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Det tværgående mål, der er formuleret er: ”Læringsmålet understøtter og drager omsorg for 

alle børns dannelse, læring, trivsel og udvikling i fællesskab, hvor alle børn er  

betydningsfulde.””Dagtilbud skal fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse gennem 

trygge og pædagogiske læringsmiljøer, hvor legen er grundlæggende, og hvor der tages 

udgangspunkt i et børneperspektiv.”  

Den styrkede pædagogiske læreplan er vores pædagogiske grundlag og skal medvirke til at understøtte 
dialogen med forældrene om børns læring og udvikling, 
 



Læringsmiljøet i Ryac: 

Beskrivelse af et godt og udviklende læringsmiljø: 

Et læringsmiljø i sig selv, foregår ikke i et afgrænset tidsrum, men favner alle situationer, rutiner, Lege og 

aktiviteter gennem hele dagen. Læringsmiljøet er både fysisk og psykisk betinget. Der skal altså være fokus 

på hele dagens læringsmiljøer og de voksne har en afgørende rolle for, at tilrettelægge stærke 

læringsmiljøer og selv være læringsmiljøet. Leg og læring hænger uadskilleligt sammen og legen er derfor 

grundlæggende for læringen for vores 2,10-6 årige børnehavebørn.  Det er i børneperspektivet at de 

voksne skal tage deres udgangspunkt, når de skal udvikle det stærke læringsmiljø igennem hele vores 

hverdag. 

Mål og Visioner: 

 De voksne skal skabe gode og udviklende betingelser for legen og for læringen i vores forskellige 

læringsmiljøer. 

 Sikre et læringsmiljø, der muliggør, at børnene oplever nærhed, trivsel, læring, udvikling og 

anerkendende relationer - De voksne skal skabe de bedste betingelser for at læring, udvikling og 

trivsel dannes hos ALLE børn. 

 Det pædagogiske personale skal skabe alsidige, inddragende og trygge læringsmiljøer, der fremmer 

eksperimenterende kompetencer samt lyst til at lære og opleve mere. 

 Personalet skal skabe læringsmiljøer, der fører børnene videre i deres sociale, emotionelle og 

kognitive udvikling. 

 legen og en legende tilgang til læring, barnets interesser, undring og nysgerrighed samt det 

pædagogiske personales viden om at fremme læring og udvikling, er udgangspunktet for de 

læringsprocesser, som barnet indgår i. 

 Det pædagogiske personale og ledelse har ansvaret for at rammesætte og organisere. 

 Det pædagogiske personale har et ansvar for at støtte, guide og udfordre børnene, hvad enten der 

er tale om leg, planlagte aktiviteter, rutiner eller spontant opståede situationer.    

 De voksne skal tilrettelægge læringsmiljøer, der tilgodeser alle børnene. 

 Børnegrupperne skal have rige muligheder for at være aktive medskabere af deres egen læring og 

udvikling. 

 Det pædagogiske personale, værner om børnenes initiativ, fantasi og virkelyst. 

 Der er fokus på at drage omsorg for børnene og samtidig stimulere og udfordre børnene for at 

understøtte deres trivsel, læring og udvikling. 

Metoder: 

Den nye styrkede læreplan, er vores pædagogiske grundlag og den vi arbejder ud fra, med dertil 

beskrevne metoder, værdier, evalueringskultur mm. 

 
 
 



Børns alsidige personlige udvikling: 
 

Temabeskrivelse: 
 
Alsidig personlig udvikling drejer sig om den stadige udvidelse af barnets erfaringsverden og 
deltagelsesmuligheder. Det forudsætter engagement, livsduelighed, gåpåmod og kompetencer til 
deltagelse, hvilket børn i særlig grad udvikler gennem leg 
Vi ønsker, at der er plads til, at barnet har mulighed for, at afprøve sig selv, udtrykke og udvikle sine 
interesser samtidig med, at barnet får kendskab til sine egne og andres behov og grænser.  
.. Dermed opnår børnene gode forudsætninger for at navigere trygt, nysgerrigt og udforskende i det nære 
miljø, hvilket ruster dem til at håndtere fremtidige uddannelses- og livsarenaer. 

I børnehaven støtter vi barnet i at finde og skabe sit eget ståsted. Vi har Fokus på barnets potentialer og 
udvikling af identitet, ”Hvem er jeg”, ”Hvad kan jeg” og ”hvordan har jeg det”, hvilke følelser er på spil. 
Dette gør vi bl.a. ved, at give tid til fordybelse, forundring, opmærksomhed og koncentration, både i 
barnets egen leg og i planlagte aktiviteter. Her er der også fokus på de ord, vi benytter – en sætning der 
lukker ned kan være, ”jeg kan ikke”, en sætning og der åbner op vil her være, ”det kan jeg ikke endnu”.  

Visioner og mål: 

Gennem vores arbejde med det enkelte barn, er der fokus på: 

 At skabe mulighed for, at barnet oplever sig selv som en værdifuld deltager i- og som 
medskaber af- et socialt og kulturelt fællesskab.  

 At barnet opnår forståelse for egne og andres følelser 

 At barnet lærer sine egne grænser at kende og at kunne sige til og fra på en hensigtsmæssig 
måde.  

 At barnet lærer at have indføling med de andre børns grænser og genkende signalerne fra 
andre børn, hvis disse overskrides.  

 At barnet tilbydes forskellige muligheder for at deltage, og derigennem får betydningsfulde 
sociale og kulturelle erfaringer. 

 At sikre at aktiviteterne vi tilbyder, fremmer børns engagement og indlevelsesevne 

 At tilpasse vores tilbud og aktiviteter, til det enkelte barn, ud fra at se hvad vi med fordel 
kan gøre mere af/mindre af i forhold til den enkeltes muligheder for deltagelse - her er der 
fokus på de pædagogiske refleksionsprocesser, både individuelt og fælles, samt 
evalueringer og organiseringen omkring pædagogiske strategier for den enkeltes trivsel, 
inddragelse og udvikling. 

 At give plads til, at børnene udfolder sig som selvstændige, stærke og alsidige personer, der 
selv kan tage initiativ. 

 At barnet har positiv voksenkontakt, hver dag 

 At understøtte at barnet udvikler selvrespekt, selvtillid og selvværd. 

 At aktiviteter og muligheder for leg, tager udgangspunkt i børneperspektivet og fordeler sig 
over hele institutionens åbningstid. 

Alle børn har krav på:  

 At blive et selvstændigt individ med egen personlighed 

 At føle sig værdifuld (selvværd) og at have tillid til det jeg kan og vil (selvtillid) 

 At føle sig hørt og set og lære at sige sin mening 

 At fejl ses som kilde til at lære 

 At have indflydelse på sin hverdag i børnehaven – at kunne komme med forslag og ideer til hvad vi 
kan lave i børnehaven 



 At kunne lytte  

 At opleve gensidig respekt 

 At kunne dygtiggøre sig og tilegne sig nye færdigheder 

 At blive udfordret tilpas 

 At knytte venskaber   

 At være en del af fællesskabet 

 At skabe erfaringer med, at de selv kan påvirke deres livsbetingelser inden for rammerne af et 
fællesskab 

 At kunne navigere trygt, nysgerrigt og udforskende i det nære miljø 

 At kunne se en verden fuld af muligheder frem for begrænsninger 

 At vi følger børnenes spor og Zoner for nærmeste udvikling. 

 At vi planlægger vores aktiviteter med udgangspunkt i børneperspektivet og derefter inddrager 
voksenperspektivet. 

 

Metoder og aktiviteter: 
 
Børnene udvikler deres alsidige personlighed, når de er omgivet af engagerede og lydhøre voksne, som 
guider dem ved hjælp af støtte, vejledning, ros, anerkendelse og udfordringer.  Vi hjælper barnet til at 
håndtere og optage nye indtryk. Dermed støttes barnet til at udvikle selvrespekt, integritet og et højt 
selvværd. Barnet skal lære at holde af og tro på sig selv. Vi følger barnets spor og tager udgangspunkt i 
børneperspektivet. 

 Børnene skal have tid og rum til at udvikle deres egen identitet, f.eks. ved at arbejde med temaerne 
”Kend dig selv”, ”Hvem er jeg - hvad kan jeg?”.  

