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Den pædagogiske læreplan udgør rammen og den fælles retning for
vores pædagogiske arbejde med børnenes trivsel, læring, udvikling og
dannelse. Læreplanen er et levende dokument, som kort beskriver
vores pædagogiske overvejelser og refleksioner med eksempler, der
er retningsgivende for det daglige pædagogiske arbejde.

Ramme for udarbejdelse af den
pædagogiske læreplan

Den pædagogiske læreplan udarbejdes med ud-

formålsbestemmelse samt den tilhørende bekendt-

gangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag samt

gørelse. Loven og bekendtgørelsen er udfoldet i

de seks læreplanstemaer og de tilhørende pæda-

publikationen Den styrkede pædagogiske læreplan,

gogiske mål for sammenhængen mellem det pæda-

Rammer og indhold. Publikationen samler og formid-

gogiske læringsmiljø og børns læring.

ler alle relevante krav til arbejdet med den pædago-

Rammen for at udarbejde den pædagogiske
læreplan er dagtilbudsloven og dens overordnede

giske læreplan og er dermed en forudsætning for at
udarbejde den pædagogiske læreplan. Derfor hen-
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vises der gennem skabelonen løbende til publikationen. På sidste side i skabelonen er der yderligere
information om relevante inspirationsmaterialer.
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Hvem er vi?

Spjellerup Fribørnehave er normeret til 50 børn. Vi bor i den lille by Spjellerup beliggende i Faxe
kommune.
Vi er en Grundtvig-koldsk inspireret Fribørnehave. Vi lægger stor vægt på;
- fællesskab (også på tværs af alder).
- fortællingen fylder meget både i børnehaven og skolen.
- vi forventer aktiv deltagelse i arrangementer.
- vi vægter dannelse, trivsel og læring lige meget.

I personalegruppen er vi 9 ansatte, fordelt på 5 uddannede pædagoger og 4 medhjælpere. Størstedelen af de ansatte har en lang ansættelse i huset, hvilket skaber en tryghed og et godt fundament for et velfungerende samarbejde.

Huset er organiseret i 3 aldersopdelte grupper. Spirerne er for de 3-årige, rødderne for de 4 årige
og pilene for de 5 årige. Hver gruppe har faste voksne tilknyttet. Vi er aldersopdelt i tidsrummet
9.30 – 12.00. Uden for dette tidsrum er der fælles leg og aktiviteter. 2 gange om året har vi temauger, hvor der arbejdes på tværs af grupperne, dette gælder både børn såvel som voksne. De pædagogiske tanker bag denne arbejdsgang er at styrke fællesskabet blandt børnene på tværs af alder, køn, sociale kunnen m.m.

Vores placering på Spjellerup Friskole gør, at vi har et tæt samarbejde og kontakt i den daglige
gang med de øvrige børn og personaler på skolen. Vi oplever, at det er naturligt for skolens ældre
elever at komme forbi børnehaven for at lege med vores børn.
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Dagens gang i Spjellerup Fribørnehave, starter kl. 6.15 med fælles morgenmad i børnehavens
køkken. Morgenmaden tilbydes både til børnehavebørn samt indskolingsbørn. Vi prioriterer altid en
ledig hånd til de børn der skulle have behov for at sige farvel til sin mor og far. Vi har en fast voksen der åbner alle ugens dage, for at skabe tryghed og genkendelighed for nye såvel som ”gamle”
børn.

Allerede fra morgenstunden er der mulighed for at vælge frit imellem de forskellige legemiljøer på
alle 3 stuer, i gymnastiksalen eller på legepladsen.

Morgenmaden slutter kl. 7.30, det er derefter frit at spise fra madpakken frem til dagens aktiviteter
starter.

Kl. 8 sendes skolebørnene i skole og børnehavebørnene leger frit i hele huset.
Vores faste aktiviteter foregår på stuerne fra kl.9.30 – 12.00 med afsluttende frokost. I tidsrummet
mellem kl. 12 og kl. 14 er vi på legepladsen. Frugttid er som udgangspunkt kl. 14, når vejret tillader
det spiser vi frugten udenfor. Vi prioriterer at være så meget ude på legepladsen som muligt alt efter vind og vejr. Resten af eftermiddagen går med leg og fælles oprydning inden børnehaven lukker kl. 17 (fredag kl. 15.45).

Om torsdagen afholder vi båldag i børnehaven. Vi tilbereder forskellige måltider over bålet, i form
af snobrød, pandekager, fladbrød, popcorn, spaghetti med kødsovs, tomatsuppe m.m. Bålmaden
erstatter frugten. Vi har udformet en bålmappe med billeder af de retter vi tilbyder. Menuen bliver
bestemt ved hjælp af en demokratisk afstemning blandt børnene.

Vi vægter et tæt førskolesamarbejde med børnehavens ældste børn.

Traditioner:

Når et barn har fødselsdag, er det gerne noget vi fejrer i børnehaven, barnet holder som udgangspunkt fødselsdag for sin egen gruppe. Vi tilbyder desuden gerne, at komme hjem til fødselsdag
hos det enkelte barn, hvis det kan lade sig gøre. Barnet må gerne dele én ting ud som medbringes
hjemmefra.

Vi følger kalenderårets traditioner, derfor afholder vi både fastelavn, fælles påskefrokost, pynter op
til halloween, fælles julefrokost og fælles sommerfest med skolen. Ydermere tager vi i december
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måned på tur til Ishøj Teater og ser deres årlige juleforestilling. Dette gælder for alle børn i børnehaven. Vi bliver hentet og kørt hjem igen af fælles bus.
I forbindelse med skoleferien er der fælles pasning af børnehaven og SFO’ens børn. Vi laver fælles aktiviteter som tilgodeser begge aldersgrupper.

Pædagogisk grundlag

”Den pædagogiske læreplan skal udarbejdes med udgangspunkt i et fælles pædagogisk grundlag.”
”Det pædagogiske grundlag består af en række fælles centrale elementer, som skal være kendetegnende for den forståelse og tilgang, hvormed der skal arbejdes med børns trivsel, læring,
udvikling og dannelse i alle dagtilbud i Danmark.”

”De centrale elementer er:
▪

Børnesyn. Det at være barn har værdi i sig selv.

▪

Dannelse og børneperspektiv. Børn på fx 2 og 4 år skal høres og tages alvorligt som led i
starten på en dannelsesproces og demokratisk forståelse.

▪

Leg. Legen har en værdi i sig selv og skal være en gennemgående del af et dagtilbud.

▪

Læring. Læring skal forstås bredt, og læring sker fx gennem leg, relationer, planlagte aktiviteter og udforskning af naturen og ved at blive udfordret.

▪

Børnefællesskaber. Leg, dannelse og læring sker i børnefællesskaber, som det pædagogiske personale sætter rammerne for.

▪

Pædagogisk læringsmiljø. Et trygt og stimulerende pædagogisk læringsmiljø er udgangspunktet for arbejdet med børns læring.
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▪

Forældresamarbejde. Et godt forældresamarbejde har fokus på at styrke både barnets
trivsel og barnets læring.

▪

Børn i udsatte positioner. Alle børn skal udfordres og opleve mestring i lege og aktiviteter.

▪

Sammenhæng til børnehaveklassen. Sammenhæng handler blandt andet om at understøtte børns sociale kompetencer, tro på egne evner, nysgerrighed mv.”

”Loven fastsætter, at alle elementer i det fælles pædagogiske grundlag skal være udgangspunkt
for arbejdet med den pædagogiske læreplan og dermed det pædagogiske arbejde med børns
læring i dagtilbud.”
”Nogle elementer i form af fx børnesynet skal altid være til stede i det pædagogiske læringsmiljø,
mens andre elementer som fx arbejdet med at skabe en god overgang til børnehaveklassen kan
være mere til stede i nogle sammenhænge end andre.”
Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 14

Hvordan kommer de centrale elementer fra det fælles pædagogiske grundlag til udtryk hos os og bliver omsat i vores hverdag sammen med børnene?

