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Den pædagogiske læreplan udgør rammen og den fælles retning for 
vores pædagogiske arbejde med børnenes trivsel, læring, udvikling og 
dannelse. Læreplanen er et levende dokument, som kort beskriver 
vores pædagogiske overvejelser og refleksioner med eksempler, der 
er retningsgivende for det daglige pædagogiske arbejde. 



 

2 

 

  
 
  



 

3 

Ramme for udarbejdelse af den 
pædagogiske læreplan 

 
 
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.  
Rammen for at udarbejde den pædagogiske læreplan 
er dagtilbudsloven og dens overordnede 
formålsbestemmelse samt den tilhørende bekendt-
gørelse. Loven og bekendtgørelsen er udfoldet i 
publikationen Den styrkede pædagogiske læreplan, 

Rammer og indhold. Publikationen samler og 
formidler alle relevante krav til arbejdet med den 
pædagogiske læreplan og er dermed en forudsætning 
for at udarbejde den pædagogiske læreplan. Derfor 
henvises der gennem skabelonen løbende til 
publikationen. På sidste side i skabelonen er der 
yderligere information om relevante 
inspirationsmaterialer.  
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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. 
 
Vi er en lille Rudolf Steiner børnehave, i hjertet af indre København. Vi bor i et gammelt byhus i Sankt Ger-
trudstræde, en lille ensrettet og rolig gade, som ligger lige ved Kultorvet og tæt ved Nørreport station. Vi har 
ikke vores egen have, men vi prøver at leve op til det lille fine ord, som har så stor betydning - børnehave – en 
slags have for børn, hvor tid og sted ind imellem ophører med at eksistere, hvor ”eventyret” er det daglige 
omdrejningspunkt - det eventyr som børnene selv skaber under den frie leg, eller det som den voksne skaber 
i den daglige eventyr fortællestund eller sangleg. 
Vi bor til leje i Andelsboligforeningen ”Sct. Gjertrud”, som også ejer huset, der støder op til vores og danner 
en lille gård. Lejemålet er på ca. 170 m² og indeholder et stort rum, som, med diverse lave vægge, inddeler 
rummet i garderobe, dukkekrog, købmandskrog, ”friareal” og køkken. Længere tilbage i lokalet er der toilet-
ter og kontor. Så børnehaven har mange små rum og kroge, selv om det er et´ stort lokale. 
Børnehaven er istandsat med naturvenlige og ugiftige materialer, f.eks. er væggene laseret med bivoksplante-
farver i pastelfarve-nuancer, hvilket giver en beroligende effekt på dem, der opholder sig i lokalet. Vi forsøger 
at gøre rummet så hyggeligt og hjemligt som muligt, og der er altid pyntet op efter årstiden. 
Vi kan dagligt høre og skimte Den kongelige livgarde, som marcherer forbi i den tilstødende gade på vej til 
Amalienborg slot. 
Vi bor tæt på byens parker Kongens have, Ørstedsparken, Botanisk have, Østre Anlæg. Dem besøger vi ofte. 
Hver dag hentes børnene på Hauser Plads lige rundt om hjørnet. Der er vores daglige legeplads. Vi tager i 
Hareskoven eller Dyrehaven hver fredag, det meste af året. 
Børnehavens åbningstid:  
Vi er en halvdagsbørnehave og har åbent fra kl. 7.15 – 15.15 
 
Børneantal:  
Vi har 24 børn i alderen ca. 3 – 6 år, som kommer fra alle dele af Københavns kommune, fra alle 
sociale lag og nationaliteter. 
  
 
Personale:  
Den faste personalegruppe består af 3 uddannede Steiner pædagoger, hvoraf den ene er leder. Der-
udover har vi næsten altid en elev fra Rudolf Steiner Børnehave Seminariet. 
 
En selvejende institution: 
Børnehaven er en selvejende institution med overenskomst med Københavns kommune, og derfor 
opkræver kommunen almindelige ½ dags-børnehavetakster.  Taksten er i øvrigt indtægtsbestemt 
og med søskenderabat. 
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Børnehavens historie: 
Børnehaven blev startet i 1972 som helt privat børnehave på initiativ af pædagog Jytte Nielson, 
samt Ruth og Ove Heinze. Børnehaven modtog intet tilskud fra det offentlige, så økonomien var 
yderst vanskelig. Indretningen var ligeledes meget spartansk og legetøj og andre beskæftigelses 
materiale måtte hentes i naturen og fra velvillige forældre mf. Ikke desto mindre var det pædagogi-
ske indhold, og den pædagogiske impuls vældig stor. I lokalet var også opstillet et stort flygel, hvor 
der ugentligt blev holdt koncert og holdt foredrag om Rudolf Steiners antroposofiske impulser. Ef-
ter nogle år blev det i 1987 muligt at lave overenskomst med Københavns kommune som en § 69 
institution. Dvs. fuld økonomisk dækning af børnehavens udgifter, på lige fod med kommunale in-
stitutioner. 
Pga. de forbedrede økonomiske vilkår blev det muligt at indrette børnehaven bedre hen af vejen. I 
1992 bevilgede kommunen en renovering af køkkenet, som herved blev flyttet ind i gruppelokalet. 
Kontoret blev placeret i det gamle køkken. Det var en vældig god indretning for hele det pædagogi-
ske arbejde, idet madlavningen har en central betydning. I det hele taget er der foretaget en del for-
bedringer; nyt loft med gipsplader, gulvet blev afhøvlet og væggene omkring dukkekrogen blev 
gjort lavere. Det medførte at der kom mere lys ind i lokalet, som kun har direkte sollys i vindues-
karmen to timer i sommertiden.  
 
Børnehavens målsætning. 
Børnehavens overordnede målsætning er, ud fra Rudolf Steiners pædagogiske impulser, at skabe et 
miljø omkring børnene, hvor det enkelte barn får muligheden for at udvikle de egenskaber, som det 
ud fra sit inderste væsen, skal bruge for at finde sin egen vej i livet. 
 
Rudolf Steiner har engang udtalt følgende: 
 
 “Al opdragelse er selvopdragelse. Vi er, som forældre og pædagoger,   
         egentlig kun omgivelserne for barnet, der opdrager sig selv. 
 Vores opgave er at skabe de gunstigste omgivelser, for at barnet kan  
 opdrage sig selv således, gennem os, som det gennem sin inderste 
 skæbne, må opdrage sig selv.” 
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Pædagogisk 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, 
udvikling og dannelse i alle dagtilbud i Danmark.”  

”De centrale elementer er:  
§ 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 star-

ten 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 udgangspunk-

tet 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.” 
 