  Børnene skal møde passende udfordringer, for derved at styrke selvværdet, f. eks. ved måltidet, 
ved af - og påklædning, ved deltagelse i aktiviteter.  

 Børnene skal lære at respektere egne og andres grænser, bl.a. gennem arbejdet med ”Fri for 
mobberi ”.  

 Børnene skal, med guiden fra de voksne, lære at løse/håndtere konflikter.  

  Børnene skal lære at sætte ord på følelser. De voksne skal være det gode eksempel ved, at sætte 
ord på egne og barnets følelser. Der skal være plads til alle følelser. Det gør vi ved at spørge ind til 
det, som barnet udtrykker: vrede, tristhed, glæde, utilpashed osv. Hvilket også gør det muligt, for 
den voksne, at opdage og afhjælpe barnets eventuelle behov. Vi bruger billedmaterialer, som trin 
for trin – hvor børnene også lærer at genkende andres følelser og stemninger. Ved at forstå egne 
følelser, holdninger, behov og grænser, samt være i stand til at handle i overensstemmelse hermed, 
udvikles også empatien (indfølingsevnen) overfor andre.  

 Vi skal udvide barnet ”jeg kan ikke” til ”Jeg kan ikke endnu, men jeg kommer til det”- her styrkes 
barnets tro på sig selv og egne evner – når det er okay og at alt kan læres med tiden. 

 Børnene skal have mulighed for at deltage i de praktiske aktiviteter.  

  Børnenes egne initiativer og aktiviteter skal anerkendes af de voksne.  

  Børnenes fantasi skal udvikles. Dette gør vi bl.a, ved brug af dukketeater, dialogisk læsning, 
højtlæsning og ved at opfinde nye historier sammen. Fantasien udvikles også gennem forskellige 
lege i børnefællesskaber over dagen.  

  Børnenes kreativitet skal udvikles ved, at forme og udforske gennem forskellige lege og i leg med 
forskellige materialer og redskaber. 

 vi gør brug af metoder og materialer der fordrer dialoger med børnene (fri for mobberi, trin for trin, 
dialogisk læsning, rum for undren (børnefilosofi, tankeleg), børneevalueringer mm), her er det 



børnenes refleksioner vi sætter i spil og børneperspektiverne følges op af de voksne i forhold til 
samtalernes og aktiviteternes indhold. Dette skaber mere aktivitet på børnene betingelser .  

Vi anerkender barnets tanker og følelser ved, at barnet bliver positivt set og hørt, af den voksne, på 
barnets egne vilkår. Vi tager udgangspunkt i, hvor barnet befinder sig lige nu og i det, der har barnets 
interesse. Børn lærer først, når de er parate til det. Ved at se hvad der optager og interesserer dem, ved 
vi også, hvad de er klar til.  

I voksen/barn relationer er det vigtigt, at den voksne er indlevende, autentisk og tydelig. Herved oplever 
barnet sig selv, som værende værdifuld og værdsat. Der skal være sammenhæng mellem det talte sprog og 
kropssproget. Den voksne skal have klare og definerede grænser og, på en anerkendende og respektfuld 
måde, kunne sætte dem overfor barnet. Alle børn har ret til daglig positiv voksenkontakt, at blive set, hørt 
og responderet på. Vi sikrer dette ved voksenstyrede aktiviteter i mindre grupper, rundesamtaler om 
bordet, børnemøder, at den voksne forholder sig nysgerrigt til børnenes leg (hvis den voksne får lov, kan 
den voksne også deltage i legen på børnenes præmisser), samt i den almindelige daglige kontakt barn 
voksen imellem.  

 

Børnemiljøvurdering:  
 

 Et godt psykisk børnemiljø, hvor barnet kan udvikle sine alsidige og personlige kompetencer er et 
sted, hvor omverdenen er medlevende og lydhør. Barnet skal støttes og udfordres, så det får et højt 
selvværd. Det, at føle sig set, hørt og udfordret af andre, er en forudsætning for barnets personlige 
udvikling.  

Ved hjælp af spørgsmål til og samtaler med børnene, kan vi få indsigt i, hvordan de oplever deres 
dagligdag, det psykiske børnemiljø og de fysiske omgivelser i institutionen.  

Aktiviteter rundes altid af med en børneevaluering af den aktivitet de har været i gang med. 

 

Pædagogiske læringsmål for børns alsidige, personlige udviling:  
 

 Læringsmiljøet understøtter, at alle børn udfolder, udforsker og erfarer sig selv og hinanden på både 
kendte og nye måder på tværs af bl.a. aldersmæssige, kønsmæssige, sociale og kulturelle kategorier. 

  Læringsmiljøet understøtter samspil præget af tryghed og nysgerrighed, således at alle børn udvikler 
engagement, livsduelighed, gåpåmod og kompetencer til deltagelse, også i situationer, der kræver 
fordybelse, vedholdenhed og prioritering 

Social udvikling: 
Temabeskrivelse: 

Sociale kompetencer udvikles i samspil med andre mennesker. At have sociale kompetencer betyder at 
barnet forstår sig selv, har empati, kan knytte venskaber og opnå sociale færdigheder og oplever sig selv 
som hørende til. Dette giver sociale handlemuligheder og udvikler diverse deltagelsesformer. Barnet lærer 
selv at øve indflydelse og at værdsætte forskelligheder i de samspil det indgår i. 

Det er vigtigt at barnet får mulighed for at vise omsorg og få omsorg, oplever gensidig respekt og at det 
anerkendes i processen. Positiv kommunikation er et vigtigt element for udvikling af dette.  

 I forhold til børnenes relationer/venskaber forholder vi os åbne og giver barnet plads til selv at søge 
og tage den første kontakt. Vi respekterer barnets grænser ved at være opmærksomme på dets 
reaktioner. Vi anerkender, at barnet i perioder kan have tilvalg og fravalg af bestemte voksne og 
børn. Samtidig søger vi, gennem fælles aktiviteter, at børnene, på trods af deres selektive valg, 
alligevel opdager og respekterer andre menneskers forskelligheder og kvaliteter - At barnet lærer at 
kunne samarbejde med andre. Det er også her, at barnet lærer at tage initiativ og at sige til og fra 



overfor andre. Det er vigtigt, at barnet i dagligdagen, gennem leg og andre aktiviteter, oplever 
tryghed og rummelighed fra de voksnes side. Mange af de metoder, der skal bruges til at lære de 
sociale kompetencer sker gennem eksempler. Derfor skal de voksne i barnets omverden være 
bevidste rollemodeller, som børnene kan spejle sig i. Det er derfor vigtigt, at de voksne er meget 
bevidste om, at vise anerkendelse og empati i hverdagen både mellem voksne og børn og mellem 
voksne indbyrdes.  

Personlige og sociale kompetencer er knyttet sammen, da barnets oplevelse af sig selv påvirker dets måde 
at møde andre mennesker på. Et barn, der oplever sig selv værdifuld, tør give og modtage i relationen. Dvs. 
at barnet udvikler lyst til samarbejde, lærer at lytte, oplever at det bliver hørt og lærer at udtrykke sine 
tanker og følelser. 

Visioner og mål: 
 

 At personalet er optaget af og målrettet arbejder med børneperspektivet, voksenperspektivet og 
barnets spor, både verbalt og kropsligt. 

 At arbejde målrettet med fællesskabet 
Børn med særlige udfordringer skal have al den støtte, de har brug for ift. deres særlige 
udfordringer, men de har også behov for åbne fællesskaber, der kan rumme alle børn. 

 At det pædagogiske læringsmiljø understøtter barnets daglige trivsel og sociale interaktioner med 
de andre børn. 

 At legen er i centrum (her lærer barnet at forhandle, gå på kompromis og konfliktløse). 

 At det pædagogiske personale understøtter barnets leg, udforskning og eksperimenteren. 

 At personalet understøtter alle børns deltagelse i legefællesskaberne. 

 At legen i nogen tilfælde støttes, guides og rammesættes for, at alle børn kan være med og for, at 
legen udvikler sig positivt for alle børn. 

 Evnen til at indgå i samspil med andre mennesker i kultur, venskaber og grupper, har indflydelse på, 
hvordan vores relationer formes. Børnene skal lære at opbygge venskaber og bevare dem. 

 At børnene lærer at se forskelligheder som en ressource. 

 At børnene Lærer de sociale spilleregler.  

