
Børnefællesskaber

HVAD SIGER LOVEN?

 ! Al leg, dannelse og læring sker i børnefællesskaber, som det pædagogiske personale 
fastsætter rammerne for. Relationer og venskaber er afgørende, hvor alle børn skal 
opleve at være en del af fællesskabet og blive respekteret og lyttet til. I dagtilbuddenes 
hverdag skal der være plads til, at det enkelte barn både kan vise initiativ og kan være 
aktivt deltagende, samtidig med at fællesskabet skaber rum til alle, nye relationer og 
mulighed for at prøve forskellige positioner mv. Det er det pædagogiske personales  
og ledelsens opgave at skabe en balance mellem individ og fællesskab i dagtilbuddet.
Forarbejder til dagtilbudslovens § !, stk. " 

! Uddrag af Master for en styrket pædagogisk læreplan, "#$%.

Inspiration til det pædagogiske arbejde med børne-
fællesskaber! 

I dagtilbud indgår børn i et socialt fællesskab sammen med 
andre børn og voksne. De konkrete børn og det pædagogi-
ske personale, der er til stede i dagtilbuddet, er fælles om 
at skabe det sociale rum, hvorigennem de enkelte børn 
lærer og udvikler sig. Sammen med det pædagogiske per-
sonale har de andre børn betydning for, hvilke erfaringer 
det enkelte barn gør sig, når det er i dagtilbuddet.

Al leg, dannelse og læring sker i et socialt samspil med de 
øvrige børn og det pædagogiske personale i dagtilbuddet.  
I dagtilbuddenes hverdag skal der være plads til, at det 
enkelte barn både kan vise initiativ og kan være aktivt 
 deltagende, samtidig med at fællesskabet skaber rum til 
alle, nye relationer og mulighed for at prøve forskellige 
positioner mv. Det er det pædagogiske personales og ledel-
sens opgave at skabe en balance mellem individ og fælles-
skab i dagtilbuddet. 

Forældrene har et medansvar, som betyder, at forældrene 
indgår i at skabe et velfungerende børnefællesskab præget 
af anerkendelse af alle familier uanset disses forudsætnin-
ger. I det pædagogiske arbejde med den pædagogiske 
læreplan arbejdes der med sammenhænge mellem børne-
nes perspektiver, mulighederne og begrænsningerne i det 
sociale rum og de pædagogiske målsætninger. Dagtil-
buddets børnefællesskaber skal også skabe rum for, at børn 
kan etablere venskaber på tværs af alder, køn og kultur, og 
at mobning forebygges. 

§

Den styrkede pædagogiske læreplan "$

Det fælles pædagogiske grundlag