”Loven fastsætter, at alle elementer i det fælles pædagogiske grundlag skal være udgangspunkt for 
arbejdet med den pædagogiske læreplan og dermed det pædagogiske arbejde med børns læring i 
dagtilbud.” 
 
”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 en god overgang til børnehaveklassen kan 
være mere til stede i nogle sammenhænge end andre.” 
 
Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 14 
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Børnesyn, Dannelse og børneperspektiv, 
Leg, Læring og Børnefællesskaber 
Først forholder I jer til de fem elementer:  

§ Børnesyn 
§ Dannelse og børneperspektiv 
§ Leg 
§ Læring  
§ Børnefællesskaber.  

I kan beskrive elementerne samlet eller hver for sig.  
 

De øvrige elementer i det pædagogiske grundlag skal ifølge loven fremgå særskilt af den 
pædagogiske læreplan. Disse elementer forholder I jer til lidt senere.  
Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 15 

 

Hvordan kommer de fem centrale elementer fra det fælles pædagogiske grundlag til udtryk hos 
os og bliver omsat i vores hverdag sammen med børnene? 
 
Vores arbejdsgrundlag. 
Rudolf Steiner kaldte sin livsfilosofi eller åndsvidenskab for antroposofi. Det kan oversættes til 
“menneskevisdom” eller “visdom om mennesket”. I denne indgår den opfattelsen, at mennesket 
er et legemligt, sjæleligt og åndeligt væsen.  
 
De pædagogiske principper. 
I det pædagogiske arbejde tages der sigte på både barnets legemlige, sjælelige og åndelige ud-
vikling, selv om barnet, i den første 7-års periode, primært er koncentreret om sin legemlige ud-
vikling. 
 
Børnesyn.  
For barnet i børnehavealderen er særlig 3 forhold væsentlige i denne forbindelse: 
  
 Barnet er et efterlignende væsen 
  Barnet er et sansende væsen 
  Barnet er et rytmisk væsen 
 
Alt hvad der foregår i børnehaven, tager hensyn til denne centrale opfattelse af det lille barns 
væsen. Barnet er ikke en lille voksen. Det er organiseret på en anderledes måde. Vi arbejder ud 
fra, at børnehavebarnet er et viljesvæsen, forstået på den måde, at når barnet står i en situation 
så handler det først, derefter føler det noget derved, og til sidst tænker det evt. over, hvad der 
skete. Alt efter alder og temperament.  For voksne forløber denne proces modsat, forhåbentlig. 
Vi tænker og overvejer, så føler vi efter og til sidst handler vi. Det er vigtigt at alle ansatte har 
gjort sig disse ting klart.  
 
Al skælden ud på børn, tager sit udgangspunkt i, at den voksne har glemt, at barnet ikke har 
samme mulighed for at gennemskue problemet eller situationen, som den voksne.  
De har endnu ikke redskaberne til det. Derfor er det også nødvendigt for barnet, at den voksne 
er tydelig i sin vejledning af barnet, så barnet hele tiden kan føle sig tryg. 
 
For at imødekomme barnet som viljesvæsen, arbejdes der ud fra følgende hoved-
punkter: 
 
Barnet er et efterlignende væsen. 
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Barnet fra 0-7 år lever sig ind i livet gennem efterligning af sine omgivelser. Det gælder 
det at blive et oprejst menneske, det gælder sproget, måden at forholde sig til andre 
mennesker på, måden at gribe og begribe verden på.  
Barnet efterligner både det fysiske og det sjælelig-åndelige i dets omgivelser. Og hvad 
det oplever her, præger sig for resten af livet ind i dets konstitution.    
 
Barnet er et sansende væsen. 
det lille barn er som et stort sanseorgan, og det kan ikke værge sig mod de indtryk, der kommer 
det i møde. Barnets sanseorganisation må derfor stimuleres på en måde, der tager sigte på den 
legemlige, sjælelige og åndelige udvikling i barnet. 
Gennem oplevelser i naturen, de fire elementer jord - vand - luft - ild, omgang med naturægte 
materialer, en biodynamisk eller økologisk kost mm. tilstræbes det, at give barnet så mange 
ægte sanseoplevelser som muligt. 
 
Barnet er et rytmisk væsen. 
Børnehaven har en fast daglig rytme, en fast ugerytme, samt en fast årsrytme, som så vidt mu-
ligt forsøges overholdt. Dette gør barnets hverdag genkendelig og det skaber tryghed for barnet.  
I den daglige rytme tages hensyn til både indendørs og udendørs gøremål, samt en veksling 
mellem indåndende- og udåndende aktiviteter. Med indåndende aktivitet menes situationer 
som sangleg og eventyr, altså aktivitet, hvor den voksne er den styrende og bibringer barnet en 
oplevelse, det kan tage ind i sig. En udåndende aktivitet er en aktivitet som barnet selv styrer 
f.eks. den frie leg inde og ude på legepladsen eller i skoven. Denne del af dagen forsøger de 
voksne at lade barnet udfordre verden mest muligt på egne præmisser. Her ånder barnet ud – 
det er ude i omgivelserne.  
Døgnrytmen er jo også i sig selv en ind- og udånding. 
I ugerytmen er det fredagen, hvor vi går i skoven, der er en udåndende aktivitet.  
I årsforløbet kan man se vinteren som den mere indåndende indadvendte periode og sommeren 
som den udåndende, udadvendte periode.  
 
Dannelse:  
 
Før barnet kan begynde at lære, skal det opleve nærvær og kontakt med voksne, som det har 
tillid til. Barnet har brug for at mærke de voksnes interesse og at de voksne lytter og indlever sig 
i dets behov. Når barnet har fået en tilknytning til de voksne og kan finde ro inde i sig selv, er 
det klar til at deltage i et fællesskab og lære nyt. Den tilknytning kan skabes, når pædagogerne 
er til stede som autentiske, tydelige mennesker, der er parate til at bruge, udtrykke og udvikle 
sig selv. 
 
Social dannelse sker gennem vores samværskultur, hvor alle deltager i og har betydning for fæl-
lesskabet. I garderoben og ved måltider lærer børnene at tage hensyn og vente på hinanden. I 
daglige sanglege lærer barnet både at være i centrum, og at lade andre være midtpunkt. I børne-
nes frie leg oplever de at skabe i fællesskab, og at der i fællesskabet er plads til den enkelte. Gen-
nem venskaber og konflikter lærer børnene sig selv og de andre at kende, og at sætte grænser og 
samarbejde.  
 
