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Læreplan i Brabrand Dagtilbud 
2021 
Siden 2004 har alle dagtilbud i Danmark skullet arbejde med børns læring med udgangspunkt i en 
pædagogisk læreplan. For et par år siden ændredes dagtilbudsloven med det formål at styrke 
kvaliteten i vore dagtilbud og dette skrift er resultatet af implementeringsprocesser af den nye 
styrkede læreplan i Brabrand Dagtilbud, der fremadrettet skal danne rammen om vores pædagogiske 
praksis. 
Som det ses i nedenstående illustration “læreplansblomsten” er et centralt element i dette arbejde et 
fælles pædagogiske grundlag, der udgør den forståelse og tilgang, hvorpå vi arbejder med børnenes 
trivsel, læring, udvikling og dannelse (den blå kerne i blomsten).   
 

 

 
Andre nye omdrejningspunkter i den nye styrkede læreplan, er etableringen af et pædagogisk 
læringsmiljø hele dagen, brede pædagogiske mål for sammenhængen mellem læringsmiljøet og børns 
læring indenfor hvert læreplanstema (de røde blade), samt etableringen af en evalueringskultur.  
 
Alt sammen elementer, der taler sammen og går hånd i hånd med det pædagogiske udviklingsarbejde, 
der i øvrigt kendetegner vores dagtilbud; vi er optagede af, hvordan vi skaber et stærkt, professionelt 
læringsfælleskab, hvor de voksne med viden, høj 
faglighed og refleksiv pædagogisk praksis er 
afgørende for det gode børneliv i Brabrand 
Dagtilbud.  
 
Dette kan der læses mere om i “det 
pædagogiske grundlag i teori og praksis i 
Brabrand Dagtilbud”.  
Vi mener, at der er noget, der er bedre end 
andet og vi bestræber os hver dag på, at dette 
kan ses i samværet med børnene.  
 

 
 

 

"Vi er optagede af, hvordan vi skaber et stærkt, professionelt 
læringsfælleskab, hvor de voksne med viden, høj faglighed og refleksiv 
pædagogisk praksis er afgørende for det gode børneliv i Brabrand Dagtilbud” 
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Lokalområde/børnegruppe: 
 
Brabrand Dagtilbuds daginstitutioner og dagplejens gæstehus er alle lokaliseret på Jettesvej i Gellerup. 
Børnesammensætningen i institutionerne afspejler den demografi, der er i området, hvilket betyder, 
at der i vores institutioner er mange børn med dansk som andetsprog og også en del børn i udsatte 
positioner. Vi oplever dog en langsom ændring i børnesammensætningen i takt med, at helhedsplanen 
for Gellerup og Toveshøj rulles ud og forventer de kommende år en stigning i dansksprogede børn. 
Læs mere om helhedsplanen her: https://helhedsplangellerup.dk/ 
 
 
Børnegruppens sammensætning har naturligvis betydning for den måde, hvorpå vi tilrettelægger det 
pædagogiske arbejde. Vi har i hele dagtilbuddet et stort fokus på sprogstimulering og understøttelse af 
trivsel og udvikling for udsatte børn. Det kommer blandt andet til udtryk i forældresamarbejdet, hvor 
vi ønsker at møde forældrene fordomsfrit, positivt og mentaliserende. Vi har fokus på tillidsfuld 
kommunikation og stræber efter ærlighed og gennemsigtighed, også når noget bøvler. Vi ønsker at 
give forældrene en rolle som medspillere og vægter at bruge meget tid, især i indkøringsperioden, på 
at forventningsafstemme og drøfte med forældrene, hvordan vi i fællesskab kan støtte op om barnets 
trivsel og udvikling. 
 
 
Da der i Gellerup ikke findes en distriktsskole og vores børn derfor ofte starter på mange forskellige 
skoler, når de forlader vores institutioner, har vi en stor opmærksomhed på at sende dem godt videre. 
Det gør vi blandt andet ved, at vi det sidste år børnene går i børnehaven præsenterer dem for 
forskellige gruppesammensætninger, f.eks. storbørnsgrupper på tværs af stuer eller afdelinger, så de 
øver sig i at indgå positivt i en gruppe med nye børn og så de lærer flere mulige klassekammerater at 
kende.  
 
 
Vi laver fyldestgørende beskrivelser af børnene i dialoghjulet i ”Hjernen og Hjertet”, vi deltager i 
overleveringsmøder og indimellem indgår vi i en håndholdt overlevering, hvor en stuepædagog følger 
barnet i skolen den første periode af skoleåret (Bygholmaftalen). Derudover forbereder vi forældrene 
på de krav og forventninger, der er til både børn og forældre i skolen og hjælper med, hvordan de 
derhjemme bedst muligt kan forberede deres barn til skolestart.  
 
