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Indledning 
 
Dagtilbuddet består af forskellige institutionstyper (5 integrerede institutioner, en Skovbørnehave 

og Dagplejen i Viby) i det langstrakte Vestergård Distrikt, som strækker sig på den nordlige side 
af Skanderborgvej fra Viby Ringvej v. Langenæs over Grøfthøjparken til Onsholtgårdsvej som 
støder op til Stavtrup. 
Dagplejen ligger i 4 skoledistrikter fra Rosenvang over Viby og Vestergård til Søndervangen. 
Det betyder, at der en stor mangfoldighed i brugerne både internt i afdelingerne men også på 
tværs med deraf følgende forskel på opgaverne, og den pædagogiske tilgang. Derfor er det en 
del af dagtilbuddets DNA, at selvom vi med afsæt i dagtilbudsloven og den af Aarhus Byråds 
vedtagne Børn & Ungepolitik i fællesskab arbejder for: 
 

- At sørge for børnenes tryghed og opfyldelse af basale behov 
- At understøtte børnenes læring og udvikling 

 
Så sker dette med lokale fortolkninger i afdelingerne, hvor ledelsen hjælper og tilskynder 
medarbejdernes udøvelse af pædagogisk dømmekraft i forhold til børn og familier. 
 
Vores kerneopgave er beskrevet i Det Fælles pædagogiske grundlag for dagtilbud i Aarhus 
Kommune, og den Pædagogiske Læreplan beskriver mål og rammer for det pædagogiske 
arbejde, som skal sikre, at der er bevidst, planlagt pædagogik er til stede hele dagen, men 
også at der skabes læringsmiljøer som tilgodeser og understøtter børnenes egen udforsker- og 
skabertrang. 
Ikke mindst skal det understreges, at læreplanen er et dynamisk værktøj, som løbende skal 
evalueres og justeres, så den indfanger ændringer i børn og familiers vilkår og 
forudsætninger, såvel som at den tilføres og dermed deler den læring vi som fagprofessionelle 
pædagogiske medarbejdere opnår i arbejdet med, og evaluering af mål og miljøer. 
 
Læreplanen består af 14 temaer:  

1.  Børnesyn 

2.  Dannelse og børneperspektiv 

3.  Leg og børnefællesskaber 

4.  Det pædagogiske læringsmiljø hele dagen 

5.  Læring og de seks læreplanstemaer 

6.  Børnemiljø 

7.  Børn i udsatte positioner 

8.  Forældresamarbejde 

9.  Inddragelse af lokalsamfundet 

10. Sammenhæng med børnehaveklassen 

11. Ledelse 

12. Pædagogisk personale 

13. Dokumentations- og refleksionspraksis 

14. Evaluering 

  



 

 

    Vestergård dagtilbud 

 
DI Landinstitution 2-Kløveren - DII Træhøjen - DII Anemonen - DII Grøften 

Skovbørnehaven Grøftekanten - DII Skovkanten - Dagplejen i Viby 

4
 

 

Børnesyn 
 
Aarhus Kommunes fælles pædagogiske grundlag:  
”Det at være barn har en værdi i sig selv, og i børnelivet skal der være plads, tid og ro til at være barn. 
Udgangspunktet er, at alle børn trives og udvikler sig, når de har passende udfordringer, ser mening og 
oplever anerkendelse og social samhørighed i forpligtende, rummelige og givende fællesskaber.” 
 
I Vestergård har vi fokus på børneperspektivet i vores pædagogiske tilgang. Dels ved at være 
nysgerrige på, hvordan de miljøer vi forsøger at skabe, mon ser ud for børnene, og dels ved at 
være undersøgende på, hvordan vi kan få svar fra børnene på, hvordan de trives i de 
pædagogiske miljøer. Det kan vi spørge børnene (og deres familier) om, men vi vil også 
forsøge at kigge efter tegn hos børnene, som kan gøre os klogere herpå. Dette skal være en 
del af vores evalueringspraksis i forsøget på hele tiden at forfine indsatsen, så vi kan gøre 
vores bedste for at børnene trives, og at der er udviklende legemiljøer til stede. 
 
Vi skal sikre at læringsmiljøerne giver mulighed for at børnene kan veksle mellem tryghed og 
udforskningsmuligheder i forhold til barnets nærmeste udviklingszone. 
Dette kan ske individuelt men vil oftest ske i sociale fællesskaber med andre børn og voksne. 
 
Derfor skal de pædagogiske medarbejdere med deres faglige dømmekraft i den ene hånd, og 
med passende observations- og evalueringsredskaber i den anden, løbende vurdere både 
læringsmiljøer og de enkelte børns behov for støtte til at forblive i trivsel og udvikling. 
 
Dette skal foregå i intenderede aktiviteter, men også i læringsmiljøer, hvor børnene kan følge 
deres intentioner, men også blive fulgt i deres intentioner. 
Det foregår i høj grad også i alle de daglige tilbagevendende rutiner ved aflevering og 
afhentning, i garderoben, på puslebord og i badeværelser, når vi spiser sammen, er på 
legepladsen, på tur, læser, spiller og leger. Kort sagt i alle de forpligtende og sociale 
fællesskaber, som vi gradvist inddrager børnene i fra den dag de begynder at komme i vores 
institutionsafdelinger og hos dagplejerne. 
 