Kulturel dannelse sker gennem den måde hverdagslivet formes på og gennem 
de ting, handlinger og holdninger, som barnet omgives af. Vi lægger vægt på, at børnene er i en 
smuk æstetisk ramme; fx at bordet, vi spiser ved, er indbydende dækket med blomster, levende 
lys og opdækning foran hver plads, så barnet kan se, at lige her skal jeg sidde og spise. Rim og 
remser, sange, eventyrfortælling og årstidsfester henter kulturelt indhold ind i hverdagen med 
glæde og fantasi. Desuden lægger vi vægt på, at børnene lærer at holde af og føle respekt for na-
turen. 
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Moralsk dannelse sker i den daglige omgang med hinanden. Vi forventer, at alle behandler hin-
anden og tingene omkring os respektfuldt. Vi viser børnene, at der findes værdier, som det er 
værd at værne om. Børnene hører hver dag fortællinger, som inspirerer til at forstå verdens 
mangfoldighed og viser veje til at handle i livet. 
                         
Social, kulturel og moralsk dannelse handler om at lære respekt for sig selv, andre og sine omgi-
velser. Det ser vi som grundlæggende for at kunne agere som individ i et demokratisk samfund.  

 
Leg:  
Legen er barndommens sprog. Den fantasifulde leg skabes ud fra det, der er for hånden i kom-
bination med oplevelser, barnet har haft. I legen lever barnet det, som det møder omkring sig 
ved at efterligne og afprøve. 
                         
Jo simplere barnets legetøj er, jo bedre kan det udvikle sin fantasi; dukken skal både kunne 
være glad og ked af det, klodserne skal både kunne bruges til at bygge et slot og gøre det ud for 
tilskuere omkring en racerbane. I legen øver barnet sig hele tiden. Og i legen bearbejder barnet 
sine oplevelser og erfarer, at det er muligt at bruge sin fantasi til sammen andre børn at skabe et 
fælles univers, hvis rammer alle må indordne sig under og bidrage til. I den frie leg kan børnene 
lege alene eller med hinanden. Det vigtige er, at fantasien udfoldes og roller og begreber prøves 
af. Det bidrager til at skabe en social fleksibilitet i barnets indre. Den frie leg danner derfor ud-
gangspunkt for barnets individuelle, sociale og demokratiske dannelse. Vi lægger vægt på, at 
der er god tid til at lege, og at alle leger på mange måder. I dagtilbuddet skal der være plads til 
hurtigt løb, stille madlavningsleg i sandkassen, koncentreret opbygning af hule, omsorgsfuld 
pleje af dukken, voldsom kamp mod dragen osv. Vi opfordrer og inspirerer børnene til at lege 
med forskellige børn og at prøve forskellige roller i legene. Mens børnene leger, er pædagogerne 
optaget af hverdagens gøremål. De laver noget, der skal bruges i dagtilbuddet, og som børnene 
kan efterligne i leg eller deltage i som fx madlavning, ordne vasketøj, lave bål eller reparere le-
getøj. Samtidig er pædagogerne til stede og kan understøtte, gribe ind eller stimulere, når det er 
relevant. 
                         
Pædagogernes praktiske og fælles pædagogiske aktiviteter, fx ture i naturen, oprydning og hi-
storiefortælling bidrager til, at børnene får et fælles udgangspunkt, som de kan spejle og for-
vandle i legen. Det gør det lettere for dem at finde sammen om fælles leg.  
 
Læring:                                           
I Rudolf Steiner pædagogikken lægger vi vægt på, at barnet lærer at være i verden som sig selv. 
Det lærer barnet først og fremmest gennem leg og ved at blive mødt af tydelige, nære og om-
sorgsfulde pædagoger, som det kan efterligne. Derfor 
skal pædagogen være et forbillede i alt, hvad han eller hun gør fra modtagelsen af forælder og 
barn om morgenen til oprydning på legepladsen før lukketid. 
                         
Barnet vil gennem sin tid i dagtilbuddet lære at blive selvhjulpen ved fx af- og påklædning. Det 
vil lære sin krop at kende og udvikle sin grov- og finmotorik gennem alle dagens aktiviteter. I 
dagtilbuddet ønsker vi at bruge omgivelserne; ved at løbe i sand, klatre i træer, grave huller, 
save brænde, lytte til fuglene, undersøge dyrespor osv. skærpes børnenes opmærksomhed og 
motorik. 
                         
Forudsætningen for at det unge og voksne menneske kan tænke og agere kreativt og innovativt 
er, at det som barn stimuleres til at udvikle en rig indre billedverden. 
I en verden, hvor billedmedier fylder meget, møder barnet konstant færdige ydre billeder, som 
ikke stimulerer dets egen indre billeddannende aktivitet. Vi forsøger, særligt gennem fortælling 
og eventyr, at vise arketypiske kvaliteter, som kan inspirere børnene til at bruge deres fantasi og 
danne deres egne billeder. Ligesom børnene, uanset køn, deltager på lige fod i alle aktiviteter, 
og alle prøver rollerne som prinsesse, ridder eller heks. 
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Vi søger at udvikle barnets følelsesliv ved at understøtte det i at lytte til og udtrykke sig selv. 
Barnet udvikler sit sprog gennem samtale og fortælling, fri leg, sange, rim og remser. Barnet 
udvikler sine fysiske kompetencer gennem daglige gøremål som at tegne og male, feje, skrælle 
gulerødder, slæbe brænde. Op til årstidsfesterne deltager barnet i forberedelserne, hvor der fx 
til påskefesten skal sys kyllinger, og til lanternefesten skal laves lygter til levende lys. Barnet læ-
rer ved at prøve, fejle og prøve igen, indtil det lykkes. Pædagogen skal støtte barnet i at komme 
igennem processen, såvel ved at lære det håndværket som ved at træne tålmodighed, ihærdig-
hed og fordybelse.  
 
Børnefællesskaber:  
                            
Det er eksistentielt vigtigt, at barnet føler sig som en del af et fællesskab. Fra fødslen sker til-
knytningen til forældrene og den nære familie. Når barnet begynder i dagtilbud, skal det føle sig 
som en del af fællesskabet dér. Basis herfor er, at barnet føler tryghed ved pædagogerne og at 
det føler sig set og anerkendt, som den det er. 
                         
Børnenes fællesskab udvikles gennem leg, fælles aktiviteter og en oplevelse af at være i og bi-
drage til fællesskabet. I legen lærer børnene deres egne grænser og behov 
at kende, de afprøver forskellige roller og lærer af hinanden. Igennem aktiviteter som sangleg, 
dukketeater og årstidsfester får børnene en fælles fortælling, som bidrager til oplevelsen af at 
være del af fællesskabet. Gennem disse aktiviteter lærer børnene desuden som gruppe at vente 
og at lytte til og lade sig inspirere af hinanden og pædagogerne. Alle hverdagens gentagne akti-
viteter som måltider, af- og påklædning og ture ud af huset er med til at styrke oplevelsen af at 
være en gruppe, der venter på og tager hensyn til hinanden. 
                         
