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Den pædagogiske læreplan udgør rammen og den fælles retning for 

vores pædagogiske arbejde med børnenes trivsel, læring og udvikling. 

Læreplanen er et dynamisk dokument, som kort beskriver vores 

pædagogiske overvejelser og refleksioner med eksempler, der 

er retningsgivende for det daglige pædagogiske arbejde. 



 

Kilde: Hele materialet til brug for de pædagogiske læreplaner i SFO i Odense tager udgangspunkt i 

publikationerne til dagtilbud fra Danmarks Evalueringsinstitut og Børne- og Socialministeriet. Se her 
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Ramme for udarbejdelse af den pædagogiske 

læreplan for SFO Odense 

 

Den pædagogiske læreplan udarbejdes med ud-

gangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag samt 

de seks læreplanstemaer og de tilhørende pæda-

gogiske mål for sammenhængen mellem det pæda-

gogiske læringsmiljø og børns læring.  

Jf. ændring af folkeskolelovens § 40, stk. 4. 

gældende pr. 1. juli 2018, skal tidlig SFO-start enten 

arbejde med temaerne fra den styrkede 

pædagogiske læreplan for dagtilbud eller med de 

seks kompetenceområder, der gælder for 

børnehaveklassen. 

I Odense er det besluttet, at hele SFO’ens virke fra 

Forårs SFO til SFO2 arbejder ud fra de 6 temaer fra 

den styrkede pædagogiske læreplan for dagtilbud. 

Rammen for at udarbejde den pædagogiske 

læreplan for SFO tager derfor udgangspunkt i 

dagtilbudsloven og dens overordnede 

formålsbestemmelse samt den tilhørende bekendt-

gørelse. 
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Hvem er vi? 

 

Her beskriver vi kort vores stamoplysninger, pædagogiske profil og lokale forhold. Det kan for 
eksempel være børnegruppens sammensætning og forskellige forudsætninger, de fysiske rammer, 
geografisk placering og andre ting, der har betydning for vores pædagogiske arbejde. 

 

Risingskolens-SFO er en stor SFO med ca. 300 børn som er fordelt i to afdelinger.  

Vi har en 0-1 klasses afdeling som er beliggende i den lille fløj på Risingskolen. Lokalerne hvor 0-1 

klasse har timer i løbet af skoledagen bliver til SFO om eftermiddagen, så eleverne går direkte fra 

skole over i SFO. Der går ca. 150 børn i den afdeling.  

De pædagoger som er i SFO om eftermiddagen er de pædagoger som også er med i skoledagen, 

hvilket betyder at det er kendte voksne som børnene møder igennem hele dagen. 

Derudover er den afdeling tæt på Risingskolens Kiss and ride, så der er gode færdselsforhold til for-

ældrene som henter og bringer. 

 

Derudover har vi en afdeling for 2-3 klasses eleverne som er beliggende i de gamle klublokaler un-

der biblioteket.  
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Det fælles pædagogiske grundlag 
 

 
 

Den pædagogiske læreplan skal udarbejdes med udgangspunkt i et fælles pædagogisk grundlag.  

Det pædagogiske grundlag består af en række fælles centrale elementer, som skal være kende-

tegnende for den forståelse og tilgang, hvormed der skal arbejdes med børns trivsel, læring og 

udvikling jf. gældende lovgivning på folkeskoleområdet, samt de strategiske pejlemærker i Børn- 

og Ungeforvaltningen Odense vedr. sprog, dannelse og tidlig indsats. 

 

De ni centrale elementer er:  

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

▪ Dannelse og børneperspektiv. Børn skal høres og tages alvorligt som led i starten på en 

dannelsesproces og tilgangen på en demokratisk forståelse. 

▪ Leg. Legen har en værdi i sig selv. 

▪ Læring. Læring skal forstås bredt, og læring sker fx gennem leg, relationer, planlagte aktivite-

ter og udforskning af naturen og ved at blive udfordret. 

▪ Børnefællesskaber. Leg, dannelse og læring sker i børnefællesskaber, som det pædagogi-

ske personale sætter rammerne for. 

