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GENTOFTE KOMMUNES FÆLLES PÆDAGOGISKE LÆREPLAN 
 
Som en del af arbejdet med at realisere visionen for 0–6 års området i Gentofte Kommune har Børn, 
Unge og Fritid – som frikommune – udfordret lovgivningen på området for pædagogiske læreplaner i 
dagtilbud. Formålet er, at få læreplansarbejdet til i endnu højere grad at tage udgangspunkt i visionen 
på 0-6 års området.  

Den fælles pædagogiske læreplan gælder for alle dagtilbud i Gentofte Kommune og har det enkelte barn 
i centrum. De fire kompetencespor, som vi kender fra den sammenhængende indsats på 0-18-
årsområdet, omkranser barnet, mens de tre sfærer; ‘Ledelse og organisering’, ’Forældre- og 
familiekompetencer’ og ‘Den faglige kvalitet’ danner rammerne for barnets udvikling og indfrielsen af 
dets fulde og individuelle potentiale. For hvert af de fire kompetencespor er der opstillet tre 
pædagogiske læringsmål, som det enkelte barn skal støttes i at udvikle sig hen imod.  
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De fælles pædagogiske læringsmål  
De pædagogiske læringsmål for arbejdet med de fire kompetencespor i den fælles pædagogiske 
læreplan fremgår nedenfor. Det er således målet, at ethvert barn understøttes i dets udvikling med 
henblik på at indfri dets fulde og individuelle potentiale indenfor hvert af de i alt 12 pædagogiske 
læringsmål. 
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Personlige kompetencer                                     
At være nogen – At blive nogen 

Sundhed                                            
At gøre noget – At mærke noget 

Sociale kompetencer                                                   
At være og blive nogen sammen med andre                                          

Læringskompetencer 
At blive til noget 



Dagtilbuddets værdier

Dagtilbuddets pædagogiske praksis

Dagtilbuddets pædagogiske principper

Vi ser livet i en børnehave som en mulighed for under kyndig deltagelse af erfarne voksne at skabe rammerne for en
munter og fordomsfri hverdag hvor udelivet i alle dets mulige former er det der binder børnehaven Brobækhus
sammen og gør den til det særlige sted hvor netop jeres børn har lejlighed til udfolde deres liv.

Vores sigtepunkter i det daglige vil derfor være glæde, spontanitet, god tid, opdyrkelse af nysgerrigheden, retten til
forskellighed og selvfølgelig fest når det er tid for det.

Vi tilbyder ikke udvikling af konkrete færdigheder, men pirrer til børnenes nysgerrighed, så de aldrig bliver færdige
med at udvikle sig.

Når vi derfor har valgt udelivet, ture, svømning og skøjteløb som konkrete tiltag, er det fordi vi mener at netop disse
aktiviteter rimer godt på de overordnede principper.

Det pædagogiske arbejde i Brobækhus børnehave er opbygget på et fundament, der handler om udeliv,
aldersopdeling og forældre engagement.

Dagligdagen er planlagt med en vekselvirkning af voksenstyrede aktiviteter og børnenes egen tid til leg, samvær og
tilvalgs aktiviteter. Vi ser børn som aktive medspillere i deres eget liv såvel om i det fælles børnehaveliv.
Vi praktiserer en pædagogisk hverdag, hvor børnene enkeltvis eller i legegrupper, har meget tid til selv-organiseret
børneliv i et udfordrende miljø.

De pædagogisk planlagte fælles ture og aktiviteter har udover deres pædagogiske indhold en
kulturbærende funktion for netop vores børnehave.
Pædagogens rolle i ovennævnte kultur er at definere og tydeliggøre, hvilke muligheder og
begrænsninger vores fælles pædagogiske liv kan byde på.
Set i det lys, er pædagogisk arbejde for os, en mulighed for at berige det tvungne fællesskab med kvalitative tilbud
af forskellig art.

VI ER UDENDØRS

Vi ser udemiljøet som et særligt læringsrum.
Legen bliver, ved et aktivt udeliv hele året, stimuleret af de skift i vejr og vind som året byder på. Vi og børnene har
her mulighed for at etablere lærings- og legerum, hvor den nødvendige ro til fordybelse er tilstede. Børnene bliver
ikke reguleret af regler, de kan f.eks. løbe når de vil eller når kroppen kræver det.  Udelivet giver plads til de enkelte
gruppers legerum. Vores store legeplads giver færre konflikter og det er her børnegrupperne finder sammen på
tværs.
Sanserne spiller hele tiden med når børn leger ude og børnene får erfaring med ild, jord, luft og vand på en
umiddelbar og ofte ikke planlagt måde. Udelivet giver plads til, at børnene selv kan opleve og erfare, læringen har
ofte her et mere naturligt forløb.
Vi ser det som de voksnes opgave at inspirere børnene til leg/arbejde ved selv at være aktive.