Pædagogens opgave er at sikre, at alle børn er en del af fællesskabet og at være opmærksom på, 
at det er muligt at tage del på forskellige måder. Der vil i mange børnegrupper være børn med 
særlige udfordringer og behov, det kan styrke de andre børns kompetencer i forhold til at 
rumme forskellighed. 
                         
En forudsætning for, at barnet kan føle sig som en del af fællesskabet er, at det faktisk er til 
stede. Børn, som jævnligt er væk eller først kommer, når dagen er i gang, kommer let på overar-
bejde, når de skal finde ind i børnefællesskabet og hverdagens rytme. Dog kan særligt det lille 
barn have brug for en fridag. 
 
De daglige strukturerede fælles aktiviteter i Rudolf Steiner dagtilbuddet gør det naturligt, at alle 
deltager i og bidrager til fællesskabet. Det betyder, at det barn, der har svært ved at deltage i fx 
en maleaktivitet eller fælles gåtur, vil blive hjulpet til at komme ind i fællesskabet. Jo ældre bar-
net er, jo større forventninger kan pædagogerne have til, at barnet kan mærke og forholde sig til 
egne og andres behov og til, at det kan bidrage til fællesskabet.                         
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Pædagogisk læringsmiljø 
 

 

 

 

Hvordan skaber vi hele dagen et pædagogisk læringsmiljø, der giver alle børn mulig-
hed for at trives, lære, udvikle sig og dannes? 
 

 

 
Samarbejde med forældre om børns læring 
 

 
 

 

Hvordan samarbejder vi med forældrene om barnets og børnegruppens trivsel og 
læring? 
 
Forældresamarbejde/Samarbejde med forældre om børns læring:  
 
I Rudolf Steiner dagtilbud tilstræber vi, at barnet oplever, at der er sammenhæng mellem fami-
lien hjemme og fællesskabet i dagtilbuddet. Barnet skal opleve, at de voksne gensidigt respekte-
rer og viser imødekommenhed i forhold til hinanden. 
                         
I mange Rudolf Steiner dagtilbud bidrager forældre til at vedligeholde hus og have på arbejds-
dage, ligesom de – hvis rammerne tillader det – inviteres med til årstids- fester. Her møder for-
ældrene ikke blot pædagogerne, men også hinanden og dagtilbuddets øvrige børn, så de kom-
mer tættere på de mennesker og oplevelser, der er vigtige i deres barns hverdag. Sådanne arran-
gementer bidrager til at barnet oplever sammenhæng mellem familie og dagtilbud, og at foræl-
drene føler medansvar for dagtilbuddet. 
                         
Forældresamarbejdet sker også i forældrebestyrelsen, på forældremøder og ved individuelle 
samtaler. Pædagogikken i et Rudolf Steiner dagtilbud bygger på dag- tilbuddets pædagogiske 
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grundlag og læreplan, og pædagogerne er åbne for at orientere om pædagogikken og drøfte den 
pædagogiske praksis. 

                         
I samtaler mellem forældre og pædagoger ved barnets optagelse og ved møder om barnets triv-
sel og udvikling sker en vigtig udveksling af erfaringer omkring barnet. Pædagogerne søger ind-
sigt i og forståelse for barnets hjemlige forhold for at kunne hjælpe barnet og rådgive foræl-
drene. Gennem samtale kan opnås større forståelse for barnets og fællesskabets behov. En til-
lidsfuld udveksling mellem forældre og pædagoger er en forudsætning for, at de sammen kan 
skabe en tryg ramme omkring barnets liv i dagtilbuddet og hjemme. Dette samarbejde er sær-
ligt vigtigt i perioder, hvor barnet af den ene eller anden grund er udsat og har brug for særlig 
omsorg.  

 
 

 

Børn i udsatte positioner 
 
 

 
 

 

Hvordan skaber vi et pædagogisk læringsmiljø, der tager højde for og involverer 
børn i udsatte positioner, så børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse 
fremmes? 
 
Udsatte børn/Børn i udsatte positioner:  
                     
Børn kan være fysisk, følelsesmæssigt og socialt udsatte. Nogle børn har et handicap, andre mang-
ler omsorg og stimulation eller ro og overskuelighed. Mange børn savner tydelige voksne, som tør 
vise vejen og skabe rammer omkring barnets dagligdag. 
                         
En forudsætning for at få øje på det udsatte barn er, at pædagogen hver dag ser og forholder sig 
individuelt til hvert enkelt barn. I et Rudolf Steiner dagtilbud bliver børn og forældre hver morgen 
mødt af en pædagog, som tager imod og siger velkommen til en ny dag. I dette møde søger pæda-
gogen at fornemme barnets tilstand, og så bruge den fornemmelse til at støtte barnet i løbet af da-
gen. 
                         
Gennem de daglige aktiviteter kan pædagogerne iagttage, hvornår og hvordan det enkelte barn er 
udfordret og tilgodese barnets behov ved at tilpasse dagens aktiviteter. Måske har det udsatte 
barn behov for at sidde ved siden af en voksen ved måltidet eller brug for at blive ledt ind i legen 
med en voksens hjælp. 
                         
Barnets leg afspejler det, som har gjort indtryk og lever i barnets følelsesliv. Derfor kan pædago-
gen ved at iagttage barnets leg se, hvad det er optaget af, og om det er fastlåst i noget, som det skal 
have hjælp til at forløse. Fx kan det meget urolige barn inviteres med til at stable brænde eller lave 
bål, mens det utrygge barn kan støttes ved, at pædagogerne skaber overskuelige rammer med en-
til-en kontakt, fx omkring borddækning, hvor barnet i begyndelsen hjælper en voksen og senere 
kan dække bord med et andet barn.  
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Det er vigtigt at pleje tilknytningen mellem det udsatte barn og en voksen, som det særligt holder 
af. Det skaber grundlag for, at barnet senere kan åbne sig mod flere relationer. Ligeledes er sam-
arbejde med forældre særligt vigtigt når det udsatte barns udvikling skal understøttes. Derfor sø-
ger vi at inddrage dem og lytte til deres erfaringer og ideer i forhold til barnets vanskeligheder. 
                         
På personalemøder, hvor vi evaluerer vores pædagogiske praksis, inddrager vi både pædagogers 
og forældres observationer af barnet. Er der tale om mere vedvarende problemer, så vil fagperso-
ner såsom psykologer, sprogkonsulenter eller andre, fx antroposofiske læger og terapeuter blive 
involveret.  
 
 
 
 

 

Sammenhæng til børnehaveklassen 
 
 

 
 

 

Hvordan tilrettelægger vi vores pædagogiske læringsmiljø for de ældste børn, så det 
skaber sammenhæng til børnehaveklassen?  
 
