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Forord 

                

Vi arbejder med missionen Mest mulig faglighed på alle niveauer i Slagelse 

Dagpleje. Det vil sige, at vi ligger stor vægt på faglighed hos dagplejere, 

dagplejepædagoger, administration og ledelse.  

Vores Værdigrundlag, Læringssyn samt Trivsel- og Udviklingsskemaerne danner 

en rød tråd i vores arbejde og fremhæver kerneydelsen: det enkelte barns 

tryghed, trivsel, læring og udvikling.  

 

Dagplejens fire kvalitetsindikatorer: 

 

 Dagplejere har i fællesskab udvalgt begrebet Nærvær, som dagplejens 

allerstørste kvalitet.  

 

 Inkluderende børnefællesskaber. 

 

 Faglige netværk blandt dagplejeren. 

 

 Brobygning til de øvrige dagtilbud. 

 

Mest mulig faglighed viser sig alle steder i vores organisation og vi kan derfor 

præsentere en pædagogisk læreplan, der rummer en tydeligere argumentation for 

fagligheden.  

 

Der indføres flere løbende evalueringsprocesser, for på den måde at synliggøre 

det pædagogiske arbejde.  

 

Vi planlægger et fokusområde hvert år, så der er mulighed for fordybelse. 

 

Børnemiljøet er inddraget i læreplanen, således at den fremkommer som en 

forudsætning for hvert mål, i de seks læreplanstemaer. 

 

Alle dagplejere i Slagelse kommune et tilknyttet en række faglige netværk, med 

henblik på at videreudvikle kvaliteten og god praksis i dagplejen.  

Mål for de Faglige Netværk er: 

 Nye faglige fællesskaber 

 Branding af Slagelse Dagpleje  

 Øget trivsel og arbejdsglæde 

 Fortsættelse af ”Den røde Tråd” i det pædagogiske arbejde 

 Vidensdeling  

 Øget fokus på fagligheden 

 Nytænkning og udvikling 

 Brobygning til de øvrige dagtilbud. 

 

Den pædagogiske læreplan er fundamentet for det pædagogiske arbejde med 

børnene i dagplejen. 

Slagelse Dagpleje vil fortsat arbejde på at udvikle fagligheden. Vi vil ligge vægt 

på at alle dagplejerne og forældrene inddrages i arbejdet med den pædagogiske 

læreplan. 

 

 

 

Dagplejeledelsen 
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Indledning 

 

Dagplejens pædagogiske læreplan henvender sig til flere interessenter. Den kan læse 

fra forskellige perspektiver.  

o Dagplejere og dagplejepædagoger: som et praktisk og pædagogisk 

arbejdsredskab, der medvirker til at udvikle dagplejepædagogikken samt øger 

bevidstheden om, at støtte barnet i dets udvikling. 

o Forældre: som en dokumentation for hvordan det pædagogiske arbejde med 

børnene i Dagplejen planlægges. 

o Uddannelsesudvalget- og Center for Børn og Familie: som dokumentation 

for at Slagelse Dagpleje lever op til gældende mål og rammer for den 

pædagogiske læreplan. 

 

 Dagplejens fire kvalitetsindikatorer er: 

 

 Dagplejere har i fællesskab valgt begrebet Nærvær, som dagplejens største 

kvalitet. 

 Inkluderende børnefællesskaber. 

 Faglige netværk blandt dagplejeren. 

 Brobygning til de øvrige dagtilbud. 

 

Dagplejens særkende: 

Dagplejen adskiller sig fra andre dagtilbud ved, at arbejdspladsen består af et antal 

decentrale private hjem, hvor der er plads til fire børn. Dagplejen skal derfor tage højde 

for, at dagplejehjemmene skal kunne fungere som private hjem samtidig med at de 

fungerer som et offentligt dagtilbud med dertil hørende regler, krav og forventninger.  

 

Dagplejen tilbyder et nært, hjemligt og trygt miljø med få børn og én voksen, hvor 

børnene har god mulighed for at deltage i dagligdagens aktiviteter.  

 
 

Dagplejens værdigrundlag: 

 

MODIG  

Vi lægger vægt på ærlighed og har tillid til hinanden. Vi tør tage ansvar, også når det er 

svært og kræver mod. Vi skaber de nødvendige forandringer med respekt og omsorg 

for børn, forældre og hinanden. 

 

TYDELIG 

Vi er anerkendende og nærværende i tale og kropssprog. Vi er tydelige i vores omsorg 

overfor børn, forældre og hinanden. Vi sikre åbenhed og information omkring vores 

serviceniveau og mål. 

 

KOMPETENT 

Vi bruger fagligheden til at skabe et godt forældresamarbejde. Vi deler vores viden og 

bruger hinandens evner. Vi tør give slip på opgaver, som andre er bedre til. Vi 

behandler andre med respekt og på samme måde som vi selv ønsker at blive 

behandlet. Vi er loyale og engagerede i forhold til vores fælles mål. 

 
- MED GLÆDE 

Med smil og åbenhed bringer vi glæde i hverdagen for os selv, hinanden, børn og 

forældre. Vi er gode kollegaer, som er opmærksomme og anerkender hinanden. Vi har 
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et fælles ansvar for den gode stemning og ved at det giver motivation og trivsel for 

alle. 