I sociale fællesskaber opstår uundgåeligt konflikter. Konflikter er en anden mulighed for 
udvikling og læring, som børn (og voksne) skal øve sig i, hvis livet skal mestres. De 
pædagogiske medarbejdere skal tage ansvar for at være anerkendende, når de hjælper 
børnene med at løse konflikter. 
Børn med uhensigtsmæssig adfærd skal hjælpes til at finde andre måder at agere på i de små 
og store fællesskaber. 
 

Dannelse og børneperspektiv 
 
Aarhus Kommunes fælles pædagogiske grundlag:  
”Børn skal føle sig set og forstået og opleve at have en demokratisk stemme. Børn skal være aktive 
medskabere af deres egen læring og udvikling inden for rammer, som de voksne har ansvaret for. Der 
skal lyttes til børnenes oplevelse af, om de mestrer, kan finde mening og hører til. Børns oplevelse af 
indflydelse er en tidlig del af deres dannelsesproces og af udviklingen af demokratisk forståelse.”  

Børn skal lære, at de har mulighed for, og ret til, at påvirke deres omverden. Samtidig skal de 
lære, at dette er et gensidigt forhold, hvor omverden også må og vil noget med dem. 
 
Den læring foregår primært ved at opleve det på egen krop i samspil med andre. Derfor 
tilbyder vi børnene deltagelse i store og små fællesskaber i dagtilbuddet. Og gennem 
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deltagelse i disse får børnene vigtige erfaringer. Både om deres egne muligheder for 
selvbestemmelse, men også at udøvelsen af denne afføder reaktioner i og fra andre i 
fællesskaberne. 
På den måde lærer børnene noget om deres egen ret, men også om andres. En spirende 
demokratiforståelse, som kun kan dannes, ved at børnene (op)lever den i deres hverdag i 
dagtilbuddet. 
 
Her spiller de pædagogiske medarbejdere en vigtig rolle ved at stille de rammer til rådighed 
for børnene som gør, at de kan være i fællesskaber, og guider dem i de forskellige arenaer, så 
de kan gøre sig vigtige erfaringer. Denne guidning tager udgangspunkt i barnets perspektiv 
som beskrevet i forrige afsnit. 
 
Disse processer foregår i høj grad i hverdagssituationerne, hvor børnene deltager i de 
forpligtende fællesskaber og får erfaringer med at høre til i disse fællesskaber i deres egen 
ret. De oplever hvordan deres egne initiativer får indflydelse på andre og dermed justerer 
deres egen position i gruppen, men også at træde tilbage og give plads til andre. 
Dette tager lang tid at mestre og kræver af og til afstemt voksenintervention, så alle børnene 
oplever at de har ret til og mulighed for medbestemmelse, men også at man ikke altid kan få 
sin vilje. 
 
De pædagogiske medarbejdere skal skabe tydelige rammer og deltagelsesarenaer for 
børnene, og det foregår i mange forskellige sammenhænge, men typiske eksempler er 
samlinger, hvor børnene får lov at fortælle, men også skal give plads og lytte til andre. 
 
Andre eksempler kan være at hjælpe i køkkenet, deltage borddækning og rollelege ude og 
inde. 

Børneperspektiv er noget andet end børns perspektiv, som "repræsenterer børns egne oplevelser, forståelser 
og erfaringer i deres livsverden" (Sommer, 2020, s. 14). Pædagogisk personale fortolker børnenes egne 
perspektiver, som kan være sproglige udtryk, nonverbale udtryk og handlinger og aktiverer hermed 
børneperspektivet. 

"Når pædagoger forbinder deres eget voksenperspektiv med barnets idéer, tanker og følelser i et fleksibelt 
samspil, praktiserer de en dobbeltrettet opmærksomhed, og det bliver muligt at interagere med børnene på 
en måde, hvor nærvær, åbenhed, indlevelse og fleksibilitet kan give en subtil indsigt i, om alt er, som det 
skal være" (Boye Koch, 2020, s. 22). 

Arbejdet med børneperspektiv er ikke et individuelt anliggende. Pædagogisk personale vil iagttage børns 
oplevelsesverden forskelligt. Det er godt, for det giver mulighed for en mere nuanceret forståelse af barnet 
og/eller børnenes oplevelsesverden, hvis man bringer sine forskellige iagttagelser i spil sammen.  

Der findes efterhånden mange forskellige måder at arbejde med børneperspektiv på. Der udvikles metoder 
og modeller. Det kan give god mening at bruge disse til at skabe struktur, overblik og systematik. For 
børnene er det dog afgørende, at de møder pædagogisk personale, der er oprigtigt optaget af at forsøge at 
forstå deres oplevelser og tanker - også når det betyder, at man som pædagogisk personale bliver i tvivl, 
magtesløs, frustreret - eller det modsatte - helt lykkelig, når man endelig har "forstået" et barn og oplever, 
at barnet føler sig genkendt! 
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Leg og børnefællesskaber 
 

Aarhus Kommunes fælles pædagogiske grundlag:  
”Børns leg er grundlæggende for deres sociale og personlige læring og udvikling, og legen har en værdi 
i sig selv. Leg betyder både børns spontane leg på deres helt egne præmisser, og den leg, der 
igangsættes, rammesættes og eventuelt understøttes af de voksne omkring børnene.”  