Overgange/Sammenhæng til børnehaveklassen: 
 
Når et barn begynder en hverdag i et Rudolf Steiner dagtilbud vil der typisk være en samtale med 
forældrene og pædagogerne, som skal passe barnet. Her fortæller forældrene om deres barn, og 
der laves praktiske aftaler om, hvordan den første 
tid forløber, indtil barnet kan være alene i dagtilbud. Der vil almindeligvis også have været en op-
tagelsessamtale, hvor forældrene er blevet orienteret om pædagogikken og om samarbejdet mel-
lem hjem og dagtilbud. 
                         
I barnets første tid arbejder de voksne med at skabe en relation til barnet, så det føler sig trygt og 
velkommen det nye sted. Målet er, at forældrene trygt kan overdrage ansvaret for deres barn til 
pædagogerne. 
                         
Skiftet fra dagtilbud til skole er en stor overgang for barnet og for familien. Pædagogikken i et Ru-
dolf Steiner dagtilbud er med at gøre børnene klar til at modtage undervisning og færdes i det 
større miljø skolen udgør. Et barn, som kommer fra et Rudolf Steiner dagtilbud vil almindeligvis 
være god til at lytte, kunne indgå i fællesskaber, være selvhjulpen, nysgerrig, hjælpsom og god til 
at koncentrere sig. 
                         
Det sidste år før skolestart er der særlig opmærksomhed på at følge barnets udvikling mod at være 
klar til at forlade den trygge ramme i børnehaven og begynde en 
ny fase af sit liv i skolen. Det gælder særligt i forhold til, om barnet er modnet følelsesmæssigt til 
at kunne stå alene uden voksenstøtte i en større gruppe børn, og at det har ro nok til at være stille i 
længere tid og samle sig om fx at modtage en besked. 
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Pædagogernes iagttagelse af barnet og tilrettelæggelse af barnets læringsmiljø vil have fokus på, at 
det udvikler en tilstrækkelig modenhed til at kunne begynde i skole. 
                         
Der er meget forskellig praksis mht at sikre en god overgang fra børnehave til skoleliv, eftersom 
børn fra Rudolf Steiner dagtilbud kommer i skole mange forskellige steder.  
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Øvrige krav til indholdet i den 
pædagogiske læreplan 

 

Inddragelse af lokalsamfundet 
 

 

 

Hvordan inddrager vi lokalsamfundet i arbejdet med at skabe pædagogiske lærings-
miljøer for børn? 
 
I vores børnehave bliver lokalsamfundet i høj grad prioriteret og inddraget i det pædagogiske læ-
ringsmiljø. Børnehaven er placeret i hjertet af København, hvor vi på ugentligt basis benytter Kon-
gens Have, her ser vi b.la Marionetteater i sommerhalvåret, ser og snakker om haven, slottet, 
voldgraven, gartneren, soldaterne og meget andet, hvad der rør sig den pågældende dag. Ved høj-
tider besøger vi kirker i vores nærområde, herunder bl.a. Vor Frue kirke, (ikke færdig) 
 

 

 
Arbejdet med det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø 
 

 

 

Hvordan integrerer vi det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø i det 
pædagogiske læringsmiljø? 
 
Æstetisk: Som nævnt tidligere, er det lille børnehavebarn et stort sansende væsen, der ikke kan værge sig 
mod de indtryk, der kommer det i møde. Vores pædagogiske læringsmiljø må derfor stimulere børnene, så 
det tager sigte på den legemlige, sjælelige og åndelige udvikling. Derfor går vi ekstremt meget op i vores 
æstetiske miljø i børnehaven, således at børnene kan tilegne sig lovmæssigheder og viden via de sansende 
indtryk. Her i Sankt Gertrud Børnehave, og generelt i alle Steiner institutioner, er alt hvad vi foretager os i 
løbet af en dagsrytme udført ud fra største kvalitet og æstetiske præcision. Det er lige fra de helt blivende 
omgivelser som væggene, der er malet i plantefarve, som er laseres på. Dette giver en transparent blid farve, 
med et mildt og sanseligt udtryk. Farverne på væggene er nøje udvalgt, så det netop passer til det lille bør-
nehavebarns sanseorgan, her findes ingen hvide eller sorte farver i børnehaven. Vores udsmykning i børne-
haven udgør også et æstetisk grundlag, dette i form af årstidsrelateret pynt og blomster som pynter og fry-
der året rundt. Derudover værner vi meget over børnehavens æstetiske udtryk i form af legetøj, ryddelighed, 
hjemlig atmosfære og farvekoordineret materialer.  
 
Hver onsdag maler vi med børnene, det foregår vådt i vådt, som er akvarelmalingsprincip, her maler bør-
nene med to farver ad gangen som er årstidsrelateret. Vi fortæller også dagligt eventyr til børnene, som er 
en kulturel æstetisk stund, hvor de voksne fortæller et årstidsrelateret eventyr, som fordrer børnene i billed-
dannelse, som er hele børns grundlag for en videre sund udvikling.  
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Vi ser også marionetteater flere gange om året, både i Kongens Have, men også på Rudolf Steiner Børne-
have seminarium, hvor (ikke færdig)  
 
Kulturel: Vi er er by-børnehave, som er placeret i hjertet af København, og er derfor også placeret i centrum 
af kulturelle indtryk. Vores pædagogiske læringsmiljø understøtter derfor børnene ved at dagligt benytter  
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De seks læreplanstemaer 

 
 

 

 
 

 

Alsidig personlig udvikling 
 

 
 

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 ud-
vikler 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. 

 

  



 

18 

 

 

Social udvikling 
”Social udvikling er udvikling af sociale handlemuligheder og deltagel-
sesformer 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, til det pædagogiske personale, til lokal- og nærmiljøet, til 
aktiviteter, ting, legetøj m.m.” 
 

 

 

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. 

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. 
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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 be-
vidst 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. 

 

Sprog og kommunikation  
 
Efterligning 
Barnet lærer sproget og måden at kommunikere på gennem efterligning, og det grundlægger denne 
evne i de første 7 år. Det er en del af Steinerpædagogikken at arbejde meget bevidst med at give 
hvert barn et rigt og nuanceret sprog, samt mod til at udtrykke det. 
 
Den voksnes rolle som forbillede for barnet er noget centralt i vores pædagogik, og vi stræber efter 
at være omhyggelig med vores sprog i samtale med både børn og voksne.  
 
Men også vores kropssprog er af stor betydning. Ofte fortæller det meget bedre end ord, hvad me-
ningen bag det hele er. Der kan meget let opstå sprogforvirring hos det lille barn, hvis de voksne 
siger et med ordene og kroppen viser noget andet. Der må på alle måder være tydelighed omkring 
det opvoksende barn. Derfor er ironi også af det onde overfor denne aldersgruppe. 
 