 

 

Kodeks for god pædagogisk praksis i Slagelse Kommune: 

  

Alle medarbejdere på dagtilbudsområdet: 

 

Er MODIGE - fordi vi TØR det 

Er TYDELIGE - fordi vi GØR det 

Er KOMPETENTE - fordi vi KAN det 

Arbejder med GLÆDE - fordi vi VIL det 

 
Det betyder at: 

Vi er anerkendende 

Vi er troværdige 

Vi er faglige 

Vi er inkluderende  
  

  

Slagelse Dagplejes Læringssyn. 
 

Alle børn er unikke og lærer på hver sin måde. 

 

Nogle børn lærer bedst ved at få tingene vist og fortalt. Andre lærer bedst ved at 

prøve selv. Der er børn, der har brug for fred og ro og andre børn lærer bedst, når 

der er aktiviteter omkring dem. 

 

Det er vigtigt, at vi i Dagplejen giver plads til denne forskellighed og har 

inkluderende børnefællesskaber. 

 

Dagplejeren skal tænke etik og moral ind i deres dagligdag. De skal være bevidste 

om, at man som voksen er rollemodel. Det er vigtigt at kende konsekvenserne af sit 

eget kropssprog, sin adfærd og sine vaner. 

 

Dagplejeren skal skabe et miljø som indeholder omsorg, tryghed, nærvær og tid til 

fordybelse. Dette er vigtigt for at opnå det optimale læringsmiljø, der tilgodeser 

børns forskellige behov. 

 

Alle børn skal have mulighed for, at udforske sig selv og omverdenen. Der igennem 

får barnet ny viden og udvikler færdigheder. Hver lille succes er med til at vise 

barnet, at det er sjovt at lære og barnet bliver klar til nye udfordringer. 

 

I forhold til læring, skal dagplejerens rolle skifte imellem: 

 

o At følge barnet ind i verden, det vil sige, at gå ved siden af 

barnet. 

o At vise barnet verden, det vil sige at gå foran barnet. 

o At lade barnet udforske verden, det vil sige at gå bagved 

barnet. 

 

Det er vigtigt at være opmærksom på, at en planlagt aktivitet skal kunne tilpasses 

eller ændres, hvis barnets opmærksomhed og engagement er fanget af noget 

andet.  
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Al læring foregår når barnet har lyst, er nysgerrig, engageret og interesseret. 

 
Trivsel- og Udviklingsskemaer 

- det pædagogiske fundament i Slagelse Dagpleje 
 

Hvad er Trivsels- og Udviklingsskemaer? Se bilag  

Slagelse kommunale Dagpleje har udviklet et pædagogisk redskab, som sikrer, at 

alle børn i Dagplejen bliver set, i forhold til deres individuelle og aktuelle trivsel og 

udvikling, med udgangspunkt i Slagelse Dagplejes Læringssyn og de seks 

læreplanstemaer. 

Skemaerne udfyldes i fællesskab, af dagplejer og dagplejepædagog, når barnet 

fylder halvandet, to, to og et halvt og tre år. Når skemaet er udfyldt, får forældrene 

skemaet med hjem og kan komme med kommentarer eller tilføjelser. 

 

Hvad bruges skemaerne til? 

Skemaerne giver en unik mulighed for at dagplejere, dagplejepædagoger og 

forældre, i samarbejde ser det enkelte barns kompetencer og udviklingsområder. 

Skemaerne betyder ligeledes, at vi hvert halve år, ser på alle børns generelle 

udvikling. 

 

Dagplejeren bruger det udfyldte skema i hverdagen, i forhold til pædagogiske 

aktiviteter, som tilbydes barnet/børnene. Når der er gået et halvt år og der igen skal 

laves et skema, ses der på det forrige, med særlig fokus på tegn på læring hos det 

enkelte barn. 

I arbejdet med skemaerne lægges der stor vægt på at gøre mere af det, som barnet 

er god til. Motiveres og anerkendes barnet for hvad barnet er god til, banes vejen 

ofte for de områder, som kan være vanskeligt for barnet. Er der områder, hvor 

barnet har det svært, vil der være mulighed for at sætte ind med hjælp. 

 

En tidlig indsats fremmer barnets muligheder for en god udvikling, videre frem i 

livet! 

 

Skemaerne bruges, med forældrenes tilladelse, i brobygningsarbejdet til børnehave 

eller sendes med, hvis familien skifter dagtilbud eller kommune. 

 

Hvilken pædagogisk tilgang ligger til grund for Trivsel- og Udviklingsskemaerne? 

Da vi tilbage i 90’erne startede med at lave de første skemaer, tog vi udgangspunkt 

i Kuno Bellers ”Udviklingsbeskrivelser af småbørn”. 

