
Vejledning til pædagogiske læreplaner for 
sammenslutningen. 

 
 Efter sammenslutningens 3 dags projektseminar i Odense i efteråret 2004, blev der nedsat 
en arbejdsgruppe som skulle arbejde videre med vejledning til udarbejdelse af 
pædagogiske lærerplaner for børnehaverne.  
 Efter bekendtgørelsen af 29 Juni 2004, fremgår det, at alle dagtilbud skal udarbejde 
pædagogiske lærerplaner der behandler temaerne 
§ 2. i bekendtgørelse om temaer og mål i pædagogiske læreplaner. 
1) Barnets alsidige personlige udvikling. 
2) Sociale kompetencer. 
3) Sprog. 
4) Krop og bevægelse. 
5) Naturen og naturfænomener. 
6) Kulturelle udtryksformer og værdier.  
 
§ 3. Den pædagogiske lærerplan skal indeholde mål og evt. delmål for, hvilke 
kompetencer og erfaringer den pædagogiske læringsproces skal give børn mulighed for at 
tilegne sig. Det skal endvidere fremgå, hvilke overvejelser om læringsmål, metoder og 
aktiviteter, der er i forhold til børn med særlige behov. 
Stk.2 …Målene skal udarbejdes efter hensyntagen til aldersgrupperne i institutionen. Dvs. 
i børnehaverne 3 år, 4 år og før skole start.  
  
 De udarbejdet læreplaner skal godkendes af forældrebestyrelsen og den kommunale 
bestyrelse  og efterfølgende evalueres én gang årligt af forældrebestyrelsen med henblik 
på evt. revidering.   
 Der står ikke hvor omfattende læreplanerne skal være, blot at de skal indeholde de 6 
temaer med pædagogiske mål, som dokumentation for pædagogisk praksis, samt at 
målene skal være aldersspecifikke og der skal redegøres for pædagogiske tiltag for børn 
med særlige behov. Der står endvidere at læreplanerne kan være en del af 
virksomhedsplanen. 
 
 Arbejdsgruppen har besluttet, at arbejde udfra DLO (Daginstitutionernes Lands-
organisation) materiale ”Pædagogiske læreplaner i praksis”. Dels kom der nogle helt klart 
struktureret rammer for vejledningen og dels kunne vi se en fordel ved, at anvende den 
”officielle”  vejledning fra DLO, da den tager udgangspunkt i ministeriets ekspertgruppes 
opstillede mål for læreplanerne. Vi mener, at det vil sikre os større anseelse hos 
modtageren, nemlig de respektive kommuner.    
 
 Arbejdsgruppens vejledning er delt i 2. 
1 del indeholder spørgsmål tilhørende hver af de 6 temaer. Denne del af vejledningen er 
ment som inspiration til refleksion over egen pædagogisk praksis samt retningsgivende 
for besvarelsen  af de 6 temaer. Vi ser denne del som værende mest interessant, da vi ser 



en mulighed for at det kan give os et fagligt løft og være et direkte anvendeligt redskab i 
hverdagen.  
2 del tager udgangspunkt i DLO´s ”Pædagogiske lærep laner i praksis” hvor de har 
udarbejdet skemaer til besvarelse af de 6 temaer. Der er ca. 10 skemaer til hvert tema.  
Idéen med denne del af vejledningen er, at vores besvarelse af skemaerne kan virke 
inspirerende til anvendelse af skemaerne eller til anden besvarelsesmetode.  
 Vi har valgt de allerede eksisterende skemaer fra DLO, da vi mener, at de tager 
udgangspunkt i et  gennemarbejdet materiale der omhandler alle 6 temaer og at de er med 
til at sikre en udarbejdelse af mål for pædagogisk praksis samt a t målene bliver 
aldersspecifikke. Skemaerne er udfyldt forskelligt, således at nogle vil forekomme meget 
omfattende og andre mere stikordsform. Dette er for, at  give flere muligheder for, 
hvordan formen kan være.  
Primær litteraturen for skemaernes indhold  er bogen; 
”En väg till frihet” –Målbeskrivning för Waldorfförskolor och Waldorfskolans läroplan  
Levande Kundskap Förlag för Waldorfpedagogik. 
Kan købes i Audonicons bogsalg. 
  
 Man kan købe DLO´s ”Pædagogiske læreplaner i praksis” og derved få sin egen c d-rom 
med skemaerne. Udgiften ligger på under 300,-Kr.   
Man kan kontakte DLO på tele: 70 27 55 20 eller E-mail dlo@dlo.dk  
 
 Vi vil gerne gøre opmærksomme på, at hver børnehave og vuggestue har fuldstændig 
handlefrihed til at anvende vores forslag eller lave deres egen udfærdigelse af de 
pædagogiske læreplaner. Men vi håber på, at dette materiale kan virke inspirerende på 
processen. 
 
 
 

Se næste side. Vejledning for udfyldelse af skemaerne. 
 
 
 
 
                                          Med venlig hilsen arbejdsgruppen for læreplaner.  
 



 
Skema 2.1.1 -b 

Eksempel på hvordan skemaerne er udfyldt.  
Hvordan forstår vi begrebet ”kulturelle erfaringer”:  
 

Overordnet pædagogiske målsætninger. 
 

Hvilke pædagogiske tiltag sigter mod at udvikle børnenes kulturelle erfaringer 
 

Pædagogiske handlinger 
- hvad gør vi i hverdagen. 

 
Fysiske muligheder for at udvikle børnenes kulturelle erfaringer: 

I Institutionen: I Haven: I nærområdet: Længere væk: 
Tekst: 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
 

Tekst: 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 

Tekst: 
Kun svaret på i 
nogle tilfælde. 

Tekst: 
Denne rubrik har 
vi slettet på alle 
skemaerne.. 

Konkrete mål for børnenes erhvervelse af kulturelle erfaringer fordelt på alder: 
Når man er 3 år forventes det at 
man kan __________________ 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 
 

Når man er 4 år forventes det at 
man kan __________________ 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 

Når man starter i skole 
forventes det at man kan: ____ 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 

Hvordan måler vi at det enkelte barn har 
erhvervet de forventede kulturelle erfaringer: 
1)______________________________________ 

2)Målsætninger for hvad vi ønsker 
barnet skal kunne udfra pædagogisk 

praksis. ______________________________ 
3)______________________________________ 
4)______________________________________ 
 
 

Hvad gør vi hvis et barn ikke har erhvervet 
de forventede kulturelle erfaringer: 
 

Den voksnes handlinger.  
Tids angivet handlingsplan med 

målbare mål.  
 

Særlige bemærkninger:  
 
I Denne rubrik har vi valgt at svare på 

børn med særlige behov. 

Henvisning til andet materiale 
Denne rubrik er ment som intern 

information, om hvor der kan findes 
litteratur eller interne mapper. 

 
 
 


