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Indsatsområder  
LEG 
Mål 1:  
LEG – Læringsmiljøet skaber mulighed for alle legetyper 
 
Udfordringer Indsats Aktivitet Delmål Mål 2022 
At vi organisatorisk struktu-
rer vores hverdag så tid, 
fysiske rammer og 
indretning kan være en 
begrænsning for at 
læringsmiljøet skaber 
mulighed for alle legetyper.  
 
 
At skabe en fleksibel hver-
dag hvor personalet har mu-
lighed for at skabe lærings-
miljøer der udvikler alle lege 
typer. 

At vi giver personalet ram-
merne for at kunne arbejde 
med læringsmiljøer som til-
godeser alle legetyper.   
 
At skabe forudsætninger for, 
at personalet kan udvikle et 
legende læringsmiljø der 
skaber mulighed for alle le-
getyper. 
 
At skabe læringsmiljøer hvor 
børnene har tiden og mulig-
hed for, at øve sig i at me-
stre de nye legetyper. 

At personalet ser muligheder 
i at inddrage de døde kva-
dratmeter f.eks. gangarealer 
og mødelokaler til at skabe 
flere læringsmiljøer med 
muligheder for alle legety-
per.   
 
Vi indkøber inventar der gør 
det muligt at skabe lærings-
miljøer der tilgodeser legen.  
 
Personalet er opmærksom-
me på i hverdagsstrukturen 
at der er tid til at fordybe sig 
i de forskellige lege typer.  
 
Personalet er opmærksom-
me på at strukturere hver-
dagen så børnenes selvorga-
niserede lege, 
voksenstyrede lege og lege 
der opstår i ru-
tinesituationer bliver vægtet 
højt. 

At børnene har tiden til at 
blive i legen uden at hver-
dagsstrukturen styrer mulig-
heden. 
 
Personalet har mulighed for 
at tilrettelægge en hverdag, 
som ikke er begrænset af 
institutionens faste struktur.  
 
Opnået 2021: 
Læringsmiljøet inviterer og 
inspirerer til forskellige lege. 
 
Indretningen i hele huset 
skal afspejle læringsrum til 
leg. 
 
Ikke opnået i 2021 og 
arbejdes derfor videre med i 
2022 ud fra SMARTE- mål: 
 
At børnene har tiden til at 
blive i legen uden at hver-
dagsstrukturen styrer mulig-
heden. 
 

Læringsmiljøet  
skaber mulighed for  
alle legetyper 
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Personalet har mulighed for 
at tilrettelægge en hverdag, 
som ikke er begrænset af 
institutionens faste struktur. 
 
2022: 
S: Personalet er fleksible og 
kan se muligheder for at 
børnene ikke bliver afbrudt 
af hverdagsstrukturen. 
M: målbart, vi skal kunne se 
leg og hverdagsstruktur side 
om side. 
A: accepteret, det bliver 
børneperspektivet som 
kommer i fokus. 
R: realistisk, 
Hverdagsstrukturen vil 
stadig være en del af dagen 
men vi arbejder med 
fleksibilitet i relation til 
børneperspektivet.  
T: tidsafgrænset, på 
personalemødet i november 
drøftes legens betydning og 
der arbejdes videre i leg og 
motorikudvalget i 2022 med 
fokus på bl.a. fleksibilitet i 
hverdagsstrukturen. 
E: evaluerbart, vi evaluerer 
hvert kvartal på 
afdelingsmøderne i 
2022(Marts, Juni, 
September) og samler op 
fælles på personalemødet 
8.september 2022. Ligeledes 
arbejder vi med emnet i 
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leg/motorikudvalget samt 
med de faglige fyrtårne. 
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Mål 2: 
LEG – Alle børn udvikler nye legekompetencer 
 
Udfordringer Indsats Aktivitet Delmål Mål 2022 
 
At skabe fælles holdning og 
forudsætninger for den pæ-
dagogiske tilgang til legen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
At skabe udviklende legefæl-
lesskaber, for alle børn, og-
så børn i udsatte positioner. 

At personalet får viden om 
de forskellige legepositioner 
og deres rolle for legeudvik-
lingen. 
 
 
 
 
 
 
 
En inkluderende tanke i 
lege-fællesskaberne. 
 
Personalet får muligheder 
for at lave mindre grupper, 
hvor der er rum til, at bør-
nene kan øve sig i deres nye 
legestrategier. 
 
Personalet er opmærksom-
me på at skabe tilstrækkelig 
tid til, at alle børn har mulig-
hed for at øve sig og der-
igennem udvikle nye lege-
kompetencer. 
 