▪ Pædagogisk læringsmiljø. Et trygt og stimulerende pædagogisk læringsmiljø er udgangs-

punktet 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. 

▪ Sammenhængende læringsmiljøer. Sammenhæng handler blandt andet om at understøtte 

børns sociale kompetencer, tro på egne evner, nysgerrighed mv. Hvordan forbindes det, bør-

nene har med sig med det nye, de skal lære? 

Alle elementer i det fælles pædagogiske grundlag skal være udgangspunkt for arbejdet med den 

pædagogiske læreplan og dermed det pædagogiske arbejde med børns læring. 

Nogle elementer i form af fx børnesynet skal altid være til stede i det pædagogiske læringsmiljø, 

mens andre elementer som fx arbejdet med at skabe sammenhængende læringsmiljøer kan 

være mere til stede i nogle sammenhænge end andre. 
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Børnesyn, Dannelse og børneperspektiv, 
Leg, Læring og Børnefællesskaber 

Fem elementer, som beskrives samlet eller hver for sig: 

▪ Børnesyn 

▪ Dannelse og børneperspektiv 

▪ Leg 

▪ Læring  

▪ Børnefællesskaber.  

 

 

 

Leg 

 

Hvordan kommer leg til udtryk hos os og bliver omsat i vores hverdag sammen med bør-
nene? 

 

På Risingskolen er både den frie leg og voksenstyrede aktiviteter med fokus på fællesskabet, en 

vigtig del af SFO’en, da vi mener at legen og at føle sig som en del af et fællesskab, er grundste-

nen i barnets identitetsdannelse.  

Den frie leg giver børnene mulighed for at udvikle fantasi og kreativitet og barnet udvikler sig hele 

tiden i det sociale fællesskab ved at forholde sig til de oplevelser de får. De voksenstyrede aktivite-

ter kan hjælpe børnene ud af deres komfortzone og få nye oplevelser og erfaringer for på den måde 

at skabe en udvikling og identitetsdannelse. Derudover kan de voksenstyrede aktiviteter give de 

usikre børn en hjælpende hånd med at skabe relationer og erfaringer i de sociale fællesskaber. Der-

for giver vi plads til begge dele i SFO’en. 

 

Vi har forskellige områder til de voksenstyrede/igangsatte aktiviteter, som børnene kan til og fra-

vælge. Hvis børnene fravælger de voksenstyrede lege, er der også plads til den frie leg, hvor en 

voksen i nærheden altid kan hjælpe hvis der skulle blive brug for guidning i legen. Vi stiller lege-

redskaber og andre ting til rådighed for, at legen kan udvikle sig. Dette kan f.eks. være at finde 

tæpper, hvis børnene vil lave en hule under bordene. 

 

Alle skal føle sig set og som en del af et fællesskab uanset hvilke forudsætninger børnene kommer 

med, derfor guider og støtter vi børnene i deres leg, hvis der er brug for det.  

Vi planlægger aktiviteter på tværs af køn, klasser og årgange med fokus på, at børnene kan vise 

noget de er gode til og dermed udvikle deres identitet i relationen til andre børn, samt at de kan få 

øje på andre børns ressourcer og styrker. Dette kan f.eks. være OL uge med mange forskellige fy-

siske aktiviteter, filmværksted eller diverse krea aktiviteter.  

Når vi observerer at et barn står udenfor legen, taler vi med børnene om hvorfor de ikke er med, 

hvis f.eks. barnet står udenfor legen, fordi de observerer reglerne til legen, hjælper vi dem, når de 
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har brug for det. Vi ser det enkelte barns behov for at være i et fællesskab og støtter herefter.  Hvis 

den voksne deltager i legen, kan vi få børn, som ikke er trygge ved legen, ind i den. Når den 

voksne står udenfor legen, kan vi observere børnegruppens dynamik og bruge den viden aktivt i 

arbejdet med det enkelt barn. 

 

Når vi skal have et indblik i børnenes leg, bruger vi observationen, som et stærkt redskab.  

