag-
tilbuddet vejleder forældre om, hvordan de kan bidrage 
positivt til barnets læring og udvikling. Forældrene kan fx 
læse højt for barnet, synge med barnet og i øvrigt inddrage 
barnet i og tale med barnet om alle de ting, som forældre 
og barn foretager sig i og uden for familien, så barnet 
 herigennem får udviklet sit sprog og får udvidet sin 
 erfaringsverden ved at stille spørgsmål, undre sig og gøre 
sig erfaringer. 

Med forældresamarbejde om børns læring forstås netop et 
samarbejde, hvor såvel dagtilbuddet som forældrene har 
et ansvar. Forældrene har således også et ansvar for at 
samarbejde med dagtilbuddet og i øvrigt holde sig oriente-
ret og bakke op om det arbejde, der foregår i dagtilbuddet 
i forhold til barnets og børnegruppens trivsel og læring.

(Forarbejder til dagtilbudslovens § 8, stk. 6)
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HVAD SIGER LOVEN?

 ▪ Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan det pædagogiske læringsmiljø 
tager højde for børn i udsatte positioner, så børnenes trivsel, læring, udvikling og 
 dannelse fremmes. 
Dagtilbudslovens § 8, stk. 5

Hvad indebærer kravet?
Med børn i udsatte positioner forstås en sammensat 
gruppe af børn, der fx kan være børn med en svag socio-
økonomisk baggrund, børn med en fysisk eller psykisk 
funktionsnedsættelse, børn i risiko for at stå uden for 
 fællesskabet mv. I lighed med andre børn lærer og udvikler 
børn i udsatte positioner sig i et fagligt kompetent  pæ - 
dagogisk læringsmiljø og i mødet med en velfunderet 
pædagogisk faglighed. 

Kvaliteten i interaktionen mellem barn og voksen er særligt 
betydningsfuld for børn i udsatte positioner. Det pædago-
giske personale i dagtilbud har, sammen med andre 
 relevante fagprofessionelle, et ansvar for at støtte børn 
med forskellige udfordringer og sikre, at alle børn deltager 
i fællesskabet. Den pædagogiske læreplan – herunder de 
seks læreplanstemaer og de pædagogiske mål – skal være 
relevante for alle børn uanset baggrund, sprog, kultur og 
traditioner. At etablere et pædagogisk læringsmiljø for 
børn i udsatte positioner handler ikke om at trække et 
enkelt barn ud af det almene børnefællesskab for at lave en 
særligt tilrettelagt aktivitet med barnet. Det handler som 
udgangspunkt om, at børn i udsatte positioner skal udfor-
dres og opleve mestring i forbindelse med blandt andet 
børne- og vokseninitierede lege og aktiviteter. 

Alle børn i dagtilbud har krav på at blive stimuleret og blive 
mødt med positive forventninger. Det er afgørende, at det 
pædagogiske personale, på linje med forventningerne til de 
øvrige børn i dagtilbuddet, har positive forventninger til et 
barn i en udsat position. Børn i udsatte positioner skal være 
en betydningsfuld del af børnefællesskabet, ligesom deres 
forældre er tilsvarende betydningsfulde i forældrefælles-
skabet.

Nogle gange kan det være en fordel at give et udsat barn 
plads og rum til at være i en mindre gruppesammenhæng, 
hvor den voksne i højere grad har mulighed for at arbejde 
målrettet med barnets specifikke udfordringer, det være sig 
sociale, motoriske, sproglige udfordringer eller andet. Det 
kræver en skarp opmærksomhed hos det pædagogiske 
personale og ledelsen på alle børns trivsel, læring, udvik-
ling og dannelse gennem tilrettelæggelse af trygge 
 pædagogiske læringsmiljøer. 

(Forarbejder til dagtilbudslovens § 8, stk. 5)

§

Børn i udsatte positioner
Som en del af arbejdet med den pædagogiske læreplan er det et krav,  
at dagtilbuddet reflekterer over, hvordan det pædagogiske læringsmiljø 
organiseres og tilrettelægges, så det også tilgodeser og understøtter  
børn i udsatte positioners læring. 
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HVAD SIGER LOVEN?

 ▪ Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan der i børnenes sidste år  
i  dag tilbuddet tilrettelægges et pædagogisk læringsmiljø, der skaber sammenhæng  
til børnehaveklassen. 
Dagtilbudslovens § 8, stk. 6

Hvad indebærer kravet?
Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan der 
i børnenes sidste år i dagtilbuddet tilrettelægges et pæda-
gogisk læringsmiljø, der skaber sammenhæng til børneha-
veklassen, og som dermed understøtter, at de kommende 
skolebørn er bedst muligt forberedt på at begynde i skole. 