Gennem eventyrfortælling kommer barnet daglig i kontakt med et rytmisk, musikalsk og billedrigt 
sprog. Eftersom samme eventyr fortælles mange dage i træk, kan barnet tage sproget til sig, samti-
dig med at det skaber sine egne indre billeder. Nye ubekendte ord og ordbilleder kommer på denne 
måde til barnet. Pædagogen har ingen bog til oplæsning, men har lært eventyret udenad, hvilket 
giver en helt anden sproglig formidling til barnet. 
 
Barnets stærke indlevelse i eventyrets sprog viser sig, når de selv leger eller laver dukkespil eller 
fortæller små historier.  
 
Indlevelsen kommer også tydeligt frem, når barnet ind i mellem er med til at opføre eventyret, 
mens den voksne fortæller. Det kan ske i form af enkelte ”dramatiseringer” af et eventyr som er 
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velkendt for barnet. Pædagogen og børnene ”gør” eventyret sammen som en fælles oplevelse, helt 
uden præstationskrav og mere som en fælles ”aftalt” rolleleg. Når der er direkte tale i eventyret ta-
ler barnet, hvis det er trygt og kender eventyret, ellers taler den voksne bare. 
 
I eventyrene findes ofte gentagelser, ordlege og remser som vækker glæde og sproglig interesse hos 
barnet.  
 
Den ældste, som holdt en stav i hånden og styrede ilden, vendte sig om mod Hans og spurgte:     
   “Kender du os?”. “Det tror jeg nok”, svarede Hans, for han mente, det måtte være de 12  
   måneder. “Sig frem da”, sagde December. Og Hans svarede, som Bedstefar havde lært ham: 
 
 
 Januar har isskæg. 
 Februar har kulde. 
 Marts bringer tøvejr. 
 April bringer grøde. 
 Maj giver grønne træer. 
  Juni gir´ os blomster. 
 Juli bringer strå. 
 August bringer korn. 
 September har æbler. 
 Oktober har pærer. 
 November er tåge. 
 December er Jul. 
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  Eller fra remseeventyret om pandekagen der løb væk: 
  
 ”Næ, tak”, sagde pandekagen,  
 ”når jeg er løbet fra kone Krone,  
 bedstefar og syv sultne skrigeunger, 
 fra mand Brand, høne Pøne, hane Pane, ande Vande  
 og gåse Våse, så kan jeg vel også løbe fra dig gase Vase”,  
 sagde pandekagen og trillede så hurtigt den kunne. 
 
I den daglige sangleg indlever barnet sig i sproget gennem sangen, bevægelsen og glæden ved disse, 
og på denne måde bliver hele kroppen både modtager og formidler af sproget. Barnets oplevelse af 
verden udvides på en kreativ måde, idet sange, rim og remser fortæller om alt mellem himmel og  
jord.  
 
Også den ugentlige eurytmi bidrager til barnets sprogindlevelse gennem remser og små fortællin-
ger ledsaget af bevægelser til vokaler og konsonanter.  
 
I den frie leg har barnet rige muligheder for at øve kommunikation og socialt samvær med børn og 
voksne. Som voksne prøver vi at være lyttende overfor barnet; at møde barnet hvor det er.  
De voksne forsøger at tale til barnet i et præcist og klart sprog, så barnet kan føle sig tryg. Vi prøver 
guide dem ved at sige, hvad de må eller skal, i stedet for at sige det, de ikke må eller skal. Der op-
står megen sprogforvirring for barnet, når de voksne taler i negationer. F.eks.: ”Du må ikke løbe 
herinde”. - Barnet hører slet ikke ordet: ikke. De hører det´, der er handlingen i sætningen, altså: 
”du må løbe”. Derfor bør man, hvis man vil opnå at barnet modtager budskabet, omformulere sæt-
ningen til: ”Du skal gå herinde” eller ”Du må løbe når du kommer over på legepladsen”. 
 
Når et barn endnu ikke mestrer sproget og bruger ordene forkert, korrigeres det på nænsom måde 
ved gentagelse. F.eks.: ”jeg har baget en bolle!” – ”Neej, har du bagt en bolle?” Derved hører barnet 
det rigtige ord uden at føle sig irettesat eller, at det har gjort noget forkert. 
 
Indenfor Steiner pædagogikken har vi, udover at henvise til en almindelig talepædagog, også mu-
lighed for at henvise et barn til en uddannet sprogformer, i tilfælde hvor et barn har svagheder med 
sprog og tale.  
  
 
 

Krop, sanser og bevægelse 
”Børn er i verden gennem kroppen, og når de støttes i at bruge, udfordre, 
eksperimentere, mærke og passe på kroppen – gennem ro og bevægelse 
– lægges grundlaget for fysisk og psykisk trivsel.  
Kroppen er et stort og sammensat sansesystem, som udgør fundamentet 
for erfaring, viden, følelsesmæssige og sociale processer, ligesom al kom-
munikation 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 fornemmelser, kroppens 
funktioner, sanser og forskellige former for bevægelse. 



 

22 

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. 
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Natur, udeliv og science 
”Naturoplevelser i barndommen har både en følelsesmæssig, en kropslig, 
en social og en kognitiv dimension.  
Naturen er et rum, hvor børn kan eksperimentere og gøre sig de første 
erfaringer med naturvidenskabelige tænke- og analysemåder. Men 
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 børnene mulighed for at opleve 
menneskets forbundethed med naturen, og som giver børnene en begyndende forståelse for betydnin-
gen af en bæredygtig udvikling. 

2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn aktivt observerer og undersøger naturfæno-
mener i deres omverden, så børnene får erfaringer med at genkende og udtrykke sig om årsag, virkning 
og sammenhænge, herunder en begyndende matematisk opmærksomhed. 

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø, at børnene gør sig erfarin-
ger 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. 

 
Naturen og naturfænomenerne 
 
Det er børnehavens målsætning, at respektere barnets eget forhold til naturen i stedet for at på-
føre dem de voksnes naturvidenskabelige viden, som vi oplever hører til på et senere tidspunkt. Vi 
mener, det blokerer for udviklingen af barnets fantasi og indlevelse i verden på deres egne præ-
misser. Den naturvidenskabelige side af naturen kan de snildt tilegne sig hen ad vejen – dens tid 
kommer naturligt ind i barnets liv senere. 
 