Den børnegruppe vi er omkring, kan have stort behov for den støttende voksne i forsøget på, at ud-

fordrer sig selv i leg og nye relationer. Observationen giver os indblik i hvilke udfordringer bør-

nene møder i legen og dermed komme med den bedst mulighed hjælp til barnet.  

 

Børnefællesskaber 

 
Hvordan kommer børnefællesskaber til udtryk hos os og bliver omsat i vores hverdag 
sammen med børnene? 

 

Vi stræber efter, at lave aktiviteter, som tilgodeser forskellige interessefællesskaber. Vi mener, at 

fællesskaber bygget på interesse er unikt for SFO`en. Aktiviteter i 0a, hvor der er små fællesskaber. 

Nogle børn sidder ved et bord og knytter, andre sidder på gulvet og leger med plus-plusser og andre 

sidder og tegner.   

 

Børnene oplever en høj grad af medbestemmelse og frivillighed. Der er hver dag aktiviteter, som 

børnene kan vælge til og fra. Vi oplever fællesskaber, som udspringer af spontan leg. Tre børn finder 

plus-plusserne frem og bygger små figurer. Flere børn bliver tiltrukket af legen og støder til. De 

begynder at udvikle på legen og bruger deres fantasi. Det smitter af på nogle piger, som laver en 

butik inspireret af den leg, som de andre børn leger.  

 

Vi hjælper barnet ind i fællesskabet. Vi har øje for de børn, som ikke føler sig inkluderet i fælles-

skabet. Vi vejleder og guider dem ind i mulige legerelationer. Vi kender barnet indgående og bru-

ger/deler den viden til, at ingen skal føle sig ekskluderet. I gymnastiksalen er der lavet en lille ba-

sketball-bane. Flere børn kommer til og børnene deles op i deres årgange. To børn fra hver deres 

specialklasse deltager også. De deltager på lige fod med de andre børn og de er inkluderet i børne-

fællesskabet. 

 

Med-deltagelse fra os voksne er vigtig. Vi leger og deltager på lige fod med børnene. Vi går forrest 

i legen, hvilket er med til at give en tryghed, som kan give barnet mod til at afprøve nye fællesskaber. 

Vi griber børnenes ideer og er med til at bygge videre på dem. Et barn har svært ved at finde nogle 

at lege med. En voksen ser dette og er med til at starte en leg op med nogle dyr. Til at starte med er 

det kun de to, men flere børn kommer til. De ender med at lave en hel zoo med dyr, hvor både den 

voksne og børn bidrager. Legen foregår over en længere periode. Den voksne ender med at trække 

sig fra legen og kan stå på “sidelinien”. Barnet føler sig nu, som en del af fællesskabet.   

Vi prioriterer oplevelser i det store fællesskab, hvor alle voksne og børn er fælles om en aktivitet. 

Det kan være en tilbagevendende aktivitet som fx. æbleuge, OL, venskabsløb og vores sommerfest.  

Alt dette er med til at skabe rammerne for en god oplevelse af at gå i SFO på Risingskolen. 

 
 

Børnesyn og børneperspektiv 
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I Risingskolens SFO’s er det overordnede barnesyn, at børn er kompetente individer som skal 

guides og ledes i deres individuelle udvikling. Alle børn er forskellige, med forskellige forudsæt-

ninger, men alle udvikler sig i de samspil med andre, hvorfor vi i SFO’en laver forskellige fælles-

skaber gennem daglige aktiviteter.  

SFO’en er aktivitetsstyret og vi stræber efter at inddrage børnenes perspektiver og interesser når vi 

planlægger de daglige aktiviteter. Dette gør vi fordi børnenes egen viden er vigtig i forhold til de-

res generelle udvikling og dannelse. Disse perspektiver bliver indfanget på forskellige måder i de 

forskellige SFO’er. I 0.-1. klasses SFO er princippet “i børnenes spor” den største inspiration når 

vi planlægger aktiviteter ud fra et børneperspektiv. Det vil sige, at vi observerer børnenes spontane 

lege og udvikler på dem. For os pædagoger er det vigtigt at have tid til at se legen fra børnenes 