”Fællesskaber udgøres af dem, vi er, og det vi laver sammen. Alle børn i dagtilbud skal være en 
værdsat del af et fællesskab, og fællesskaberne skal have noget at byde på for alle børn.  
Leg, læring, udvikling og dannelse sker i børnefællesskaber, som de voksne sætter rammerne for.” 
 

Leg er er et helt essentielt element i børns læring (og i læring i det hele taget). Leg opstår 
vilkårligt, men kan også være vokseninitieret og -styret i større eller mindre grad. Men alle 
slags leg er grundlæggende for børns sociale udvikling. 
De pædagogiske medarbejdere skal understøtte barnets naturlige trang til at eksperimentere, 
dets nysgerrighed og kreativitet, og hjælpe og understøtte at børnene søger udfordringer og 
lærer sine egne grænser at kende og lærer at opfatte og respektere andres grænser i de 
fællesskaber, som opstår.  
Barnets leg og udvikling foregår i større og mindre sammenhænge og fællesskaber i løbet af 
dagen. De små grupper er overskuelige, og giver bedre muligheder for de pædagogiske 
medarbejdere til arbejde med relationerne. 
De større gruppesammenhænge kan f.eks. være samlinger i børnegrupperne eller aktiviteter 
på tværs af grupper og afdelinger. 
 
De pædagogiske medarbejdere har et ansvar for at skabe legefællesskaber, hvor børnene 
udvikler sig. De kan evt. rammesætte legen, så alle børnene trives i deres rolle, prøver nye 
roller og sociale kombinationer og har en oplevelse af at være med. 
 
Rammesatte lege kan f.eks. tage udgangspunkt i, at børn og voksne sammen reflekterer over, 
hvad og hvordan legen kan udformes og udvikles. Disse lege åbner også mulighed for at 
inddrage de børn, der eventuelt står uden for legen. 
 
Eksperimentér ved at skrue op og ned for deltagelsesgraden, eksemplificeret i modellen 
herunder:  
 

 
  

Pd<sf 

Børn 

Pædagogen går ved siden af 
legen/aktiviteten (er 
iagttagende)   

 

Pædagogen går bagved 
legen/aktiviteten (følger barnets 
initiativ)   

 

Pædagogen går med i legen/aktiviteten 
(er medbestemmende)   

 

Pædagogen går foran i 
legen/aktiviteten (bestemmer)   
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Det pædagogiske læringsmiljø hele dagen  
 
Aarhus Kommunes fælles pædagogiske grundlag:  
”Det pædagogiske læringsmiljø i dagtilbud skal være til stede hele dagen fra modtagelsen om 
morgenen til de sene eftermiddagstimer. Det pædagogiske læringsmiljø skal blandt andet give barnet 
mulighed for at eksperimentere og bruge fantasien, lege forskellige og udviklende lege og bruge 
emotionelle, sociale og kognitive kompetencer. […] Det kræver viden, der med afsæt i faglig refleksion 
med kollegaer og ledelse, skal bruges til at udvikle stærkere pædagogiske læringsmiljøer for børnene og 
stærkere læringsfællesskaber for de professionelle.” 
 
Børn lærer til alle tider og i alle sammenhænge, og det pædagogiske læringsmiljø er således 
til stede hele tiden. Vores opgave er at forsøge at skabe stimulerende og udfordrende miljøer 
både ude og inde, som inspirerer til leg, bevægelse, fordybelse og samvær, så børnene 
udfordres motorisk, sansemæssigt og sprogligt. 
 
Det er vores professionelle opgave og ansvar at skabe de pædagogiske læringsmiljøer, der 
sikrer børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse inden for nærmeste udviklingszone. Heri 
indgår æstetiske, strukturelle og relationelle elementer.  

Læringsmiljøet er et samspil mellem indretningen af vores læringsrum i forhold til farver, 
lysindfald, materialer, dekoration m.v. både inde og ude (det æstetiske), den grundlæggende 
struktur og organisering som f.eks. normeringer og gruppestørrelser m.v. (det strukturelle) og 
medarbejdergruppernes kvalifikationer og sammensætning og deres indbyrdes samspil m.v. 
(det relationelle).  
 
Indretningen i de forskellige lokationer i afdelingerne skal hver især udgøre en tydelig ramme, 
som pædagogiske aktiviteter og spontan leg kan opstå, organiseres og udfolde sig i. 
F.eks. legekøkkener, en dukkekrog, områder til konstruktionsleg, en stillezone til højtlæsning 
o.s.v. 
Materialer og legetøj skal være synlige og tilgængelige for børnene. Så meget som muligt skal 
være placeret så børnene får øje på dem og bliver inspireret til selv gå i gang. 
  
Et godt udgangspunkt for det pædagogiske læringsmiljø er overskuelighed, genkendelighed og 
forudsigelighed i form af daglige rutiner og gentagne aktiviteter. I disse faste rutiner, skal 
børnene spille en aktiv rolle, f.eks. i forbindelse med borddækning, afrydning, uddeling af 
madpakker og andre praktiske gøremål. 
 