 

I starten af 2009 brugte vi Rie Haslund, cand.mag. i psykologi og pædagogik med 

speciale i 0-6 årige børn, til videreudvikling af skemaerne. Rie Haslund var på 

daværende tidspunkt ansat ved Videnscenter for Institutionsforskning, Institut for 

Almen Pædagogik, Socialpædagogik og Specialpædagogik, Professionshøjskolen 

UCC. Rie Haslund var i en årrække beskæftiget med børn i dagtilbud, børn med 

behov for en særlig indsats, børns leg, læring udvikling og trivsel på dagplejefeltet. 

Rie Haslund har i samarbejde med Erik Sigsgaard og Rikke Sværke Madsen, blandt 

andet udgivet bogen ”De mindste”. 

 

I 2015 ændrer vi layout samt indhold i skemaerne så de er mere tidssvarende. Vi   

har valgt at tage udgangspunkt i Dansk pædagogisk udviklingsbeskrivelse 0-6 år,  

som er nutidens svar på Kuno Beller. 
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Dokumentation og Evaluering 

 
                   Vi arbejder med dokumentation og evaluering af læreplansarbejdet på to planer: 

 

Dokumentation og evaluering i forhold til det enkelte barns trivsel og 

udvikling.    

Her anvendes Trivsel- og Udviklingsskemaerne som dokumentationsmateriale og 

evalueres. Skemaerne giver en unik mulighed for at dagplejere, 

dagplejepædagoger og forældre, i samarbejde ser det enkelte barns kompetencer 

og udviklingsområder. 

Skemaerne betyder ligeledes, at vi hvert halve år, ser på alle børns generelle 

udvikling. 

 

Dokumentation og evaluering i forhold pædagogiske aktiviteter med faste 

fokusområder i SlagPlan. SlagPlan er et digitalt værktøj som benyttes af alle 

Slagelse kommunes dagtilbud. Formulering af de pædagogiske mål bliver skrevet 

ind i SlagPlan. Alle processer i et projekt beskrives, planlægges, gennemføres, 

dokumenteres og evalueres digitalt. SlagPlan giver os et overblik over 

dagplejernes pædagogiske aktiviteter. SlagPlan kombinere planlægning af 

aktiviteter med vores pædagogiske må og metoder på en måde så vores 

pædagogiske læreplan formuleres og evalueres løbende.  

 
Tegn på læring 

 

Tegn på læring er børnenes konkrete handlinger, ord og kropsudtryk der viser, at 

børn lære og udvikler sig i en bestem retning. 

Arbejdes der med et læringsmål om at ”børnene udviser omsorg for hinanden”, 

kan tegn på læring være at børnene hjælper hinanden, og de trøster hinanden. 

Tegn er altså det der kan iagttages blandt børnene. Tegn fortæller om børnenes 

læring og dermed om der arbejdes i den ønskede retning.  

 

Når der sættes et læringsmål, skal det altid tage udgangspunkt i den aktuelle 

børnesammensætning (alder og kompetencer). Læringsmålet formuleres, 

dokumenteres og evalueres i SlagPlan.   

 
         Hvor og hvornår skal vi lave læreplansarbejde? 

 
    Ifølge Dagtilbudsloven 2007, skal det fremgå af de pædagogiske læreplaner     

    hvilke læringsmål, metoder og læringsaktiviteter dagtilbuddet har i forhold til  

    følgende 6 temaer: 

 Barnets alsidige personlige udvikling 

 Barnets sociale kompetencer 

 Barnets sproglige udvikling 

 Krop og bevægelse 

 Natur og naturfænomener 

 Kulturelle udtryksformer og værdier 

 

  Der kan arbejdes med læreplanstemaer på flere niveauer:  

 I egen børnegruppe 

 I legestuen 

 I det faglige netværk
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Barnets alsidige personlighedsudvikling. 
 

MÅL 
Hvad vil vi opnå og 

hvorfor? 
 

FORUDSÆTNINGER MED 
FOCUS PÅ DET GODE 

BØRNEMILJØ 
Hvad skal der til? 

Hvad skal lærings-miljøet 
indeholde? 

MIDLER/METODER  
Hvad gør vi?  

Blandt andet praksisbeskrivelse. 
 

INKLUSION  
Hvilke opmærksomhedspunkter er der? 

Barnet bliver set og 
anerkendt som den det er 
og derved får et styrket 
selvværd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alle børn skal have ret til 
ens muligheder for et godt 
liv trods forskellige 
forudsætninger. 
 
 

Et trygt og forudsigeligt miljø, 
der gør at barnet kan være sig 
selv. 
 
At barnet får succesoplevelser 
og derved tør kaste sig ud i 
nye udfordringer  
 
Genkendelighed i hverdagen 
 
Et tæt samarbejde mellem 
dagplejer og forældre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

At barnet anerkendes som et 
unikt individ og at vi 
respekterer dets følelser og 
behov 
 

Tilrettelægger en hverdag, der tilgodeser det enkelte barn og 
gruppens aktuelle behov. 
 
Handle på den viden, vi har om det enkelte barn og viden om 
gruppens dynamik. 
 
Dagplejeren er i tæt dialog med forældrene omkring barnets 
dagligdag. 
 
Praksisfortælling 1: 
Peter vil fortælle dagplejeren at han har været i tivoli i går. Bente 
sætter sig på hug og viser Peter med sit kropssprog at hun er 
meget interesseret i at høre hvad han fortæller. Bente spørger ind 
til hvad Peter har oplevet. 
 