syn, at være til stede og være nysgerrige på den. Som et eksempel fra hverdagen kan nævnes, at en 

flok børn i en periode var glade for at spille rundbold, men at der i frikvartererne ofte opstod kon-

flikter når de spillede. Det førte til at vi i SFO’en startede en aktivitet op som faciliterede ram-

merne for rundbold, hvor der samtidig var plads og tid til, at arbejde med fairplay som førte til 

mindre konflikter. I 2.-3. klasses SFO bliver børneperspektiverne inddraget mere tydeligt da, vi her 

ugentligt holder børnemøder, hvor børnene kan komme med forbedringer til SFO’en og ønsker til 

aktiviteter. Her førte to pigers ønske om at sy til en meget attraktivt bamseværksted ,som var brugt 

af mange børn. Også i SFO2 er børneperspektiverne mere synlige. Også her har vi ugentlige bør-

nemøder og de ugentlige aktiviteter er primært baseret på børnenes forslag og interesser. Mængden 

af børnenes perspektiver i de ugentlige aktiviteter bliver gradvis øget i forbindelse med at børnene 

bliver ældre. Dette gør vi for gradvis at styrke børnenes selvstændighed og evne til at tage medan-

svar i et tempo som passer til børnenes udvikling.  

 

 

 

Nedenstående elementer i det fælles pædagogiske grundlag skal 
fremgå særskilt af den pædagogiske læreplan. 

Pædagogisk læringsmiljø 

Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan SFO’en etable-

rer 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 hen-

synet til børnenes perspektiv og deltagelse, børnefællesskabet, børne-

gruppens sammensætning og børnenes forskellige forudsætninger. 

 

 

 

Hvordan skaber vi hele dagen et pædagogisk læringsmiljø, der giver alle børn mulighed for 

at trives, lære, udvikle sig og dannes? 

Det er vores pædagogiske opgave i SFO’en, at skabe forskellige rum, som tilgodeser børnenes lege 

og interesser og understøtte deres læring herigennem. Når vi opnår dette, danner vi rammerne for 
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fordybelse og opfordrer til leg. I SFO’en er der mulighed for, at lege på tværs af klasser og skabe et 

fælles tredje. Det fælles tredje kan være en aktivitet/værksted, som er igangsat af en pædagog. Derfra 

kan der udspringe nye lege, som ikke er voksenstyret. I SFO’en skabes relationer uden afbrydelser, 

ingen klokke, som ringer ind, og dermed kan legen fortsætte uforstyrret. Vi skaber rum for den frie 

leg. SFO’ens styrke er, at vi kan understøtte kreativitet, bevægelse og leg på tværs af klasser og 

årgange.  

 

Vi organiserer ud fra årshjul med tilhørende tovholder liste, hvilket giver mulighed for, at udnytte 

pædagogernes kompetencer i det pågældende tema. Disse kompetencer giver børnene en engageret 

pædagog i det pågældende værksted eller aktivitet. Det er med til, at skabe og afspejle et stimule-

rende pædagogisk læringsmiljø. En engageret pædagog, kan skabe et engageret barn. Dette er med 

til, at styrke det pædagogiske læringsmiljø i SFO’en. Vi har endvidere fokus på, at skabe et lærings-

miljø med forskellige rum og værksteder, som tilgodeser alle børn. Her kommer fokus på aktiviteter 

og børneinitierede lege og ønsker - hvad der rører sig i børnegruppen og dermed tage et børneper-

spektiv.  

• Fx. Indianeruge: Bål, krea, tipi og udendørs aktiviteter. Gøre brug af hinandens kom-

petencer og derved skabe forskellige læringsmiljøer, hvor alle pædagoger har en 

rolle/er betydningsfuld for temaet/aktiviteten i SFO’en. 

 

Børnene kan bevæge, fordybe og udvikle sig frit i de forskellige rum i SFO’en. Vi observerer bør-

nene og deres bevægemønstre i de forskellige aktiviteter og læringsmiljøer. Vi skaber til- og fravalg 

via de rammer vi har sat. Vi har daglige refleksioner over egen praksis, så vi sikrer det bedst mulige 

grundlag for et godt læringsmiljø.  
 