Læring og de seks læreplanstemaer  
 
Aarhus Kommunes fælles pædagogiske grundlag:  
”Læreplanstemaerne er tilsammen udtryk for et bredt læringssyn, og det er afgørende, at temaerne 
tænkes i en sammenhæng i dagtilbuddets arbejde. Hvert tema beskriver centrale elementer i børns 
læring og udvikling. Læring sker i en vekslen mellem spontane, børneinitierede lege, rutinesituationer 
og aktiviteter planlagt af de voksne. Tilgangen er legende og eksperimenterende, så både læringens 
indhold og form giver mening for børnene.” 
 
De officielle mål for de seks læreplanstemaer er beskrevet herunder. Alle afdelinger er 
forpligtet til at tænke læreplanstemaerne ind i den pædagogiske planlægning, så der bliver 
arbejdet med de to mål for hvert tema. 
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Læreplanstemaerne er:  
 
1. Alsidig personlig udvikling  

Overordnede pædagogiske mål for læreplanstemaet:  
1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udfolder, udforsker og erfarer sig selv 
og hinanden på både kendte og nye måder og får tillid til egne potentialer. Dette skal ske på tværs af 
blandt andet alder, køn samt social og kulturel baggrund.  
 
2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte samspil og tilknytning mellem børn og det 
pædagogiske personale og børn imellem. Det skal være præget af omsorg, tryghed og nysgerrighed, 
så alle børn udvikler engagement, livsduelighed, gåpåmod og kompetencer til deltagelse i 
fællesskaber. Dette gælder også i situationer, der kræver fordybelse, vedholdenhed og prioritering. 

 
2. Social udvikling 

Overordnede pædagogiske mål for læreplanstemaet:  
1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn trives og indgår i sociale fællesskaber, 
og at alle børn udvikler empati og relationer.  
 
2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte fællesskaber, hvor forskellighed ses som en 
ressource, og som bidrager til demokratisk dannelse. 

 
3. Kommunikation og sprog 

Overordnede pædagogiske mål for læreplanstemaet:  
1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udvikler sprog, der bidrager til, at 
børnene kan forstå sig selv, hinanden og deres omverden.  
 
2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn opnår erfaringer med at kommunikere 
og sprogliggøre tanker, behov og ideer, som børnene kan anvende i sociale fællesskaber.   

 
4. Krop, sanser og bevægelse 

Overordnede pædagogiske mål for læreplanstemaet:  
1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udforsker og eksperimenterer med 
mange forskellige måder at bruge kroppen på.  
 
2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn oplever krops- og bevægelses-glæde 
både i ro og i aktivitet, så børnene bliver fortrolige med deres krop, herunder kropslige 
fornemmelser, kroppens funktioner, sanser og forskellige former for bevægelse. 
 

5. Natur, udeliv og science  
Overordnede pædagogiske mål for læreplanstemaet:  
1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn får konkrete erfaringer med naturen. 
Erfaringer, som udvikler deres nysgerrighed og lyst til at udforske naturen, som giver børnene 
mulighed for at opleve menneskets forbundethed med naturen, og som giver børnene en 
begyndende forståelse for betydningen af en bæredygtig udvikling.  
 
2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn aktivt observerer og undersøger 
naturfænomener i deres omverden, så børnene får erfaringer med at genkende og udtrykke sig om 
årsag, virkning og sammenhænge, herunder en begyndende matematisk opmærksomhed. 

 
6. Kultur, æstetik og fællesskab 

Overordnede pædagogiske mål for læreplanstemaet:  
1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn indgår i ligeværdige og forskellige 
former for fællesskaber, hvor de oplever egne og andres kulturelle baggrunde, normer, traditioner og 
værdier.  
 
2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn får mange forskellige kulturelle 
oplevelser, både som tilskuere og aktive deltagere, som stimulerer børnenes engagement, fantasi, 
kreativitet og nysgerrighed, og at børnene får erfaringer med at anvende forskellige materialer, 
redskaber og medier. 
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Det er det pædagogiske personale og ledelsens opgave at sørge for, at arbejdet med 
læreplanstemaerne finder sted i de pædagogiske læringsmiljøer, og at alle temaer er 
repræsenteret.  
Et emne eller en aktivitet vil som regel rumme muligheden for at favne flere – nogle gange 
alle – seks læreplanstemaer. Når vi planlægger en aktivitet, forsøger vi systematisk at sætte 
nogle ord på og definere læringspotentialet i forhold til hvert læreplanstema.  
Også i arbejdet med de faste ugeplaner og dagsstrukturer skal læreplanstemaerne tænkes 
ind. Der skal også være fokus på læreplanstemaerne i mellemrummene, f.eks. i overgange fra 
måltid til badeværelse – vi taler om, hvad der sker, vi lister og hvisker, når vi skal gøre os klar 
til at sove, vi løber ud i garderoben, når vi skal ud på legepladsen m.v. 
 
Planlægningen af arbejdet med målene skal være skriftlig og status/tegn – opfølgning – 
evaluering/dokumentation herunder brug af data skal være indtænkt. 
Vælg en brugbar model som f.eks. Kolb/Progressionsskema eller en tilpasset udgave heraf.  
 