Praksisfortælling 2: 
På opslagstavlen ved Bentes spisebord, hænger hun hver dag et 
nyt billede op af forskellige begreber, stemninger, situationer. 
(f.eks. et barn der er ked af det, en traktor, en hund, børn der 
leger osv.) Billedet bruges som samtaleemne mens børnene 
spiser. 
 
 

Barnet mødes rummeligt og fordomsfrit af den voksne.  
Hverdagen tilrettelægges så den er udfordrende og tilgodeser det 
enkelte barn og dets forudsætninger og interesser. 
 
Praksisfortælling: 
Rie er på tur med børnene for at indsamle ting til hver deres lille 
fortælle-bog. De tre børn finder fuglefjer, fine blade, blomster og 
små pinde. Oliver finder en skrubtudse, der er blevet kørt ned og 
som er helt flad og indtørret. Den vil han have i sin bog. Rie siger 
”Fint, det er et flot fund”, mens de andre børn ser interesseret på.  
 
 

Individuel opmærksomhed på barnet i 
gruppen. 
 
Fysiske og psykiske rammer der tager 
udgangspunkt i børnene og deres forskellige 
personligheder. 
 
Fokus på børneperspektivet og arbejde 
målrettet på at skabe inkluderende 
fællesskaber som indeholder omsorg, tryghed 
nærvær og tid til fordybelse for alle børnene i 
gruppen. 
 
Ro og struktur i hverdagen. 
 
Tæt samarbejde mellem dagplejer, forældre, 
dagplejepædagogen og andre 
samarbejdspartnere 
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Barnets alsidige personlighedsudvikling 

MÅL  
Hvad vil vi opnå og hvorfor? 

FORUDSÆTNINGER 
MED FOCUS PÅ DET GODE 

BØRNEMILJØ 
Hvad skal der til? 

Hvad skal lærings-miljøet 
indeholde? 

MIDLER/METODER 
Hvad gør vi?  

Blandt andet praksisbeskrivelse. 
 

INKLUSION  
 

Hvilke opmærksomhedspunkter er der? 

Alle børn skal anerkendes 
som kærlige, nysgerrige og 
eksperimenterende 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle børn skal have mulighed 
for at udvikle selvindsigt og 
empati. 

Dagplejeren fungerer som god 
rollemodel. 
 
Dagplejeren er bevidst om den 
anerkendende tilgang til barnet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Barnet skal have mulighed for at 
afprøve grænser i forhold til sig 
selv og andre. 
 
Barnet skal mulighed for at 
afprøve egen adfærd i små og 
store grupper. 
 
Dagplejeren skal have et 
overblik, der gør, at der kan 

sættes klare grænser. 

Understøtter barnet i at vise omsorg og hjælpsomhed 
overfor andre. 
 
Udviser kærlig omsorg for barnet.  
 
Udviser nysgerrighed på livet. 
 
Praksisfortælling: 
Søren hiver en blomst op af jorden i Toves fine have. 
Tove spørger Søren hvorfor han gjorde det? Søren 
fortæller Tove, og de andre børn, at han har været 
med til at ordne familiens have i weekenden.  
 
Hjælper barnet med at sætte ord på følelser. 
 
Giver barnet mulighed for at udføre forskellige 
aktiviteter (bøger, spille, sange der omhandler udtryk 
af følelser). 
 
De voksne er rollemodeller for gode relationer. 
 
Et imødekommende kropssprog. 
 

Praksisfortælling 1: 
Ida sidder stille over i et hjørne. Ulla sætter ord på: ” 
Jeg kan se, at du er ked af det. Kom og sæt dig her 
hos mig”. 
 
Praksisfortælling 2: 
Ulla smiler og taler positivt og glad om andre voksne 
og børn:  
”Se! Der kommer Bente med alle de søde børn som 
hun passer”. 

Individuel opmærksomhed på barnet i gruppen. 
 
Fysiske og psykiske rammer der tager udgangspunkt 
i børnene og deres forskellige personligheder. 
 
Fokus på børneperspektivet og arbejde målrettet på 
at skabe inkluderende fællesskaber som indeholder 
omsorg, tryghed nærvær og tid til fordybelse for alle 
børnene i gruppen. 
 
 
Ro og struktur i hverdagen. 
 
Tæt samarbejde mellem dagplejer, forældre, 
dagplejepædagogen og andre samarbejdspartnere. 
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Barnets sociale kompetencer 

MÅL 
Hvad vil vi opnå og hvorfor? 

FORUDSÆTNINGER 
MED FOCUS PÅ DET GODE 

BØRNEMILJØ 
Hvad skal der til? 

Hvad skal læringsmiljøet 
indeholde? 

MIDLER/METODER 
Hvad gør vi?  

Blandt andet praksisbeskrivelse. 
 

INKLUSION  
 

Hvilke opmærksomhedspunkter er der? 

Alle børn skal have muligheder 
for at indgå i ligeværdige 
sociale fællesskaber. 
 
 
 
 
 
Vi vil skabe miljøer hvor børn 
skal opbygge gode venskaber 
og udvikles og både socialt og 
fagligt. 
 