Personalet er opmærksom-
me, hvad der er brug for, at 
den voksne bidrager med i 
forhold til legen, for at un-
derstøtte, at alle børn udvik-
ler nye legekompetencer. 

Personalet benytter bevidst i 
deres hverdag de forskellige 
positioner. 
 
Personalet iagttager børne-
nes lege og positioner sig 
hvor der er behov for at 
medvirke til udvikling.   
 
 
 
Personalet er opmærksom-
me på at der i hverdags-
strukturen er tid til fordybel-
se i børnenes selvorganise-
rede leg, de voksenstyrede 
lege og lege der opstår i ru-
tinesituationer. 
 
Personalet fordeler sig i min-
dre grupper med børnene og 
skaber læringsmiljøer, hvor 
der er rum til at øve lege-
kompetencer. 

 
 Personalet har en fælles 
holdning og fælles faglig 
viden.  
 
Personalet bruger deres fag-
lige viden i forhold til at 
understøtte børnenes mulig-
hed for at udvikle nye lege-
kompetencer. 
 
 
At alle børn er inkluderet og 
er i udviklende legefælles-
skaber. 
 
Opnået 2021: 
Alle børn er inkluderet og er 
i udviklende 
legefællesskaber. 
 
Ikke opnået i 2021 og arbej-
des derfor videre med i 2022 
ud fra SMARTE- mål: 
 
Personalet har en fælles 
holdning og fælles faglig vi-
den.  
 
Personalet bruger deres fag-
lige viden i forhold til at un-
derstøtte børnenes mulig-

Alle børn udvikler  
nye legekompetencer 
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hed for at udvikle nye lege-
kompetencer. 
 
2022: 
 
S:Vi arbejder videre med 
personalets faglige viden og 
fælles holdninger, og 
herigennem personalets 
positionering i legen. 
Vi uddanner i løbet af 2022 
2 pædagoger mere i leg. 
 
M: Vi ser personalet bruge 
deres faglige viden i forhold 
til barnets lege udvikling 
med afsæt i deres alder og 
kompetencer. 
Personalet bruger Kit 
Nørgaards legetype model 
og arbejder bevidst med 
deres positionering i legen. 
 
A: Det giver mening ud fra 
et børneperspektiv at 
personalet har en fælles 
faglig viden og holdninger. 
Vi arbejder videre med 
emnet i 2022 0g 2023. 
 
R: Målet er relevant og 
realistisk da vi allerede har 
haft 2 personale afsted på 
kurser og har planlagt at 2 
mere skal afsted i 2022, 
samt vi arbejder fast med 
det i vores planlægning og 
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evaluering af de nye 
styrkede læreplaner. 
 
T:I 2022 sender vi 2 
personale på kursus i leg. 
Derudover arbejder vi med 
målet i vores leg og motorik 
udvalg samt på 
afdelingsmøder og 
pædagogisk dag i marts. 
 
E: Vi evaluerer på 
personalemødet 
d.8.september 2022  
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Mål 3: 
LEG – Det pædagogiske personale har viden og kompetencer til at skabe læringsmiljøer, hvor legen er grundlæggende og understøtter 
alle børns deltagelsesmuligheder 
 
Udfordringer Indsats Aktivitet Delmål Mål 2022 
 
At vi har personale, der ikke 
har en forskningsbaseret 
viden omkring alle 
legetyper. 
 

At vi arbejder stratetisk med 
kompetenceudvikling inden 
for leg. 

Vi sender personale på kur-
ser og videreuddannelse i 
leg og legetyper. 
 
Vi planlægger en kursus 
dag, hvor hele personalet får 
en grundviden omkring leg 
og legetyper. 

At de medarbejdere vi har 
indstillet til diplom modul i 
leg, får uddannelsen.  
 
At vi i efteråret 2021 afhol-
der en pædagogisk dag med 
temaet leg og legetyper. 
 
At personalet får en fælles  
grundlæggende faglig viden 
og kompetencer om legens 
betydning og dens potentiale 
som lærings-og udviklings-
rum 
 
Opnået 2021: 
At de medarbejdere vi har 
indstillet til diplom modul i 
leg, får uddannelsen. 
 
Ikke opnået i 2021 
At vi i efteråret 2021 afhol-
der en pædagogisk dag med 
temaet leg og legetyper. 
 