 
Vi har i Brabrand Dagtilbud stor erfaring med tværfagligt samarbejde og inddrager ofte både PPR, 
sundhedsplejen, familiecenteret, Børn og Ungelægen m.fl., når vi har brug for at støtte et barn eller en 
familie til bedre trivsel og udvikling. Ofte sparrer vi med pædagogiske konsulenter fra PPR eller med 
dagtilbuddets egne ressourcepersoner, når vi udarbejder og evaluerer handleplaner for arbejdet med 
enkelte børn eller børnegrupper. 
 
 

https://helhedsplangellerup.dk/
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Vi bruger desuden områdets tilbud i den pædagogiske dagligdag, det kan være naturvejleder, 
køkkenhaverne eller andre tiltag i området, ligesom vi har viden om foreninger og andre tilbud der 
findes i området f.eks. kurser hos sundhedsplejen, Bydelsmødre, Foreningen BABA, lektiehjælp og 
fritidsaktiviteter for børn, som vi kan videregive til forældre. 
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Det pædagogiske grundlag; børnesyn, børneperspektiv, fællesskaber, leg og dannelse  
 
ALLE børn gør det bedste de kan, og det er ALTID de voksnes ansvar, at børnene kommer til at lykkes! 
Når et barn bøvler eller øver sig, er det fordi barnet er lige ved at lære det. Hos os er de voksne 
oprigtigt nysgerrige og undersøgende på barnets intensioner; vi ønsker ikke at have fokus på barnets 
adfærd, men derimod fokus på konteksten, relationen og samspillet. Vi har høje ambitioner på alle 
børns vegne og vi gør vores bedste for at skabe rammer, hvor barnet bliver tilpas udfordret i sin 
nærmeste udviklingszone, hvor det har mulighed for at “stå på tæer”, hvor barnet føler sig 
betydningsfuld, ligeværdig, passet på, holdt af og om. 
 
Hvis et barn eksempelvis har svært ved at deltage i planlagte aktiviteter på stuen, og i stedet fjoller 
eller laver ballade, er det pædagogernes ansvar at undersøge hvad barnets adfærd kalder på og hvad 
prøvet barnet at fortælle os. Skal aktiviteterne evt. struktureres anderledes, eller skal vi gøre noget 
helt andet for at få alle børn med.  
 
Brabrand Dagtilbud har en mangfoldig børnegruppe, hvis kulturelle og sociale opvækstvilkår spænder 
vidt, og således har vi rig mulighed for at alle børn dannes ind i et bredtfavnende, demokratisk og 
rummeligt fællesskab, hvor forskelligheden er en styrke. Hos os bytter vi ord på mange forskellige 
sprog, vi holder Eid og Jul og inviterer til familiefester, hvor mad fra hele verden står side om side på 
buffeten.  
 
Vi tilrettelægger vores hverdag, således at børnefællesskaberne lever i både mindre og større grupper, 
hvor det enkelte barns stemme kan høres, og hvor udgangspunktet både er de tydelige og de små 
spor, som børnene viser os. Vi vil som voksne gerne bevæge os ind i børnenes verden med nærvær og 
begejstring og herigennem styrke deres medbestemmelse og deltagelsesmuligheder. Børn i alle aldre 
og med forskellige forudsætninger, fortæller os – verbalt og nonverbalt med deres adfærd, hvad de 
har behov for og det er vores opgave at lytte og tilpasse rammerne, således at barnets perspektiv 
inddrages og forstørres.  
 
Dette gøres blandt andet ved at lave øvebaner og handleplaner for de enkelte børn og 
børnegrupperne ved brug af bl.a. læringscirklen og handleplaner. På denne måde sætter vi tydelige 
mål for det enkelte barn og gruppen, og sikrer dermed, at der er en progression i børnenes trivsel og 
læring.  
 
Legen har værdi i sig selv – fordi det er sjovt at lege og noget af det bedste børn ved, er når voksne 
leger! Det hører barndommen og det gode børneliv til at lege. Og legen er det enestående 
barndomsrum, hvor barnet kan udfolde sig, eksperimentere, fantasere, forhandle, være i flow, 
glemme tid og sted, bearbejde indtryk og udtrykke sig selv i samvær med andre. Vi vil i vores dagtilbud 
gerne skabe de bedst mulige betingelser for børnenes leg og de børnefællesskaber, der opstår i legen.  
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Derfor er de voksnes opgave at vurdere, hvornår de skal gå foran, bagved eller være ved siden af i 
legen. Nogle børn har brug for at lære at lege, at tage initiativ, invitere og vedholde en leg. Andre har 
brug for en “tolk”, der hjælper med at aflæse de andre børns intentioner og få et legesprog. Nogle 
børn har brug for støtte til regulering og mentalisering i legen, andre har brug for hjælp til at blive set 
som en god legekammerat. Nogle børn leger og leger helt af sig selv og de skal have plads og 
udfoldelsesmuligheder, som er tilpasset deres udviklingspotentiale. 
 