Børnesyn
Vi har til formål at skabe trygge rammer, hvor det enkelte barn har mulighed for at udvikle sig i
eget tempo. Vi skaber en tryghedsbase for børnene, hvor vi drager omsorg for at stimulere og udfordre børnene samt skabe en tryg og tillidsfuld relation til det enkelte barn.
Vi understøtter barnets trivsel ved at være nærværende og lyttende og giver os god tid, når barnet har noget at fortælle, eller når barnet er nysgerrig eller undrende overfor handlinger, ting eller
ord.
Som nævnt tidligere, arbejdes der både i aldersopdelte grupper samt åbent plan, dette inviterer til,
at børnehavebørnene kan spejle sig i hinanden på tværs af alder børn samt i skolebørnene, som
vi er sammen med om morgenen, om eftermiddagen og i ferierne. De større børn lærer dermed at
vise hensyn og omsorg for børnehavebørnene.
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Når børnene er aldersopdelte i grupperne er der ro og tryghed til, at være det barn man er og
lære og udvikle sig i eget tempo. Ligeledes skaber de trygge rammer en forudsætning for, at børnene kan lære og udvikle sig. VI hjælper barnet til at føle sig som en del af fællesskabet og arbejder på, at barnet bliver inkluderet i legegrupperne, så ingen er udenfor fællesskabet.
Vi stimulerer børnene ved musik, sang og ved samlinger, hvor de voksne sætter aktiviteter og
lege i gang. Her får børnene lov til at agere, være i centrum og være den, der optræder eller bliver
hørt. Vi som voksne er opmærksomme på, at det bliver alles tur i det tempo, børnene er parate til.
Når barnet fortæller eller agerer i fælles lege og samlinger bliver det mødt med anerkendelse.
Vi giver rig plads til den frie leg der udvikler fantasi, som fordrer barnets forståelse af sig selv,
hvem de er og samspillet med de andre børn, det at være en del af en større gruppe.
Vi vægter samtidig, at der skal være tid og ro til en hyggestund i sofaen med nærvær og højtlæsning.
Ved den upåagtede faglighed i rutinesituationer, hvor barnet har svært ved f.eks. sko eller lynlås,
er den voksne tålmodig, nærværende og anerkendende i samværet med barnet, som derved styrkes i troen på egne evner. I spontant opstået situationer hvor barnet bidrager og byder ind, er det
vigtigt at den voksne er lyttende og bekræftende overfor barnet.
Ved at følge barnets initiativ og virkelyst kan vi styrke deres trivsel og lyst til ny læring.
Dannelse og børneperspektiv
Det grundlæggende arbejde for os er at skabe tryghed i børnegruppen, da tryghed skaber et fundament for, at børnene kan kan lære og udvikle sig.
Vi vægter højt, at det enkelte barn ses som et selvstændigt individ, men også at det enkelte barn,
ser sig selv som en del af en gruppe og et fællesskab. Huset er delt op i aldersinddelte grupper,
for at imødekomme den enkelte gruppes behov bedst muligt. Det er dermed muligt at tilrettelægge dagens voksenstyrende aktiviteter efter den enkelte gruppes kunnen.
Grupperne er som tidligere nævnt fordelt med 3 årige, 4 årige og 5 årige. Den yngste gruppe
modtager næsten på månedsbasis nye børn, som gør at gruppen skal tilpasses hele tiden som
følge af gruppens sammensætning. Der tages blandt andet hensyn til alder, køn samt udviklingstrin.
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De 2 andre grupper er mere ”faste” i deres børnegruppe, og har derfor ikke samme behov for tilpasning.
Der arbejdes løbende med at tilpasse de enkelte rum til børnegruppens behov. Ikke kun i grupperne, men også i de fælles arealer som bruges frit både morgen og eftermiddag. Legepladsindretningen tilpasses også de behov børnegruppen udviser, dog ikke i samme omfang som de indendørs arealer.
Det er et vigtigt pædagogisk redskab, for os som personalegruppe at sætte os ind i hvert enkelt
barns forudsætninger, og arbejder derfor meget i gulvhøjde for at møde det enkelte barn i øjenhøjde. Der er altid tid og plads til at lytte, holde i hånd og sidde på skødet og blive trøstet. Der er
altid plads og tid til leg, højtlæsning eller deltage i madpakke spisning. Det pædagogiske arbejde
prioriteres i høj grad og vores vigtigste opgave er, at alle børn føler sig velkommen, mødt som noget unikt og som en del af fælleskabet.

Leg
Vi vægter den frie leg højt – også den leg der foregår på tværs af alder, køn, kultur og udviklingstrin.
Vi både starter og slutter dagen med fri leg, her har børnene mulighed for at lege på tværs af
grupperne, hvor de midt på dagen, befinder sig i deres faste grupper, hvor de har ro og tid til at
fordybe sig i lege med børn af samme alder. Stuerne prioriterer at have alderssvarende legetøj
med i deres indretning som appellerer til leg og udvikling.
I legen er der minimal voksen styring, medmindre der er behov for det. For de ældste børn foregår konflikthåndtering med minimal voksen indblanding, da det at kunne håndtere mindre konflikter på egen hånd, er et vigtigt redskab i skolen.
I børnehaven foregår legen på mange forskellige niveauer. Fra den helt spæde parallel leg blandt
de yngste børn og til rollelegen blandt de ældste.
Børn der har svært ved at starte en leg eller indgå i en leg, får hjælp af de voksne. Som voksen i
børnehaven, er vi opsøgende på, om det enkelte barn har gode relationer og om legen fungerer
for alle parter. Vi vægter, at alle føler sig set og hørt både blandt de andre børn samt de voksne.

Læring
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Vi vægter at det enkelte barn er aktivt deltagende i selvbestemmelses processer. Det er vigtigt
det enkelte barn bliver set og hørt, og at det enkelte barn i fællesskab med resten af gruppen
træffer beslutninger. At øve sig, ser vi som en del af læreprocessen, samt at der er læring i at
begå fejl.
Vi arbejder målrettet med at guide de mindste grupper (spirerne og rødderne) i mindre grupper i
de voksenstyrede aktiviteter, dette gør vi for bedre at kunne guide og understøtte det enkelte
barns læring. Gradvist øges de ældste børnehavebørns kunnen til at indgå i større fællesskaber.
Vi anser hele dagen for at være et læringsrum, hvor børn har mulighed for at lære og udvikle sig.
Eksempler herpå kan være at tælle børn til samling, dække bord til frokost, rydde op inden man
forlader en leg, tage sko på, indgå i fællesskab med andre m.m.
Børnefællesskaber
Vi vægter børnefællesskabet højt, især på tværs af aldersgrupperne. Derfor starter dagen med
fælles morgenåbning af både børnehaven og sfo’en. Måden vi arbejder på, giver børnene mulighed for at spejle sig i andre aldersgrupper. Det giver de ældste børn mulighed for at vise omsorg
og ansvar over for de yngste børn. De ældste børn igangsætter oftest lege i gymnastiksalen, og
inddrager de yngste børn på bedste vis.
Inden samling er det et fælles projekt at rydde legetøj op i hele huset. Alle deltager og påtager sig
et ansvar for, at vi kan komme i gang med dagens aktiviteter.
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Pædagogisk læringsmiljø
”Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan det enkelte
dagtilbud hele dagen etablerer et pædagogisk læringsmiljø, der med leg,
planlagte vokseninitierede aktiviteter, spontane aktiviteter, børneinitierede aktiviteter samt daglige rutiner giver børnene mulighed for at trives,
lære, udvikle sig og dannes.
Det pædagogiske læringsmiljø skal tilrettelægges, så det inddrager hensynet til børnenes perspektiv og deltagelse, børnefællesskabet, børnegruppens sammensætning og børnenes forskellige forudsætninger.”
Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 22-23