ALDERSOPDELING

Da børnene er aldersopdelt kan vi tilbyde aktiviteter og stue- og læringsmiljø, som netop er rettet mod deres ønsker
og aktuelle niveau.
Turene kan planlægges på en måde der i gåafstand og pædagogisk indhold passer til gruppen.
Aldersopdelingen giver også et stort udvalg af jævnaldrende venner.

JEG KAN!
Vi vægter at styrke børnene psykisk og fysisk. Vi støtter og udfordre tidligt børnenes selvhjulpenhed, vores planlagte
aktiviteter kan bringe barnet ud af komfortzonen, hvor vi stå klar med en støttende og anerkende tilgang.



Bestyrelsens inddragelse i formuleringen af dagtilbuddets pædagogiske principper

Bestyrelsen for Brobækhus børnehave er og har altid været en aktiv medspiller i børnehavens liv. På
bestyrelsesmøder diskuteres børnehavens arbejdet både bagud- og forudrette.
Bestyrelsen godkender læreplanen.
Bestyrelsen har i 14 igangsat et nyt værdigrundlag arbejde, hvor hele forældregruppen inddrages.



Dagtilbuddets handleplan og evaluering

Tabel 3.1: Sundhedskompetencer: ”At gøre noget – At mærke noget

Pædagogiske læremål for
børnenes læring

Barnet:

- udvikler sit kendskab til og passer på sin krop

- udfordrer sin krops formåen

- befinder sig godt ’i verden’

Opmærksomhedspunkter
eller tegn på læring

 - At barnet er aktivt, nysgerrigt, finder glæde ved og afprøver kroppens muligheder
inde som ude -At barnet udvikler sin kropsbevidsthed og kan benævne kropsdelene
sidder og hvad de hedder??? - At barnet udvikler sit kendskab til egne fysiske behov,
eks. Sult, tørst, varme, kulde, træthed og energi - At barnet reagerer på sine sanser,
er nysgerrige efter at undersøge hvordan ting føles, smages lugtes, og kan udtrykke
det verbalt og nonverbalt???? -At barnet er selvhjulpent. Eks. Ved toiletbesøg, ved
påklædning, samt kan bede om hjælp af andre når der er brug for det. - At barnet er
bevidst om påklædning, der passer til vejr og årstid - At barnet er bevidst om
hygiejne og dens betydning -At barnet er i positiv udvikling og trivsel
Udvikle kendskab til sunde vaner?  (skal vi have det punkt med?

Indsatser/ aktiviteter • Ad. 1:Varme/kulde :vi snakker om vejret, mærker vejret vejleder påklædning •
Sult og tørst: vi arbejder på en stor selvstyring af dette, ved at børnene har fri
adgang til madpakker og drikkedunke. •Træthed/energi: vi har et stort tilbud af
aktiviteter, der tilgodeser både høj aktivitet og mulighed for at slappe af ( eks.
Hængekøjeomr.)]buddets besvarelse] •Hygiejne: træning i rutiner v. toiletbesøg,
vigtighed af hændervask i  fht. Sygdom, ikke dele madkasse, huer mm. • Ad 2:
Fysiske lege/aktiviteter: Vi laver mange og forskellige fysiske aktiviteter, som viser
mange måder at bruge kroppen på  - svømmehal, skøjtehal, ture til eks. Ørholm. Og
på legepladsen er der mange muligheder som at cykle, klatre gå på line, spille
fodbold mm. •Kropsbevidsthed: gennem de mange aktiviteter oplever børnene at
kroppen kan bruges på mange måder, at opøve nye færdigheder, at blive mere
udholdende •Glæde ved at bruge sin krop: glæden ved at kunne/mestre, opdage at
selv man måske ikke er så god til en ting, kan man være rigtig god til en anden, at
vi kan/ er gode til noget forskelligt. Vi opfordrer til gøre ting selv ( klatre, gynge,
cykle mm.) •Udvikle sanser: Vi giver mulighed for at udforske alle sanser, herunder
taktilsansen (modellervoks, sand, mudder, bare tæer på legepladsen, røre ved
forskellige dyr) og vestibulærsansen ( gynger, tummelumsken, kolbøttermm.) •Ad 3:
?