 

 

Samarbejde med forældre om børns læring 

Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan I samarbejder 

med forældrene om børns læring. 

 

 

 

Hvordan samarbejder vi med forældrene om barnets og børnegruppens trivsel og læring? 

På Risingskolen har vi et formaliseret forældresamarbejde i form af intro- og dialogmøde for nye 

forældre samt årlige forældremøder og halvårlige skole-hjemsamtaler. 

Vi har også en række sociale arrangementer med forældredeltagelse f.eks. sommerfest og forældre-

kaffer i SFO’en. SFO-pædagogerne er ligeledes deltagende ved alle skolens sociale arrangementer 

med børn og forældre.   

Når børnene starter i SFO, tilstræber vi at møde forældrene med åbenhed og interesse. Forældrene 

bliver ved Forårs-SFO start inviteret til et dialogmøde, hvor forældrene opfordres til at italesætte 

deres ønsker og evt. bekymringer for deres barns skolestart. I den første tid i Forårs-SFO 
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prioriterer vi meget at have tid til snak om børnenes nye hverdag på Risingskolen og derigennem 

opbygge en tillidsfuld relation til forældrene.  

På Risingskolen ser vi forældre som en ressource, og vi tilstræber at møde forældrene med respekt 

for deres kulturelle baggrund og livssituation. Vi opfordrer til dialog omkring børnenes trivsel og 

læring.  

Vi prioriterer i SFO’en meget den “daglige” snak med forældre ved afhentning. I SFO’en har vi,  i 

modsætning til skolen, mulighed for en tættere og mere uformel relation. Det gør det muligt for os 

at videreformidle hændelser og evt. konflikter fra hele dagen. I praksis oplever vi, at det er gavn-

ligt, at vi er i løbende tæt kontakt med forældrene, især omkring børn i udsatte positioner. Forældre 

som ikke taler dansk, og børn som hentes i taxa, er dog en udfordring i dette samarbejde.  

Vi kommunikerer også meget skriftligt med forældrene i SFO’en i form af information, opslag og 

billeder. Nu på Aula. Ved et nyt skoleårs start udarbejdes en folder med årets planlagte temaer og 

aktiviteter.  

Pædagogerne i SFO’en er alle tilknyttet en klasse og en årgang og indgår i disse teams sammen 

med lærerne. Det er i samarbejde med disse teams, at pædagogen samarbejder og kommunikerer 

med forældrene. I disse teams kan der planlægges pædagogiske tiltag og evt. kontakt til eksterne 

samarbejdspartnere som familierådgiver, psykolog og sundhedsplejerske. 

Vi pædagoger i SFO’en har gode forudsætninger for at se barnets perspektiv i hele dets livssitua-

tion med hjem, skole og fritid, og vi kan drage nytte af et indgående kendskab til barnet og dets fa-

milie. 

SFO-pædagoger kender ofte børnene gennem flere år. Den tætte kontakt mellem pædagog og for-

ældre vil ændre karakter, efterhånden som børnene udvikler sig og bliver mere kompetente. Bør-

nene bliver mere selvhjulpne og mange børn får gå-hjem-tider og går selv hjem fra SFO’en. 
 

 

 

Børn i udsatte positioner 

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. 

 
 

 

Hvordan skaber vi et pædagogisk læringsmiljø, der tager højde for og involverer børn i 

udsatte positioner, så børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse fremmes? 

Børn i udsatte positioner skal opleve at have en god dag på trods af deres udfordringer. SFO’ens 

rammer skal tilgodese børn, som har brug for frie områder med bredere fysiske rammer og højt til 

loftet. Aktiviteter i SFO’en skal tilrettelægges ud fra, at alle børn kan deltage i det større fælles-

skab, uanset forudsætninger.  

