Det fælles pædagogiske grundlag

Dannelse og børneperspektiv

§

HVAD SIGER LOVEN?
▪▪ Børn på fx 2 år og 4 år skal høres og tages alvorligt som led i starten på en dannelses
proces og demokratisk forståelse. Dannelse, ligestilling og demokrati skal medtænkes i
det daglige pædagogiske arbejde, så børnene oplever at have indflydelse på udformning
af dagligdagen og aktiviteterne uanset baggrund, køn, alder og kultur. Det pædagogiske
personale i dagtilbuddet skal invitere barnet til at være aktivt deltagende, så barnet selv
er med til at skabe sin læring og konkrete deltagelse i demokratiske sammenhænge,
som personalet er ansvarligt for at skabe.
Forarbejder til dagtilbudslovens § 8, stk. 2

Hvad indebærer kravet?
Dagtilbuddene skal fremme børns dannelse, hvor begrebet
dannelse refererer til en dybere form for læring, hvor
barnet som aktiv deltager forankrer værdier og viden i egen
personlighed som rettesnor for at orientere sig og handle i
en global verden som et hensynsfuldt, kritisk, demokratisk
menneske.
Dannelse refererer både til det pædagogiske formål, til
pædagogisk indhold og form. Dannelse, ligestilling og
demokrati skal medtænkes i den daglige pædagogiske
praksis, så børnene oplever at medvirke i og have ind
flydelse på udformning af dagligdagen og aktiviteterne
uanset baggrund, køn, alder og kultur. Det dannende indhold skal være meningsfuldt, udfordre barnet og være
afsæt for børnenes måder at begribe og handle på i en

 igitaliseret og global verden. Det pædagogiske personale
d
i dagtilbuddet skal invitere barnet til at være aktivt del
tagende, så barnet selv er med til at skabe sin læring og
konkrete deltagelse i demokratiske sammenhænge, som
personalet er ansvarligt for at skabe.
Dagtilbud skal fremme børns trivsel, læring, udvikling og
dannelse gennem trygge og pædagogiske læringsmiljøer,
hvor legen skal være grundlæggende, og der skal tages
udgangspunkt i et børneperspektiv. Barndommen har
værdi i sig selv, og det pædagogiske læringsmiljø skal tage
udgangspunkt i et børneperspektiv, uanset om der er tale
om hverdagssituationer, børneinitierede aktiviteter eller
voksenplanlagte forløb.
(Forarbejder til dagtilbudslovens § 7, stk. 1)
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