Dokumentationsmetode •Indsamling af dokumentation bl.a. på baggrund af indsamlede data fra børneplaner.
[Dagtilbuddets besvarelse] •Forslag: videofilme til motorikpunkter, eks. Gå på
trapper •KIB: laves hvert år i januar. Her udfra samtaler efter behov og på
Uglestuen for alle ved udslusningsamtale. Dette kun noter

Evaluering Hvilken betydning har vores indsatser/aktiviteter haft på børnenes
udvikling?



Hvilke fag-profesionelle erfaringer har vi gjort os?

Hvilken betydning får det for vores handlinger fremadrettet?



Tabel 3.2: Personlige kompetencer: ”At være nogen – at blive nogen”

Pædagogiske læremål for
børnenes læring

Barnet:

- udfolder og udvikler sin vilje til at handle

- udfordrer og udvikler eget personligt udtryk

- udfolder og udvikler emotionelle kompetencer

Opmærksomhedspunkter
eller tegn på læring

 •1. Udvikle sin selvstændighed og øve sig i egne valg •[tage egne initiativer – eller
øve sig •At barnet tør tale i forsamlinger og fortælle om sig selv •Udvikle evne til at
bede om hjælp •At barnet bevæger sig rundt på egen hånd efterhånden som det
bliver mere trygt, og er deltagende i hverdagen. •At barnet viser engagement og lyst
til at deltage i fællesskaber enten ved aktiv deltagelse eller observerende  •2 : stå
ved egne følelser og meninger – el. øver sig i det •Udvikle sin tiltro til egne evner og
kunne sige til og fra verbalt som nonverbalt •At kunne sætte ord på egne følelser
også nonverbalt og  •Udvikle bevidsthed om egne ressourcer – el. øve sig i det ? •3 :
udvikle kendskab til egne følelser og give udtryk for dem •Udvikle forståelse for
andres adfærds og meninger  •Udvikle evne til at læse andres følelser og handle ift.
Dem, eks begynder at trøste og hjælpe andre og på den måde vise empati] •At se
forskelligheder som en ressource

Indsatser/ aktiviteter Indsatser / aktiviteter•[Ad.1:  I Brobækhus er børnenes deltagelse og samarbejde
med til at bestemme hverdagen i børnehaven  •Vi giver tid og rum til aktiviteter
børnene selv vælger (vores prioritering af egentid på legepladsen eks.)  •Vi
tilrettelægger mange forskellige aktiviteter, hvor børnene kan udvikle sig i eget
tempo (svømmehal, skøjtehal, at cykle mm.) •At barnet bliver så selvhjupent som
muligt, og på den måde være klædt godt på til skolestart – klare toiletbesøg selv,
vurdere påklædning, evt. binde snørebånd eks. •Ad 2: Vigtigt at blive lyttet til
anerkendende (giver mod til at sige sin mening). Vi hjælper barnet til at udtrykke
følelser overfor hinanden. •(som under sundhedskompetencer) At børnene gennem
vores meget forskellige aktiviteter opdager at alle er gode til noget. Ved positiv
opbakning fra voksne og andre børn. •I konfliktsituationer eks. At blive guidet af
voksne (forslag til hvad de kan sige eks. I stedet for at slå mm.) At øve sig i
balancen  med eks. at lukke andre ind i leg og at det nogle gange er i orden at sige
nej.   •Ad 3: Gennem italesættelse  med hjælp fra voksne, at kunne sætte ord på
egne følelser •Gennem italesættelse af eks. Konflikter – give mulighed for at høre
begge parters version •Italesætte et andet barns følelser – øve sig i hvordan det ser
ud når man er glad/ked/gal mm.. Gentagen opfordring til at hjælpe hinanden.
Dokumentations-metode•[Dag Indsamling af dokumentation bl.a. på baggrund af
indsamlede data fra børneplaner.tilbuddets besvarelse]

Dokumentationsmetode •[Dag Indsamling af dokumentation bl.a. på baggrund af indsamlede data fra
børneplaner.tilbuddets besvarelse]

Evaluering Hvilken betydning har vores indsatser/aktiviteter haft på børnenes
udvikling?

Hvilke fag-profesionelle erfaringer har vi gjort os?



Hvilken betydning får det for vores handlinger fremadrettet?