Børn skal have 
medbestemmelse, medansvar 
og forståelse for demokrati. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

En kendt og stabil hverdag, 
 
Barnet skal opleve sig selv som 
værdifuldt som individ og som 
en del af gruppen. 
 
 
 
Gode fysiske og psykiske 
rammer. 
 
Nærværende voksne  
 
Tryghed, empati og fantasi 
 
Barnet skal have mulighed for 
at stifte bekendtskab med både 
små og store grupper. 
 
Barnet skal have mulighed for 
selv at håndtere konflikter. 
 

Den daglige struktur::  
Fokus på at tale med barnet om følgende: 
”hvem er her i dag”, ”hvem mangler”, ”hvorfor mangler 
de”, ”hvem er på besøg (gæstebarn)” og ”hvilken ugedag 
er det”, ”hvordan er vejret” og ” hvad skal vi lave i dag” 
(f.eks. give 2 valg – gå tur eller ud og lege i haven.) 
 
 
Den voksne iagttager konfliktsituationen og griber kun ind 
og understøtter hvis det er nødvendigt. 
 
 
 
Barnet deltager i små opgaver. Større børn kan hjælpe de 
mindre. Deltage i praktiske gøremål. 
 
Praksisfortælling: 
Randi sidder med børnene på gulvet og leger med klodser. 
Lille Morten ligger på tæppet og taber sin sut. Han piver 
lidt. Amanda slipper sit legetøj og samler straks sutten op 
og giver Morten den igen. Randi siger: ”Kan du se, DET 
blev Morten glad for”. 
 

 

Individuel opmærksomhed på barnet i gruppen. 
 
Fysiske og psykiske rammer der tager 
udgangspunkt i børnene og deres forskellige 
personligheder. 
 
Fokus på børneperspektivet og arbejde målrettet 
på at skabe inkluderende fællesskaber som 
indeholder omsorg, tryghed nærvær og tid til 
fordybelse for alle børnene i gruppen. 
 
 
Ro og struktur i hverdagen. 
 
Tæt samarbejde mellem dagplejer, forældre, 
dagplejepædagogen og andre 
samarbejdspartnere. 
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Barnets sproglige udvikling 
MÅL 

Hvad vil vi opnå og hvorfor? 
FORUDSÆTNINGER 
MED FOCUS PÅ DET 
GODE BØRNEMILJØ 

Hvad skal der til? 
Hvad skal lærings-miljøet 

indeholde? 

MIDLER/METODER 
Hvad gør vi?  

Blandt andet praksisbeskrivelse. 
 

INKLUSION  
 

Hvilke opmærksomhedspunkter er der? 

Barnet skal have mulighed for at 
udvikle sit sprog, ordforråd og 
begrebsforståelse gennem 
hverdagens aktiviteter. 
 
Barnet skal have mulighed for at 
udvikle evnen til at kommunikere. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Den voksne er 
nærværende 
 
 
 
Barnet gives tid og rum til 
at udtrykke sig sprogligt. 
 
Barnet mødes på sine 
egne præmisser. 
 
Barnet har en god 
mundmotorik. 
 
 
 
 
 

Taler med barnet og ikke til barnet. 
 
 
 
 
Sætter ord på følelser og handlinger. 
Igangsætter aktiviteter med oplæsning, dialogisk læsning, 
rim og remser, sang og historiefortælling, blandt andet 
med udgangspunkt i materialet fra Sprogpakken, 
Sprogkufferterne og Hej med dig, sprog og leg, Sol - og 
minisolsystemet. 
 
Igangsætter aktiviteter, der stimulerer mundmotorikken. 
F.eks. blæse sæbebobler, puste sugerør og andre puste/lyd 
lege. 
 
Lytter og gentager barnets ord. 
 
 
Praksisfortællinger: 
Gitte sidder ved bordet sammen med børnene og spiser 
frokost. Ali rækker ud efter mælken samtidig med at han 
siger en lyd. Gitte spørger Ali: ”vil du have mere mælk?”. 

Ali nikker, Gitte siger ”Ali vil gerne have mere mælk”.  
 

Individuel opmærksomhed på barnet i gruppen. 
 
Særlig opmærksomhed på at sætte ord på det 
man gør. 
 
Fysiske og psykiske rammer der tager 
udgangspunkt i børnene og deres forskellige 
personligheder. 
 
Fokus på børneperspektivet og arbejde målrettet 
på at skabe inkluderende fællesskaber som 
indeholder omsorg, tryghed nærvær og tid til 
fordybelse for alle børnene i gruppen. 
 
 
Ro og struktur i hverdagen. 
 
Tæt samarbejde mellem dagplejer, forældre, 
dagplejepædagogen og andre samarbejdspartnere. 
 
Anvendelse af TRAS, Hej med dig - sprog og leg, 
sprogpakken og sprogkufferter som 
arbejdsredskab for dagplejere og 

dagplejepædagoger for børn med sproglige 
udfordringer 
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Krop og bevægelse 
MÅL 
Hvad vil vi opnå og 
hvorfor? 

