
Hvordan arbejder vi med den pædagogiske styrkede læreplan 

 

Alle dagtilbud i Danmark skal arbejde med den pædagogiske styrkede læreplan. Den styrkede 

pædagogiske læreplan udgør rammen og den fælles retning for det pædagogiske arbejde med 

børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse, hvor legen er grundlæggende og der tages 

udgangspunkt i børneperspektivet. 

Vil du vide mere om hvad dagtilbudsloven siger klik her 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=206363#id2748a48c-8d08-4491-853c-

2cc3dce053b0 

 

Den pædagogiske styrkede læreplan tager udgangspunkt i fælles pædagogisk grundlag, som 

ses i modellen nedenfor (de blå felter). Grundlaget består af en række fælles centrale 

elementer, som skal være kendetegnende for den forståelse og tilgang, vi arbejder med børns 

trivsel, læring, udvikling og dannelse i Sejs-Laven. Udenom det fælles pædagogiske grundlag 

er de seks læreplanstemaer (de røde felter). 

      

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

▪ Dannelse og børneperspektiv. Børn på fx 2 og 4 år skal 

høres og tages alvorligt som led i starten på en 

dannelsesproces og demokratisk forståelse. 

▪ Leg. Legen har en værdi i sig selv og skal være 

en gennemgående del af et dagtilbud. 

▪ Læring. Læring skal forstås bredt, og læring 

sker fx gennem leg, relationer, planlagte 

aktiviteter og udforskning af naturen og ved 

at blive udfordret. 

▪ Børnefællesskaber. Leg, dannelse og 

læring sker i børnefællesskaber, som det 

pædagogiske personale sætter rammerne 

for. 

▪ Pædagogisk læringsmiljø. Et trygt og 

stimulerende pædagogisk læringsmiljø er 

udgangspunktet for arbejdet med børns læring. 

▪ Forældresamarbejde. Et godt forældresamarbejde 

har fokus på at styrke både barnets trivsel og barnets 

læring. 

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

aktiviteter. 

▪ Sammenhæng til børnehaveklassen. Sammenhæng handler blandt andet om at understøtte børns 

sociale kompetencer, tro på egne evner, nysgerrighed mv. 

For at se hel publikationen om den styrkede læreplan klik her       

https://arkiv.emu.dk/modul/den-styrkede-p%C3%A6dagogiske-l%C3%A6replan-

%E2%80%93-rammer-og-indhold 
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Sådan gør vi konkret 

Vi er er optaget af at dit barns trives og udvikler sig i vores dagtilbud. Vi har vi fokus på 

børnenes perspektiver og børnenes brede læring, derfor skaber vi pædagogiske læringsmiljøer, 

som understøtter børnenes læring, herunder nysgerrighed, gåpåmod, selvværd og bevægelse 

inden for og på tværs af de seks læreplanstemaer. 

Vi bruger en SMTTE (Link på læringsmål) model til at fastsætte mål, inddrage 

børneperspektivet, se på vores egen rolle og evaluere på de tiltag vi sætter gang.   

 