Tabel 3.3: Sociale kompetencer: ”At være og blive nogen sammen med andre”

Pædagogiske læremål for
børnenes læring

Barnet:

- har mod på og lyst til, at danne relationer og venskaber

- udvikler fællesskabets aktiviteter og værdier i samspil med andre

- har mod på og lyst til at udfolde sig i differentierede fællesskaber

Opmærksomhedspunkter
eller tegn på læring

 •At barnet kan samarbejde, tage initiativ, udvise fantasi og indgå i sociale
sammenhænge •At barnet alsidigt er i stand til at lege, invitere til leg, at det er
nysgerrigt og gerne vil lege med de andre børn i gruppen •At barnet kan udvise
empati – trøste, se andre og rumme forskelligheder •At barnet er en del af et
fællesskab, hvor man kan tilgodese hinanden – kunne vente på tur, samarbejde og
udvise ansvarsfølelse •At barnet positionere sig i differentierede fællesskaber og kan
navigere i forskellige niveauer, roller og kontekster??? •At barnet kan indgå i
hverdagens aktiviteter med nysgerrighed og engagement •At barnet kan handle på
kollektive beskeder, og være i stand til at udsætte egne behov for en stund •At
barnet kan evne at håndtere mangfoldigheden, ved at se værdien i forskelligheden,
eks. Bruge de andres kompetencer

Indsatser/ aktiviteter •Vi indretter stuerne med rum i rum så de indbyder til leg •Vi støtter barnet i at
igangsætte lege efter behov •Vi møder barnet i dets verden – ud fra barnets
interesser og betingelser •Vi sætter ord på og fremhæver de ting, vi gerne vil bygge
videre på •Vi hjælper alle hinanden •Vores mange aktiviteter (ture, svømmehal,
skøjtehal mm.) opøver børnene i en fællesskabsfølelse og rutine i at være en del af
en gruppe, vente på tur, udsætte egne behov eks. •Samme aktiviteter opøver en
træning i kollektive beskeder, at tie stille herunder og ved oplæsning eks. •At vi
behandler børnene forskelligt fordi deres udgangspunkt/ betingelser er forskellige •Vi
udvikler kendskab til vores lands traditioner, eks.fødselsdage , fastelavn, påske, Skt.
Hans og jul • Og vi har vores egne traditioner - sommerfest, snørebåndsmedaljer
(skal det stå her?) •Projekter på tværs af stuerne giver mulighed for at være i andre
fællesskaber og opleve andres kompetencer bl.a. på grund af forskellig alder og
forskellig kunnen.

Dokumentationsmetode •[Dag Indsamling af dokumentation bl.a. på baggrund af indsamlede data fra
børneplaner.tilbuddets besvarelse]

Evaluering Hvilken betydning har vores indsatser/aktiviteter haft på børnenes
udvikling?

Hvilke fag-profesionelle erfaringer har vi gjort os?

Hvilken betydning får det for vores handlinger fremadrettet?



Tabel 3.4: Læringskompetencer: ”At blive til noget”

Pædagogiske læremål for
børnenes læring

Barnet:

- er kreativ, eksperimenterende og reflekterende

- udvikler sin evne til at fordybe sig

- er kommunikerende

Opmærksomhedspunkter
eller tegn på læring

•At barnet kan samarbejde, tage initiativ, udvise fantasi og indgå i sociale
sammenhænge •At barnet alsidigt er i stand til at lege, invitere til leg, at det er
nysgerrigt og gerne vil lege med de andre børn i gruppen •At barnet kan udvise
empati – trøste, se andre og rumme forskelligheder •At barnet er en del af et
fællesskab, hvor man kan tilgodese hinanden – kunne vente på tur, samarbejde og
udvise ansvarsfølelse •At barnet positionere sig i differentierede fællesskaber og kan
navigere i forskellige niveauer, roller og kontekster??? •At barnet kan indgå i
hverdagens aktiviteter med nysgerrighed og engagement •At barnet kan handle på
kollektive beskeder, og være i stand til at udsætte egne behov for en stund •At
barnet kan evne at håndtere mangfoldigheden, ved at se værdien i forskelligheden,
eks. Bruge de andres kompetencer

Indsatser/ aktiviteter •Vi indretter stuerne med rum i rum så de indbyder til leg •Vi støtter barnet i at
igangsætte lege efter behov •Vi møder barnet i dets verden – ud fra barnets
interesser og betingelser •Vi sætter ord på og fremhæver de ting, vi gerne vil bygge
videre på •Vi hjælper alle hinanden •Vores mange aktiviteter (ture, svømmehal,
skøjtehal mm.) opøver børnene i en fællesskabsfølelse og rutine i at være en del af
en gruppe, vente på tur, udsætte egne behov eks. •Samme aktiviteter opøver en
træning i kollektive beskeder, at tie stille herunder og ved oplæsning eks. •At vi
behandler børnene forskelligt fordi deres udgangspunkt/ betingelser er forskellige •Vi
udvikler kendskab til vores lands traditioner, eks.fødselsdage , fastelavn, påske, Skt.
Hans og jul • Og vi har vores egne traditioner - sommerfest, snørebåndsmedaljer
(skal det stå her?) •Projekter på tværs af stuerne giver mulighed for at være i andre
fællesskaber og opleve andres kompetencer bl.a. på grund af forskellig alder og
forskellig kunnen.