FORUDSÆTNINGER 
MED FOCUS PÅ DET GODE BØRNEMILJØ 
Hvad skal der til? 
Hvad skal læringsmiljøet indeholde?  

MIDLER/METODER 
Hvad gør vi?  
Blandt andet praksisbeskrivelse. 
 

INKLUSION  
 
Hvilke opmærksomhedspunkter er der? 

Barnet stifter 
bekendtskab med god 

hygiejne. 
 
 
Barnet skal have en 
sund, nærende og 
alsidig kost, der svarer 
til barnets alder og 
udvikling. 
 
 
Barnet skal opleve 
glæden ved at bruge sin 
egen krop. 
 
Barnet får mod til at 
udfordre egne fysiske 
grænser ved at bevæge 
sig. 
 
Barnet udvikler 
færdigheder såvel grov 
som finmotorisk. 

De fysiske rammer skal give barnet mulighed 
for at stifte bekendtskab med håndvask, 

vandhane, vand og sæbe. Derved får barnet 
rutiner der kan blive til gode vaner. 
 
Barnet tilbydes en sund kost, med 
udgangspunkt i Dagplejens ”Kost- og 
Sundhedspolitik”. 
 
Dagplejehjemmet skal indeholde fysiske 
rammer der skaber mulighed for og motiverer 
til alsidige fysiske udfoldelser. 
 
Dagplejeren opsøger steder, f.eks. skov, 
strand, bakker og andre naturområder, 
gymnastiksale eller lignende, der rummer 
forskellige sanseoplevelser og hvor fysiske 
udfordringer falder naturligt. 

Barnet bliver hjulpet med og understøttet i at 
vaske hænder, i forbindelse med toiletbesøg, 

spisning, næsepudsning og lign. 
 
 
Der skabes en god stemning omkring måltiderne, 
så børnene får lyst til at smage forskellige ting, 
men med respekt for det enkelte barns grænser.  
Fokus på de mange muligheder for udvikling der 
ligger i måltidet. F.eks. selv at lade børnene hælde 
af kanden, selv vælge mad, spise selv m.m. 
 
Klare rammer for de fysiske aktiviteter så det er 
tydeligt for barnet hvad det må og ikke må. F.eks. 
må barnet ikke kravle på bordet, men der er andre 
steder hvor det godt må kravle op og ned. 
Dagplejeren er selv aktiv i at udforske og udfordre 
mulighederne og inviterer barnet til at deltage. 
Dagplejeren sætter ord på de forskellige oplevelser 
(smage, lugte, røre og gøre). 
Daglejeren præsenterer barnet for alderssvarende 
beskæftigelsesmaterialer. f.eks. papir, ler sand, 
maling mm. 

Fokus på børneperspektivet og arbejde 
målrettet på at skabe inkluderende 

fællesskaber som indeholder omsorg, tryghed 
nærvær og tid til fordybelse for alle børnene i 
gruppen 
 
Dagplejeren lægger mærke til om et barn har 
særlige vanskeligheder ved at deltage i 
aktiviteterne. 
 
Dagplejeren observerer barnet for at få en 
fornemmelse af årsagen. 
 
Dagplejeren giver ekstra støtte for at få barnet 
til at prøve. 
 
Dagplejeren drøfter sine observationer med 
dagplejepædagogen, hvorefter de i samarbejde 
finder aktiviteter der understøtter barnet. 
Forældrene inddrages og ved behov inddrages 
også andre faggrupper. 
 
Anvendelse af TRASMO og motorik- sanse 
kufferter som arbejdsredskab for dagplejere og 
dagplejepædagoger for børn med motoriske 
udfordringer. 
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Naturen og naturfænomener 
MÅL 

Hvad vil vi opnå og hvorfor? 
FORUDSÆTNINGER 

MED FOCUS PÅ DET GODE 
BØRNEMILJØ 

Hvad skal der til? 
Hvad skal lærings-miljøet 
indeholde?  

MIDLER/METODER 
Hvad gør vi?  

Blandt andet praksisbeskrivelse. 
 

INKLUSION  
 

Hvilke opmærksomhedspunkter er der? 

Barnet skal have mulighed for at opleve 
glæde ved, at være i naturen og udvikle 
respekt for natur og miljø. 
 
 
Barnet skal opleve og erfare samspillet 
mellem menneskene og naturen. 
 
 
Barnet skal have mulighed for at få mange 
og forskelligartede erfaringer med naturen 
og naturfænomener, samt for at opleve 
naturen som et rum for at udforske verden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Gode og afvekslende 
muligheder for at opleve 
naturen på forskellige årstider. 
 
 
Dagplejeren er rollemodel og 
viser via ord og handling 
respekt for naturen. 
 
Barnet er ude i alt slags vejr 
og på alle årstider 
 
Fokus på læring og natur i 
forhold til alder. 
 

Dagplejeren går foran og viser hvordan vi 
handler i naturen f.eks. ikke knække grene, 
være god ved dyrene, ikke smide affald i 
naturen, tale om naturens cyklus. 
 
Lære barnet at bruge alle sanser i naturen 
(dufte, lytte, smage, føle). 
 