Lederne i Vestergårds afdelinger har ansvar for, at disse planer og den øvrige udmøntning af 
læreplansarbejdet udarbejdes med inddragelse af personalegrupperne. Desuden skal 
forældrene have mulighed for at give input gennem drøftelser i forældrerådene og som et led i 
dagtilbudsbestyrelsens inddragelse i udarbejdelsen af læreplanen. 
 
Bestyrelsen har udarbejdet et princip som Fælles Fokus i Dagtilbuddets afdelinger: 
“I Vestergård Dagtilbud arbejder alle med klima og børnenes bæredygtige dannelse. Det sker i 
dagligdagen såvel som i projekter i løbet af året” 
 
Tiltag i forlængelse dette princip skal indtænkes, så det giver mening i planlægningen af 
arbejdet med alle læreplanstemaerne.   
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Det fysiske og æstetisk børnemiljø  
 
Aarhus Kommunes fælles pædagogiske grundlag:  
”Det fysiske miljø bør invitere til leg, udforskning af omgivelserne og såvel fysisk aktivitet som 
fordybelse, både inde og ude. Den fysiske indretning bør være fleksibel i forhold til at kunne bruges til 
varierende pædagogiske formål, men bør samtidig muliggøre en kontinuitet i længerevarende lege og 
andre aktiviteter.” 
 
I vores kontinuerlige og dynamiske overvejelser om at skabe pædagogiske læringsmiljøer hele 
dagen indgår helt naturligt et bevidst arbejde med at skabe børnemiljøer som motiverer til leg 
og læring. Og da legen er en af de største læringsmotorer, forsøger vi at indrette de fysiske 
rammer, så de inspirerer til forskellige former for leg. 
Samtidig med at miljøerne skal være inspirerende og udfordrende, skal de også kunne være 
en tryg base, hvorfra børnene kan udforske deres omverden. Det trygge miljø er et godt 
udgangspunkt for læring, og genkendelighed er en af de faktorer som skaber tryghed. 
 
Det skal være nemt for børnene at se, hvad de forskellige miljøer kan bruges til, uden at de er 
så fastlåste i deres struktur, at de ikke appellerer til udforskning. Eksperimenter og kreativitet. 
 
Uderummene skal på samme måde indeholde forskellige ”rum” og miljøer som både er 
genkendelige og trygge, men samtidig inviterer til leg, udforskertrang, fysisk udfoldelse i en 
naturlig opdeling tilpasset de lokale rammer og forhold.  
 

Børn i udsatte positioner  
 
Aarhus Kommunes fælles pædagogiske grundlag:  
”Dagtilbud af høj kvalitet med gode pædagogiske læringsmiljøer har stor betydning for alle børn, men 
særligt for børn i udsatte positioner. Det pædagogiske personale har ansvar for med tidlig, rettidig 
indsats at identificere børn med behov for en særlig opmærksomhed. Børn i udsatte positioner skal 
støttes, så de både udfordres tilpas og oplever mestring i det almene fællesskab og efter behov også i 
mindre gruppesammenhænge med et særligt fokus.” 
 
Børn er forskellige og har forskellige forudsætninger i tilværelsen. Derfor er vores opgave at 
forsøge at skabe pædagogiske læringsmiljøer som tilgodeser alle børns trivsel, læring, 
udvikling og dannelse. Her i blandt at give barnet passende udfordringer som tager 
udgangspunkt i børnenes potentialer og udfordrer dem i deres nærmeste udviklingszone 
(NUzo). 
 
Alle børn skal mærke, at de er noget værd og føle, at de mestrer noget, ikke mindst børn med 
særlige udfordringer. Desuden arbejder vi fokuseret på, at alle børn oplever sig selv som en 
betydningsfuld del af fællesskabet. Og også her spiller legen en væsentlig rolle.  
 

Derfor prøver vi at lave fællesskabende legemiljøer, hvor børn i udsatte positioner får hjælp til 
at få bygget fælles kulturelle og sociale referencer. Nogle børn i udsatte positioner skal også 
have hjælp til at overkomme sproglige barrierer, og mange skal have hjælp til at komme ind i 
legene. 
De pædagogiske medarbejdere har her en helt særlig rolle i at de udsatte børn interessante i 
de andre børns øjne, og her er medarbejdernes opmærksomhed og positive interesse en 
katalysator for andre børns interesse. 
 
Det at deltage i leg, hvis man ikke har de nødvendige forudsætninger, kan være en benhård 
præstation i sig selv. Og her er de pædagogiske medarbejdere helt essentielle, for fireårige er 
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ikke nødvendigvis de bedste til at lære treårige noget. De har ikke det overblik, som voksne 
har. Medarbejderne skal sikre, at der er gode rammer for børnene. De skal hjælpe børnene 
med praktiske ting og være de rollemodeller, som socialiserer børnene til at få en kultur, hvor 
de ikke driller og ekskluderer hinanden. 
 
Det er væsentligt, at vi så hurtigt som muligt opdager, hvis børn befinder sig i en udsat 
position. Vi gør vores bedste for systematisk på at opspore udsatte børn, så vi kan give dem 
den hjælp og støtte, som de har brug for. 
 