Hvordan skaber vi hele dagen et pædagogisk læringsmiljø, der giver alle børn mulighed for
at trives, lære, udvikle sig og dannes?
Pædagogisk læringsmiljø
Vi arbejder ud fra den overbevisning, at læring ikke er begrænset til et bestemt tidsrum, men at
børns mulighed for at lære og udvikle sig, forløber over hele dagen i et læringsmiljø, som hele tiden veksler mellem børneinitierede aktiviteter, vokseninitierede aktiviteter og daglige rutiner som
afleveringssituationer, bleskift, frokost, garderobesituationer m.m. Fælles for ovenstående er, at vi
altid har for øje, at børnene mødes af kompetente og nærværende voksne, og at den pædagogiske praksis tager udgangspunkt i det enkelte barn og dets læring og udvikling.
Vores læringsmiljø indbyder til, at børnene allerede fra morgenstunden har indflydelse på egen
læring, da børnene frit kan bevæge sig i uderummet eller rundt på de forskellige stuer. Hver stue
er opdelt i zoner, som alle indbyder til forskellige udviklende og fantastiskabende lege.
Om formiddagen er børnene aldersopdelt på tre forskellige stuer, hvilket giver os mulighed for didaktisk, at kunne arbejde med læring ud fra det udviklingsstadie den givne aldersgruppe befinder
sig på. Til trods for organiseringen af aldersopdelte stuer, har børnene både om morgenen, til
middag og eftermiddag, mulighed for at kunne lege på tværs af stuerne. Dette vækker stor glæde
hos børnene, og udviklingsmæssigt skabes et stort potentiale, da der opstår en naturlig omsorg
og spejling hos børnegruppen på tværs af aldersgruppernes niveau og kunnen.
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Et tydeligt og velstruktureret læringsmiljø vægtes højt, derfor er vokseninitierede aktiviteter placeret på faste dage, således børnene i grove træk altid ved, hvad der skal foregå den pågældende
dag. Dermed skabes der tydelige rammer, som skaber en stor forudsigelighed og genkendelighed
for børnene.
Det pædagogiske læringsmiljø organiseres og evalueres løbende på personalemøder og stuemøder, således læringsmiljøet hele tiden tager udgangspunkt i den aktuelle børnegruppe, deres perspektiv samt personalets kompetencer. Dette for at sikre, at der skabes de bedste rammer for et
godt og trygt læringsmiljø, som samtidig understøtter børnenes læring og udvikling bedst muligt.

Samarbejde med forældre om børns læring
”Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan dagtilbuddet
samarbejder med forældrene om børns læring.”
Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 24-25

Hvordan samarbejder vi med forældrene om barnets og børnegruppens trivsel og læring?
Forældresamarbejdet i Spjellerup Fribørnehave
Spjellerup Fribørnehave har forpligtet sig til at inddrage forældrene i samarbejdet omkring børnenes trivsel, udvikling og dannelse. Dette med udgangspunkt i både det enkelte barn og det større
børnefællesskab.
Der er altid tid til smil, en hilsen og en opfølgning på barnets dag. Vi forventer ligeledes også forældrene tager sig tid til at give besked, hvis der er noget der kan have indflydelse på deres barns
dag, så personalet bedst kan imødekomme barnets behov og sørge for at barnet får den bedste
dag i børnehaven.
Personalet laver stuevis ugeplaner, som hænges op ved stuen og skrives på forældreintra. Dette
giver forældrene mulighed for at involvere sig og spørge ind til deres barns dag. Der bliver jævnligt lagt billeder op i vores facebookgruppe, hvor forældre, bedsteforældre og alle med interesse
for børnehaven, kan ”like”, kommentere, dele eller bare følge med.
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Alle stuer har som minimum en samtale årligt:
•

Spirerne har efter 3 måneder en forældreopfølgnings samtale.

•

Rødderne har samtale ca. 6 måneder inden påtænkt rykning til pilene

•

Pilene tilbyder samtale i efteråret.

Derudover tilbyder det daglige personale og ledelse samtaler i det mere formelle forældresamarbejde omkring barnet, hvis der er udfordringer i forhold til trivsel, udvikling og/eller dannelse. Det
kan være samtaler, hvor der er behov for særlig rådgivning eller faglig sparring evt. inddragelse af
eksterne samarbejdspartnere.
Inden opskrivning eller opstart er det naturligvis muligt for kommende familier at besøge børnehaven, se og høre mere om hverdagen og få en rundvisning.
Vi holder ét årligt fælles forældremøde. Derudover inviterer vi til fælles-arrangementer som julehygge, høstfest med fællesspisning og arbejdsdag. Dermed skaber vi rum for, at forældrene kan
mødes ved diverse sammenkomster i både skole og børnehave.
Af og til inddrager vi også forældrene i vores hverdag ved at gøre brug af deres kompetencer og
netværk, eks. til kørsel, frugtplukning, landbrug, honningavl eller anden særlig viden forældrene
har lyst til at dele med os og børnene.
Vores forældreforening arrangerer forældrerengøring, lusekæmning, sommerfest, legepladshygge
og andre sammenkomster.

Børn i udsatte positioner
”Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan det
pædagogiske læringsmiljø tager højde for børn i udsatte positioner, så
børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse fremmes.”
Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 26
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Hvordan skaber vi et pædagogisk læringsmiljø, der tager højde for og involverer børn i
udsatte positioner, så børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse fremmes?

Alle mennesker, børn som voksne har brug for og krav på at være betydningsfulde i fællesskabet.
Det er vi særligt forpligtet til at sikre for vores børn i udsatte positioner. Her vægter vi kvaliteten af
relationen og interaktionen mellem barnet og personalet. Relation og interaktion er ekstra betydningsfuld for børn i udsatte positioner. Personalet arbejder med udgangspunkt i barnets ressourcer. Vi støtter og guider barnet, der hvor de har deres individuelle behov. Vi har alle noget helt
unikt og uundværligt at bidrage med til fællesskabet, og vi arbejder med udgangspunkt i at ingen
kan alt, sammen kan vi meget. På den måde er der en plads, en opgave, en rolle til alle som bliver meningsfyldt for den enkelte såvel som for fællesskabet. De pædagogiske læringsmiljøer omkring barnet tilrettelægges, så barnet kan indgå i det almene børnefællesskab. Vi arbejder med
specifikke og konkrete handleplaner, hvor der evalueres på barnets udvikling og trivsel. Vi vægter
altid forældresamarbejde højt, men også her med arbejdet med børn i udsatte positioner, ser vi
det som afgørende, at vi har et godt og ligeværdigt samarbejde med forældrene. Vi samarbejder
med PPR både i forhold til sparring, direkte inddragelse og forældrevejledning. Vi samarbejder
med barnets kommende skole, hvor de allerede tidligt deltager på relevante møder.
Vi bestræber os altid på at se det hele barn, og derfor vil der altid være nuancér til i vores tilgang
til det enkelte barn. Et barn er altid på til fælles drøftelse, hyppigheden afhænger af det behov vi
ser, så et barn i udsat position er på oftere, vi afholder hyppigere møder med relevante samarbejdspartnere.

Sammenhæng til børnehaveklassen
”Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan der i børnenes
sidste år i dagtilbuddet tilrettelægges et pædagogisk læringsmiljø, der
skaber sammenhæng til børnehaveklassen.”
Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 27
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Hvordan tilrettelægger vi vores pædagogiske læringsmiljø for de ældste børn, så det
skaber sammenhæng til børnehaveklassen? (Dette spørgsmål gælder kun dagtilbud med
børn i den relevante aldersgruppe.)

I det sidste år af ens børnehavetid er man en pil, i pilegrupper arbejdes der på skoleparathed,
frem mod skolestart 1.5.
Formiddagen er struktureret med en samling samt en kreativ proces. Samlingen indebærer snak
omkring ugedag, måned, dato, vejret, tælle børn m.m.
Gruppen øver sig på, at man skal række hånden op samt være stille når andre taler. Gruppen
snakker om deres oplevelser hver især og alle bliver opfordret til at fortælle.
Gruppen arbejder med skolerelateret ting, såsom vokaler, konsonanter, tal og rimord. Gruppen
laver bogstavslege af forskellig slags. Gruppen øver desuden også at skrive deres eget navn.
Der er mange fysiske aktiviteter i form af lege både indenfor og udenfor. Legene tager udgangspunkt i aldersrelaterede aktiviteter og samarbejdslege.
I forbindelse med frokost sørger to børn for at tælle tallerkener, dække bord samt hente skraldespande. De to samme børn siger værsgo. Efter maden får to nye børn opgaven i at rydde op. Bordene skal tømmes, tørres af og gulvet skal fejes.
Til frokost bliver der læst dialogisk læsning. Historien er med kapitler, og til hvert kapitel bliver der
snakket om handlingen.
Fra jul og frem til sommerferien er der brobygning til børnehaveklassen, hvor to børn på skift er
på besøg. Besøget ligger om fredagen. Gruppen deltager i skolens aktiviteter såsom motionsdag,
julegudstjeneste. Ydermere spiller gruppen hvert år et teaterstykke, hvor alle børn deltager i produktionen af kulisser. På demokratisk vis finder gruppen sammen ud af hvilket stykke de skal opføre. Alle skal være en del af fællesskabet, og tildeles derfor alle en rolle i stykket. Rollerne bliver
fordelt efter hvor meget hvert enkelt barn vil sige.
I slutningen af gruppens børnehavetid er der en fælles overnatning. Dagen starter om formiddagen med at tage på stranden, hvor der laves mad over bål. Sidst på eftermiddagen vender grupper tilbage til børnehaven og tilbereder selvvalgt aftensmad. Dagen slutter af med filmhygge.
Overnatningen slutter næste morgen med fælles morgenmad.
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Øvrige krav til indholdet i den pædagogiske
læreplan

Inddragelse af lokalsamfundet
”Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan dagtilbuddet inddrager lokalsamfundet i
arbejdet med etablering af pædagogiske læringsmiljøer for børn.”
Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 29

Hvordan inddrager vi lokalsamfundet i arbejdet med at skabe pædagogiske læringsmiljøer
for børn?

