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Dagtilbuddets vision  

Kolt Hasselager Dagtilbud er et Dagtilbud der gør en forskel for alle børn. Kolt 

Hasselager Dagtilbud skaber meningsfulde læringsmiljøer, der sikrer alle børn 

lige muligheder for trivsel, udvikling og læring. Læringsmiljøerne og dermed 

det pædagogiske arbejde med børnene, tager udgangspunkt i den nyeste 

forskning, B&U politikken og med særligt fokus på forældresamskabelse. I 

Dagtilbuddet understøtter vi det gode børneliv og børnenes muligheder for, 

gennem aktiv deltagelse, at forankre værdier og viden i egen personlighed. 

Vores pædagogik og læringsmiljøer har fokus på dannelse, og på det at give 

børnene kompetencer til at kunne mestre livet. 

 
Dagtilbuddets læringssyn 

 

Det pædagogiske personale har ansvaret for at rammesætte, organisere og 

evaluere læringsmiljøer som støtter, guider og udfordrer børnene, hvad enten 

der er tale om leg, planlagte aktiviteter, rutiner eller spontant opståede 

situationer. Personalet tager udgangspunkt i det enkelte barns ressourcer og 

dets nærmeste udviklingszone. Ligeledes medtænkes de ressourcer vi finder i 

børnegrupperne som et aktiv ind i rammesætningen af læringsmiljøerne.      

Læringsmiljøer skal understøtte: 

• Rammer, der skaber robuste, livsduelige og kreative børn, der bliver så 

dygtige, som de kan og er rustede til at møde fremtidens udfordringer 

(B&U Politik) 

• Barnets behov for fysisk og mental sundhed 

• Barnets behov for omsorg, tryghed og nærvær  

• Barnets mulighed for at lære at lære – udvikling af barnets kompetencer  

• Barnets mulighed for at udforske med krop og sanser  

• Barnets motoriske udvikling 

• Barnets sproglige udvikling og kommunikative udvikling 

• Barnets oplevelse af at være en betydningsfuld del af fællesskabet 

• Barnets mulighed for at være medskaber af egen læring 

• Barnets mulighed for at have indflydelse på sin egen hverdag 

• Barnets mulighed for at eksperimentere, være nysgerrig og fantasifuld 

samt give plads til at fejle 

• Barnets behov og mulighed for at lege 

• Barnets mulighed for at mestre verden 

• Værdien af forældresamskabelse  

• At dannelse og udvikling sker i et socialt samspil 

• Barnets møde med differentierede fysiske miljøer 
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Dagtilbuddets intention er at skabe kvalitet i børnenes liv og sikre betingelser 

for børnenes udvikling og trivsel i samskabelse med forældre, i et udviklende 

udviklings- og læringsmiljø, der tager udgangspunkt i Den Styrkede læreplan.  

 

Den styrkede læreplan. 

  
Den pædagogiske læreplan er et pædagogisk redskab, som 

understøtter det pædagogiske personales og ledelsens arbejde med at skabe 

gode læringsmiljøer. Samtidigt er den pædagogiske læreplan et værktøj til 
faglig ledelse, som dagtilbuddets ledelse kan bruge sammen med det 

pædagogiske personale til at organisere arbejdet og de pædagogiske indsatser 
i bestræbelsen på at skabe gode    læringsmiljøer. Herudover er det hensigten, 

at den skal understøtte danske dagtilbuds tradition for en evalueringskultur, 
der retter blikket mod evaluering af læringsmiljøet, og på hvilke måder dette 

understøtter børnegruppens og det enkelte barns 
læring og udvikling.  

 
Den styrkede pædagogiske læreplan skal også medvirke til 

at understøtte dialogen med forældrene om børns læring 
og udvikling, det pædagogiske arbejde med børn i udsatte 

positioner, gode sammenhænge mellem dagtilbud og 
børnehaveklasse samt styrke samarbejdet med andre faggrupper 

og den kommunale forvaltning og politikere. 

 

Den pædagogiske læreplan består af følgende 
temaer: 

 
▪ Alsidig personlig udvikling 

 

▪ Sociale kompetencer 

 

▪ Sproglig udvikling 
 

▪ Krop og bevægelse 
 

▪ Naturen og naturfænomener 
 

▪ Kulturelle udtryksformer og værdier 

 

(Marts 20221) 
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