Nogle gange kræver det, at vi rekvirerer specialkompetencer. Bl.a. har vi et tæt samarbejde 
med PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) i Børn & Unge, Aarhus kommune, hvor vi 
holder regelmæssige Trivselsmøder, hvis vi eller et barns forældre er i tvivl om et barns trivsel 
eller udvikling. 
 

Forældresamarbejde  
 
Aarhus Kommunes fælles pædagogiske grundlag:  
”Et godt forældresamarbejde om børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse er af afgørende 
betydning. Det pædagogiske personale og forældrene afstemmer forventningerne til hinanden og 
samarbejdet med afsæt i den enkelte families behov, og alle skal opleve, at de bliver set, hørt og har 
indflydelse.” 
 
I forlængelse heraf lægger vi os i selen for, en god kommunikation, som er ligeværdig og 
baserer sig på gensidig tillid. 
I forbindelse med opstart aftaler vi gerne et besøg. Både i forbindelse med besøget, 
opstartsmøde og på selve opstartsdagen er vi nysgerrige på, hvad forældrene fortæller om 
deres barn, og personalet fortæller om institutionsafdelingen/dagplejen. 
Disse er gode lejligheder til at få afstemt forventninger og afdække hvad der eventuelt kræver 
særlig opmærksomhed. Forældrene får desuden opstartspjece m.v. 
 
Spørgsmål eller andet kan opstå hele tiden, og familierne er altid velkomne til at henvende sig 
til personalet eller kontakte den pædagogiske leder. 
Vi tilbyder samtaler som minimum i forbindelse med opstart og overgange eller efter behov. 
Samtaler i forbindelse med overgange (f.eks. fra vuggestue til børnehave eller børnehave til 
skole/SFO) er Status-Udviklingssamtaler, hvor vi tager udgangspunkt i et ”Dialoghjul” som 
både pædagoger og familie har udfyldt på forhånd som udgangspunkt for en dialog om 
barnets trivsel, udvikling, dannelse og læring. Der kan naturligvis også aftales samtaler, hvis 
der opstår akut behov herfor. 
 
Ud over den vigtige daglige kontakt ved aflevering og afhentning, foregår en del af vores 
samarbejde med familierne gennem elektronisk kommunikation via 
kommunikationsplatformen AULA, hvor der ud over billeder fra dagligdagen også kan skrives 
til, og modtages beskeder fra personalet og aftales møder i kalenderen, hvor også 
arrangementer annonceres. 
 
Hver afdeling i dagtilbuddet har et forældreråd, hvor du som forælder til et barn i Vestergård 
Dagtilbud kan du få indflydelse på dit barns hverdag. Som forældrerådsmedlem kan du også 
blive medlem af det samlede dagtilbuds bestyrelse. Forældrerådets arbejde tager 
udgangspunkt i det nære, mens bestyrelsen har fokus på de overordnede linjer og fastsætter 
principper for hele dagtilbuddets arbejde. 
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Inddragelse af lokalsamfundet  
 
Aarhus Kommunes fælles pædagogiske grundlag:  
”Som led i arbejdet med den pædagogiske læreplan skal dagtilbuddet overveje, hvordan lokalsamfundet 
i form af fx skoler, biblioteker, museer, idrætstilbud og -faciliteter, plejehjem, erhvervsliv mv. kan 
inddrages med henblik på at styrke dagtilbuddets pædagogiske læringsmiljø.”  
 

Vi ønsker at tilbyde børn en hverdag, hvor de har mulighed for at møde andre mennesker og 
indtryk og efterfølgende reflektere over og sætte ord på, hvad de har oplevet. Der er derfor 
forskellige samarbejdstraditioner i afdelingerne i dagtilbuddet. Der er f.eks. samarbejde med 
lokalcentre, erhvervsdrivende, foreninger og frivillige/organisationer. 
Når børnene når til deres sidste år i børnehaven og vi begynder de skoleforberedende 
aktiviteter, retter vi yderligere opmærksomhed mod vores nære og lidt fjernere samfund med 
varierende besøg på museer, virksomheder, naturoplevelser m.v. 
 
Vi er altid nysgerrige på, hvordan vi kan udvide vores kontakt til det omgivende samfund på 
en måde, som er meningsfuld for børnenes trivsel, udvikling, dannelse og læring. 
 
Både i forældrerådene og bestyrelsen er det fokus på at opdage og inspirere og understøtte 
afdelingerne til indgå i meningsfulde samarbejdsrelationer med det omgivende samfund. 
 

Sammenhæng med børnehaveklassen  
 
Aarhus Kommunes fælles pædagogiske grundlag:  
”Sammenhæng i børnenes liv betyder, at skolen bygger videre på et tydeligt børneperspektiv, der tager 
over, hvor dagtilbuddet slipper. Det skoleforberedende arbejde i dagtilbud handler især om, at der i 
børnenes sidste år i dagtilbud etableres pædagogiske læringsmiljøer, der understøtter børnenes sociale 
kompetencer og færdigheder som vedholdenhed og fordybelse. Derved forberedes de på at møde nye 
sociale og faglige sammenhænge med tro på egne evner, nysgerrighed og gåpåmod.”  
 
