
Mandag den 13. januar kl.19.15 -21.15  

Tema: At legen er kommet ind i dagtilbudsloven  

Referent: Christina Paag, Forældreråds repræsentant Pilehytten  

 

Denne aften skal være en temaaften med oplæg og efterfølgende debat, drøftelse og forslag til 

med principielle tilbageløb på pædagogisk praksis.  

 

Oplæg om legens betydning og barnets legeudvikling ved PL i Bavnebakken Annette Hostrup  

Oplæg om barnets evne til at indgå i de sociale spilleregler/relationer/indgå i et fællesskab ved PL i 

Universet Karen Schou   med efterfølgende drøftelse og forslag om principielle tilbageløb på 

pædagogiske praksis. 

 

Beslutning i bestyrelsen om der eventuelt skal være et forældremøde med dette tema-  

 
Referat 
 

1. Budget. 
Opføgning fra sidste møde, hvor vi gennemgik budgettet. 
 
Tillæg hertil jævnf. Fælles pulje ift. anciennitet, hvor der er lavet beregning herpå. 
Konklusion: Lige pt. harmonere det rimeligt i dagtilbuddet. 
Er en god ide at lave en sådan pulje, men ud fra data er dette ikke nødvendigt at sætte i værk lige 
pt. 
 

2. Legens betydning og barnets legeudvikling ved PL i Bavnebakken Annette Hostrup 
 
Her en opsummering af de fakta Anette bidrog med i hendes oplæg omkring elegens betydning & 
barnets legeudvikling. 
 
Barnet prøver noget af 
Alt er tilladt i legen 
 
Det 0-3 årige barn  
eksperimentere gennem legen 
De sanser  
De har behov for genkendelighed (benytter dukkekrogen, biler mv.) 
De leger parallel leg / egocentrisk leg 
 
De voksnes rolle: 



Støtte og se det næste skridt 
Støtte ift. turtagning, deling af ting mv. 
 
Det 2-3 årige barn 
leger gerne gennem rolleleg & det barnet oplever 
 
Leger: 

•  traditionelle lege 

• Konstruktionslege 

• Rammelege 

• Regellege 

• & nye lege med egne regler (eks. Batmand leg) 
 

Forudsætningen for den gode leg er sproget og forståelsen 
Leg handler også om fantasi → gennem rolleleg 
 
Det er her vi lytter og går på kompromis – hvilket danner grundlag for det senere liv. 
 
De voknes rolle 
Er her at støtte og guide til fri fantasi 
Opmærksomhed på at støtte barnet til at deltage og komme ind i legen 
 
Eksempel er rollelegen far, mor & barn, hvor der oftest også er en hund eller kat med. 
Det kan være godt for barnet at være hund/kat (observatør), men ikke for meget, hvor den voksnes 
rolle er at være opmærksom herop og støtte barnet til at have en anden rolle i legen. 
 
Som forældre er det også væsentligt, som for pædagogerne, at se legens betydning i dagligdagen: 
- Hvilke dagligdags situationer fordrer leg 
- Legen, hvor der er en ramme 
- Den frie leg 
- Legen som social læring 

 
”Har i bare leget i dag” A4 plakat  
 
Legen skal passe ind i det fysiske og psykiske rum 
 

3. Oplæg om barnets evne til at indgå i de sociale spilleregler/relationer/indgå i et fællesskab 
ved PL i Universet Karen Schou 
 
Vigtigt at fokusere på barnets evne til at indgå i de sociale relationer & fællesskaber 
 
I Dagtilbuddet skabes disse rammer ved at vi har en viden om: 
- At alle børn møder verden med forskellige forståelser & forudsætninger 
- Cirkel og security – hvordan barnets basale behov mødes af forældrene 

 
I institutionerne i dagtilbuddet er der et stort spænd i alder, der kræver at tilrettelægningen af 
dagen tager udgangspunkt i at der er mange forskellige børn, med forskellige aldre som har 
forskellige behov. 
 



Forebyggelsestrekanten – plakat (a4) 
Sammensætningen af børn i dagtilbuddet: 
Forholdsvis mange af børnene er i grøn (jævnf. Forebyggelsestrekanten) 
Der er dog også nogle i gule og enkelte i rød 
 
Dette afspejler også at der er nogle børn der har brug for ekstra hjælp – hvilket er i stigning i 
dagtilbuddet (er der mange forskellige grunde til) 
 
De indsatser der er behov for til det enkelte barn varierer ligeledes 
 
Spørgsmål: 
 
1. Hvordan samskaber vi omkring dette? 
2. Er det udelukkende den professionelles ansvar med rettidig kommunikation? 
3. Hvad har det af betydning i fællesskabet at der IKKE bliver taget hånd om dette? 
4. Hvad har det af betydning for rammesætningen omkring barnet? 
 
Den profesionelle/Pædagogen skaber rammen i dagligdagen i institutionen 
 
Forældrenes ansvar tager udgangspunkt i basisforudsætningen for det enkelte barn – hvilket 
udføres ud fra forudsætning fra forældrene 
 
Normerne har stor betydning for det sociale sammenspil og den generelle leg. 
 
MÅLET: At alle børn udvikler sig fra det ståsted de er. 
 
Ift drøftelse i bestyrrelsen: 
- Hvordan ser vi på nuancering af indsater i hverdagens kommunikation med forældrene 

o Ansigt til ansigt 
o Intra 

- Skal alle forældre have mulighed for at høre oplæggene fra Matgilde & Anette? 
- Skal vi have en aften, hvor vi indkalder til forældre møde med fagligt indhold? 
 
  
 
 
 
 
 

  


