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Oplæg om den styrkede pædagogiske læreplan
V. Christina Barfoed-Høj, kontorchef i Kontor for dagtilbud



▪ Baggrund for den styrkede pædagogiske læreplan

▪ Indhold i læreplanen, herunder de 

gennemgående værdier, principper og temaer

▪ Den videre proces med realiseringen af 

læreplanen
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OPLÆG OM DEN STYRKEDE PÆDAGOGISKE 

LÆREPLAN



Udfordringerne ift. kvalitet i dagtilbud 

Står på en dagtilbudstradition mange misunder os, men…

• Uudnyttet potentiale – bl.a. ikke fokus på gode læringsmiljøer 

for børn i udsatte positioner. 

• Stor forskel i arbejdet med læringsmiljøer, mål, evaluering, 

forældresamarbejde mv.

• Manglende fælles fortælling og retning.

• Udfordringer defineret ud fra forskning og 

interessenterne i Kvalitetsforum.
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BAGGRUNDEN FOR DEN STYRKEDE PÆDAGOGISKE 

LÆREPLAN  - THE BIG WHY?
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TILBLIVELSEN AF DEN STYRKEDE PÆDAGOGISKE 

LÆREPLAN – ET FÆLLES UDVIKLINGSARBEJDE

Fokus på inddragelse før, under og efter udspil og aftaleindgåelse

• Møder med centrale interessenter på alle niveauer hele vejen

• Stort udviklingsarbejde med mastergruppe og arbejdsgrupper i 2016

• Inddragelse af de pædagogiske praktikere: Postkasse for alle og 

regionale dialogmøder (1000 praktikere) i 2016. 

• Sorømøde om dagtilbud i 2016.

• Dagtilbudsudspil, pol. forhandling og pol. aftale i 2017. 

Lovfremsættelse og vedtagelse i 2018.



Alle skal udarbejde en pædagogisk læreplan:
• Den skal afspejle det pædagogiske grundlag, de seks 

læreplanstemaer og læringsmål

Pædagogisk grundlag:
• Pædagogisk læringsmiljø – bredt læringssyn og hele 

dagen

• Legen er central

• Børnesyn og -perspektiv

• Den voksne rammesætter

• Børn i udsatte positioner

• Forældresamarbejde 

• Evalueringskultur 
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CENTRALE BEGREBER I DEN STYRKEDE LÆREPLAN



REALISERING
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Hvordan realiseres den styrkede pædagogiske 

læreplan?



PEJLEMÆRKER

DER SÆTTER EN FÆLLES RETNING FOR REALISERINGEN AF DEN STYRKEDE PÆDAGOGISKE LÆREPLAN 
GENNEM KOMPETENCEUDVIKLING, INSPIRATIONSMATERIALER, E-LEARNING, GRUNDUDDANNELSER MV.  

Pejlemærker for form
Viden, læringsforløb mv. skal formidles eller omsættes 

på en måde, der:

• Er praksisrelevant. Viden mv. skal kunne anvendes direkte i 

en lokal kontekst i dagtilbuddet og den enkelte kommune

• Er handlingsunderstøttende

• Understøtter kritisk refleksion og  analyse af egen praksis

• Er tilpasset målgrupper  – og om muligt afprøvet af  de 

specifikke målgrupper (personale/leder)

• Er tilgængelig

• Er til inspiration 

• Er baseret på viden og pædagogisk praksiserfaring

• Understøtter faglig dømmekraft og evnen til at træffe 

fagligt begrundede valg i den pædagogiske praksis

• Bidrager til, at viden mv. fastholdes og videreudvikles i 

understøttende strukturer 

• Bidrager til bæredygtige organisationer

Der kan være konkrete materialeformater, hvor det blot er 

enkelte af pejlemærkerne for form, der er meningsfuldt 

retningsgivende. 

Nogle af pejlemærkerne for indhold kan også fungere som 

pejlemærker for form, fx faglig pædagogisk ledelse.

Pejlemærker for indhold
Indholdet i viden, læringsforløb mv. skal have fokus på:

• Forskellige elementer i et pædagogisk læringsmiljø og 

samspillet mellem dem:

• Processuelle forhold (kvalitet i interaktioner mellem 

børnene, mellem personale og barn/børn, 

forældre, dagens rytme mv.)