Dokumentationsmetode •[Dag Indsamling af dokumentation bl.a. på baggrund af indsamlede data fra
børneplaner.tilbuddets besvarelse]

Evaluering Hvilken betydning har vores indsatser/aktiviteter haft på børnenes
udvikling?

Hvilke fag-profesionelle erfaringer har vi gjort os?

Hvilken betydning får det for vores handlinger fremadrettet?
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DEN OVERORDNEDE RAMME FOR ARBEJDET MED DEN PÆDAGOGISKE 
LÆREPLAN 
 
Det er stadig Dagtilbudsloven, der danner rammen for arbejdet med den fælles pædagogiske læreplan i 
Gentofte Kommune. Det er derfor væsentligt, at der tages højde for følgende områder. 

Det tematiske arbejde 
 Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan er bygget omkring fire temaer i stedet for 
oprindelige de seks. Men de seks oprindelige temaer skal stadig være indeholdt i dagtilbuddets 
pædagogiske arbejde med den fælles pædagogiske læreplan. Når der under ’Læringskompetencer’ 
eksempelvis står ”øver sig i at fuldføre aktiviteter”, så skal ’aktiviteter’ forstås bredt og kan eksempelvis 
favne såvel kulturelle udtryksformer, naturfænomener, teknologi m.m. Det er op til det enkelte 
dagtilbud at udfolde og tolke dette i forhold til deres praksis og forskellige læringsrum. 

• Sproglig udvikling kan ses som en del af arbejdet med børnenes læringskompetencer 
• Natur og naturfænomener kan eksempelvis væres til stede i arbejdet med såvel sundhed og 

læringskompetencer, idet barnet i naturen kan udfordre sin krops formåen såvel som være kreativ, 
eksperimenterende og reflekterende 

• Kulturelle udtryksformer og værdier kan ses i relation til arbejdet med de sociale kompetencer 
herunder arbejdet med børnenes mod på og lyst til at udfolde sig i differentierede fællesskaber 

Børn med særlige behov 
Der er ikke udarbejdet et selvstændigt afsnit i den fælles pædagogiske læreplan vedrørende børn med 
særlige behov. Den fælles pædagogiske læreplan er tiltænkt at kunne rumme alle børn, uanset behov 
og forudsætninger. Tanken er, at ethvert barn skal nå sit fulde og individuelle potentiale. 

Børnemiljøvurdering 
Ifølge dagtilbudsloven er børnemiljøvurderingen en del af dagtilbuddets pædagogiske læreplan. I forhold 
til den fælles pædagogiske læreplan har vi i Gentofte Kommune valgt at flytte beskrivelsen af 
dagtilbuddenes arbejde med børnemiljøvurderingen over i kvalitets- og resultatrapporten som et 
selvstændigt afsnit. 

Offentliggørelse 
Den lokale handleplan skal ikke offentliggøres, da denne er tænkt som et internt arbejdsredskab. Den 
fælles pædagogiske læreplan skal derimod offentliggøres på såvel dagtilbuddets hjemmeside og 
Gentofte Kommunes hjemmeside. Det er dagtilbuddet selv, der skal lægge den på egen hjemmeside. 

Evaluering 
Det enkelte dagtilbud skal minimum én gang om året evaluere sit pædagogiske arbejde med de fire 
kompetencespor i Gentofte Kommunes pædagogiske læreplan.  Evalueringen skal ske som en naturlig 
del af det enkelte dagtilbuds arbejde med den lokale handleplan som opfølgning på de indsatser, der er 
igangsat med henblik på at nå målene i den fælles pædagogiske læreplan. 

Inddragelse af forældrebestyrelsen 
Den enkelte dagtilbudsleder er ansvarlig for, at inddrage forældre- eller institutionsbestyrelse i forhold 
til evalueringen af dagtilbuddets arbejde med den fælles pædagogiske læreplan. 
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