
HVAD SIGER LOVEN?

 ! Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan der i børnenes sidste år  
i  dag tilbuddet tilrettelægges et pædagogisk læringsmiljø, der skaber sammenhæng  
til børnehaveklassen. 
Dagtilbudslovens § !, stk. "

Hvad indebærer kravet?
Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan der 
i børnenes sidste år i dagtilbuddet tilrettelægges et pæda-
gogisk læringsmiljø, der skaber sammenhæng til børneha-
veklassen, og som dermed understøtter, at de kommende 
skolebørn er bedst muligt forberedt på at begynde i skole. 

Arbejdet med at tilrettelægge et pædagogisk læringsmiljø 
for de ældste børn i børnehaven, der skaber sammenhæng 
til børnehaveklassen, skal tage udgangspunkt i den styr-
kede pædagogiske læreplan. 

Hvis en kommune fx har fastsat skolestart til !. maj, og bør-
nene fra det tidspunkt begynder i skolefritidsordning (SFO) 
eller fritidshjem, indebærer kravet, at dagtilbuddet et år 
før den dato er forpligtet til at etablere et skoleunderstøt-
tende pædagogisk læringsmiljø, der skaber sammenhæng 
til børnehaveklassen. 

De seks læreplanstemaer har tæt sammenhæng med de 
indholdselementer, der arbejdes med i børnehaveklassen. 
Temaerne i den pædagogiske læreplan er derfor et element 
i dagtilbuddenes arbejde med at skabe sammenhæng mel-
lem indholdet i dagtilbuddet og børnehaveklassen. 

Sammenhæng er ikke lig med, at indholdet i dagtilbud og 
skole skal være det samme. At skabe sammenhæng til bør-
nehaveklassen kan fx handle om børnenes trivsel, arbejdet 
med børnefællesskaber og at understøtte børns lyst til at 
lære og deres mod på nye oplevelser, fordi det er elemen-
ter, der er centrale på tværs af dagtilbud og skole. 

Etablering af et pædagogisk læringsmiljø med sammen-
hæng til børnehaveklassen handler blandt andet om,  
at børn i dagtilbud får positive erfaringer med at deltage  
i dagtilbuddets fællesskaber, så barnet derigennem får 
positive forventninger til de sociale fællesskaber i skolen. 
Det indebærer, at det pædagogiske læringsmiljø for de 
ældste børn skal have fokus på at understøtte, at børnene 
tør møde nye udfordringer, fordybe sig, være vedholdende, 
kunne indgå i et børnefællesskab og tage initiativ til at 
indgå i relationer. 

Det indebærer videre, at det pædagogiske læringsmiljø i 
dagtilbuddet for de ældste børn også skal introducere til 
og give børnene mulighed for at udvikle nysgerrighed over 
for bogstaver, tal, mønstre, former mv. 

Arbejdet med at tilrettelægge et pædagogisk læringsmiljø 
for de ældste børn i børnehaven, der skaber sammenhæng 
til børnehaveklassen, skal tage udgangspunkt i den pæda-
gogiske læreplan. 

(Forarbejder til dagtilbudslovens § ", stk. #) 
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