Arbejdet med at tilrettelægge et pædagogisk læringsmiljø 
for de ældste børn i børnehaven, der skaber sammenhæng 
til børnehaveklassen, skal tage udgangspunkt i den styr-
kede pædagogiske læreplan. 

Hvis en kommune fx har fastsat skolestart til 1. maj, og bør-
nene fra det tidspunkt begynder i skolefritidsordning (SFO) 
eller fritidshjem, indebærer kravet, at dagtilbuddet et år 
før den dato er forpligtet til at etablere et skoleunderstøt-
tende pædagogisk læringsmiljø, der skaber sammenhæng 
til børnehaveklassen. 

De seks læreplanstemaer har tæt sammenhæng med de 
indholdselementer, der arbejdes med i børnehaveklassen. 
Temaerne i den pædagogiske læreplan er derfor et element 
i dagtilbuddenes arbejde med at skabe sammenhæng mel-
lem indholdet i dagtilbuddet og børnehaveklassen. 

Sammenhæng er ikke lig med, at indholdet i dagtilbud og 
skole skal være det samme. At skabe sammenhæng til bør-
nehaveklassen kan fx handle om børnenes trivsel, arbejdet 
med børnefællesskaber og at understøtte børns lyst til at 
lære og deres mod på nye oplevelser, fordi det er elemen-
ter, der er centrale på tværs af dagtilbud og skole. 

Etablering af et pædagogisk læringsmiljø med sammen-
hæng til børnehaveklassen handler blandt andet om,  
at børn i dagtilbud får positive erfaringer med at deltage  
i dagtilbuddets fællesskaber, så barnet derigennem får 
positive forventninger til de sociale fællesskaber i skolen. 
Det indebærer, at det pædagogiske læringsmiljø for de 
ældste børn skal have fokus på at understøtte, at børnene 
tør møde nye udfordringer, fordybe sig, være vedholdende, 
kunne indgå i et børnefællesskab og tage initiativ til at 
indgå i relationer. 

Det indebærer videre, at det pædagogiske læringsmiljø i 
dagtilbuddet for de ældste børn også skal introducere til 
og give børnene mulighed for at udvikle nysgerrighed over 
for bogstaver, tal, mønstre, former mv. 

Arbejdet med at tilrettelægge et pædagogisk læringsmiljø 
for de ældste børn i børnehaven, der skaber sammenhæng 
til børnehaveklassen, skal tage udgangspunkt i den pæda-
gogiske læreplan. 

(Forarbejder til dagtilbudslovens § 8, stk. 6) 

§

Pædagogisk læringsmiljø  
med sammenhæng  
til  børnehaveklassen
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HVAD SIGER LOVEN?

 ▪ Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan dagtilbuddet inddrager 
 lokalsamfundet i arbejdet med etablering af pædagogiske læringsmiljøer for børn.
Dagtilbudslovens § 8, stk. 6

Hvad indebærer kravet?
Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan 
dagtilbuddet inddrager lokalmiljøet i arbejdet med etable-
ring af det pædagogiske læringsmiljø for børn. 

Som led i arbejdet med den pædagogiske læreplan skal 
dagtilbuddet overveje, hvordan lokalsamfundet i form af fx 
biblioteker, museer, idrætstilbud og -faciliteter, plejehjem, 
erhvervsliv mv. kan inddrages med henblik på at styrke 
dagtilbuddets pædagogiske læringsmiljø. 

Dagtilbuddet skal endvidere overveje, om et samarbejde 
med fx ældre medborgere, skolebørn fra mellemtrinnet og 
udskolingen eller andre frivillige i lokalsamfundet, der 
ønsker at bidrage med en særlig viden eller interesse inden 
for eksempelvis natur, sport, musik, sundhed eller hånd-
værk, kan bidrage til at styrke arbejdet med pædagogiske 
læringsmiljøer. 

Det er lederen og det pædagogiske personale, der inden for 
lovens og kommunalbestyrelsens rammer og retningslinjer 
fastsætter den pædagogiske ramme for forløbene, hvor et 
samarbejde med eventuelle frivillige altid skal have børne-
nes trivsel, læring, udvikling og dannelse for øje.