 At børnene lærer at give udtryk for egne følelser og behov og lære at andre har tilsvarende behov.  
De skal altså lære at vise hensyn og tilgodese andre (empati.) 

 At børnene udvikler selvforståelse og få kendskab til egne evner. 

 At børnene lærer at vente på at det bliver ens tur, kan deles om legetøjet og give plads til andre 

 At børnene lærer at tage initiativ i fællesskaberne. 

 At børnene lærer at bidrage værdifuldt til fælles lege, aktiviteter og samvær 

 At børnene kan komme med nye ideer (kreativitet).  

Metoder: 
  De voksne fungerer som rollemodeller – værdierne er respekt, tolerance, omsorg og mod. 

 Vi arbejder aktivt med værdierne, værdierne hjælper os med at handle bevidst.  
Tolerance: at se og acceptere forskelligheder og behandle hinanden som ligeværdige. 
Respekt: at acceptere andre og tage hensyn. 
Omsorg: at udvise interesse, medfølelse, bekymring og hjælpsomhed. 
Mod: at sige fra og markere egne grænser og sige til, når man ser nogen, der overskrider andres 
grænser. (bl.a. via Fri for mobberi, trin for trin, børneparlament og børnefilosofi). 



 Børnene skal gennem aktiviteter såsom samling, vente på tur, lytte til hinanden mm.  lære at se 
værdien i, at skulle tage hensyn til andre - og blive taget hensyn til.  

 Børnene skal have adgang til platforme for leg og personalet skal sikre at der er tilgængeligt legetøj 
og at børnene kan lege uforstyrret. 

 De voksne skal hjælpe med, at sætte lege i gang og selv have en legende tilgang til læring og socialt 
samspil gennem dagen. 

 De voksne skal forholde sig undrende og interesserede til børnenes leg. 

 Børnene inddrages i de pædagogiske rutiner før og efter frokost på stuen, i køkkenet, i garderoben 
mm. og får dermed en rolle i den aktive og praktiske del af fællesskabet. 

 Børnene skal opmuntres til at have mindst en god ven i børnehaven.  

 Børnene skal lære at vise hensyn og omsorg for hinanden ved at lære, at trøste og hjælpe hinanden. 
F. eks. ved at hjælpe hinanden ved påklædning i garderoben.  

 Børnene skal hjælpes til at bruge sproget, når der opstår konflikter eller for at komme med i en leg.  

 Børnene skal i dagligdagen øve sig i at samtale, og have respekt for andre mennesker.  

 Børnene skal øve sig i kommunikation F.eks. ved samtaler i spisesituationen. 

  Børnene skal i børneevalueringerne spørges om det psykiske miljø i forhold til de opsatte mål. 

 
Forældrepartnerskabet: 
 
Opmuntre forældrene til:  

 At støtte op om legeaftaler med flere forskellige børn, både hjemme og i børnehaven. 

  At tale ordentligt om og til de andre børn. 

  At holde arrangementer for alle børn. Bestræbe forældre på at invitere hele stuen, gruppen– eller 
alle piger eller alle drenge – når de holder fødselsdag og prioritére, at deres barn kan være med, når 
andre inviterer. 

 At rose barnet, når hun eller han hjælper en kammerat, der har brug for det. Børn, der har mod til 
at sige fra, og som er gode til at hjælpe og trøste andre, vokser indeni. 

 At anerkende sit barns følelser, men huske, at der altid er flere sider af samme sag. Hjælpe sit barn 
til at se sin egen rolle forbindelse med en konflikt og prøve på, at sætte sig i det andet barns sted. 

 At Være åben og positiv, hvis andre forældre fortæller om deres barns udfordringer – og støt op 
evt. med legeaftaler. 

 
I børnehaven har vi opmærksomhed på børnenes særlige behov. 

Det enkelte barn kan i perioder have brug for ekstra omsorg og opmærksomhed. Barnet kan have det 
svært, på de personlige og sociale områder, enten i børnehaven eller i hjemmet. Barnet kan være i krise 
pga. skilsmisse, sygdom, dødsfald, ny bror/søster m.m. Barnet kan have behøv for støtte til sproglige, 
motoriske eller sociale vanskeligheder. Uden støtte kan det have store konsekvenser i forhold til barnets 
udvikling. Det kan være dårligt selvbillede, lavt selvværd, tilknytningsproblemer, manglende tillid til andre, 
og andre negative forhold, der påvirker barnets sociale kompetencer i negativ retning.  Alt efter barnets 
vanskeligheder vil personalet, på stuen, udforme en handleplan. Ofte vil det være stuens pædagoger, som 
er hovedansvarlige for inkluderingen i det sociale fællesskab og for den specifikke støtte. Har et barn brug 
for ekstra støtte, udover pædagogernes kompetencer eller institutionens ressourcer, vil vi, i samarbejde 
med forældrene, tage barnet op på de tværfaglige samarbejdsmøder, hvor der vil blive taget stilling til, 
hvilken støtte barnet skal have. Det kan være af, sproglig, psykologisk, såvel som ergo/ fysioterapeutisk 
indsats mm. I akutte tilfælde kontakter vi PPR direkte. 

Børnemiljøvurdering: 
Et godt psykisk børnemiljø, handler om at skabe en konstruktiv gruppedynamik uden eksklusion fra 
fællesskabet. Barnet skal kunne udvikle sine sociale kompetencer i samspil med andre børn, samtidig har 



de mulighed for at lære spilleregler, opleve medansvar, selvbestemmelse, medbestemmelse og demokrati, 
hvilket har stor betydning for fællesskabet. Vi kunne stille følgende spørgsmål til børnene:  
- får du mulighed for at bestemme i en leg?  
- Er du en god ven?  
- trøster du nogen gange en ven? 
 

Den voksne som rollemodel: 

Tolerance: 

 At acceptere forskelligheder og behandle hinanden ligeværdigt, handler om, at vi som voksne 
accepterer forskelligheder blandt både børn og andre voksne 

 Acceptérer, at andre kan anskue en situation anderledes end dig, og være nysgerrige på den andens 
perspektiv, og få barnet (eller kollegaen) til at sætte flere ord på.  

 Være opmærksomme på ikke at komme til at udstille nogen, men spørge nysgerrigt ind til, hvordan 
det kan være, at han eller hun oplever det på den måde. 

Respekt: 

 Så længe det ikke påvirker fællesskabet eller de andre børn negativt, er det vigtigt at respektere 
børns grænser og tillade alternative måder at deltage i lege og aktiviteter på. 

Omsorg: 

 Omsorgen starter ved, at børnene ved, at vi ser dem. Altså, at vi anerkender deres følelser og 
snakker med om det, der optager dem – på deres præmisser. Hav tålmodighed til at lade børnene 
give udtryk for deres tanker og følelser, og undlad at konkludere og tale på deres vegne. 

 Den allermest oplagte måde at vise omsorg på er, når man trøster nogen, der er kede af det, og 
viser, at vi er opmærksomme og hjælpsomme over for dem omkring os – både børn og voksne. 

 Når vi roser (og dermed vurderer) børn foran andre børn, skal vi være opmærksomme på, at alle 
børn gerne vil have ros foran andre, og at der kan opstå en uudtalt konkurrence mellem børnene 
om at få ros. Det er vigtigt at være opmærksom på, for at kunne skabe den tryghed blandt børnene, 
som er nødvendig, når man arbejder med at forebygge mobning. Vi skal huske at alle børn har brug 
for ros og anerkendelse, og at ros på tomandshånd også kan være værdifuld for barnet. 

Mod: 

 Man udviser fx mod, når man siger fra over for uhensigtsmæssig adfærd 

 Nogle gange handler mod også om at turde tøve og give sig selv tid til refleksion, inden man handler 
(”professionel tøven”), ikke straks at handle, men lade sig selv få tid til at finde ud af, hvad der er på 
spil. 

 Man lader børnene deltage i løsningen af konflikten  

 Når man, hvis det drejer sig om mobning, også har mod til at gribe ind. 

 Helt overordnet skal vi have fokus på at skabe tryghed og mulighed for værdig deltagelse for alle 
børn. 

Børnehaven er inspireret af Fri for mobberis holdninger og værdier omkring en positiv social udvikling. 

