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Høringssvar over udkast til bekendtgørelse om pædagogiske læringsmål og indholdsbeskrivelser af seks 
læreplanstemaer  
 
Først og fremmest vil FSD gerne anerkende ministeriets stærke fokus på at udvikle kvaliteten i alle landets 
dagtilbud. Forskning viser, at alle børn, men i særlig grad børn i udsatte positioner, profiterer af højkvali-
tetsdagtilbud. Det skærpede fælles fokus på kvaliteten i dagtilbuddene kan dermed få stor betydning for 
nogle af de børn i Danmark, der har størst behov for at blive støttet i deres trivsel, læring, udvikling og dan-
nelse.  
 
Læringsmål og læreplanstemaer  
De nye læringsmål for hvert læreplanstema sætter fokus på, hvordan læringsmiljøet skal understøtte bør-
nenes læring. Vi finder det både positivt og afgørende, at det understreges, at målene gælder alle børn. 
Samtidig sætter vi stor pris på, at børn i udsatte positioner eksplicit er skrevet ind i indholdsbeskrivelserne 
for de enkelte læreplanstemaer.  
 
FSD finder det også meningsfuldt, at læreplanstemaerne er genkendelige ift. de eksisterende, men at de 
samtidig er opdateret, så de dækker bredere og fremstår mere aktuelle. Det er også positivt, at der er et 
helhedsorienteret perspektiv på børns læring og udvikling på tværs af læreplanstemaerne.  
 
Det er et vigtigt aspekt, at der med læringsmålene bliver et fokus på kvaliteten og udviklingen af de rammer 
(læringsmiljøer), som de voksne sætter for børnene. Samtidig er det dog problematisk, hvis dette medfører, 
at opfølgningen på børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse dermed bliver nedprioriteret.  
Derfor bør det understreges, at der fortsat skal følges op på børnenes udvikling, og på hvorvidt de profite-
rer af de pædagogiske læringsmiljøer. Dette både af hensyn til det enkelte barns udvikling, og så det er mu-
ligt på kommunalt niveau at følge og drøfte udviklingen på dagtilbudsområdet og dermed leve op til den 
kommunale tilsynsforpligtelse, - ikke mindst i forhold til de udsatte børn.  
 
Det er samtidig afgørende, at der fortsat er en stor opmærksomhed på forebyggende og tidlige, rettidige 
indsatser, så det enkelte barn, med behov for en særlig opmærksomhed, ikke forsvinder i udviklingen af 
læringsmiljøerne.  
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Endelig kan det være vanskeligt at etablere stærke pædagogiske læringsmiljøer, der er differentieret ift. 
børnegruppens sammensætning og forskellige forudsætninger, hvis der ikke er et solidt kendskab til beho-
vene hos børnegruppen generelt og i særlig grad til børn i udsatte positioner. 
 
Læringsmål for Kommunikation og sprog  
FSD finder, at et af læringsmålene har en uhensigtsmæssig formulering. Læringsmålene er generelt formu-
leret, så der står, at ”læringsmiljøet skal understøtte x og y”. Formuleringen af det første mål under lære-
planstema nr. 3. Kommunikation og sprog bryder imidlertid den form.  
Der står, at: ”Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn får mulighed for at udvikle sprog, 
der bidrager til at børnene kan forstå sig selv, hinanden og deres omverden”. Ved at ordene ”får mulighed 
for” er indsat, giver det indtryk af, at så længe læringsmiljøet er til stede, så er det op til børnene selv at 
gribe muligheden og udvikle deres sprog. Det er yderst problematisk, at man derved lægger ansvaret for at 
udvikle sproget over på børnene, når man samtidig ved, at kvaliteten af interaktionerne mellem barn og 
voksen er helt centrale for børns sproglige udvikling, - ikke mindst for børn i udsatte positioner.  
Det foreslås derfor, at formuleringen af målet ændres til:  
”Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udvikler sprog, der bidrager til, at børnene kan 
forstå sig selv, hinanden og deres omverden”.  
Det vil sikre en ensartethed i læringsmålene, og man vil undgå at sende et uheldigt signal ift. børnenes 
sproglige udvikling.  
 
Afslutningsvis skal det nævnes, at det i lovforslagets bemærkninger blev understreget, at der skal etableres 
pædagogiske læringsmiljøer i dagtilbud hele dagen. Det hilser vi velkommen, men vi undrer os i den forbin-
delse over, at der i bekendtgørelsens § 1 stk. 2 står: ”… det pædagogiske læringsmiljø, barnet møder hver 
dag i dagtilbuddet”. Det kan læses mindre ambitiøst, end at de pædagogiske læringsmiljøer skal være til 
stede hele dagen. 
 
 
 
Med venlig hilsen  
 
 
 
Helle Linnet  
Landsformand 
 

 