Frivillige, der har deres gang i dagtilbuddet, skal ikke indgå 
som en del af personalenormeringen, ligesom eventuelle 
frivillige ikke kan pålægges ansvar for den pædagogiske 
kerneopgave. 

Hvis dagtilbuddet beslutter at indgå aftale med en eller 
flere frivillige personer, skal dagtilbuddet være opmærk-
somt på de regler, der gælder for indhentelse af børne-
attest. 

(Forarbejder til dagtilbudslovens § 8, stk. 6)

§

Øvrige krav til indholdet i den pædagogiske læreplan
Inddragelse af lokalsamfundet 
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Øvrige krav til indholdet i den pædagogiske læreplan
Arbejdet med det fysiske, psykiske  
og æstetiske børnemiljø
Arbejdet med det fysiske, psykiske og æstetiske  børnemiljø i dagtilbuddet  
skal indtænkes i arbejdet med den pædagogiske læreplan. 

HVAD SIGER LOVEN?

 ▪ Arbejdet med det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø i dagtilbuddet skal integreres 
i det pædagogiske arbejde med etablering af pædagogiske læringsmiljøer. 

 ▪ Børnemiljøet skal vurderes i et børneperspektiv, og børns oplevelser af børnemiljøet  
skal inddrages under hensyntagen til børnenes alder og modenhed. 
Dagtilbudslovens § 8, stk. 7

Hvad indebærer kravet?
Begrebet børnemiljø er et samlende begreb for det fysiske, 
psykiske og æstetiske børnemiljø i dagtilbuddet, hvor det 
fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø skal forstås bredt. 

Det fysiske børnemiljø kan eksempelvis omhandle støj-
niveau, indeklima, plads til fysisk udfoldelse og stille aktivi-
teter, hygiejneforhold, lysforhold, garderobe, legeplads og 
udearealer, stuernes indretning og størrelse mv. 

Det psykiske børnemiljø kan fx omhandle samspillet mel-
lem børn og voksne, herunder om samspillet er kendeteg-
net ved gensidig respekt og tolerance, børnenes indbyrdes 
samspil, herunder om børnene i deres sprog og handlinger 
indbyrdes respekterer hinanden, om der blandt børn og 
personale er plads til og accept af menneskers forskellig-
hed, om der finder mobning sted blandt børnene, mv. 

Det æstetiske børnemiljø kan fx omhandle, hvorvidt 
 stuernes indretning og udsmykning virker stimulerende og 
inspirerende på børnene, samt hvorvidt omgivelserne 
indenfor og udenfor er udformet på en måde, som fremmer 
børnenes lyst til at bevæge og udfolde sig, fordybe sig, have 
stille lege mv.

De nævnte eksempler er ikke udtømmende eller en oplist-
ning af forhold, dagtilbuddet skal forholde sig til. Det er det 
enkelte dagtilbud, der beslutter, hvilke forhold det finder 
relevante at medtage i den pædagogiske læreplan i forhold 
til det pædagogiske arbejde med børns læring.

Dagtilbuddet kan i den pædagogiske læreplan fx anføre, 
hvordan det pædagogiske læringsmiljø kan fremme et 
bedre børnemiljø, fx ved at opdele børnegruppen i mindre 
grupper eller aktivt anvende legeplads, gangarealer eller 
lignende i hverdagen med henblik på at skabe et bedre 
 børnemiljø i form af et reduceret støjniveau i dagtilbuddet 
– og dermed styrke trivsel og læring hos børnene. Dag-
tilbuddene kan også have en bevidst pædagogisk tilgang  
til fx håndvask eller brugen af hjemmesko med henblik på 
at hæve hygiejneniveauet, reducere sygdom og dermed 
skabe bedre rammer for trivsel og læring hos børnene. 

Børnemiljøet i dagtilbuddet skal vurderes i et børneper-
spektiv. Det indebærer, at børnemiljøet skal vurderes med 
børnenes øjne, ligesom børnenes oplevelser af børne-
miljøet skal inddrages i vurderingen af børnemiljøet afhæn-
gigt af børnenes alder og modenhed. Der lægges vægt på, 
at børnene inddrages i forbindelse med forhold, der ved-
rører dem selv, jf. FN’s Børnekonventions artikel 12 om 
 barnets ret til at give udtryk for sin mening og krav på,  
at denne mening respekteres.

(Forarbejder til dagtilbudslovens § 8, stk. 7)

§
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