Legen er en kreativ proces som rummer stor koncentration, fordybelse, fantasi og forestillingsevne og er 
byggesten for barnets udvikling af sociale kompetencer 

Vi anerkender legens store betydning for barnets læring og udvikling og finder det derfor vigtigt, at vi giver 
tid og plads til denne. Legen fremmer bl.a. fantasi, virkelyst, sprog, nysgerrighed, sociale kompetencer, 
selvværd og identitet. 



Den spontane leg er barnets naturlige måde at bearbejde sine indtryk og oplevelser på samt tilegne sig en 
forståelse af omverdenen. Mange børn leger spontant og af sig selv, men nogle gange skal legen støttes, 
guides og rammesættes for, at alle børn kan være med og for, at legen udvikler sig positivt for alle børn. 

Barnet lærer at tolke andres følelser, ansigtsudtryk, kropssprog og tonefald. Barnet oplever andres 
reaktioner på dets ord og handlinger, lærer at vente på tur, at lade andre komme til samt selv at søge 
indflydelse på legen. 

Legen er en af de platforme, hvor barnet kan afprøve forskellige roller og prøve at sætte sig selv i andres 
sted. Gennem disse erfaringer udvikler barnet solide sociale og personlige kompetencer og ofte dybe 
venskaber.   

Legen har betydning for udvikling af sociale, sproglige og motoriske færdigheder. Gennem legen udvikler 
barnet sig personligt samt lærer at dele og samarbejde. Leg stimulerer sanserne og giver barnet erfaring 
om sig selv og andre mennesker. 

Vi tilbyder oplevelser og materialer, som børnene kan inddrage i sin leg 

 Ture ud af huset hvor børnene oplever verden udenfor. 

 Spil der udvikler intellekt, hvor de lærer spilleregler, skal vente på sin tur, skal lære at side stille i 
længere tid. 

 Perler, klodser, smykker o. lign. 

 Male, tegne, klippe, klistre og andre værkstedsaktiviteter, hvor barnet skal bruge sin fantasi og 
kreativitet, Krop og bevægelse, der støtter den motoriske udvikling og giver børnene en kropslig 
udfordring og en stor fælles oplevelse. 

 Musik der giver barnet forståelse for rytmer og sang der giver glæde, god mundmotorik, 
stemmebrug og dans hvor vi bruger hele kroppen og viser hinanden alle vores flotte dansetrin. 

 Fleksible legeplatforme, tæpper til hulebygning, legetæpper med forskellige temaer og temarettet 
legetøj, klædudtøj, rokérbare møbler, der kan danne uforstyrrede legeområder mm. 

 Blik for det enkelte barns- samt hele børnegruppens spor og legeinteresser. 

 Legepladsen, gemmesteder, legehuse, udelegetøj, cykler, kridt, hinkesten, pinde, planter mm. 

Legepladsen: 

Vores legeplads skal være et inspirerende sted for børns leg, derfor er den næsten hele tiden under 
udvikling.  

Der skal være plads til både den stille leg, at undersøge naturen, lege i sandkasse, hyggelege i legehuse 
m.m. samt den mere vilde og udfordrende leg som boldspil, fangeleg, hinke, cykle m.m. 

Legepladsen er et sted, der giver plads til udfoldelse, tid til fordybelse og også stedet hvor børn finder nye 
venskaber og relationer. Her har barnet mulighed for at eksperimentere, udforske og afprøve sig selv, i 
fællesskab med andre børn. Det er stedet, hvor man kan larme lidt mere eller, man kan gå afsides og være 
lidt i fred 

Vores legeplads er i naturmaterialer der understøtter børnenes naturlige fysiske udfoldelser og er en 
inspiration for leg, desuden er det et led i den naturforståelse, vi ønsker at give børnene. Vi har bålplads, 
forskellige klatre muligheder og muligheder for at gynge og køre på cykel. Der er skabt muligheder for, at 
insekter og fugle besøger og bor hos os, hvilket gøres ved at have små oaser af vild beplantning, sten man 
kan løfte og kigge under, muligheder for føde, steder at yngle mm. 

Pædagogiske læringsmål for social udvikling: 

1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børnene 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 

Kommunikation og sprog:  

Temabeskrivelse:  

Et komplekst og nuanceret sprog er afgørende for børns udvikling og dannelse, idet sprog giver børn 
mulighed for at ytre sig om tanker, følelser, behov og viden om verden. Sprog er adgang til at 
begrebsliggøre og forstå sig selv, og det er et væsentligt grundlag for, at barnet gradvist kan udvikle 
refleksionsevne, kognitive og analytiske kompetencer. Kropssprog, talesprog, skriftsprog og billedsprog er 
en forudsætning for at udveksle viden og erfaringer med andre. Kommunikation og sprog er derfor af stor 
betydning for børns mulighed for at deltage, ikke kun i nære børnefællesskaber, men også som en 
forudsætning for deltagelse i skolelivet, i demokratiske processer og i samfundet. 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 dagtilbuddet 
understøtter børns kommunikative og sproglige interaktioner med det pædagogiske personale, 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. 

Sproglig udvikling: 

 At give børnene mulighed for via sproget, at indgå i relationer og samspil med andre, hvor legen er 
et vigtigt afsæt for barnets sproglige udvikling og kommunikative kompetencer. 

 At lade børnene eksperimentere og lege med sproget. 

 At give børnene mulighed for at udvikle deres sprog gennem dagligdagsaktiviteter, samtaler, dialog 
og kommunikation.  

 At udfordre børnene til sproglig kreativitet, til at udtrykke sig på mange forskellige måder og ved 
hjælp af forskellige kommunikationsmidler.  

 At støtte og udvikle børnenes interesse for og nysgerrighed i forhold til tegn, symboler og 
bogstaver. 

Forudsætninger for sprog: 
 Kommunikation og samspil mellem mennesker (verbalt og nonverbalt) 

 Overensstemmelse mellem det talte sprog, kropssprog, skriftsprog og billedsprog. 

 De sociale kompetencer er grundlæggende for, om man får en hensigtsmæssig eller en 
uhensigtsmæssig kommunikation. 

For at imødegå den sproglige udvikling: 
 De voksne er gode rollemodeller, der bruger sproget så nuanceret.  

 Den voksne er bevidst om sit sprogbrug – om sætninger åbner eller lukker (f.eks når barnet siger, 
”jeg kan ikke”- en sætning der lukker, giver afmagt og lavt selvværd, siger pædagogen, ”du kan ikke 
ENDNU”- hvilket er en sætning der åbner, giver mod og fortrøstning om, at man nok skal lære det). 

 De voksne sikrer, at børnene guides til, at kunne indgå i sociale fællesskaber med andre børn, 
kunne give udtryk for egne følelser og tanker, sætte ord på behov, udvikle refleksionsevne, 
kognitive og analytiske kompetencer og forstå sig selv. 

 Bevidsthed omkring, at meget af børnenes sprogtilegnelse er imitationer fra andre (familie, 
pædagogerne og de børnefællesskaber barnet indgår i).  

 Bevidsthed omkring, at et komplekst og nuanceret sprog er afgørende for børns udvikling og 
dannelse og har stor betydning for deltagelse i børnefællesskaberne og senere en forudsætning for 
deltagelse i skoleliv, samfund og i demokratiske processer. 

 De voksne er opmærksomme på at skabe nærvær, motivation, indlevelse, dialog og skabe fælles 
opmærksomhed. 



 De voksne er opmærksomme på, at konkrete alsidige erfaringer og handlinger er vigtige i forhold til 
en god sproglig læringssituation. . Det er sproget, der skaber begrebsdannelse og 
omverdensforståelse. - f.eks. I konflikter mellem børn. Det er også meget vigtigt, at der er en god 
tone i daginstitutionen, blandt både børn, personale og forældre.  

 Med anerkendende, positiv og hensigtsmæssig kommunikation lærer og guider vi barnet til, at 
indgå i dialoger med andre børn, at vente med at tale, til det er ens tur, at høre hvad andre siger og 
respondere på dette. Barnet lærer at modtage og aflevere informationer, at skifte synsvinkler og 
kommunikere sig frem til at forstå det den anden forstår, at tænke over tingene samt planlægge og 
udføre handlinger, i fælles kommunikation med andre. Vi undersøger kropssprog, ansigtsudtryk og 
skaber bevidsthed omkring at Sprog og kropssprog hænger sammen. 