I det daglige arbejde inddrager vi lokalsamfundet i vores måde at arbejde på. På vores ugentlige
tur dage bruger vi naturen og lokalsamfundet omkring os, f.eks. når vi går ned i den lokale skov,
besøger campingpladsen og dens legeplads, eller vi går til gadekæret og kigger på naturen og
fuglelivet.
Vi oplevede sidste sommer, på en fælles tur på vej i skoven, at det hus vi altid stopper ved, når vi
skal over vejen, inviterede os alle indenfor. Her var de i gang med at lave æblemost af egen avl,
og syntes at vi alle skulle have lov at smage. Alle børn fik tilbud om friskpresset most, og de
voksne fik en snak med ejeren af huset om deres måde at leve på som mostavler.
Vi snakker stadig om den gode oplevelse, når vi går forbi huset.
På campingpladsen er vi altid velkomne til at benytte legepladsen, og deres fælles spisningslokale til madpakkespisning. Børnegruppen nyder at lege på legepladsen, og vi føler os altid velkommen.
Til juletid og ved høsttid bliver både skolen og de ældste børn i børnehaven inviteret til gudstjeneste i kirken. Der arrangeres gudstjeneste for vores målgruppe.
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Hver anden fredag har vi besøg af 2 lokale dagplejere, som besøger huset. Mange af dagplejens
børn kommer til at starte i børnehaven, og ved at huset er kendt, gøres indkøringen nemmere for
det enkelte barn.

Arbejdet med det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø
”Arbejdet med det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø i dagtilbuddet skal integreres i det
pædagogiske arbejde med etablering af pædagogiske læringsmiljøer.
Børnemiljøet skal vurderes i et børneperspektiv, og børns oplevelser af børnemiljøet skal inddrages under hensyntagen til børnenes alder og modenhed.”
Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 30

Hvordan integrerer vi det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø i det pædagogiske
læringsmiljø?

I huset arbejdes der udelukkende med læringsmiljøer, både i fælles arealer, på stuerne samt på
legepladsen. Huset er aldersopdelt og dermed er det tilpasset lige netop den børnegruppe som
bruger læringsmiljøerne.
På stuen med de yngste børn, er der borde og stole der kan slåes op, så der gives plads til bevægelse og leg på gulvet. Der er indrettet et læsehjørne med bogreol og sofa.
I forbindelse med læsehjørnet, er der læringsmiljø med legekøkken, samt et lille bord med tilhørende skamler. Dette opfordrer børnegruppen til at lave og servere mad, og det afspejler en normal stue i et privat hjem.
Stuen har ydermere en iskiosk, hvor der kan sælges og købes is og kager. Dette står i nærheden
af legekøkkenet, men stadig separat så legene kan holdes adskilt. Stuen har en såkaldt hundekurv, hvor der ligges op til stille leg med ponyer eller dukker.
Stuens læringsmiljøer tilpasses løbende efter børnegruppens størrelse og børnegruppens interesser.
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På stuen med de mellemste børn, er der indrettet læringsmiljøer med Lego dublo bord. Her holdes lege med dublo adskilt fra den øvrige leg og det er tydeligt hvad miljøet er til. Der er indrettet
en dukkekrog hvor der tages udgangspunkt i et stort dukkehus. Der er ydermere en ridderborg
med tilhørende riddere og et legekøkken.
Stuen har en læsebænk med bogreol. Ydermere er stuen indrettet med borde og stole, som benyttes til kreative aktiviteter samt til frokost.
Der fornyes ikke så ofte i læringsmiljøerne på denne stue, da de i forvejen udvalgte læringsmiljøer
ligger op til konstruktions- og rolle leg.
På stuen med de ældste børn er der ikke legetøj fremme. Stuen er indrettet med tavle, bord og
stole. Dette er oplagt for gruppen som målrettet arbejder sig frem mod skolestart. Børnene på
stuen arbejder med opgaver, og bruger meget af deres tid på at arbejde med tal, bogstaver, historiefortælling mm.
Gruppen har pædagogisk lærings- og udviklings legetøj som spil, konstruktionslegetøj med samleanvisning samt samarbejdsopgaver.
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De seks læreplanstemaer

”Den pædagogiske læreplan skal udarbejdes med udgangspunkt i seks læreplanstemaer samt
mål for sammenhængen mellem læringsmiljøet og børns læring.
Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan det pædagogiske læringsmiljø understøtter børns brede læring inden for og på tværs af de seks læreplanstemaer.”
Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 32

Alsidig personlig udvikling
”Alsidig personlig udvikling drejer sig om den stadige udvidelse af
barnets erfaringsverden og deltagelsesmuligheder. Det forudsætter
engagement, livsduelighed, gåpåmod og kompetencer til deltagelse.”
Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 36-37

Pædagogiske mål for læreplanstemaet:
1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udfolder, udforsker og erfarer
sig selv og hinanden på både kendte og nye måder og får tillid til egne potentialer. Dette
skal ske på tværs af blandt andet alder, køn samt social og kulturel baggrund.
2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte samspil og tilknytning mellem børn og det
pædagogiske personale og børn imellem. Det skal være præget af omsorg, tryghed og
nysgerrighed, så alle børn udvikler engagement, livsduelighed, gåpåmod og kompetencer
til deltagelse i fællesskaber. Dette gælder også i situationer, der kræver fordybelse, vedholdenhed og prioritering.
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Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø børnenes alsidige personlige
udvikling?
I børnehaven er alle børn fælles fra institutionen åbner kl. 6.15 og frem til kl. 9.30 Dette medvirker
til, at man som barn kan spejle sig i andre aldersgrupper og blive tryg ved de andre børn i huset.
Når vi er stueopdelt fra kl. 9.30 til kl. 12.00 arbejder vi målrettet med lærerplanstemaerne. Vi gør
meget ud af, at alle børn er forskellige og trods den samme alder ikke altid er på samme udviklingsniveau. Det er vigtigt, at alle får en god oplevelse ud af de aktiviteter der er planlagt. De
voksne er med til at sikre, at det bliver en god og tryg aktivitet.
For os er det vigtigt at barnet deltager så meget så muligt. Dette sikrer vi ved at være omsorgsfulde og rummelige. Dette bidrager til det enkelte barns tryghed og mulighed for at kunne lære og
udvikle sig.
To gange om året blander vi alle børn og voksne og arbejder med et fælles tema. Her er alt nøje
planlagt, så der også her er tid og overskud til at være rummelig over for de børn som syntes det
er svært. Vi oplever, at der dannes nye relationer på kryds af huset, dette er med til at udvikle
børnenes personlighed samt udforske nye sider af sig selv. Vi oplever, det giver børnene gå på
mod, og lyst til at kaste sig ud i nye udfordringer og venskaber i et trygt og nærværende miljø.
Alle ugens eftermiddage er alle børn fælles. Her kan man dykke ned i lege og samvær med nye
venskaber.
Det giver et trygt miljø at alle kender hinanden. Dog kan det være udfordrende at der er stor forskel på at være 3 år eller 5 år, da aldersgrupperne ikke befinder sig på samme udviklingstrin. Vi
oplever vores måde at strukturere os på, giver mange legerelationer på tværs af alder, køn og
kunnen.
Til hvert læreplanstema vil vi komme med en beskrivelse af, hvordan vi ser det enkelte
tema i samspil med de øvrige læreplanstemaer.
Til læreplanstemaet alsidig personlig udvikling arbejder vi i et samspil med de øvrige temaer, måden vi gør det på kan være:
En samlingssituation:
Vi vægter morgensamlingerne højt, da børnene dels lærer at række fingeren op, vente på tur
samt give plads til de andre børn, hvilket er en del af barnets alsidige personlig udvikling. Det bidrager til, at børnene lærer at acceptere hinanden, tør sige hvad man vil og at alle føler sig hørt. I
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forhold til den sociale udvikling bidrager hvert enkelt barn til fællesskabet, børnene lærer samtidig
at alle kan bidrage med noget trods forskellighederne. Samlingerne inviterer til samtaler omkring
årstider, ugedage m.m. samtidig med vi både synger og leger med sproget. Samlingerne er med
til at stimulere vores krop, sanser og bevægelse, da samlingerne er en blanding af både stillesiddende og fysiske aktiviteter i form af sang og fagtelege. Natur, udeliv og science er en del af samlingen, da vi hver dag prioriterer en snak omkring vind og vejr, årstider og dermed det tøj som
passer dertil. Vi ser samling som et vigtigt redskab til at se og høre hinanden på tværs af forskelligheder og til at lære, at vi trods af forskellighederne er en del af den samme børnehavekultur.