• Strukturelle rammer (fysiske rammer, organisering af 

tid og personaleressourcer, normering mv.) 

• Forskellige situationer og interaktioner: Leg, rutiner, 

spontant opståede situationer,  planlagte aktiviteter 

og forløb  mv.

• Bred læringsforståelse inden for og på tværs af de 

seks læreplanstemaer, så børn støttes i at udvikle 

både sociale, personlige, kropslige og kognitive 

evner og færdigheder.

• Det gode børneliv med dannelse, 

børnefællesskaber og børneperspektiv

• At alle børn er en del af læringsmiljøet uanset 

forudsætninger, herunder børn i udsatte positioner

• Forældresamarbejde om børns trivsel, udvikling, dannelse 

og læring

• Samarbejde: Tværfagligt samarbejde, inddragelse af 

lokalsamfundet og sammenhæng i børnenes liv

• Faglig pædagogisk ledelse med fokus på at lede og 

udvikle pædagogisk praksis i dagtilbuddet ved at 

understøtte refleksioner og fagligt begrundede valg

• Evalueringskultur: En løbende og systematisk beskrivelse 

(fx foto, observationer, mv.), vurdering og analyse af 

sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø 

og børnenes trivsel, læring og udvikling.

For uddybning af begreber:

Se Master for en styrket  pædagogisk læreplan



MIDLER TIL 

KOMPETENCEUDVIKLING

BAGGRUND

”Stærke dagtilbud”:  ca.165 mio. kr. afsat til 

kompetenceudvikling af pædagogisk 

personale og ledelse.

Netop udmeldt.

FOKUS

• Fælles indholdsmæssigt udgangspunkt 

i styrket pædagogisk læreplan 

(lovgivning, pæd. grundlag, 

temabeskrivelser, pædagogiske 

læringsmål).

→ 50 % fælles pensum på tværs af 

kommuner

→ Anvendelse af forandringspakker

→ Fælles læringsmål

→ Fælles kvalitetskrav

Før, under og efter – skal være 

praksisnært og omsættes.

8

KONKRETE FORLØB:

• Kortere læringsforløb med 3 læringsdage til faglige 

ledere, faglige fyrtårne (pædagoger) og 

dagplejere, der har en pædagogisk uddannelse.

• Diplommoduler af hhv. 5 og 10 ECTS-point til 

faglige ledere og faglige fyrtårne.

• Læringsdag målrettet forvaltningsniveauet med 

fokus på at skabe understøttende strukturer, der 

bidrager til forankring af læringen. 
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FORANDRINGSPAKKER

DER UNDERSTØTTER  REALISERINGEN AF DEN PÆDAGOGISKE LÆREPLAN

Viden om den 
pædagogiske 

læreplan

Analyse af 
egen praksis ift. 

den pæd. 
læreplan

Viden om den 
pæd. læreplan 

mv. bringes i 
spil i praksis 

Forankring, 
videreudvikling 
og fastholdelse

Publikation

Videnskortlægning

FORANDRINGSPAKKE (EKS.) FORANDRINGSPROCES

Værktøj til 

egenanalyse

Inspirationsforløb

Dialogkort/video

Prezioplæg

Forankrings-

understøttende 

værktøj
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FORANDRINGSPAKKER

DER UNDERSTØTTER  REALISERINGEN AF DEN PÆDAGOGISKE LÆREPLAN

INDHOLD

Forandringspakker 
om udvalgte 
tematikker fra den 
pædagogiske 
læreplan:

TEMATIKKER FOR FORANDRINGSPAKKER 

Interaktioner og relationer

Evaluerende pædagogisk praksis

Seks læreplanstemaer:  

▪ Personlig alsidig udvikling    ▪ Social udvikling

▪ Kommunikation & sprog ▪ Kultur og fællesskab             

▪ Natur, udeliv & science     ▪ Krop, sanser & bevægelse

Læringsmiljøer for børn i udsatte positioner og læringsmiljøer målrettet 

små og større børn

Faglig pædagogisk ledelse

Forældresamarbejde