Pædagogiske metoder og aktiviteter:  
 

 Børnene skal sætte ord på handlinger og tale om det, de gør (gøre sprog).  

 Børnene skal i samlingsstund have mulighed for at sætte ord på handling, synge, lytte og fortælle.  

 Børnene lærer at sætte ord på følelser ved konfliktløsning. Den voksne guider og er opmærksom 
på, at hjælpe børnene baglæns på tidslinjen og kortlægge konfliktens start og slutpunkt og hvordan 
de kommer videre derfra. Ved at støtte sprog der omtaler og udtrykker følelser, hjælper vi barnet til 
at forstå egne og andres følelser og reaktioner, Dette er en forudsætning for empati og 
konfliktløsning.  

 Børnene eksperimenterer med rim og remser, lyde og leg med ord. Vi bruger sange, rim og remser 
der styrker barnets hukommelse og sprogrytme. De lærer rytmen i sproget og deltager i et socialt 
fællesskab.  

 Børnene skal have mulighed for at synge, danse, lytte til musik, tegne, dramatisere, fortælle, få 
fortalt og læst historier.  

 Ved højtlæsning er der også mulighed for dialogisk læsning. Her er børnene i tæt samvær med den 
voksne og får en forståelse for sproget og nye måder at tale og udtrykke sig på. De hører forskellige 
nuancer og betoninger af ordene i forskellige stemninger. 

 Børnenes meninger respekteres ved at vi lytter, taler og inddrager dem, i samtalens spor.  

 Børnene skal have mulighed for at stifte bekendtskab med og tilegne sig et begyndende skriftsprog 
ved f.eks. navne på garderober, skuffer og ved at træne, skrive / genkende deres eget navn.  

 Børnene skal også lære at tælle, opfatte mængder og begyndende kendskab til tal.  

 Billedsprog er for en del børn en vigtig måde at understøtte sprogopfattelsen på.  

 Børnene skal have kendskab til dyr og natur. Via leg med pegebøger, legetøjsdyr, vendespil mm. 
samt besøg hos vores egne dyr på institutionen, lærer vi barnet om forskellige dyrearter, hvad 
hedder en han? En hun? En unge? Hedder det et ko eller en ko, hvordan lyder den, hvad farve har 
den, hvor bor den henne osv. Barnet får her visualiseret sproget.  

 Der er altid fri adgang til bøger, spil og tegne/ skrivematerialer.  

 Børnene skal have mulighed for, at udtrykke sig verbalt gennem samtale, samlingsstund, leg og lign. 
aktiviteter.  

 Der skal også være mulighed for at træne dialogen, så børnene i fællesskabet kan lytte, tale, stille 
spørgsmål og give svar. Derfor skal der skabes muligheder for sociale samspil/relationer, gerne i 
mindre grupper.  

 Vi arbejder med begreber som f.eks. ovenpå, nedenunder, ved siden af, nede i, bagved og foran. 
Her skabes der rumforståelse. 

 Vi taler, synger og læser om ugedage, måneder og årstider.  

 Vi benævner de forskellige kropsdele, og taler om hvad de bruges til. 

 Vi går ture og taler om de ting vi ser. 

 Vi kigger på symboler, piktogrammer, vejskilte og taler om dem. 

 Vi skriver ord børnene gerne vil have, på ordkort til børnene. 

 Vi bruger børnefilosofi, tankelege for at understøtte børnenes undringer og styrke refleksionsevne. 



 Vi stiller spørgsmål til undring, frem for at give svarende. 
 

Generelt omkring Sprogindsatser i børnehaven:  

Fokus på at tænke i trapper (barnets forudsætninger – ikke alle er klar til dialogisk læsning) ramme barnets 
”vinduer” (parathed). 

1. trin er handlinger, mimik -> kernerelatering 
2. trin er gestik (intersubjektiv relatering) 
3.  trin er ord og sætninger 
4. trin er generel sprogstimulering på alle niveauer 

Dialogisk oplæsning (når den dialogiske læsning bliver omformet til leg af børnene, har vi formået at 
generalisere viden). 

Tegn historien. 

Lav ordkort, der følger barnets spor. 

Giv ord der giver barnet ”Streetcredit”, modeord i børnegruppen. 

Ugens rim og rems. 

Vendespil og memory. 

Dukketeater, rytmik, sanglege. 

Fokus på sætninger frem for ordforråd (enkeltord) i dialogen. 

Fokus på fælles opmærksomhed – her øves barnet i omverdensforståelsen – der skabes orden i hulter til 
bulter listen (Hvor mange gange dagligt er vi opmærksomme på, at arbejde bevidst med opmærksomhed). 
Er vores formål så tydelige, at et barn med selektiv opmærksomhed (0-3 år intentionel) også ved hvad det 
handler om. 

Intentionel= evnen til at dele hensigter (3 -> udvikles kollektiv intentionalitet) 

Styrke arbejdshukommelsen: Tid, vedholdenhed og gentagelser 

Dagligt følge børnenes spor og starte dialoger om dette (Vi lærer sprog ved hjælp af anvendelsesintensitet 
– Barnets interesse og fokus – aktivitetens værdi) -> Derfor vær nysgerrig, spørg ind til barnets interesse 

Aktiv lytning: følelsesmæssig, motiveret, engageret tilstedeværelse hos pædagogen. 

Kompetencetænkning: hvad skal barnet lære af aktiviteten. 

Sprogstimulering af de tosprogede børn: 

Børn af alle etniciteter er inkluderet i det fælles daglige sprogarbejde.  

Det er vigtigt, at barnet har et solidt førstesprog. Derfor opfordrer vi til, at man bruger modersmålet mest 
muligt i hjemmet. Med et solidt førstesprog er tilegnelsen af et andet sprog hurtigere og lettere at lære, for 
barnet. I samarbejde med familien, støtter vi op omkring, hvor barnet er i sin sproglige udvikling. 

 Sammen ser vi filmen ”tal sproget frem”. 

 Vi afholder opfølgende møder. 

 Involverer ved behov, relevante samarbejdspartnere på tværs. 

 Vi stiller lånematerialer til rådighed. 
 



Støtte til børn med sprogvanskeligheder: 

Børn med sprogvanskeligheder indstilles til talepædagogen og vi følger op på talepædagogens vejledning, i 
det enkle barns tilfælde, og bruger aktiviteter, som styrker barnet mundmotorisk eks. spejlet til at vise 
mundens og tungens form og stilling ved forskellige lyde.  

Børnemiljøvurdering:  
 
Målet er at undersøge børneperspektivet for det psykiske miljø i daginstitutionen.  

Metoder:  
Spørgeskemaerne til børnene skal relateres til sprog f.eks.  

 Synger og danser du i børnehaven? 

 siger du rim/remser i børnehaven?  

 Taler børnene/de voksne pænt til dig?  

 Hører du historier i børnehaven? 

 Kan du tale om historierne med de voksne og de andre børn? 

 Er du tryg, hvis du bliver spurgt om f.eks. din weekend, i en større gruppe? 

Sprogvurdering: 

Vi vil i børnehave have fokus på det enkle barnets sprog og færdigheder og sørge for, at barnet får den 
rette støtte, i det omfang, barnet har brug for det. 

 Børnehaven sprogvurderer ALLE børn. 

 Vi sprogvurderer ud fra rambølls materiale, når børnene senest er 3,4år, 4,4 år og 5,4 år 

 Barnet skal være tryg ved den voksne der screener, barnet skal være frisk og veludhvilet og skal 
have gået i børnehaven i mindst 2,5 mdr. før vi vurderer. 

 Pædagogerne på stuen holder løbende tilsyn med barnets sproglige udvikling i dagligdagen. 

 Den sprogansvarlige pædagog har løbende tilsyn med barnets sprogudvikling i dagligdagen samt 
tilrettelægger sprogstimulerende aktiviteter med børnene i f.eks. grupper. Deler sin viden med 
øvrige personaler 

Den sprogansvarlige og f.eks. stuepædagogen udfører i samarbejde sprog-undersøgelsen, ud fra det nyeste 
sprogevalueringsmateriale. De sprogansvarlige pædagoger sikrer at barnets besvarelser tastes ind  

 
Pædagogiske læringsmål for kommunikation og sprog: 

1. Vores pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle vores børn får mulighed for at udvikle 
sprog, der bidrager til at børnene kan forstå sig selv, hinanden og deres omverden. 