Vi ønsker at skabe en kultur i vores børnefællesskab, hvor børn siger “ja” til hinanden og vil hinanden 
det bedste. Hvor det ok at have det svært i en periode, og hvor børnene kan sige til og fra på en 
hensigtsmæssig måde. Alle børn skal have en følelse af at høre til, blive inddraget og have værdi i 
fællesskabet.  
 
I vores dagtilbud er alle aktiviteter, situationer, overgange og rutiner vigtige trivsels – og 
udviklingsarenaer for børnene. Det pædagogiske grundlag skal afspejle sig i samspillet med det enkelte 
barn og i relationer på tværs i alle fællesskaber; når vi modtager børnene om morgenen, på 
puslebordet, ved måltider, ude og inde, i konfliktsituationer, ved fællessamlinger, i garderoben, når 
der er hviletid, i strukturerede, pædagogiske aktiviteter, i legen, i mødet med vores forældre, først- 
midt- og sidst på dagen.  
 
Vi har altså fokus på det gode læringsmiljø hele dagen, og at læring ikke kun er noget, der sker 
imellem kl. 9-11. Læring sker i vores optik hele dagen, og det kan derfor give mening at dvæle ved en 
aktivitet i garderoben, hvor et barn eksempelvis øver sig i selv at tage sko på. 
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Krav til ledelse og pædagogisk personale, samt kvalificering af praksis gennem 
dokumentation, refleksion og evaluering: 
 
I Brabrand Dagtilbud ønsker vi at være et højkvalitetstilbud. Vi stiller krav til både ledelse og 
pædagogisk personale om faglig refleksion, og forventer villighed til at stille egen praksis til rådighed i 
faglige dialoger. Det betyder, at man som personale hos os skal være klar til at kigge på egne 
handlinger og til at få sparring fra både ressourcepersoner, kolleger og ledelse. Det kan f.eks. være ved 
at blive videofilmet i et Marte Meo forløb eller i forbindelse med videokodning omkring sproglige 
læringsmiljøer.  
 
Når man, som hos os, ønsker at arbejde ud fra et grundlæggende neuropædagogisk grundlag, stilles 
der desuden krav til den enkelte medarbejders arbejde med egen regulering og evne til at være rolig i 
pressede situationer. Hos os er de voksne ansvarlige for relationen og stemningen og for det enkelte 
barns deltagelsesmuligheder. Det stiller krav til den voksnes overblik, tålmodighed og faglige viden.  
På samme måde forventes det af ledelsen, at den enkelte leder er i stand til at gå foran og vise, 
hvordan det neuropædagogiske arbejde kan se ud i praksis, men også at f.eks. personaleledelse 
udføres med udgangspunkt i en neuropædagogisk forståelse. 
 
Vi vil gerne sørge for, at alle medarbejdere og ledere er klædt på til opgaven og vi har derfor blandt 
andet valgt at efteruddanne personalet i ”Robusthed” og ”Neuropædagogik”. Vi har desuden i de 
seneste år etableret refleksionsgrupper på tværs af dagtilbuddets personale med udgangspunkt i 
fokusområder fra robusthedsforløbet eller med særligt fokus på det at være ny medarbejder i 
dagtilbuddet, på vuggestuepædagogikken mm.  
 
I dagtilbuddet har vi flere ressourcepersoner ansat, som kan støtte op om personalets faglighed og 
indsatser i forhold til enkelte børn eller børnegrupper. Vi har en pædagogisk vejleder, en Marte 
Meoterapeut, 2 sprogvejledere, en ergoterapeut og flere motorikvejledere, som tilbyder sparring og 
vejledning ved behov.  
 
