
 
 

 

Dagplejen Rudersdal 

Temaer Aktionslæringsforløb 
 Pædagogerne: Fokus på betydningen for 

børn og deres søvnbehov. 

 Dagplejerne: Skabe ro og tryghed i 

overgangen fra leg til spise. 

Indsatsområder 

 

Pædagogisk 

dagligdag 

Mål for pædagogisk kvalitet 

udfyldes fra 2016 

   

Pædagogisk IT og 

medielæringsstrategi 

   

Alsidig personlighedsudvikling  Pæd.:  I forhold til barnets selvværd, 

trivsel og vækst. 

 Dagp.: Ro og tryghed ved rutinen.  

 Arbejde med børn og deres 

forskelligheder, igennem 

aktiviteter der styrker deres 

selvværd.  
 

 Kendskab til det enkelte 

barn og barnets sociale 

relationer. 

 Nærvær og fordybelse 

 Kendskab til det enkelte 

barns formåen og ud fra 

dette tilfører nyt.  
     Anerkendelse af det  

     barnet er og kan 

 



 
 

 

Sociale kompetencer 

 

 Pæd.: Vigtigheden i at være oplagt i det 

sociale samspil. 

 Dagp.: At børnene har en fælles 

oplevelse i forhold til at vente på tur, 

synge de samme sange mv. 

 Skabe rum til fordybelse via 

de mindre fællesskaber. 
 Gensidig omsorg igennem 

den voksne  

”den gode rollemodel”. 

 

 Gøre barnet opmærksom 

på ”den gode handlig” 

via anerkendelse 

(afsmittende på 

børnefællesskabet). 

 Barnets støttes i at indgå 

i børnefællesskaber 
 

Sproglig udvikling 

 

 Pæd.: Være oplagt til at indgå i læring 

omkring den sproglige udvikling. 

 Dagp.: Genkendelig sange, synges før 

spisetid.  

 

 

 

 Fokus på det enkelte barns 

sprog. 

 Arbejde med barnets sprog 

ift. alder og kunnen, med 

udgangspunkt i lyde og sang. 

 Inklusionspædagogisk oplæg 

omkring bl.a., at hjælpe 

barnet ved at putte ord på 

 Være obs. på hvor barnet 

er i sin udvikling. 

Anerkendelse og tilføj 

nyt til sproget.  

 

Krop og bevægelse 

 

 Pæd.: Et vågent barn har nemmere ved 

at deltage i læring omkring bevægelse. 

 Dagp.: Vask af hænder under rindende 

vand med støtte fra en voksen. 

 Kostpjece redigeres i 

samarbejde med Kirsten 

Ravnbøl ernæringskonsulent.  

 Kirsten Ravnbøl inspirerer på 

et aftenmøde, til den gode 

sunde og næringsrige frokost. 

 

 Fokus på børnenes 

ernæringsmæssige 

sundhed. 

 Styrke børnene motorisk 

ift., at blive selvhjulpne. 

 Fokus på børnenes 

bevægelses frihed i 

samarbejde med 

forældrene. 



 
 

 

Naturen og naturfænomener  Pæd.: At have mentalt overskud til at 

være deltagende i aktiviteter også ud af 

huset. 

 Dagp.: Barnet får tid og ro til at 

udforske det rindende vand. 

 Det gode ude liv herunder 

årstidens skifte. 

 

 Brug af udearealer i 

nærområdet, til de små 

opdagelser i naturen. 

Kulturelle udtryksformer og 

værdier 

 Pæd.: Et for børnene større mentalt 

overskud. 

 Dagp.: Med vægt på rutinen  

 At udtrykke sig ved hjælp af 

materialer fra naturen i 

kreativt øjemed. 

 Fokus på den gode 

oplevelse og barnets 

ejerskab af den kreative 

udfoldelse. 

  

 

 