2. Vores pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle vores børn opnår erfaringer for at 
kommunikere og sprogliggøre tanker, følelser, behov, oplevelser og ideer, som børnene kan 
anvende i sociale fællesskaber. 

 At stimulere og styrke barnets sprog og begrebsverden. 

 At barnet får sat ord på oplevelser. 

 At barnet kan kommunikere meningsfuldt. 

 At barnet får selvtillid til at bruge sproget. 

 

 



Krop, sanser og bevægelse: 

Temabeskrivelse: 

I de første syv år lærer barnet primært igennem sine kropslige/fysiske oplevelser. Samtidig formes og 
præges barnets individuelle personlighed og sociale adfærd. Sansemotorik/bevægelse er således en vigtigt 
baggrund for al indlæring. Når barnet deltager i kropslige og sanse motoriske aktiviteter, er der ingen tvivl 
om, at det både leger og lærer. det er vigtigt med en god grundmotorik, som vi kan bygge videre på hele 
livet, og får man ikke som barn opbygget en god motorik, kan det være svært at ”reparere” det som voksen. 
Under leg får børn erfaringer fra de ting, de leger med: det vendes, drejes og stilles sammen på forskellig 
vis, så fantasien sættes i gang, mens der også dannes et billede af tingens formål. Lyde, former, tyngder, 
farver og funktioner af forskellige genstande bliver efterhånden børnene bekendte. Det er tydeligt, at der 
sker meget i barnets psyke, som er knyttet til kroppens funktion. Den sansemotoriske udvikling er derfor 
grundlaget, hvorpå barnet kan udtrykke sig, kommunikere, opleve og samle erfaring for handlinger. Det har 
tillige stor betydning for vores følelses liv og kognitive udvikling (forståelse af sammenhænge). En 
mangelfuld sanseintegration kan give barnet sproglige, motoriske, adfærds- eller indlæringsproblemer, 
hvorfor det er vigtigt, at vi sørger for et fysisk stimulerende miljø med udfordringer. Ligeledes skal vi 
tilrettelægge voksenstyrede aktiviteter, hvor vi kan få viden om, hvor barnet er henne i sin sansemotoriske 
udvikling, samtidigt med at vi støtter op om det enkelte barn. Det er v.hj.a sanserne, at vi lærer at opfatte 
og begribe verden. 

Sundhedsstyrelsens anbefalinger: 

 Alle børn og unge under 18 år er fysisk aktive mindst 60 minutter om dagen. 

 Aktiviteterne skal være af moderat intensitet. De 60 minutter kan opdeles i mindre perioder, fx 15 
minutter om morgenen, 15 minutter senere og 30 minutter efter skole/daginstitution eller 6 gange 
10 minutter i løbet af dagen. 

 Alle børn og unge fremmer og vedligeholder deres kondition, muskelstyrke, bevægelighed og 
knoglesundhed.  

 Træningen skal være af høj intensitet og af 20-30 minutters varighed. 

Værdigrundlag: 

En aktiv velfungerende krop, styrker energi, hukommelse, koncentration, selvværd, selvtillid, glæde og 
indlæringsevnen. Børnene skal via bevægelse få en forståelse af egen krop og mestring af dens 
funktioner og færdigheder. At være en del af og indgå i en aktiv hverdag, med en sund balance mellem 
bevægelse og stillesiddende aktiviteter er understøttende for vores værdigrundlag og støtte op om 
vores børnesyn. 

 At sikre at alle føler sig som en del af fællesskabet og kan indgå på lige fod, uanset individuelle 
forudsætninger – styrke sociale relationer. 

 At sikre at alle oplever sig set og hørt - sikre og styrke sproglige og kommunikative kompetencer i 
alle interaktioner - fokus på ord der åbner op i stedet for lukker i 

 At alle børnene føler sig værdifulde.  

 At sikre og styrke selvhjulpenhed, selvopfattelse, selvværd og selvtillid, robusthed hos den enkelte 
og evnen til konfliktløsning blandt børnene selv. 

  At styrke motorik, læring og koncentrationsevne. 

 At forebygge livsstilssygdomme og overvægt. 

Visioner og mål: 

 At det pædagogiske personale understøtter det enkelte barn og skaber fleksible, inkluderende 
læringsmiljøer 



 At læringsmiljøet stimulerer de 3 motoriske grundsanser: Taktilsansen/følesansen, 
vestibulærsansen/labyrintsansen og den kinæstetiske sans/muskel-led-sansen 

 At læringsmiljøet stimulerer syns-, lugte-, smags- og høresansen 

 At barnet skal være i et miljø, hvor det har mulighed for at opleve glæde og velbehag ved 
bevægelse og opmuntres til at bevæge sig.  

 At det pædagogiske læringsmiljø inviterer barnet til at få kropslige, sanselige erfaringer gennem 
hele dagen 

 At alle vi voksne evner at fortolke og forstå, hvordan vi kan at arbejde med kroppens betydning på 
en meningsfuld måde, der fremmer det enkelte barn og gruppens fysiske aktivitet. 

 At skabe forudsætninger for gode bevægelsesmiljøer ude og inde 

 At børnene opnår bevægelsesglæde ved kropslig udfoldelse. 

 At børneperspektivet er inddraget i vores fysiske rammer for bevægelse 

 At bevægelse fortsat er en naturlig del af hverdagen. 

 At de voksne er gode rollemodeller for fysiske aktiviteter og sikrer - at leg og bevægelse er en 
naturlig del af børnenes hverdag. 

 At børnene har udviklet en optimal motorisk grundmotorik og kan gøre brug af så mange fin- og 
grovmotoriske færdigheder som muligt. 

 når de starter i skole er de, skoleparate og livsduelige individer, der kan indgå meningsfuldt i 
skolens læringsmiljøer, krav og aktiviteter  

 At bevægelsesglæde, kreativitet og leg er nøglebegreber i det pædagogiske læringsmiljø 

 At barnet skal have mulighed for at udvikle dets grov- og finmotoriske kompetencer med 
udgangspunkt i dets aktuelle udviklingsniveau.  

 At barnet skal bevidstgøres om sin egen krop og dens funktioner.  

 At barnet skal afprøve, udforske og have stimuleret alle sine sanser.  

 At der arbejdes med alle sanserne, via en legende tilgang 

 At barnet skal have betingelser, som styrker dets fysiske sundhed, herunder også ernæring og 
hygiejne.  

 At barnet skal føle, at det er i et ordentligt fysisk arbejdsmiljø  

 At få lov til at klatre i træer i skoven, gynge på legepladsen, at gå på bare tæer i sandet. 

 At få lov til at lege med vand, mudder, dej, maling, smage, dufte, lyde m.m. så begreberne får flere 
meningsfulde betydninger og sanserne stimuleres 

 Barnet skal have mulighed for at bevæge sig på forskellige måder, og der skal være forskellige 
muligheder alt efter hvilken type man er, og hvor barnet er rent udviklingsmæssigt.  

 Barnet skal have mulighed for via leg i hverdagen både ude og inde, at udfordre sig selv fysisk og 
opleve forskelligt terræn.  
 

Metoder: 
 at pædagogerne tilrettelægger bevægelsesaktiviteterne indenfor det enkelte barns zone for 

nærmeste udvikling, så kravene er tilpasse for at opnå mestring og læring. 

 at børnehavens rammer er indrettet således, at bevægelse og leg kan foregå hele tiden og overalt, 
både ude og inde. 

 At have redskaber, vi kan benytte, så bevægelses aktiviteter er udfordrende og sjove at gå til og at 
disse så vidt muligt gøres tilgængelige. 

 Vi arbejder via leg og bevægelse, med begreber som over, under, bagved, foran, ved siden af. 

 Vi arbejder med former og farver, på trædemåtter. 

 Vi bygger forhindringsbaner. 

 Adgang til risposer, diverse balanceredskaber, bolde, faldskærme mm. 

 Hoppepude, klatreredskaber, gynger, cykler. 

 Salen i klubben. 



 Ture ud af huset, hvor vi øver at gå langt, øver trafik, cykelture, ture til kuperet terræn (skov, 
strand, klatre på sten, løbe op og ned af bakker mm.).  

 Vi øver labyrintsansen ved at rulle rundt, få hovedet nedad, hoppe, danse og svinge os rundt og 
bruge hele kroppen. 