Social udvikling
”Social udvikling er udvikling af sociale handlemuligheder og deltagelsesformer og foregår i sociale fællesskaber, hvor børnene kan opleve at
høre til, og hvor de kan gøre sig erfaringer med selv at øve indflydelse
og med at værdsætte forskellighed.
Gennem relationer til andre udvikler børn empati og sociale relationer,
og læringsmiljøet skal derfor understøtte børns opbygning af relationer til
andre børn, til det pædagogiske personale, til lokal- og nærmiljøet, til
aktiviteter, ting, legetøj m.m.”
Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 38-39

Pædagogiske mål for læreplanstemaet:
1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn trives og indgår i sociale fællesskaber,
og at alle børn udvikler empati og relationer.
2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte fællesskaber, hvor forskellighed ses som en ressource, og som bidrager til demokratisk dannelse.
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Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø børnenes sociale udvikling?
I børnehaven fylder arbejdet med sociale relationer en stor plads i hverdagen. Vi støtter børnene med at
hjælpe andre, ved vi i fællesskab at være opmærksomme på hinanden. Vi udviser omsorg, empati og fornuft. Vi opfordrer de ældste børn til at udvise omsorg for de yngste.
En gang om ugen har vi tur dag. Vi øver at være opmærksomme og passe på hinanden i trafikken. Når hele
børnehaven er på tur sammen, sammensættes børnene således, at et stort barn hjælper et yngre barn. Vi
sammensætter børnene, så den ældste får oplevelsen af at være den ansvarlige og være omsorgsperson
for den yngre.
Vi afholder flere gange årligt arrangementer i form af sommerfest, juleklip, fællesspisning og teater. Til
disse arrangementer er forældrene selvfølgelig velkommen. Når vi åbner huset op til særlige arrangementer, oplever vi børnene får en følelse af ejerskab. Flere af vores traditioner deler vi med skolen.
I samlingssituationen arbejder vi med social udvikling, idet vi vægter fortællingen højt. Vi lægger vægt på at
børnene lærer at lytte, vente på tur og kunne ytre sine holdninger og oplevelser foran gruppen.
Når vi en gang om ugen laver bål, bliver menuen afgjort ved en demokratisk afstemning på skift af stuerne
imellem. Vi har en mappe med de forskellige muligheder, hvor billeder og tekst hjælper med at tydeliggøre
hvad der er af valgmuligheder. Vi understøtterne børnegruppens forskellige ønsker til mad og opfordrer det
enkelte barn til at holde fast i første indskydelse.

Til læreplanstemaet social udvikling arbejder vi i et samspil med de øvrige temaer, måden vi gør
det på kan være:
Gode venner:
Når vi arbejder med temaet gode venner, inddeles børnene i nye grupper på tværs af alder, køn
og kunnen. Som en del af temaet vægter vi, at børnene lærer hinandens og egne følelser samt
deres krop og grænser at kende, hvilket er en del af den alsidige personlige udvikling. Vi arbejder
med empati samt at børnene udvikler ansvarsfølelse. Vi vægter relationer på tværs, at man lærer
at hjælpe hinanden til trods for forskelligheder både i alder, køn og kunnen, som er en del af den
sociale udvikling. I forhold til sprogudviklingen, vægter vi, at børnene lærer at sætte ord på egne
samt andres følelser. Vi italesætter desuden hvad det vil sige at være en god kammerat. Vi arbejder med samarbejdsøvelser, hvor vi inddrager vores krop, sanser og bevægelse i form af tovtrækning, stafet, yoga m.m. Vi er opmærksomme på at nogle børn kan have svært ved at sætte ord på
egne følelser, derfor ser vi naturen som et redskab til dette. Vi drager omsorg over for dyrene,
hvilket lægger op til en snak omkring omgangsformen for andre dyr såvel mennesker. Kultur,
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æstetik og fællesskab indgår som en del af temaet, idet gode venner lægger op til at snakke omkring forskelligheder og fællesskabsfølelse.
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Kommunikation og sprog
”Børns kommunikation og sprog tilegnes og udvikles i nære relationer
med barnets forældre, i fællesskaber med andre børn og sammen med
det pædagogiske personale.
Det centrale for børns sprogtilegnelse er, at læringsmiljøet understøtter
børns kommunikative og sproglige interaktioner med det pædagogiske
personale. Det er ligeledes centralt, at det pædagogiske personale er
bevidst om, at de fungerer som sproglige rollemodeller for børnene, og
at børnene guides til at indgå i fællesskaber med andre børn.”
Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 40-41

Pædagogiske mål for læreplanstemaet:
1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udvikler sprog, der bidrager til, at
børnene kan forstå sig selv, hinanden og deres omverden.
2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn opnår erfaringer med at kommunikere
og sprogliggøre tanker, behov og ideer, som børnene kan anvende i sociale fællesskaber.

