
HVAD SIGER LOVEN?

 ! Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan det pædagogiske læringsmiljø 
tager højde for børn i udsatte positioner, så børnenes trivsel, læring, udvikling og 
 dannelse fremmes. 
Dagtilbudslovens § !, stk. "

Hvad indebærer kravet?
Med børn i udsatte positioner forstås en sammensat 
gruppe af børn, der fx kan være børn med en svag socio-
økonomisk baggrund, børn med en fysisk eller psykisk 
funktionsnedsættelse, børn i risiko for at stå uden for 
 fællesskabet mv. I lighed med andre børn lærer og udvikler 
børn i udsatte positioner sig i et fagligt kompetent  pæ - 
dagogisk læringsmiljø og i mødet med en velfunderet 
pædagogisk faglighed. 

Kvaliteten i interaktionen mellem barn og voksen er særligt 
betydningsfuld for børn i udsatte positioner. Det pædago-
giske personale i dagtilbud har, sammen med andre 
 relevante fagprofessionelle, et ansvar for at støtte børn 
med forskellige udfordringer og sikre, at alle børn deltager 
i fællesskabet. Den pædagogiske læreplan – herunder de 
seks læreplanstemaer og de pædagogiske mål – skal være 
relevante for alle børn uanset baggrund, sprog, kultur og 
traditioner. At etablere et pædagogisk læringsmiljø for 
børn i udsatte positioner handler ikke om at trække et 
enkelt barn ud af det almene børnefællesskab for at lave en 
særligt tilrettelagt aktivitet med barnet. Det handler som 
udgangspunkt om, at børn i udsatte positioner skal udfor-
dres og opleve mestring i forbindelse med blandt andet 
børne- og vokseninitierede lege og aktiviteter. 

Alle børn i dagtilbud har krav på at blive stimuleret og blive 
mødt med positive forventninger. Det er afgørende, at det 
pædagogiske personale, på linje med forventningerne til de 
øvrige børn i dagtilbuddet, har positive forventninger til et 
barn i en udsat position. Børn i udsatte positioner skal være 
en betydningsfuld del af børnefællesskabet, ligesom deres 
forældre er tilsvarende betydningsfulde i forældrefælles-
skabet.

Nogle gange kan det være en fordel at give et udsat barn 
plads og rum til at være i en mindre gruppesammenhæng, 
hvor den voksne i højere grad har mulighed for at arbejde 
målrettet med barnets specifikke udfordringer, det være sig 
sociale, motoriske, sproglige udfordringer eller andet. Det 
kræver en skarp opmærksomhed hos det pædagogiske 
personale og ledelsen på alle børns trivsel, læring, udvik-
ling og dannelse gennem tilrettelæggelse af trygge 
 pædagogiske læringsmiljøer. 

(Forarbejder til dagtilbudslovens § !, stk. ")
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Børn i udsatte positioner
Som en del af arbejdet med den pædagogiske læreplan er det et krav,  
at dagtilbuddet reflekterer over, hvordan det pædagogiske læringsmiljø 
organiseres og tilrettelægges, så det også tilgodeser og understøtter  
børn i udsatte positioners læring. 

#$ Den styrkede pædagogiske læreplan

Det fælles pædagogiske grundlag