Vi forsøger at tilrettelægge de pædagogiske læringsmiljøer i Vestergårds afdelinger, så alle 
børnene får mulighed for at udvikle nysgerrighed, gå-på-mod og lyst til at lære nyt såvel som 
den robusthed, som gør børnene i stand til at give sig i kast med de udfordringer som følger 
med, bl.a. når man skal indgå i nye sammenhænge. 

Når børnene forlader os, skal de i skole, hvilket er en kæmpe omvæltning for dem. Derfor 
tilrettelægger vi, især i det sidste år i børnehave, så der skabes sammenhæng mellem 
børnehave og skole. 
Alle afdelinger etablerer storbørnsgrupper i løbet af barnets sidste år hos os som mødes til 
forskellige aktiviteter, frem mod sommerferien inden barnet skal starte i skole. 
Vi har et tæt samarbejde med vores distriktsskole, Vestergårdsskolen, hvor vi bl.a. laver 
fælles overgangsaktiviteter. Vi har skoleuge både i efteråret og foråret hvor børnene prøver at 
komme i skole og SFO. 
Desuden har vi dage i løbet af foråret, hvor afdelingernes storbørnsgrupper mødes til 
forskellige aktiviteter hos hinanden, i by og natur og på Vestergårdsskolen.  

 
Her lærer børnene nogle af deres kommende klassekammerater at kende, og får set og møder 
skolelivet på en legende måde, som giver genkendelighed og tryghed ved skolestart.  
I løbet af efteråret inviteres forældrene fra dagtilbuddet til et møde på skolen, hvor 
skolelederen fortæller om skolen, skoleparathed og forventninger til og fra skolen. Forældrene 
kan her få svar på nogle af de spørgsmål, de har, vedrørende overgangen til skole. Vi holder 
desuden Status-Udviklingssamtaler i børnenes sidst efterår hos os. 
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For at sikre, at vigtig viden, der kan hjælpe barnet, bliver formidlet videre, samarbejder vi 
desuden med skolerne om overleveringssamtaler.  
 
Vores intention med samarbejdet er desuden at skabe en gensidighed, så det ikke kun handler 
om, at gøre børnene skoleparate, men også give skolens medarbejdere en forståelse for det 
pædagogiske arbejde, som vi laver i børnenes første år, så de også får mulighed for at bidrage 
hertil. 
 

 
 

Ledelse  
 
Aarhus Kommunes fælles pædagogiske grundlag:  
”Ledelsen har ansvaret for, at personalet besidder viden og konkrete kompetencer til at kvalificere det 
pædagogiske læringsmiljø og til at inddrage forældrene. Ledelsen understøtter og kvalificerer faglige, 
pædagogiske refleksioner hos personalet via facilitering, sparring og løbende metodeudvikling med 
fokus på udvikling af de pædagogiske læringsmiljøer og på at skabe stærkere læringsfællesskaber.”  
 
Det er ledelsens opgave at sørge for, at dagtilbuddets pædagogik lever op til dagtilbuds-
lovens krav og rammer, herunder at arbejde med målene i alle temaerne i denne 
pædagogiske læreplan. 
Bl.a. personalemøder i afdelinger sørger de pædagogiske ledere for, at der bliver skabt 
inddragende processer, hvor der reflekteres over afdelingens data og derudfra besluttes og 
planlægges konkrete pædagogiske tiltag og ikke mindst, hvordan der følges op og evalueres. 
 
Vi forsøger at bruge alle de data, vi kan skaffe og vurderer, hvilke data som bedst siger noget 
om det, vi gerne vil vide om både det enkelte barn, men også børnegruppernes trivsel og 
udvikling. Gennem refleksion og analyse af data, prøver vi at vurdere effektens af vores 
pædagogiske arbejde såvel som at få sat spot på, om der er steder vi skal op- eller nedjustere 
indsatsen eller gøre noget helt andet.  
 
Vi prøver desuden regelmæssigt at kortlægge, om vi eller medarbejderne har den 
tilstrækkelige viden og kvalifikationer til at løfte de prioriterede pædagogiske indsatser, eller 
om vi skal uddanne og opkvalificere medarbejderne. 
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Pædagogisk personale  
 
Aarhus Kommunes fælles pædagogiske grundlag:  
”Det pædagogiske personale skal sammen skabe et pædagogisk læringsmiljø, hvor der er plads, tid og 
ro til at være barn.” 
 
Pædagogisk forskning har gang på gang påvist, at en af de væsentligste ingredienser i børns 
læring er leg. 
Derfor skal det pædagogiske personale tage udgangspunkt i legen og gennem den stimulere 
børnenes naturlige nysgerrighed og udforskertrang. Det vil bl.a. sige, at de pædagogiske 
læringsmiljøer skal være på barnets præmisser og de pædagogiske medarbejdere skal vurdere 
deres egen deltagelse som illustreret i modellen på side 6. Det er væsentligt, at 
medarbejderne selv leger med og er rollemodel i legene. 
 