 

I SFO’en skabes der mulighed for venskaber på tværs af kulturer, årgange og klasser, hvilket styr-

ker barnets individuelle relationer og sociale kompetencer til andre. Det er vigtigt for børn, at de er 

deltagende i det større fællesskab, da det medvirker til, at barnet får bedre sociale færdigheder og 

styrker deres fremadrettede trivsel. En måde pædagogen kan styrke et barns sociale kompetencer, 
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kan være at bruge de ekstra minutter på at få barnet ind i den aktivitet som barnet er udfordret i. 

Pædagogen skal være fleksibel og have øje for barnet, som er i en udsat position.  

 

Børn skal møde en positiv voksen, som kan hjælpe og støtte barnet ind i fællesskabet. Pædagogen 

har ansvar for at arbejde intensivt på en positiv og dannende relation, som skaber tryghed og moti-

vation hos barnet. Dette kræver, at pædagogen er anerkendende og ser, møder, forstår og accepte-

rer barnet. Pædagogen skal ligeledes have en narrativ tilgang og kunne være objektiv i sine vurde-

ringer. Refleksioner over praksis og relationer skal mødes af et fagligt og professionelt team, som 

støtter og vejleder.  

 

I skolen kan pædagogen understøtte børn i udsatte positioners læring ved bl.a. at have en særlig 

opmærksomhed på børn, som har brug for ekstra støtte. Ydermere skal pædagogens UUV-time in-

deholde elementer som anti-mobning og trivsel i klassen. Disse elementer medvirker til, at børn 

føler mestring af egne kompetencer., f.eks. gennem læring om konflikthåndtering.  
 

 

 

Sammenhængende læringsmiljøer 

Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan der 

tilrettelægges et pædagogisk læringsmiljø, der skaber sammenhæng 

mellem de forskellige pædagogiske tilbud. 

 
 

 

Hvordan tilrettelægger vi vores pædagogiske læringsmiljø, så det skaber sammenhæng 

mellem børnehus, Forårs SFO, indskoling, SFO, mellemtrin og SFO2? 
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Øvrige krav til indholdet i den pædagogiske 

læreplan 

 

Inddragelse af lokalsamfundet – den åbne skole 

Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan I inddrager lokalsamfundet i arbejdet med 

etablering af pædagogiske læringsmiljøer for børn. 

 

 

Hvordan inddrager vi lokalsamfundet i arbejdet med at skabe pædagogiske læringsmiljøer 

for børn? 

>Her skriver I korte retningsgivende refleksioner og eksempler.<  

 

 

Arbejdet med det fysiske, psykiske og æstetiske 
læringsmiljø 

Arbejdet med det fysiske, psykiske og æstetiske læringsmiljø skal integreres i det pædagogiske 

arbejde. 

Læringsmiljøet skal vurderes i et børneperspektiv, og børns oplevelser af læringsmiljøet skal ind-

drages under hensyntagen til børnenes alder og modenhed. 

 

 

Hvordan integrerer vi det fysiske, psykiske og æstetiske aspekt i det pædagogiske 

læringsmiljø? 

>Her skriver I korte retningsgivende refleksioner og eksempler.<  
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De seks læreplanstemaer 

 
 

 

Den pædagogiske læreplan skal udarbejdes med udgangspunkt i seks læreplanstemaer samt mål 

for sammenhængen mellem læringsmiljøet og børns læring. 

Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan det pædagogiske læringsmiljø under-

støtter børns brede læring inden for og på tværs af de seks læreplanstemaer. 

 

 

Alsidig personlig udvikling 

Alsidig personlig udvikling drejer sig om den stadige udvidelse af barnets 

erfaringsverden og deltagelsesmuligheder. Det forudsætter 

engagement, livsduelighed, gåpåmod og kompetencer til deltagelse. 

 
 

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 pædago-

giske 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. 

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø børnenes alsidige personlige 

udvikling? 