I Brabrand Dagtilbud har vi i flere år været i gang med en proces, der handler om personalets høje 
faglighed som udgangspunkt for den daglige pædagogiske praksis. Vi ønsker at undgå ”synsninger” og 
”den privatpraktiserende pædagog” og i stedet tage udgangspunkt i fælles faglig viden og et fælles 
børnesyn.  I den proces har ”Stærkere Læringsfællesskaber ”(SLF) været en gave, bl.a. i kraft af det 
fokus på datainformeret pædagogik og evaluering, som findes i SLF. 
Med udgangspunkt i SLF og det krav til evalueringskultur, der findes i den styrkede læreplan, har vi det 
sidste år øvet os i reflekterende dialoger, viden om og indsamling af data og systematisk brug af for 
eksempel læringscirkel eller andre redskaber til faglig refleksion og evaluering. Vi er i denne proces 
blevet mere bevidste om, hvor mange forskellige typer af data vi arbejder med - f.eks. observationer, 
sprogvurderinger og TRAS, dialoghjul, video og billeder, praksisfortællinger og meget mere – og også 
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hvilke krav det datainformerede arbejde stiller, både til den enkelte medarbejder, men også til 
gruppens mødestruktur og mødekultur.  
De faglige fyrtårne, der er udpegede som ”ambassadører” for udbredelsen af SLF i de enkelte 
afdelinger, har her en vigtig rolle i forhold til at gå forrest i denne proces.  
Vi fortsætter med at øve os i systematik, dataindsamling og evaluering i de kommende år, når vi går i 
dybden med læreplanstemaerne i de enkelte afdelinger – se nedenstående procesplan. 
 
Procesbeskrivelse for arbejdet med læreplanstemaer i Brabrand Dagtilbud: 
 
En del af arbejdet med den styrkede læreplan består i det praksisrettede arbejde med ”De 12 mål”, 
som tager udgangspunkt i de yderste blade i læreplansblomsten – læreplanstemaerne.  
Læs mere her: 
https://detvigoer.aarhus.dk/media/36498/de_12_paedagogiske_maal.pdf 
 
Det er ikke nyt for dagtilbud i Danmark at arbejde med læreplanstemaer, men der stilles i den styrkede 
læreplan krav om et fokus på udviklingen af en evalueringskultur, også i arbejdet med 
læreplanstemaerne. 
 
Vores oplevelse af det tidligere arbejde med læreplanstemaerne er, at det let får karakter af en 
”tjekliste”, hvor vi krydser af, at vi er nået omkring alle temaer – ”Vi har da både været på Sølyst og på 
bondegårdstur i år, så kan vi godt sætte flueben ved natur og science.”  
 
Vi ønsker fremadrettet at arbejde med læreplanstemaerne på en anden måde. 
For at arbejdet med læreplanstemaerne får betydning for den daglige pædagogiske praksis og 
læringsmiljøerne i de enkelte afdelinger, vil vi i de kommende år arbejde i dybden med de 12 mål.  
Vi ønsker at fokus i alle afdelinger er på, hvordan vi sikrer gode læringsmiljøer hele dagen og på 
personalets læreprocesser i forløbet. 
 
Den fælles metode er læringscirklen som reflektions- og evalueringsredskab. 
Vi forestiller os en cirkulær proces, hvor personalegruppen starter op på et personalemøde, hvor der 
udvælges et fælles fokus. I stedet for at der vælges et læreplanstema som fokus, forestiller vi os at der 
vælges en daglig situation, en fast rutine eller et bestemt tidsrum som fokus. Det kunne være 
”frokost”, ”middagsstunden på legepladsen”, ”kl 16-17” osv. 
 
Når fokusområdet er udvalgt tages en fælles ”runde” i læringscirklen, med en nysgerrighed på hvilke 
læringsmiljøer, der er til stede i den tid eller situation, der er udvalgt og hvilke læreplanstemaer, der 
kunne optræde i situationen. Hvordan arbejder vi f.eks. med kultur, æstetik og fællesskab under 
frokosten? Eller med natur og science i garderoben?  
 
Herefter besluttes en fælles øvebane/mål for hver afdeling eller måske for hver stue. Hvad vil vi gerne 
blive bedre til/mere opmærksomme på i den udvalgte situation? 

https://detvigoer.aarhus.dk/media/36498/de_12_paedagogiske_maal.pdf
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Derefter følger en periode hvor der øves og indsamles data stuevis (f.eks. video, billeder, 
situationsanalyser mm) og erfaringer og data undersøges og diskuteres på stuemøder. 
Til sidst evalueres processen og personalets læring og erfaringer på et personalemøde. 
Denne proces gentages, nu med et nyt fokusområde. 
 
Som opsamling af dagtilbuddets arbejde med læreplanstemaerne udarbejder lederteamet en fælles 
evaluering, der undersøger effekten og udbyttet af processen. Denne evaluering skal offentliggøres og 
fungerer som dokumentation af arbejdet med læreplanstemaerne i Brabrand Dagtilbud. 
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