Vi ser en fordel i, at medarbejdergruppen er differentieret i alder og køn og har forskellige 
styrker, færdigheder og erfaringer. 
Derfor skal der også være stærke læringsmiljøer blandt medarbejderne, hvor viden og 
erfaringer kan deles, og man kan undres og aftale justeringer af den pædagogiske praksis. 
Pædagogisk arbejde er en holdsport, hvor vi løfter opgaverne i fællesskab samtidig med, at vi 
har forskellige roller og byder ind med noget forskelligt. 
Dette tror vi giver de bedste forudsætninger for, at de medarbejderne kan være nærværende 
og engagerede.  
 

Dokumentations- og refleksionspraksis  
 
Aarhus Kommunes fælles pædagogiske grundlag:  
”Professionel dømmekraft og en systematisk faglig og kritisk refleksion over egen og fælles praksis er et 
vigtigt grundlag for lokalt at udvikle dagtilbud af høj kvalitet. Refleksionen forudsætter, at man er 
nysgerrig og undersøgende på hinandens praksis, søger sparring og tilbyder hjælp. Samtidig skal man 
turde udfordre hinandens vaner og rutiner og gøre det naturligt at dele viden og ideer til nye løsninger 
på tværs. Med afsæt i refleksionen og en stærk feedback-kultur skabes […] stærkere 
læringsfællesskaber.” 
 
For at kunne understøtte udviklingen af praksis, skal vi have reflekterende dialoger med 
udgangspunkt i data. 
Som fælles metode tager vi afsæt i Stærkere Læringsfællesskaber og Kolbs læringscirkel. Det 
vil sige, at vi tager afsæt i antagelser, vi indsamler og analyserer data, der anvendes som 
fundament for reflekterende dialoger og efterfølgende handlinger og tiltag. 
 
Vi øver os derfor i at vurdere vores pædagogiske praksis, da den skal levere det materiale, 
som vores refleksion skal bygge på. I den proces forsøger vi at bruge de data, som vi tror 
giver det bedste grundlag for at træffe beslutninger. 
En systematisk tilgang til både at dele erfaringer og data med efterfølgende fælles faglige 
refleksion, kan nuancere vores syn på situationer og læringsmiljøer i den daglige praksis. 
 
Dette er essentielt for at kunne skabe en sund feedbackkultur. 
Refleksionsspørgsmålene i vejledningen til de 12 læringsmål kan desuden give god støtte 
pædagogiske refleksioner om, hvordan vores læringsmiljøer støtter børnenes trivsel, 
udvikling, dannelse og læring. 
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Vi involverer børneperspektiver i vores dokumentation og evaluering, når vi er i dialog med 
børnene om deres udbytte af en aktivitet. Vi følger op på de tegn, vi gerne vil se. Og den 
viden, vi får ved at inddrage børnenes perspektiv, understøtter den videre udvikling af vores 
pædagogiske praksis.  
 
Dokumentation kan både være børnenes egne produktioner, pædagogiske observationer, 
diverse skemaer og arbejdspapirer og bagvedliggende forskningsbaseret viden. For at den skal 
have størst mulig værdi i det videre arbejde, forsøger vi at tænke dokumentationsaspektet ind 
i de pædagogiske aktiviteter allerede i planlægningen. Men vi er samtidig opmærksomme på, 
at der skal være balance mellem de ressourcer, vi bruger på at indsamle dokumentation, og 
det udbytte, dokumentationen kan forventes at give.  
 

Evaluering 
 
Aarhus Kommunes fælles pædagogiske grundlag:  
”En evaluerende pædagogisk praksis handler om at udvikle kvaliteten lokalt i dagtilbuddet, afdelingen 
og i den enkelte gruppe, men også om den samlede retning for og udvikling af hele dagtilbudsområdet. 
Der skal være en balance mellem meningsfuld lokal dokumentation, refleksion over egen og fælles 
praksis og den fortsatte kommunale tilsynsforpligtelse i forhold til dagtilbud, der forudsætter, at der kan 
samles op og skabes et generelt billede af kvaliteten på tværs af dagtilbud i Aarhus Kommune.” 
 
Evaluering skal være med til at udvikle og forfine praksis. Vi arbejder for i størst muligt 
omfang at have en undersøgende og nysgerrig, vidensbaseret kultur, hvor pædagogikken 
bygger på data og ikke på, hvad vi synes.  
Det pædagogiske personale indsamler data på forskellige måder sammen med børnene. Det 
skal være bliver en naturlig del og forlængelse af praksis. Dataindsamling kan være i form af 
foto, video, afkrydsningsskemaer, nedskrevne observationer m.v.  
De indsamlede data bliver evalueret i vores forskellige mødefora, hvor vi kontinuerligt øver os 
i at reflektere og sætte mål for de pædagogiske tiltag. Dette er et gentaget loop: Data – 
Refleksion – Handling, så vi hele tiden har øje for at fintune den pædagogiske praksis. 
 
Pædagoger i daginstitutioner af høj kvalitet er mere selvkritiske i deres selvevaluering – og pædagoger i 
daginstitutioner af lav kvalitet vurderer ofte sig selv mere positivt, end en ekstern evaluering gør og har 
tendens til at finde årsagsforklaringer i eksterne faktorer (Brenda Taggart) 

 
Bilag 
 

https://detvigoer.aarhus.dk/media/25561/faelles-paedagogisk-grundlag-for-dagtilbud-i-
aarhus-kommune.pdf 
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