 
Kigge og tale om de små ting, høre fugle 
synge, dufte til planter, se på insekter, røre 
ved planter og dyr og tale om kulde og 
varme. 
 
Forklare fra jord til bord principperne. 
 
Lave små forsøg – sne bliver til vand, frø 
bliver til karse, bygge med sand og vand. 
 
Bruge materialer fra naturen til leg og 
fantasifulde modeller. 
Afprøve årsager og sammenhæng i f.eks. at 
plukkede blomster visner efter nogle dage. 

 

Individuel opmærksomhed på barnet og dets 
personlige og kulturelle baggrund. 
 
Fokus på børneperspektivet og arbejde målrettet 
på at skabe inkluderende fællesskaber som 
indeholder omsorg, tryghed nærvær og tid til 
fordybelse for alle børnene i gruppen 
 
Aktiviteter der tager udgangspunkt i børnene og 
deres forskellige kompetencer. 
 
Tæt samarbejde mellem dagplejer, forældre, 
dagplejepædagogen og andre samarbejdspartnere. 
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Kulturelle udtryksformer og værdier 
MÅL 

Hvad vil vi opnå og hvorfor? 
FORUDSÆTNINGER 

MED FOCUS PÅ DET GODE 
BØRNEMILJØ 

Hvad skal der til? 
Hvad skal lærings-miljøet 
indeholde?  

MIDLER/METODER 
Hvad gør vi?  

Blandt andet praksisbeskrivelse. 
 

INKLUSION  
 

Hvilke opmærksomhedspunkter er der? 

Barnets glæde ved kunst og kultur 
skal stimuleres. 
 
Barnet skal stifte bekendtskab med 
materialer, redskaber og moderne 
medier som kan bruges både i 

forbindelse med oplevelser og 
skabende kulturel aktivitet. 
 
Barnet skal støttes i at 
eksperimentere med, at øve sig i og 
afprøve sig selv i forhold til et bredt 
spekter af kulturelle udtryksformer. 
 
 
 
 
 
 
 

Tid og ro til fordybelse. 
 
 
At barnet har mulighed for at 
anvende papir, farver, 
børnebøger, musik mm. 

 
 
 
Opmærksomhed på traditioner 
som påske, jul, fastelavn, 
fødselsdage, forskellige kulturer 
m.m. 
 
 
 
 

Stimulerer barnets naturlige nysgerrighed. 
 
 
Kreative forløb som bondegårdsbesøg, Dagplejens 
dag, børneteater, biblioteksbesøg, musikskole, 
deltage i lokale arrangementer.  

 
De voksne inddrager de forskellige traditioner og 
højtider i hverdagen og opsøger kulturelle 
oplevelser. 
 
Praksisfortælling: 
Bo fylder ét år og kommer først kl. 9 i dag. Else har 
skrevet på tavlen at Bo har fødselsdag og har 
sammen med de andre børn været ude i have og 
hejse flaget. Når de har spist fødselsdagsboller, skal 
de danse til høj musik. 
 
 
 

Individuel opmærksomhed på barnet og dets 
personlige og kulturelle baggrund. 
 
Fokus på børneperspektivet og arbejde 
målrettet på at skabe inkluderende fællesskaber 
som indeholder omsorg, tryghed nærvær og tid 

til fordybelse for alle børnene i gruppen 
 
Aktiviteter der tager udgangspunkt i børnene og 
deres forskellige kompetencer. 
 
Tæt samarbejde mellem dagplejer, forældre, 
dagplejepædagogen og andre 
samarbejdspartnere. 
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Perspektivering 
 

Dagplejen er en kompleks organisation, hvor ledelse og dagplejepædagoger 

udfordres på, at udvikling og forandring forgår på fysisk distance.  

 

Dagplejepædagogerne arbejder i teams. Teamsamarbejdet er med til at styrke de 

mange implementeringsprocesser der er behov for i forhold til arbejdet med 

læreplanen. Tidsperspektivet er dog stadig meget langt, når der skal ske 

forandringer i dagplejen på grund af distancen.  

 

Trivsel – og Udviklingsskemaer 

Vores pædagogiske fundament er Trivsel- og Udviklingsskemaerne, som bliver 

revideret løbende. Senest i 2015.  

 

Faglige Netværk 

Alle dagplejere er tilknyttet et fagligt netværk: Børn og natur, Det kreative 

univers, Leg med sproget, Rummelighed og inklusion, Måltid – Æstetik – og 

sundhed, Børns motorik og sanser.  

 

Tværfaglighed 

Den tværfaglige indsats ligger fortsat i udbygning samarbejde med 

sundhedstjenesten, PPR/sagsbehandler og øvrige dagtilbud. 

 

Brobygning 

Brobygningen mellem dagpleje og børnehave er især et udviklingsområde, som 

skal funderes og være tættere i de kommende år. For dagplejen og institutionerne 

er tidspunktet omkring brobygningen fra dagpleje til institution for det enkelte 

barn et oplagt fokusområde, hvor øget samarbejde kan øge kvaliteten for 

dagplejen, for institutionen og for barn og forældre. Som en del af brobygning, 

tilbydes der gæsteplacering i nogle daginstitutioner fra barnet er 2 år.  