Herunder, hvordan vores pædagogiske læringsmiljø: 

▪ Understøtter de to pædagogiske mål for temaet Alsidig personlig udvikling  

▪ Tager udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag  

▪ Ses i samspil med de øvrige læreplanstemaer 

>Her skriver I korte retningsgivende refleksioner og eksempler.<  

  

https://arkiv.emu.dk/modul/den-styrkede-p%C3%A6dagogiske-l%C3%A6replan-%E2%80%93-rammer-og-indhold


 

Kilde: Hele materialet til brug for de pædagogiske læreplaner i SFO i Odense tager udgangspunkt i 

publikationerne til dagtilbud fra Danmarks Evalueringsinstitut og Børne- og Socialministeriet. Se her 

13 

 

 

Social udvikling 

Social udvikling er udvikling af sociale handlemuligheder og deltagelses-

former og foregår i sociale fællesskaber, hvor børnene kan opleve at 

høre til, og hvor de kan gøre sig erfaringer med selv at øve indflydelse 

og med at værdsætte forskellighed.  

Gennem relationer til andre udvikler børn empati og sociale relationer, 

og læringsmiljøet skal derfor understøtte børns opbygning af relationer til 

andre børn, det pædagogiske personale og til lokal- og nærmiljøet. 
 

 

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 res-

source, og som bidrager til demokratisk dannelse. 

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø børnenes sociale udvikling? 

Herunder, hvordan vores pædagogiske læringsmiljø: 

▪ Understøtter de to pædagogiske mål for temaet Social udvikling  

▪ Tager udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag  

▪ Ses i samspil med de øvrige læreplanstemaer 

>Her skriver I korte retningsgivende refleksioner og eksempler.<  
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Kommunikation og sprog 

Børns kommunikation og sprog tilegnes og udvikles i nære relationer 

med barnets forældre, i fællesskaber med andre børn og sammen med 

det pædagogiske personale.  

Det centrale for børns sprogtilegnelse er, at læringsmiljøet understøtter 

børns kommunikative og sproglige interaktioner med det pædagogiske 

personale. Det er ligeledes centralt, at det pædagogiske personale er 

bevidst om, at de fungerer som sproglige rollemodeller for børnene, og 

at børnene guides til at indgå i fællesskaber med andre børn. 

 

 

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. 

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø børnenes kommunikation og 

sprog? 

Herunder, hvordan vores pædagogiske læringsmiljø: 

▪ Understøtter de to pædagogiske mål for temaet Kommunikation og sprog  

▪ Tager udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag  

▪ Ses i samspil med de øvrige læreplanstemaer 

>Her skriver I korte retningsgivende refleksioner og eksempler.<  
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Krop, sanser og bevægelse 

Børn er i verden gennem kroppen, og når de støttes i at bruge, udfordre, 

eksperimentere, mærke og passe på kroppen lægges grundlaget for 

fysisk og mental trivsel.  

Kroppen er et stort og sammensat sansesystem, som udgør fundamen-

tet for erfaring, viden, følelsesmæssige og sociale processer, ligesom al 

kommunikation og relationsdannelse udgår fra kroppen.  

 

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 bevægelsesglæde 

både i ro og i aktivitet, så børnene bliver fortrolige med deres krop, herunder kropslige fornem-

melser, kroppens funktioner, sanser og forskellige former for bevægelse. 

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø udviklingen af børnenes krop, 

sanser og bevægelse? 

Herunder, hvordan vores pædagogiske læringsmiljø: 

▪ Understøtter de to pædagogiske mål for temaet Krop, sanser og bevægelse  

▪ Tager udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag  

▪ Ses i samspil med de øvrige læreplanstemaer 

>Her skriver I korte retningsgivende refleksioner og eksempler.<  
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Natur, udeliv og science 

Naturoplevelser har både en følelsesmæssig, en kropslig, en social samt 

en kognitiv dimension.  

Naturen er et rum, hvor børn kan eksperimentere og gøre sig de første 

erfaringer med naturvidenskabelige tænke- og analysemåder. Naturen 

er også grundlag for arbejdet med bæredygtighed og samspillet mellem 

menneske, samfund og natur.  

 

Pædagogiske mål for læreplanstemaet: 

1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn får konkrete erfaringer med naturen, 

som udvikler deres nysgerrighed og lyst til at udforske naturen, som giver mulighed for at opleve 

menneskets forbundethed med naturen, og som giver børnene en begyndende forståelse for betyd-

ningen af en bæredygtig udvikling. 