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø børnenes kommunikation og
sprog?
I børnehaven arbejder vi med sprog og kommunikation i mange lag. Den daglige kontakt med
børnegruppen er vores kerneopgave og dermed også der vi giver mest af os selv.
Det vægtes, at der i det daglige er tid og rum både til samtale, fortælling, oplæsning og sang. I vores læringsmiljøer er der fokus på sprog og kommunikation, hvilket øger bevidstheden på netop
sprog og kommunikation.
I det daglige starter dagen roligt med morgenmad i børnehavens køkken. Her er der altid 2
voksne til stede, så der både er rum til morgenmad og en stille snak omkring bordet. Under morgenmaden er det vigtigt, at der hverken leges eller foregår hurtig aktivitet, men at dette henvises
til enten stuerne, gymnastiksalen eller legepladsen.
Som forældre mødes man af de voksne i garderoben, og her er der også tid og rum til en snak.
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Vores børnegruppe øves i at sige godmorgen og farvel og dermed hjælpes de ind i den kommunikative måde at agere på i samspillet med andre.
Vores hus er indrettet med læsehjørner, hvor bøger og sange kan nydes i stilhed, og enten tæt
sammen med en voksen eller sammen med en eller flere kammerater. Læsehjørnet er også stillekrog, hvor det er tilladt at trække sig hen for at lade op.
Vores samlinger at bygget op omkring sprog og kommunikation. Alle 3 grupper holder samling
samtidig med hver deres faste voksne. Det betyder at der er ro i huset og rum til fordybelse. Samling foregår i bund og grund på samme måde i alle grupper, men på hvert sit niveau. Til samling
tales der blandt andet om dagen, vejret, hvor mange er vi og hvem der mangler.
I gruppen med de mindste børn holdes en kortere samling, hvor det primært er den voksne der
informerer om dagen og dennes aktivitet. Dagens emne introduceres ud fra visuelle effekter.
Ydermere øves der at lytte, samt vente på taletid når en af de andre fra gruppen taler.
I mellemgruppen stilles der flere forventninger om aktiv deltagelse i samlingen. Der stilles relevante spørgsmål til dagens emne, og der øves at svare relevant, samt markere sig og vente på
tur, når man ønsker at fortælle noget.
I den ældste gruppe er der fokus på skriftsproget og på at blive klar til skolen. Der holdes samling
med arbejde på tavlen, mens der forventes at kunne vente på tur samt svares relevant. Gruppen
arbejder med at lytte og videreformidle egne og andres oplevelser, og dermed også forstå den
måde andre reagerer på.
En pædagogisk opgave er at skulle arbejde ekstra med børn der er udfordret enten med udtale
eller rent kommunikativt. Vi har en uddannet sprogpædagog i huset, som står for at screene og
arbejde med det enkelte barns vanskeligheder igennem individuelt tilrettelagt materiale. Nogle
børn har brug for yderligere undersøgelser igennem PPR/logopæd, hvilket vi også tilbyder. Huset
har en fast logopæd tilknyttet, som kommer i huset hver 14. dag. Den sprogansvarlige pædagog
samt logopæd udarbejder en videre plan for det enkelte barn, som efterfølgende overleveres til
forældrene. Det fortsatte samarbejde og udvikling af sproget er et tværfagligt samarbejde, hvor
både stuens pædagog, den sprogansvarlige pædagog samt forældrene samarbejder.
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Til læreplanstemaet sprog og kommunikation arbejder vi i et samspil med de øvrige temaer, måden vi gør det på kan være:
Fagtesange
Vi har i børnehaven forskellige sangposer som f.eks. ”på loftet sidder nissen”, posen indeholder
en nissehue, en lille skål med risengrød, en ske og en rotte. Aktiviteten foregår således, at ét barn
får nissehuen på og skal agere nissen på loftet. Ligeledes udvælges andre børn, som skal agere
rotter, disse børn får hver især en rotte i hånden. Ved at deltage i en fælles aktivitet og være en
del af fællesskabet er med til at styrke det enkelte barns alsidige personlige udvikling. Den sociale
udvikling kommer i spil, idet legen bidrager til demokratisk dannelse, da ikke alle børn kan deltage
i udklædningen hver gang. Øvelsen i at vente på tur er derfor en del af det centrale i denne aktivitet. Sangposen er med til at udvikle børnenes sprog samt fremme deres forståelse af sagens indhold og gøre sangen mere levende. Børnene bliver desuden præsenteret for skriftsproget idet
sangens navn står udenpå posen. Begge processer bidrager til arbejdet med kommunikation og
sprog. Krop, sanser og bevægelse inddrager vi, da der til sanglegen hører fagter og bevægelse
med. Natur, udeliv og science inddrager vi da, vi har en nysgerrig og undrende tilgang til sangen,
hvor vi i fællesskab f.eks. undersøger hvorfor nissen bor på loftet med rotterne. I den forbindelse
undersøger vi hvad der sker hvis vi undlader at give nissen hans grød. Sangposen bidrager til en
diskussion omkring hvorfor vi holder jul og måden vi hver især holder jul på. Kultur, æstetik og
fællesskab er ligeledes en central del af aktiviteten, da den stimulerer fantasi og kreativitet. Derudover oplever børnene deres egne og andres kulturelle baggrunde, normer og værdier i forbindelse med julens traditioner.
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Krop, sanser og bevægelse
”Børn er i verden gennem kroppen, og når de støttes i at bruge, udfordre, eksperimentere, mærke og passe på kroppen – gennem ro og
bevægelse – lægges grundlaget for fysisk og psykisk trivsel.
Kroppen er et stort og sammensat sansesystem, som udgør fundamentet for erfaring, viden, følelsesmæssige og sociale processer, ligesom al
kommunikation og relationsdannelse udgår fra kroppen”.
Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 42-43

Pædagogiske mål for læreplanstemaet:
1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udforsker og eksperimenterer
med mange forskellige måder at bruge kroppen på.
2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn oplever krops- og

bevægelsesglæde både i ro og i aktivitet, så børnene bliver fortrolige med deres krop,
herunder kropslige fornemmelser, kroppens funktioner, sanser og forskellige former for
bevægelse.

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø udviklingen af børnenes krop,
sanser og bevægelse?
Vi arbejder på at skabe rammerne om børnenes muligheder for fri leg og bevægelse i dagligdagen. I børnehaven har vi skabt læringsmiljøer, der tilgodeser både ro til fordybelse og plads til bevægelse.
-

Vi har læsehjørne med sofa der skaber rum for fordybelse og ro. Ydermere en hundekurv
til små grupper f.eks. til leg med dukker, ponyer eller bøger.

-

Vi har legemiljøer som inviterer til at bygge med togbane, lege med biler på biltæppe og
klodser.

-

Vi har køkken til leg med madvarer, dække bord m.m.
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-

Vi har læringsmiljø som understøtter mere rolige aktiviteter som tegning og perler samt
rum til puslespil og spil.

-

Vi har fokus på finmotorikken og fordybelse.

Vores dagligdag er baseret på aktiviteter der er stueopdelt efter alder. Vi har åbent plan med børnehavebørn og sfo børn fra kl. 6.15 – 8.00.
Dagen starter med samling på stuerne. Vi kører med forskellige temaer efter fælles årshjul.
Mandag går vi på tur til nærmiljøet.
Tirsdag går vi til musik
Onsdag arbejder vi kreativt
Torsdag går vi til gymnastik
Fredag har vi fri leg.
Børnehaven har en stor gymnastiksal til rådighed, som vi ikke bare bruger om torsdagen til gymnastik. Gymnastiksalen bruges både morgen og eftermiddag, samt når den er til rådighed i løbet
af dagen.
Vi har ydermere en stue i børnehaven som er indrettet med borde og stole der kan klappes op og
ned så der er god gulvplads til bevægelse og dans.
Det pædagogiske læringsmiljø giver mulighed for fordybelse som læsning, spil m.m., men også
mulighed for aktiv bevægelse som f.eks. dans, gymnastik, sanglege m.m.
På vores legeplads er der rig mulighed for motorisk udfoldelse. Vi har gynger, en stor bakke, rutchebaner, klatrestativ samt cykler. En stor sandkasse giver mulighed for at sanse og styrke/udvikle den taktile sans.
I vores årshjul har vi et tema der sætter fokus på krop, sanser og bevægelse. Det betyder, at vi i
en periode på ca. 4 uger har fokus på kropslige fornemmelser, kroppens funktioner og sanser.
Dette gør vi gennem forskellige lege og aktiviteter.
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Til læreplanstemaet krop, sanser og bevægelse udvikling arbejder vi i et samspil med de øvrige
temaer, måden vi gør det på kan være:
Bevægelseslege i gymnastiksalen
Bevægelse i gymnastiksalen er en fast del af vores ugeskema. Vi er både afsted i vores aldersopdelte grupper samt hele børnehaven på én gang. Aktiviteten bidrager til, at børnene sanser og erfarer sig selv og deres kunnen i form af aktiviteter som yoga, vilde lege, balanceøvelser, leg med
redskaber m.m. Vi oplever at børnene får udforsket deres individuelle grænser. Eksempelvis når
vi bygger baner med diverse redskaber, oplever vi, at særligt de forsigtige børn får en selvfølelse
af at de kan mere end de selv tror, hvilket bidrager til den alsidige personlige udvikling. Aktiviteterne bidrager til den sociale udvikling, idet vi laver forskellige samarbejdslege såsom tovtræk,
rulle træstammer over hinanden m.m., dette bidrager til udvikling af empati og forståelsen af hinanden. Samtidig har børnene mulighed for at spejle sig i hinanden. Vi ser ofte de mindre børn imiterer hvad de større børn gør. Aktiviteterne i gymnastiksalen lægger op til, at vi bruger vores kommunikation og sprog i form af fagtesange som omfatter kroppen. Natur og udeliv indgår ikke konkret som en del af bevægelseslegene i gymnastiksalen, derimod læner vi os op ad science tilgangen. Vi har en undrende tilgang til hvordan kroppen fungerer og at vi alle kan noget forskelligt. I
den forbindelse er vi undersøgende overfor hvad vores krop kan og hvordan vi kan udfordre den.
Vi ser bevægelse som en æstetisk udtryksform, og at man igennem kroppen kan udtrykke sig på
forskellig vis. Vi anvender forskellige redskaber som f.eks. airtrack, balancebomme, skumredskaber m.m. Vi starter og slutter altid med en aktivitet i fællesskab, så børnene oplever glæden i at
bevæge sig og optræde for hinanden.
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Natur, udeliv og science
”Naturoplevelser i barndommen har både en følelsesmæssig, en kropslig, en social og en kognitiv dimension.
Naturen er et rum, hvor børn kan eksperimentere og gøre sig de første
erfaringer med naturvidenskabelige tænke- og analysemåder. Men
naturen er også grundlag for arbejdet med bæredygtighed og samspillet
mellem menneske, samfund og natur.”
Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 44-45

Pædagogiske mål for læreplanstemaet:
1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn får konkrete erfaringer med naturen,
som udvikler deres nysgerrighed og lyst til at udforske naturen, som giver børnene mulighed for at
opleve menneskets forbundethed med naturen, og som giver børnene en begyndende forståelse for
betydningen af en bæredygtig udvikling.
2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn aktivt observerer og undersøger naturfænomener i deres omverden, så børnene får erfaringer med at genkende og udtrykke sig om årsag,
virkning og sammenhænge, herunder en begyndende matematisk opmærksomhed.