Formålet med brobygning er, at sikre barnet en lettere overgang fra dagpleje til 

daginstitution. 

 

Dokumentation og evaluering 

Vi med den digitale platform SlagPlan omkring dokumentation og evaluering af 

den pædagogiske læreplan. 
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Bilag 
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Handleplan for børn i dagplejen 
 

 

Grundoplysninger 

 

Dagtilbud: Slagelse Dagpleje 

 

Dagplejer:  

 

Dagplejepædagog: 

 

Dato: 

Barnets navn, cpr.nr. og adresse:  

 

Moderens navn, cpr. nr., adresse og tlf.: 

 

Faderens navn og cpr.nr., adresse og tlf.: 

 

Hvem har forældremyndigheden: 

 

 

Forhistorie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvad er det der gør, at vi oplever, at 

barnet vækker vores bekymring? 

 

 

 

Hvad viser Trivsel- og 

udviklingsskemaet: 

 Alsidig personlig udvikling? 

 Sproglig udvikling? 

 Krop og bevægelse? 

 Natur og natur fænomener? 

 Kulturelle udtryksformer? 

 Sociale kompetencer? 

 Relationer? 

 

 

Hvad er baggrunden for vores 

bekymring og formodning? 

 Hvad oplever du er barnets største 

problem? 

 I hvilke situationer bliver 

problematikken tydelig? 

 Hvad er det du oplever barnet har 

brug for? 
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Hvad opleves som barnets  

kompetencer/ressourcer?  

 I hvilke sammenhænge er barnet glad 

og trives godt? (Beskriv hvad der sker 

i de sammenhænge) 

 Hvad motiverer barnet – hvad vil 

barnet gerne? 

 

Hvordan er samspillet imellem barnet og 

omverdenen? 

 Hvordan er kontakten til barnet? 

 I hvilke situationer har du den 

tætteste kontakt til barnet?  

 Hvem, blandt de voksne og de andre 

børn, har den tætteste kontakt til 

barnet? 

 I hvilke situationer får barnet mest 

opmærksomhed? 

 Hvordan kommunikerer barnet? 

 Hvordan er kontakten og relationen 

imellem barnet og andre børn?  

 Hvordan kontakter andre børn 

barnet? 

 Hvordan kontakter barnet andre 

børn? 

 

 

Udarbejd fortællinger hvori 

vanskelighederne kommer til udtryk.  

 

 Hvad viser fortællingen ud fra de 

forskellige perspektiver. 

 Barnet selv, andre børn, den voksen 

o.a. 

 

 

 

 

 

I hvilken retning ser vi gerne barnet 

udvikler sig?  

Handleplan: 

 

 

Overordnet mål og konkrete delmål – vær 

opmærksom på, at målene skal kunne 

evalueres. (Hav opmærksomhed på det 

barnet skal kunne, ikke hvad det skal holde 

op med). 

 Overordnet mål 

(Eks. Barnet udvikler sprog der er 

alderssvarende.) 

 Konkret delmål 

(Eks. Barnets begynder at bruge det 

talte sprog) 
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 Hvad skal der til for at barnets 

kompetencer udvikles yderligere?  

 

 

 

 

Hvad skal omgivelserne lære for at 

støtte barnet? Hvad skal vi gøre? 

Handleplan: 

 

 

Overordnet mål og konkret delmål. 

(Vær opmærksom på, at det kan være den 

voksnes pædagogiske praksis og 

organisering der skal forandres for at 

imødekomme barnets vanskeligheder) 

 Hvordan skaber vi den ønskede 

fremtid? 

 Hvordan sætter vi processer i gang, 

der virkeliggør fremtidsbilledet? 

 Hvordan kan vi etablere aktiviteter 

som tager udgangspunkt i barnets 

kompetencer og potentialer? 

 Hvordan kan vi igennem 

organiseringen af den pædagogiske 

praksis tilbyde barnet nye roller og 

muligheder? 

 Hvordan kan vi arbejde med at 

udvikle gode voksen-barn relationer? 

 Hvilke pædagogiske rammer har vi 

oplevet som positive for børns 

udvikling? 

 

 

 

 

 

 

Hvad skal dagplejeren gøre? 

 

 

 

 

 

Hvad skal dagplejepædagogen gøre? 

 

 

 

 

 

 

Samarbejde med forældre 

 

 

 Hvordan er din kontakt til forældrene? 

 Hvordan oplever forældrene barnet? 

 Hvad hæfter forældrene sig ved i 

forhold til barnets hverdag? 

 Hvordan kan forældrenes og 

dagplejerens fælles erfaringer med 

barnet supplere hinanden?   

 

 

Hvad skal forældrene gøre? 

 

Tidsramme til at arbejde med opgaverne 

 

 

 

 Tidsramme  

 Dato for evaluering 
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Evaluering 

 

 

 

 Vurdering af indsats, handling 

og virkning 

 Resultat, overordnet mål og 

del mål 

 Næste skridt 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________  _____________________________ 

Dagplejer    Dagplejepædagog 

 

 

_____________________________  ______________________________ 

Forældre    Forældre 