At personalet får en fælles  
grundlæggende faglig viden 
og kompetencer om legens 
betydning og dens potentiale 
som lærings-og udviklings-
rum 
 

Det pædagogiske  
personale har viden  
og kompetencer til at 
skabe læringsmiljøer, 
hvor legen er  
grundlæggende og  
understøtter alle børns  
deltagelsesmuligheder 
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2022: 
S: personalet får en fælles  
grundlæggende faglig viden 
og kompetencer om legens 
betydning og dens potentiale 
som lærings-og udviklings-
rum 
At vi i foråret 2022 afholder 
en pædagogisk dag hvor 
temaet leg og legetyper 
indgår. 
Vi uddanner i løbet af 2022 
2 pædagoger mere i leg. 
 
M: Vi ser personalet 
facilitere læringsrum i 
hverdagen med afsæt i 
legen og børnenes trivsel, 
udvikling og læring. 
 
A: Legen er grundlæggende 
som arbejdsredskab i vores 
arbejde med børnene i 
forhold til deres udvikling, 
trivsel og læring. 
 
R: Der arbejdes med målet i 
2022 men vi ser det som en 
fortløbende proces da 
processen med 
implementeringen og den 
fælles forståelse tager tid. 
 
T: Der arbejdes fortløbende 
med målet  
 
E: Der følges op på 
afdelingsmøder, og der laves 
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BØRN I UDSATTE POSITIONER 

opsamling på p-mødet 
d.8.september. 

Mål 1: Det pædagogiske personale har viden og kompetencer til at indgå i ’Den gode barn-voksen-interaktion’ 
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Udfordringer Indsats Aktivitet Delmål Mål 2023 
 
At få klædt nye 
medarbejdere på/afstemt så 
vi har det samme afsæt i 
forhold til ”Den gode barn-
voksen-interaktion”. 
 
 

 
At vi i personalegruppen får 
en fælles forståelse af hvad 
”Den gode barn-voksen-
interaktion” er.  
 
 
 

 
Bruger video som redskab til 
pædagogisk refleksion over 
arbejdet med `Den god 
barn-voksen-interaktion`.  
 
At det bliver en fast del på 
afdelingsmøderne i 2022. 
 
At vi i efteråret 2022 holder 
en pædagogisk dag med 
afsæt i `Den gode barn-
voksen-interaktion`. 
 
 
Vi har i 2021 haft Skæld ud 
som et fælles emner i hele 
huset. I 2022 vil vi arbejde 
videre for derigennem at får 
yderligere viden og 
kompetencer til at indgå i 
`Den gode barn-voksen-
interaktion`, da begge 
indsatser arbejder ud fra et 
børneperspektiv. 
  
 

 
At alle medarbejdere kender 
betydningen af ”den gode 
barn-voksen interaktion.” 
S: Alle børn bliver mødt og 
hørt og indgår jævnligt i 
interaktioner, hvor 
personalet møder børnene 
med lydhørhed, nærvær, 
anerkendelse og tilknytning. 
M: Børnene giver i 
børneinterviews udtryk for 
at de mødes af voksne som 
lytter til barnets perspektiv, 
anerkender dem og er til 
stede. 
Vi udformer spørgsmålene i 
interviewsene så vi får svar 
på dette. 
A: Barnet vil være i fokus og 
opleve en følelse af at være 
en del af det store 
fællesskab med mulighed for 
at være aktiv deltagende og 
have værdi. 
R: Vi har i 2021 startet op 
med at arbejde med temaet 
skæld ud og dets indflydelse 
på barnet. I vores aktiviteter 
for 2022 er det beskrevet 
hvordan vi fortsat  
arbejder med skæld ud og 
kobler det på ”Den gode 
barn-voksen interaktion.” 
 

Det pædagogiske 
personale har viden og 
kompetencer til at indgå i 
’Den gode barn-voksen-
interaktion’ 
 
 
 
 
T: I vores aktiviteter for 
2022 er det beskrevet hvor-
dan vi fortsat 
arbejder med skæld ud og 
kobler det på ”Den gode 
barn-voksen interaktion.” 
 
E: På pædagogisk dag i ef-
teråret 2022 evalueres det 
foreløbige arbejde med ”Den 
gode barn-voksen interakti-
on” med afsæt i børneinter-
viewsene. 
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Mål 2: Det pædagogiske personale forholder sig analytisk og refleksivt til det pædagogiske læringsmiljø med henblik på at identificere 
deltagelsesbarrierer/-muligheder for det enkelte barn samt grupper af børn 
 



 

13 
 

Udfordringer Indsats Aktivitet Delmål Mål 2023 
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Udfordringer Indsats Aktivitet Delmål Mål 2023 
 
At få skabt et læringsrum for 
alle børn også børn i udsatte 
positioner, hvor der er 
mulighed for både trivsel og 
udvikling/læring. 
 