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø, at børnene gør sig erfaringer med
natur, udeliv og science?
Vi er bevidste om naturens gavnlige effekt på børns læring og udvikling, derfor indgår natur og
udeliv også som en vokseninitierede aktivitet i vores pædagogiske hverdag. Vi vægter, at børn får
oplevelser i naturen året rundt, samt lærer naturen og dens rytme herunder årstiderne at kende.
Naturen er for os både noget man kan arbejde med indenfor og udenfor;
Mandag er vores faste tur dag. Vi er beliggende i et område med gåafstand til skov, grønne områder og et gadekær med en dam. Formålet med turene er forskellige fra gang til gang. Nogle ture
er præget af et fast mål, som f.eks. at indsamle bestemte ting, udfordre motorikken eller lign, andre gange tager vi blot afsted for at give børnene mulighed for at sanse og udforske naturen og
dermed få muligheden for at danne sig konkrete erfaringer.
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En morgensamling indebærer typisk en snak omkring vejret og årstiden. Vi bringer ofte naturen
ind i form af materialer i samlingen og til aktiviteter, som vi i fællesskab finder frem til. Dette kan
for eksempel være, at vi samler sten på stranden, som vi efterfølgende bringer med hjem i børnehaven og maler på, eller laver billeder vha. naturmaterialer som vilde blomster, græs, blade m.m.

Vi arbejder hvert år med temaet; krible krable dyr. I den forbindelse udvælger vi stuevis forskellige
dyr, som vi arbejder intenst med i den givne periode. Valget af dyr tager ofte afsæt i børnenes
egne forslag, så børnene dermed bliver aktive medskaber af egen læring. Temaet inkluderer
både faglig viden, kreative aktiviteter, samt fælles udforskning på legepladsen, i skoven eller lign.

Det er en forudsætning for os, at børn lærer at agere i naturen og udvikler respekt, både overfor
dyrene, men også med udgangspunkt i et mere miljøbevidst perspektiv. Vi har i børnehaven arbejdet med genbrugstema, som har inviteret til gode snakke omkring affald i naturen samt hvordan man kan genbruge og genanvende sit affald. Temaet har ført til, at mange børn peger på
skrald, hvis de ser noget ligge i vejkanten. Skraldet samles op og smides i børnehavens skraldespand, når vi vender hjem fra tur.
Herudover har vi arbejdet med høsttema, hvor vi blandt andet har haft fokus på, at se naturen
som et spisekammer. I den forbindelse har vi produceret hindbærmarmelade, saft, brændeældesuppe m.m.
Hvert år medbringer hvert barn en sommerblomst til vores fælles blomsterdag. (Dette gælder for
spirerne og rødderne, pilene tager i stedet afsted på deres fælles overnatningstur, som er beskrevet tidligere.) Børnene planter deres egen blomst i samarbejde med en voksen, og er efterfølgende med til at vande og passe blomsten. Dette inviterer til en faglig snak om de forudsætninger
som blomsten behøver for at den kan vokse.
Legepladsen anser vi ligeledes for natur, og et rum som kan bidrage til, at børn får meningsgivende oplevelser og konkrete erfaringer med naturen og udelivet generelt. Hos os laver vi som
tidligere nævnt bål én gang om ugen, derudover har børnene mulighed for at undersøge børnehavens dyreliv og samle dyr i vores krible krable glas, som altid er til rådighed såfremt man hiver fat
i en voksen. Børnene må i sommerperioden bevæge sig rundt på bare tæer på hele legepladsen,
de får dermed muligheden for at udforske underlaget og deres taktile sans samt muligheden for at
mærke hvordan både sand, jord, sten og vand mærkes mellem tæerne.
Vi er bevidste om vores roller i uderummet, og hvordan vi kan være med til at udvikle og understøtte børns opmærksomhed og nysgerrighed i naturen. Vi er nysgerrige sammen med børnene
og stiller undrende spørgsmål. Vi giver ikke nødvendigvis barnet et givent svar, men lader barnet
undre sig, komme med deres viden eller give svar på spørgsmålet og i fællesskab undersøge
svaret og opstille hypoteser. Naturen kan ligeledes anses som et redskab til at lære børn at forstå
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verdenen på. Naturen er oplagt til at have fokus på den matematiske opmærksomhed, ved naturligt at indgå i et samspil med barnet, hvor man med en undrende og nysgerrig tilgang undersøger
og diskuterer f.eks. bladenes former og kategoriser dem, tæller bestemte ting i skoven og kigger
på skovens farver.

Til læreplanstemaet natur, udeliv og science arbejder vi i et samspil med de øvrige temaer, måden vi gør det kan være:
Krible krable tema:
Igennem krible krable temaet udvides børnenes erfaringsverden og deres engagement over for
dyrene og naturen. Dyrene kan ses som det fælles tredje i samspillet mellem børnene og den
voksne samt børn og børn imellem. Igennem arbejdet med børnenes erfaringsverden arbejder vi
med den alsidige personlige udvikling. Den sociale udvikling kommer vi omkring, idet vi arbejder
med respekt omkring levende væsener. Vi vægter at børnene udvikler respekt og udviser empati
over for dyrene, hvilket kan personificeres og dermed oversættes til børnene imellem. Vi arbejder
med sprog og kommunikation i form af formidling om dyrene. Dette gør vi via sanglege som f.eks.
Lille Peter Edderkop, Mariehønen Evigglad og sommerfuglen. Derudover tilegner vi os viden igennem bøger og film. Vi sanser naturen igennem vores krop ved f.eks. at lade mariehønen kravle på
vores hånd eller hvis vi blot rører ved skovbunden. Vi gør brug af vores krop igennem forskellige
bevægelses- og fagtelege såsom Lille Peter Edderkop, sommerfuglen m.m. Vi har en undrende
og nysgerrig tilgang til dyrene og deres verden. Vi undersøger i samspil med børnene om man
kan bo i et sneglehus når man ikke er en snegl, om bænkebideren bliver flad under træstammen
eller om en edderkop kan leve kun med 4 ben hvis man hiver benene af den. Arbejdet med krible
krable dyr giver børnene mulighed for at danne sig konkrete erfaringer med naturen, hvilket bidrager til en øget forståelse for naturen og dens sammenhæng. Vi som pædagoger har et ansvar i,
at støtte børnene i deres udforskning, refleksioner og bearbejdning. Derfor må vi som pædagoger
være medlevende og nysgerrige på børns opmærksomhed ved at stille undrende spørgsmål,
pege, fortælle, forklare og hjælpe børnene med at opstille hypoteser, som derefter kan afprøves.
Naturoplevelserne bidrager til at børnene får udviklet deres fantasi, kreativitet og nysgerrighed. Vi
inddrager kultur, æstetik og fællesskab, da vi udfolder os kreativt igennem forskellige æstetiske
udtryksformer i form af dyr lavet af naturmaterialer, malede billeder m.m. Alene det at udforske
naturen kan ses som en kulturel oplevelse.
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Kultur, æstetik og fællesskab
”Kultur er en kunstnerisk, skabende kraft, der aktiverer børns sanser og
følelser, ligesom det er kulturelle værdier, som børn tilegner sig i hverdagslivet.
Gennem læringsmiljøer med fokus på kultur kan børn møde nye sider af
sig selv, få mulighed for at udtrykke sig på mange forskellige måder og
forstå deres omverden.”
Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 46-47

Pædagogiske mål for læreplanstemaet:
1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn indgår i ligeværdige og forskellige former for fællesskaber, hvor de oplever egne og andres kulturelle baggrunde, normer, traditioner og
værdier.
2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn får mange forskellige kulturelle oplevelser, både som tilskuere og aktive deltagere, som stimulerer børnenes engagement, fantasi,
kreativitet og nysgerrighed, og at børnene får erfaringer med at anvende forskellige materialer,
redskaber og medier.