Først gribe – senere begribe 
Det er på dette alderstrin ikke vigtigt, om en edderkop har 6 eller 8 ben. Det vigtige er, at barnet 
ud fra sig selv tilegner sig naturens lovmæssigheder og fænomener, gennem at sanse og opleve 
dem på egen krop og derved komme frem til en ”barnlig” erkendelse af sammenhængene.  
Disse ”aha”-oplevelser er meget vigtige for barnet og danner et godt grundlag for senere i skoleti-
den, at nå frem til en bevidst erkendelse gennem naturvidenskaben.  
Det, der er vigtigt for børnehavebarnet, er opøvelsen af deres evne til at danne billeder på begre-
berne i denne verden, mere end at få eksakt paratviden om alt muligt. Derved kan vi bidrage til at 
samfundet befolkes med kreativt tænkende mennesker. 
 
Ud af storbyen 
Vi lægger stor vægt på, at børnene kommer ud af storbyen, ud i skoven, mindst en gang om ugen, 
fra begyndelsen af marts til slutningen af november. 
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Hermed får de en væsentlig oplevelse af naturen, der begynder at vågne op, vokser, modnes og 
igen går på hæld. Kort sagt årstidernes skiften. 
I de kolde måneder er det ofte Hareskoven, vi tager ud i. Senere bliver det Dyrehaven, Charlotten-
lund skov og evt. strand.  
 
Skoven har legetøjet 
Vi medbringer ingen former for legetøj, da vi ønsker, at børnene får mulighed for at lege med det, 
som naturen kan frembringe. Derigennem kan deres fantasi og initiativ udvikles. Vi medbringer 
dog dolke, save og snor, og ud fra dette kan vi lave fiskestænger, buer og pile, små træfigurer, 
smukke snittede pind, trappestiger o. lign.  
 
Når vi ankommer med toget, prioriterer vi, at børnene kommer ud på en gåtur på ca. 1 km. Det er 
vigtigt og godt for deres viljesliv at få brugt hele kroppen og specielt benene, samtidig med at de 
får en masse oplevelser gennem deres sanser. Alt for mange børn får i dag ikke mulighed for at gå 
til og fra børnehave eller skole.  
 
Vores børnehave ligger som sagt i hjertet af København, hvilket lægger en del begrænsninger på 
børnenes udfoldelsesmuligheder og oplevelser.  
I skoven er situationen en ganske anden. Her er der ”ubegrænset” plads til alle, og man behøver 
ikke at skulle passe på trafikken. 
 
På skovturene har vi mulighed for, at lade børnene opleve de fire elementer: 
 

Jord – vand – ild – luft 
  
Det er noget grundlæggende i Steinerpædagogikken, at børnene bringes i samklang med de fire 
naturelementer, idet barnet herigennem kommer til en oplevelse af de jordiske forhold. Og dette 
er meget vigtigt, inden man starter på at bebyrde sanserne med den fiktive verden som fjernsyn, 
computer, videospil. 
 
Forståelsen af den fysiske verden kommer til barnet, når det får lov til at være i naturen eller får 
lov til at være omgivet af naturmaterialer.  
 
Naturens lovmæssigheder får børnene ”ind under huden”, når de graver i jorden, piller den ud af 
rødderne i et væltet træ, klatrer og balancerer på grene og stammer, hopper ned i grøfter og arbej-
der sig op igen, leger med vand i bække og vandpytter, laver mudderkager, hopper i blade eller ka-
ster dem op i vinden. 
 
Ind i mellem tænder vi bål, og det er noget børnene er rigtig glade for. Så hjælper alle til med at 
samle brænde, opleve den levende røg og varmen fra bålet, samt det smukke syn, når flammerne 
danser. 
 
Gennem de skiftende vejrforhold oplever børnene blæsten, der suser hen over trækronerne, hvirv-
ler bladene op, isner deres kinder om efteråret eller køler kroppen behageligt en varm sommer-
dag. 
 
Vi satser på skovturene uanset vejret, således at børnene oplever både regn, tåge, sne og hagl, 
blæst, sol, tørke, himlens forskellige farver osv. 
 
Vi bringer også naturen med hjem i børnehaven i form af spændende træstykker, grene, blomster, 
sten, mos, kastanjer, kogler osv. Alt dette indgår senere i børnenes leg eller som pynt. 
 
To gange årligt drager hele børnehaven med forældre på bondegårdstur. Det er en anden slags op-
levelse af naturen. Her er det samspillet mellem mennesker, dyr og natur for at skaffe os mad på 



 

25 

bordet. Og børnene får rig mulighed for at komme tæt på dyr og planter. Vi klapper de små kalve, 
får lov at ride på arbejdshesten eller grisene. Vi sætter porrer i jorden eller luger løgene om for-
året, og trækker gulerødder op af jorden om efteråret og smager på dem. Vi får duften fra høet el-
ler møddingen i næsen; alle sanser bliver aktiveret på sådan en tur. Hjemme i børnehaven inddra-
ges det høstede korn og grønsager i forberedelserne til høstfesten. Men bondemand Henriks grøn-
sager og brød kommer resten af året til børnehaven og er en del af den mad vi daglig spiser, så 
børnene kender ”vejen fra jord til bord”.  
 
Naturens gang kan også ses i børnehaven gennem den måde, vi pynter op på, og de små landska-
ber i vinduer og på årstidsbordet er altid i samklang med årstiden. 
 
Sanglege og eventyr relaterer så vidt muligt også til årstiden. 
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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 
forstå deres omverden.” 
Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 46-47 

 

 

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. 

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. 

 
Kulturelle udtryksformer og værdier 
 
I vores børnehave forholder vi os til begrebet ud fra holdningen om, at alle mennesker på denne 
jord er ligeværdig uanset, hvordan de ser ud, hvor de kommer fra, hvad de spiser, hvilken status de 
har, hvilket køn, alder, race osv. Det er budskabet i den danske lovgivning og det kristne menne-
skesyn, som vores samfund bygger på.  
Det er en kulturarv, som videreformidles til næste generation gennem den måde, børnene ser os 
behandle andre mennesker på.  
Der er mange kulturer omkring os, og vi forholder os til dem efterhånden, som vi møder dem. 
Børn er fordomsfrie væsner, så længe de voksne omkring dem behandler andre med respekt. Hvis 
der opstår nedladende reaktioner hos barnet, er det naturligt at gribe ind og tale med barnet om 
det, på en måde det kan forholde sig til ud fra dets alder. 
 
Vi har ofte børn fra andre europæiske lande, og på nær sproget er der jo ikke den store forskel. 
Men det giver anledning til at finde forskelligt fra deres kultur, som vi har kunnet trække frem som 
noget sjovt og dejligt. Børnene har ofte sange med sig, som vi kan lære, og vi har også selv en del 
sange og remser på især engelsk og tysk. Ind imellem modtager vi også børn af meget anderledes 
herkomst, og når det sker, har det været et dejligt islæt. 
Men ”kulturelle udtryksformer og værdier” omfatter meget andet end andre folkeslag, andre religi-
oner osv.. Det omhandler også anderledes kulturer inden for vores ”normale” danske kultur. Vi ser 
det som vores opgave at formidle de forskellige kulturer omkring barnet på en så enkel og gennem-
skuelig måde som muligt.  