2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn aktivt observerer og undersøger natur-

fænomener i deres omverden, så de får erfaringer med at genkende og udtrykke sig om årsag, virk-

ning og sammenhænge, herunder en begyndende matematisk opmærksomhed. 

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø, at børnene gør sig erfaringer med 

natur, udeliv og science? 

Herunder, hvordan vores pædagogiske læringsmiljø: 

▪ Understøtter de to pædagogiske mål for temaet Natur, udeliv og science  

▪ Tager udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag  

▪ Ses i samspil med de øvrige læreplanstemaer 

>Her skriver I korte retningsgivende refleksioner og eksempler.<  
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Kultur, æstetik og fællesskab 

Kultur er en kunstnerisk, skabende kraft, der aktiverer børns sanser og 

følelser, ligesom det er kulturelle værdier, som børn tilegner sig i hver-

dagslivet.  

Gennem læringsmiljøer med fokus på kultur kan børn møde nye sider af 

sig selv, få mulighed for at udtrykke sig på mange forskellige måder og 

derigennem forstå deres omverden.  

 

Pædagogiske mål for læreplanstemaet: 

1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn indgår i ligeværdige og forskellige for-

mer 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 ople-

velser, både som tilskuere og aktive deltagere, som stimulerer børnenes engagement, fantasi, 

kreativitet og nysgerrighed, og at de får erfaringer med at anvende forskellige materialer, redskaber 

og medier. 

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø, at børnene gør sig erfaringer med 

kultur, æstetik og fællesskab? 

Herunder, hvordan vores pædagogiske læringsmiljø: 

▪ Understøtter de to pædagogiske mål for temaet Kultur, æstetik og fællesskab 

▪ Tager udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag  

▪ Ses i samspil med de øvrige læreplanstemaer 

>Her skriver I korte retningsgivende refleksioner og eksempler.<  
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Evalueringskultur 

 

 

Ledelsen er ansvarlig for at etablere en evalueringskultur, som skal udvikle og kvalificere det pæ-

dagogiske læringsmiljø. 

Ledelsen er ansvarlig for, at arbejdet med den pædagogiske læreplan evalueres mindst hvert 

andet år med henblik på at udvikle arbejdet. Evalueringen skal tage udgangspunkt i de pædago-

giske mål og herunder en vurdering af sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og 

børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse.  

Evalueringen skal offentliggøres. 

Ledelsen er ansvarlig for at sikre en løbende pædagogisk dokumentation af sammenhængen 

mellem det pædagogiske læringsmiljø og børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. Den 

pædagogiske dokumentation skal indgå i evalueringen. 
 

Det er ikke et lovkrav at beskrive dokumentations- og evalueringspraksis i den pædagogiske læreplan, 

men det kan være en fordel i udarbejdelsen af læreplanen at forholde sig til den løbende opfølgning og 

evaluering af indholdet i læreplanen. 

 

Hvordan skaber vi en evalueringskultur, som udvikler og kvalificerer vores pædagogiske 

læringsmiljø? 

Det vil sige, hvordan dokumenterer og evaluerer vi løbende vores pædagogiske arbejde, 

herunder sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og de tolv pædagogiske 

mål? 

Her kan I kort beskrive jeres arbejde med at etablere en evalueringskultur som en del af det daglige pæda-

gogiske arbejde. I kan fx beskrive, hvordan I arbejder systematisk med evaluering, om I arbejder med 

særlige metoder, om I arbejder eksperimenterende eller undersøgende med et særligt fokus, samt hvordan, 

hvor ofte og i hvilke fora I drøfter og reflekterer over jeres pædagogiske praksis mv. 

>Skriv her.<  
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Hvordan evaluerer vi arbejdet med den pædagogiske læreplan, som skal foretages mindst 

hvert andet år? 

Her kan I fx kort beskrive, hvordan evaluering af læreplanen kan ses i forhold til jeres evalueringskultur i 

hverdagen. 

>Skriv her.<  
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