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø, at børnene gør sig erfaringer med
kultur, æstetik og fællesskab?
Kultur:
Vores kultur er den måde, vi arbejder med vores traditioner på. Vi holder fastelavn, påske, Sankt
Hans, halloween og jul.
I forbindelse med de enkelte traditioner fokuseres der på det enkelte barns hjemlige traditioner,
og i den forbindelse er vi med til at understøtte børnenes lyst til at undres over forskellighederne.
Hvis vi oplever en forskellighed i kultur, går vi til det med en lyst og undren. Et eksempel fra vores
pædagogiske hverdag kan være snakken om hvorvidt man kan have to mødre.
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Æstetik:
I det enkelte barns kreative proces, er det vigtigste ikke resultatet men derimod processen. Der
arbejdes med det enkelte barns egen fortolkning af en fælles givet opgave.
Vores hverdag er præget af flere æstetiske udtryksformer i form af sang og kreative aktiviteter. I
vores ugeplan er der afsat en dag til både sang, bevægelse og kreative processer.
Det enkelte barn arbejder kreativt med forskellige materialer med udgangspunkt i barnets egen
fantasi.
Vi opfordrer forældre og børn til at sende postkort fra ferier, og efterfølgende snakke om barnets
oplevelser fra ferien.
Vi arbejder æstetisk i form af billeder fra hjemmet, til de børn der har svært ved at udtrykke sig
sprogligt.
Fællesskab:
Vi øver os i at være sammen i store og små fællesskaber. Vi har blandt andet arbejdet med temaet ”gode venner”. I den forbindelse har vi lavet samarbejdsøvelser, øvet os i at aflæse hinanden, snakket om hvad det vil sige at være en god ven og vigtigheden i det.
Fællesskab for os handler også om demokrati. Vi øver at alle kan ytre sig i gruppen, lytte til andre
samt vente på tur. Vi vægter ikke kun at alle skal være en del af fællesskabet, men at alle skal opleve opleve værdien i at være en del af et fællesskab.

Til læreplanstemaet kultur, æstetik og fællesskab arbejder vi i et samspil med de øvrige temaer,
måden vi gør det på kan være:
Høsttema
Vi arbejder med udvidelse af barnets erfaringsverden når vi arbejder med høsttema. Vi inddrager
børnene i hele processen lige fra frø til spirer og til afgrøder. Vi passer og plejer i fællesskab det
dyrkede som til sidst bruges til syltning, bagning osv. Aktiviteten bidrager til udvikling af fordybelse,
engagement og vedholdenhed hvilket styrker barnets alsidige personlige udvikling. I forbindelse
med temaet blander vi både børn og voksne på tværs af stuerne, dette styrker børnenes sociale
relationer og fællesskabsfølelse, samt giver indblik i og forståelse for vores forskellighed og måder
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at bidrage til fællesskabet på. Vi stimulerer børnenes kommunikation og sprog ved eksempelvis at
synge høst- og efterårssange, fortælle historier og læse madopskrifter. Vi bruger vores krop og vores sanser i forbindelse med dyrkningen af afgrøderne, hvor vi både smager, lugter, føler og ser
afgrøderne og deres udvikling. Vi bruger vores krop i naturen til at samle vilde frugter og bær, som
vi eksempelvis kan bruge til vores afsluttende høstfest. Natur, udeliv og science er en stor del af
høsttemaet, da det hele er bygget op af konceptet ”fra jord til bord”. Samtidig er vi undrende og
nysgerrige på hvad der kommer op af jorden. Vi dykker ned i kulturen og historien. Snakker om traditioner inden for høst som fx kartoffelferie, gamle og nye former for høstmetoder og hvordan børn
gennem tiderne har haft en rolle i høsten, derudover ser vi blandt andet gamle filmklip og billeder.
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Evalueringskultur

”Lederen af dagtilbuddet er ansvarlig for at etablere en evalueringskultur i dagtilbuddet, som skal
udvikle og kvalificere det pædagogiske læringsmiljø.
Lederen er ansvarlig for, at arbejdet med den pædagogiske læreplan evalueres mindst hvert
andet år med henblik på at udvikle arbejdet. Evalueringen skal tage udgangspunkt i de pædagogiske mål og herunder en vurdering af sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø i
dagtilbuddet og børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse.
Evalueringen skal offentliggøres.
Lederen af dagtilbuddet er ansvarlig for at sikre en løbende pædagogisk dokumentation af sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og børnenes trivsel, læring, udvikling og
dannelse. Den pædagogiske dokumentation skal indgå i evalueringen.”
Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 50-51

Det er ikke et lovkrav at beskrive dagtilbuddets dokumentations- og evalueringspraksis i den pædagogiske læreplan, men det kan være en fordel i udarbejdelsen af læreplanen at forholde sig til den løbende
opfølgning og evaluering af indholdet i læreplanen.

Hvordan skaber vi en evalueringskultur, som udvikler og kvalificerer vores pædagogiske
læringsmiljø?
Det vil sige, hvordan dokumenterer og evaluerer vi løbende vores pædagogiske arbejde,
herunder sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og de tolv pædagogiske
mål?
To gange årligt arbejder hele børnehaven med fælles temaer, hvor børn og voksne blandes. I
forbindelse med disse temaer opstilles fælles mål som efterfølgende diskuteres og evalueres på
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personalemødet. Forud for temaerne, er der udarbejdet en temabeskrivelse, som beskriver mål,
tegn på læring, dokumentation og evaluering.
Årets øvrige uger arbejder vi stuevis med projekter inden for at fælles bestemt tema. Ligeledes
her bliver der udarbejdet en projektbeskrivelse, som de enkelte stuer har ansvar for at lave og
evaluere og diskutere.
Tema- og projektbeskrivelserne er tilgængelige på forældreintra, så forældrene løbende har
mulighed for at få et indblik i vores didaktiske overvejelser.
Vi søger viden, inspiration og sparring hos hinanden. Vi videregiver refleksioner til hinanden i
forbindelse med projekterne.
Huset arbejder med fælles ugeplan, som dokumenteres via forældreintra samt opslag i
børnehaven.

Hvordan evaluerer vi arbejdet med den pædagogiske læreplan, som skal foretages mindst
hvert andet år?
Her kan I fx kort beskrive, hvordan evaluering af læreplanen kan ses i forhold til jeres evalueringskultur i hverdagen.
Lærerplanen tages op til revidering via fælles faglige refleksion og diskussion mindst hvert andet
år.
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Her kan I finde yderligere inspiration til
arbejdet med den pædagogiske læreplan

Til at understøtte og inspirere jeres videre arbejde med den styrkede pædagogiske læreplan er
der udviklet en række øvrige materialer. Alle inspirationsmaterialer – nuværende og kommende
– kan findes på www.emu.dk/dagtilbud

Redskab til
selvevaluering er en
ramme til systematisk at
analysere jeres praksis
inden for centrale
områder i den styrkede
pædagogiske læreplan.

Redskab til
forankringsproces
indeholder fem tilgange
til, hvordan I kan
arbejde med forandring
og forankring af et
stærkt pædagogisk
læringsmiljø.

Film introducerer indholdet i og illustrerer
hovedpointer fra publikationen Den
styrkede pædagogiske læreplan.

Forskellige tematiske materialer dykker ned i viden om et tema og giver
inspiration til dialog og handling. Her er bl.a. materialer om evaluerende
pædagogisk praksis, som understøtter en systematisk tilgang til det at evaluere.
Der offentliggøres løbende nye temaer.

Pædagogisk læreplan

Alle materialer kan findes på www.emu.dk/dagtilbud
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