 Vi laver øvelser hvor vi hopper på et ben, skifter ben, hopper med samlede ben, hinker. 

 Vi laver idrætslege og forhindringsløb, hvor børnene bygger banerne. 

 Vi laver sækkevæddeløb og tovtrækning og andre idrætslege. 

 Vi opmuntrer børnene til ikke at give op, men prøve igen. 

 Vi opmuntrer børnene til at være selvhjulpne med selv at tage fodtøj og overtøj af og på, knappe 
knapper, lukke lynlåse, binde snørebånd osv. 

 Vi sikrer muligheder for at bruge vores nærmiljø, både i den nærliggende naturpark, offentlige 
legepladser og vores egen legeplads og i resten af Ry.A.C´s fysiske rammer – her salen, 
fritidshjemmets klatrestativ, fodboldbane, mooncars, hoppepuden mm. 

 Via rytmik, bevægelse/dans til musik, løbelege, hoppelege, rullelege og afslapningsøvelser samt 
forskellige fagte- og bevægelses- sanglege, styrker vi barnets vestibulærsans (hvordan stopper og 
starter vi en bevægelse, øjnenes bevægelser, muskelspænding, balance, hjernens styring af 
kroppen), muskel-ledsans (balance, muskelspænding, kropsbevidsthed, præcision af bevægelser og 
at kunne orientere sig i et rum) samt taktilsansen (kulde/varme, tryk, smerte, vibrationer). Her er 
der også fokus på lydlig opmærksomhed, og styrkelse af arbejdshukommelsen. Vi har fokus på, at 
barnet lærer forskellen på at slappe af og få pulsen op.  

 Vi opmuntrer barnet til at klatre i træer, kravle op ad bakker, springe ned og bevæge sig ind lidt 
vildere omgivelser såsom krat og buskadser. Derved lærer barnet sin egen krops formåen at kende 
og udvider sine grænser i forhold til, hvad det troede det turde - og rent faktisk turde. 

 Vi sikrer at barnet har mulighed for at tegne, klippe, klistre, kaste og gribe en bold, rutsje, gynge, 
balancere og cykle.  

 Barnet skal have forskellige sanseoplevelser, som fx bevægelse i al slags vejr og forskellige 
smagsoplevelser.  

 Vi arbejder kontinuerligt med sanser, balanceøvelser, reflekser, kroppen som helhed og rum 
forståelse. 

 Vi indfører i år skovsanseuge: Mandag- synssans, tirsdag-høresans, onsdag-lugte- og smagssans, 
torsdag- følesans, fredag evaluering og bearbejdning, diverse sanselege.  

 Vi bearbejder og leger med emnet ”Mig selv”, hvor børnene får indsigt i kroppens funktioner og 
opnår kendskab til de forskellige kropsdele. Når de små børn skal til at sove, taler vi om de 
forskellige kropsdele, bevægelser og beklædnings-genstande i samspil med barnet, imens vi klæder 
af og på, skifter ble og putter.  

 vi synger sange om kroppen, rim og remser om kroppen, skaber fysiske udfordringer, og laver 
værkstedsaktiviteter om kroppen.  

Børnemiljøvurdering:  
 Målet er at undersøge børneperspektivet for det psykiske miljø i daginstitutionen.  
Metoder:  

 Spørgeskemaerne til børnene skal relateres til Det fysiske miljø. 
gennem evalueringer med børnene, skal vi have deres perspektiv på de fysiske rammer inden- og 
udendørs. 
 

pædagogiske læringsmål for krop, sanser og bevægelse: 

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, dens fornemmelser, funktioner 
og forskellige former for bevægelser og sanser. 

Naturen, udeliv og science 

Temabeskrivelse: 

Naturen er et af de bedste, mest stimulerende lærings- og udviklingsrum, vi kan tilbyde vores børn. Et 
udviklingsrum, der inspirerer legen og hele tiden byder på nye oplevelser og udfordringer. Her bydes der 
på kropslige, sansemæssige oplevelser og fysiske udfordringer og her udvikler vi personlige og sociale 
kompetencer, såvel som kulturelle udtryksformer, dannelse og værdier vi tager med os resten af vores liv 
(tolerance, respekt, omsorg og mod). Her udvikler børnene en forståelse for samspillet mellem 
mennesker, samfund, natur og teknologi. 
Når vi færdes i skoven, på marken, engen eller ved stranden, udfordres barnet til at afprøve sig selv fysisk, 
psykisk og sanseligt og motorisk. Naturen er et rum, hvor børn kan eksperimentere og gøre sig de første 
erfaringer med naturvidenskabelige tænke- og analysemåder. Barnet får hele tiden nye indtryk og får 
stimuleret sin nysgerrighed for f.eks.små insekter, planter, egne grænser og tilpasse udfordringer af egen 
formåen. Vi udforsker og undersøger sammenhænge, søger ny viden, gentager og fastholder erfaringer via 
bearbejdning, nysgerrighed og undren. Børnene skal have muligheder og oplevelser til rådighed, der 
skaber viden om naturtyper som nåleskov, løvskov, strand, moser, åer og vandløb. Vi skal sikre, at børnene 
opnår viden om levende organismer som dyr, mikroorganismer og planter. Børnene oplever årets gang og 
vi skal sikre at der skabes viden om fødekæder og forskellige fænomener som fx vejret og solsystemet, 
årstiderne, affald og bæredygtighed. Sciencetilgangen vægter undersøgelser, som åbner for en aktiv 
inddragelse af naturen og naturfænomener som lys, luft, magnetisme og vejrfænomener. I science-
tilgangen er der fokus på børns begyndende forståelse for lovmæssigheder i naturen, børns medfødte 
talfornemmelse, fornemmelse for størrelser og dermed en begyndende matematisk opmærksomhed. 
 

Matematisk opmærksomhed: 
Matematisk opmærksomhed består af 6 grundlæggende aktivitetsmetoder: 
Lokalisering: Børn placerer og lokaliserer sig i forhold til deres omgivelser for at vide, hvor de befinder sig, 
hvor er deres garderobeplads, skuffe, spiseplads, legetøjs placering mm. 
Design: Børn ser på ligheder og forskelle, former, farver, mønstre, symmetri mm. i sorteringsprocesser, på 
museer, i værkstedet, kunst, håndværk, arkitektur, når de lægger puslespil eller laver perleplader og 
perler, væver, maler mm. 
Tælling: Vi tæller og anvender antal i mange forskellige sammenhænge over dagen. Hvor mange 
tallerkner, kopper skal vi bruge, hvor mange år vi er, hvem står for tur i køen, hvordan deler vi, så alle får, 
når vi fordeler legetøj imellem os, når vi tæller under oprydning o.s.v. Vi tæller forlæns og baglæns og på 
flere sprog. 
Måling: Mest, mindst, højest, lavest, hvor meget kan der være i kassen, sokken mm., hvad vejer det er det 
tungt eller let, Hvad koster ting, hvor langt er der mm. 
Lege og spil: Sanglege, puslespil, rollespil, terningespil, fantasilege, konstruktionslege, tegning og maling i 
perspektiv eller at tegne efter noget. 
Forklaring og argumentation: Børn forklarer hvad de har oplevet, tænker, føler og mener, når de prøver at 
forstå og kommunikere med deres omgivelser. 
 

Visioner og mål: 
 

 At vores pædagogiske læringsmiljø, hviler på et fundament af en aktiv tilgang til naturen - at være 
en naturinstitution. 

 At barnet lærer, at dyr er levende væsner, der skal mødes med respekt og omsorg. 

 At styrke børnenes interesse for naturen og dens fænomener. 



 At skabe fælles forståelse og fællesskab. 

 At følge op på børnenes spor.  

 At stille tilpasse udfordringer. 

 At skærpe digital dannelse og bruge digitale hjælpemidler i højere grad, end vi har gjort før. 

 At arbejde målrettet med science og matematisk forståelse, ikke blot omkring naturen og 
naturfænomener, men også i vores gængse hverdag. 

 At alt personale styrkes i kompetencer omkring natur og naturfænomener. 

 Få mere fokus på bæredygtighed og genbrug.  

 At søge viden i fællesskab med børnene, være nysgerrige på børnenes undringer, 
hypotesedannelser og spørge ind til deres refleksioner, frem for at give dem vores egne svar og 
hypoteser. 