 
At personalet benytter deres 
viden fra ovenstående mål 
til at skabe lige vilkår for alle 
børns deltagelses 
muligheder. 
 

 
Personalet drøfter og 
reflekterer over 
læringsmiljøerne på stue- og 
afdelingsmøder, hvor der 
kan bruges video som 
arbejdsredskab. 
 
Personalet kan f.eks. bruge 
middagsstunden hvor flere 
lokaler står tomme 
indendørs til at skabe 
rammer for legegrupper 
med bl.a. børn i udsatte 
positioner. 
 
Læse relevant litteratur. 
 
 
 
 
 

 
S: Personalet reflekterer 
over læringsmiljøerne i 
dagligdagen  
Ud fra dette tilpasses vores 
indsats til det enkelte barn 
med afsæt i 
læringsmiljøerne for at give 
alle børn kan opnå lige 
deltagelsesmuligheder. 
 
M: Personalet bruger deres 
refleksioner analytisk og 
udvikler læringsmiljøerne 
herudfra så de tilpasses det 
enkelte barn. 
 
A: Delmålet tager 
udgangspunkt i 
læringsmiljøet omkring det 
enkelte barn og giver barnet 
lige deltagelsesmuligheder. 
 
R: I vores arbejde med 
skæld ud og den gode barn-
voksen interaktion vil vi 
uvilkårligt komme til at 
arbejde med 
læringsmiljøerne.  
 
T: Sammen med skæld ud 
og den gode barn-voksen 
interaktion sættes 
læringsmiljøets betydning 
for barnets 
deltagelsesmuligheder, på 

Det pædagogiske 
personale forholder sig 
analytisk og refleksivt til 
det pædagogiske 
læringsmiljø med henblik 
på at identificere 
deltagelsesbarrierer/-
muligheder for det 
enkelte barn samt 
grupper af børn 
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Udfordringer Indsats Aktivitet Delmål Mål 2023 
pædagogisk dag i efteråret 
2022. 
 
E: Der vil løbende være 
evaluering af 
læringsmiljøerne på 
afdelingsmøder og 
stuemøder. 
På pædagogisk dag i 
efteråret 2022 fastsættes 
mål for 2023.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mål 3: Trivselsvurderingerne anvendes systematisk til tidlig forebyggende opsporing, og til at sikre at børn i bekymrende positioner 
hurtigere oplever trivsel og progression i deres udvikling 
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Udfordringer Indsats Aktivitet Delmål Mål 2023 
 
At alle medarbejdere bruger 
trivselsvurderingerne på 
samme måde. 
 
At trivselsvurderingerne ikke 
er fyldestgørende, da de 
ikke indeholder alle 
elementer fra de nye 
styrkede læreplaner. 

 
Vi arbejder med en 
Fladhøjsmodel, hvor det er i 
fokus at alle elementer fra 
den nye styrkede læreplan 
indgår. 
  

 
På et møde d.7.12.21 bliver 
der i samarbejde med de 
faglige fyrtårne udarbejdet  
en skabelon som det 
pædagogiske personale 
fremadrettet skal bruge til at 
lave trivselsvurderinger ud 
fra. 
 
På personalemødet i januar 
2022, forelægger vi 
supplerende materiale som 
skal understøtte den 
nuværende 
trivselsvurderingsskabelon, 
så alle elementer fra de nye 
styrkede læreplaner 
inddrages. 
 
 

 
S: At vi kan sætte ind med 
en mere målrettet og 
fokuseret indsats ud fra en 
mere fyldestgørende 
trivselsvurdering.  
 
M: Vi kan se at 
medarbejderne bruger 
trivselsvurderingerne til at 
udvikle indsatsen over for 
det enkelte barn med afsæt i 
de nye styrkede læreplaner 
og dermed det hele barn. 
 
A: Vi ser på det hele barn, 
både i forhold til dets styrker 
og udfordringer og tager 
afsæt i dette. 
 
R: Handleplaner kan blive 
mere specifikke og kan 
understøtte en mere 
fokuseret og tilpasset 
indsats i forhold til det 
enkelte barn. 
 
T: Fladhøjs trivselsvurdering 
implementeres i løbet af 
2022 
 
E: På personalemøde d. 8. 
november 2022 evaluerer vi 
på Fladhøjs 
trivselsvurdering. 

Trivselsvurderingerne 
anvendes systematisk til 
tidlig forebyggende 
opsporing, og til at sikre 
at børn i bekymrende 
positioner hurtigere 
oplever trivsel og 
progression i deres 
udvikling 
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