 

27 

 
Diverse kulturer i vores børnehave: 

• Årstidsfestkultur 
• Madkultur  
• Eventyrfortællingskultur 
• Børnekultur (legekultur, kulturen omkring de store børn) 
• Bondegårds- og arbejdskultur sammen med forældrene. 

 
Årstidsfesterne, som der kan læses om i Årsplanens 1. del, er et kulturelt islæt i børnehavens liv. 
De fleste har en sammenhæng med de kristne højtider, gamle europæiske traditioner, eller de er 
helt nye fester på baggrund af Rudolf Steiner pædagogikken. 
Alle festerne har et fysisk, et sjæleligt og et åndeligt islæt.  Det åndelige i form af baggrunden for 
festen, og det vi som voksne arbejder med på tankeplan. Det sjælelige i form af den glæde og for-
ventning børnene har til festerne, og det fysiske i form af det vi gør. 
Forberedelserne og selve festerne er noget meget centralt for både børn og voksne. Det er aktivite-
ter, vi samles og glædes ved gennem hele året. De er perlerne på snoren, der bærer hele året. De er 
det evigt tilbagevendende og det, som børnene ser frem til med store forventninger. 
 
Madkultur 
Vi anser det for vigtigt, at børnene hovedsagelig ernæres af de grønsager, korn og frugt, som kan 
dyrkes her i landet. Herunder også mælkeprodukter. Desuden skal kvaliteten være den bedst mu-
lige, altså biodynamisk når det lader sig gøre og ellers økologisk. Maden er altid vegetarisk, hvilket 
skyldes, ifølge vores overbevisning, at børn i denne alder ikke behøver så meget kød. Det er så op 
til forældrene at vurdere, hvor meget deres børn skal have derhjemme. For øvrigt har vi en del ve-
getarfamilier. Maden bliver tilvirket så tæt på børnene som muligt, og de kan deltage, hvis de har 
lyst. Maden er for det meste varm. Se madplan i 1. del af årsplanen. 
 
Der er stor respekt omkring maden, og madmor er en vigtig person i børnehaven. Den måde, 
hvorpå hun omgås råvarerne, har betydning for barnets respekt for både maden og hendes ar-
bejde. Det er også hende, der dækker bordene hver dag med et par af børnene. 
 
Selve måltidet indtages i en rolig atmosfære og indledes med at tænde stearinlys og synge mads-
ang. Vi afslutter også måltidet med en ”tak for mad” sang. Børnene får på skift lov til at bære ud af 
bordet. 
Eksempler på madsangene: 
 
Jorden har os brødet givet, Tak for mad 
Solen har det skænket livet. Tak og velbekomme. 
Kære jord, kære sol, Det var godt, 
Takken i vort hjerte bor. Tallerknerne blev tomme 
Velsignet være maden Tak for mad. 
 
Eventyrfortælling 
Se venligst 1. del af årsplanen, hvor det er omtalt. 
 
Børnekulturen 
Legen:  
Vi arbejder bevidst på at udvikle og fremme børnenes evne til leg. Her tænkes især på fantasile-
gene eller rollelegene, hvor børnene kan fordybe sig. 
Disse lege er i høj grad med til at gøre børnene til sociale væsner, og er med til at udvikle børnenes 
evne til at tage initiativ og blive selvstændige. Gennem fordybelsen i leg opnår barnet også evnen 
til at aktivere sig selv og blive uafhængig af den voksnes aktivering. Dette er vigtigt at ”øve” på 
nogle tidspunkter af dagen. Andre tidspunkter er det vigtigt at lære at kunne følge en voksen fx i 
sanglegen. 
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Vi blander os ikke mere end højst nødvendigt i den frie leg. 
 

Kulturen omkring de store børn: 
Vi anbefaler altid forældrene at lade deres børn blive i børnehaven i børnehaveklasse året, hos os 
kaldet ”kongeåret”. (se årsplanen 1. del side 26). 
 
I dette sidste år har de en særlig status. De er i høj grad formidlere af børnehavens kultur til de 
mindre børn. De sætter en ære i at kunne hjælpe på mange planer, og rigtig dejligt er det, når de 
voksne har glemt teksten til en sangleg. 
 
De får også lov til en del ting, som de mindre må vente med. Det er bl.a. at opføre et eventyrskue-
spil til sommerfesten, det år de skal i skole, bage luciakager og gå Luciaoptog, servere maden til de 
fester hvor forældrene deltager, komme på særlige ture, være dem der oppe i sanglegene så de 
mindste børn kan kopiere dem osv. De hjælper også de mindre børn ved bordet, på gaden, i garde-
robe osv. 
Bondegårdstur og arbejdskultur med forældrene 
 
”Kultursammenstød” 
Vi har ikke mange børn fra fremmede kulturer, men det ville ikke være noget problem at have det.  
Når der kommer forældre fra andre kulturer, fortæller vi uddybende om vores pædagogik og om, 
hvordan vi arbejder med børnene, samt hvilke steder der evt. kunne opstå kulturforskelle. Det 
kunne bl.a. være vores krybbespil i december måned eller vores fødselsdagseventyr. 
 
Omkring specielle madhensyn har vi allerede minimeret problemet ved kun at spise vegetarisk. 
Har forældrene ønsker til yderligere speciel kost, kan dette for det meste imødekommes. 
 
Men ellers forventer vi, at forældrene har taget ordentligt stilling til vores pædagogik, og at, hvis de 
har problemer med noget, kommer til os med det, så vi kan samtale om problemerne. 
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Evalueringskultur 

 
 

”Lederen af dagtilbuddet er ansvarlig for at etablere en evalueringskultur i dagtilbuddet, som skal 
udvikle og kvalificere det pædagogiske læringsmiljø. 
Lederen 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 pædagogiske mål 
og herunder en vurdering af sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø i dagtilbuddet 
og børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse.  
Evalueringen skal offentliggøres. 
Lederen af dagtilbuddet er ansvarlig for at sikre en løbende pædagogisk dokumentation af sam-
menhængen 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 dagtilbuddets dokumentations- og evalueringspraksis i den pædagogi-
ske 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 pædago-
giske læringsmiljø?  
 

Det vil sige, hvordan dokumenterer og evaluerer vi løbende vores pædagogiske ar-
bejde, 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. 
 
 

 

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. 
 

 