  At have en legende tilgang til naturen, sammen med børnene. 

 At veksle mellem at gå foran, ved siden af og bagved. 
 

Metoder og aktiviteter: 
 
Børn har en naturlig interesse for dyr. Samværet med dyr giver mange glæder og er med til at fremme og 
udvikle barnets empati. Børnene er i dagligdagen i tæt kontakt med kryb og kravl som biller, regnorme, 
skolopendere, frøer, mariehøns, salamandere, snegle, sommerfugle osv.  

 Vi søger sammen med børnene ny viden om disse, primært via internettet og opslagsbøger, 
bestemmelsesduge mm.  

 Vi tager på ture hvor vi fisker med net i åer, søer og vandløb og undersøger vores fund, før de 
sættes ud igen. 

 Vi gør opmærksom på, at alle dyr skal respekteres og behandles ordentligt. Eks. Vi samler små 
insekter og studerer dem, bagefter sætter vi dem ud i naturen igen. På denne måde viser vi 
børnene, at alle levende væsner er værdifulde.  

 Vi fanger haletudser, som vi observerer fra haletudsestadiet, til de er små færdigudviklede frøer, 
som vi kan sætte ud igen nede ved søen. 

 Vi følger mariehønselarven til puppe og til mariehøne – følger dens udvikling af prikker og maler 
mariehønsebilleder, taler om dem med børnene og laver børneevalueringer af vores projekter, 
som vi slutteligt beskriver og udstiller i fællesrummet. Forældrene følger også med i udviklingen af 
vores pupper.  dette gør vi også med sommerfuglelarven og andre larver vi ikke kender, som 
kommer ud som diverse forskellige sværmere, biller og stankelben mm. vi undersøger dem alle og 
søger viden på vores Ipads. Vi synger sange om kriblekrabledyr og leger at vi er f.eks. krabber, frøer 
eller orme der krabber, hopper og slanger sig af sted. 

 Vi taler meget om at respektere naturen og passe på den.  

 Vi arbejder med forskellige temaer over året, som vi beskriver i SMTTE- modeller og er ved at 
opbygge et årshjul omkring dette. 

 Vikinguger, høstuger, skovuger, planteuger, kriblekrableprojekter, affaldsuger mm. 
 

Vi er meget opmærksomme på at lære børnene, at man ikke må smide affald i naturen og at man rydder 
op efter sig.  

 Vi samler andres skrald op og taler om, hvad ikke-nedbrydeligt materiale kan gøre ved naturen og 
de skabninger, der lever i den.  

 Vi har skraldepatruljedage, hvor vi tager på skraldeture i området omkring Ryvangen. 

 I gul gruppe vil vi ture til forbrændingsanstalter, genbrugspladsen og tale om affaldssortering og 
hvad der sker med vores affald. 

 Vi deltager årligt i skraldeindsamlingsugen. 

 På vores værksted benytter vi genbrugsmaterialer. 

 På vores bålplads taler vi om hvad for noget træ vi må brænde og frasorterer imprægneret træ.  



 
Barnet skal have kendskab til årsager og sammenhænge i naturen. f.eks. naturens fænomener som 
årstidernes skiften, hvor naturen forandrer sig og viser nye sider af sig selv, fra vinter med sne og kulde til 
forårets spirende vækst. Til sommeren med solens varme, hvor alt står i flor, til efterårets regn og blæst, 
der varsler, at vinteren kommer igen.   

 Hvad kendertegner årstiderne? 

 Vi undersøger og eksperimenterer med vand, is, vind og ild mm. (smeltepunkter, vandbaner, 
drageflyvning, hoppe i bladende der falder. 

 Vi finder fokusord for naturen f.eks. løvfald, islag, krystalisering og andet vi oplever. 

 Vi krammer træer og undersøger deres bark, knopper, blade mm. stiller spørgsmål til hvorfor 
bladene mon falder af, skifter farve, hvorfor nogen træer er nøgne om vinteren og andre ikke mm. 

 Vi arrangerer ture til museer f.eks statens museum for kunst og ser på f.eks. høstbilleder og låner 
deres værksted efterfølgende og maler træer ell. Lign. 

 Vi synger årstidssange som f.eks ”blæsten kan man ikke få at se”. 

 Vi besøger skoven under alle årstider og ser hvad der sker i naturen lige nu og her.  

 Hvordan forandres naturen? Vi stiller undrende spørgsmål til børnenes refleksioner. 

 Vi markerer foråret ved at så karse, ærter, peberfrugter, blomster med mere.  

 Vi passer og plejer vores planter sammen med børnene i de følgende måneder og ser dem gro. 
Naturen belønner os med sine frugter som vi nyder sammen. Vi har særligt én dag vi kalder store 
plantedag. Alle børnene har en plante med, som vi planter på legepladsen. Her er alle involveret i 
et partnerskab omkring børnehavens plante- og naturliv. Mange forældre vælger, sammen med 
deres børn, at forså frø og kerner, så de har deres egen avl med til børnehaven. Andre har haft 
æbletræer, krydderurter og flerårsplanter med. Børnene føler og har således ejerskab og stolthed 
omkring vores beplantning, der udvikler sig år efter år og gør børnehaven grønnere.  

 

Vi bruger også naturen til at fremme fantasien og kreativiteten hos barnet, bl.a. ved at indsamle materialer 
til værkstedsarbejde. Vi taler om fantasivæsner, der kan bo i skoven, digter eventyr, samler materialer som 
vi kan bruge til værkstedsaktiviteter o. lign. Mødet med naturen er altid et møde med det ukendte. Måske 
møder vi en ræv eller et egern, måske ligger der en død mus - Der er altid en ny oplevelse lige rundt om 
hjørnet, eller over den næste bakke eller under det væltede klatretræ ... 

I Ryac er naturen en dybt integreret del af vores hverdag. Vi har heste, geder, fugle, kaniner, et 
hængebugssvin og et æsel.  

De største har mulighed for at gå til hånde nede ved stalden. Vi besøger også dyrene i små grupper og har 
godbider med til dem. Børnehaven morgenfodrer ofte dyrene. 

Via vores dyrehold oplever børnene naturens cyklus; at dyr fødes og dyr dør. 

Når børnene hjælper med fodring og udmugning hos kaninerne, sker det pludselig, at de opdager et kuld 
bløde, nyfødte kaninunger. De kan følge med i deres udvikling gennem de næste måneder og se dem blive 
store kønsmodne kaniner, der selv får unger.   

Det sker, at et dyr dør eller bliver sygt. Her skal vi være gode til at hjælpe børnene med, at bearbejde deres 
følelser omkring det at miste og måden det sker på. Vi forholder os på et plan, hvor børnenes individuelle 
følelsesmæssige udvikling kan følge med og bearbejde indtrykkene på en positiv og hensigtsmæssig måde.  

 Vi er omgivet af natur og historie, hvilket vi flittigt benytter os af i det daglige. Vi er ofte i skoven og 
vi følger med i årets cyklus, bygger huler, undersøger og taler om det vi ser, finder eller hører. 
Skoven bruges således både til fordybelse, undersøgelse, ny viden, leg og motorisk udvikling. Vi 
lærer at passe på naturen og at hvile i den. 

 Bålpladsen er også et område vi ofte tager i brug. Her klæder vi os måske ud som indianere, laver vi 
snobrød, fortæller vi historier og synger bålsange og andre sange. Vi hygger os sammen og lugter 
herligt af bålrøg når vi skal hjem. 



 Bålpladsen har i 2018, haft et helt særligt fokus. Sammen med børnene er vi i gang med at udviklie 
et helt nyt bålpladsområde. Her bygger vi vikingehus og plantekasser til madlavningsplanter, som 
kartofler, jordskokker, ingefær, løg og hvidløg og andre gode suppeplanter, så vi selv kan grave, 
vaske og snitte vores mad og lave bålmad fra bunden. Vi skal have insekthoteller og skabe en 
minibiotop, der skal tiltrække bier og andre insekter. Vi har mange drømme og visioner for dette 
område og børnegruppen samt forældre har alle været aktivt inddraget i udformning og udførsel. 

 Skove vi særligt benytter er hareskoven og Bøllemosen ved skodsborg. Det er noget særligt at tage 
længere væk og være væk hele dagen, naturen er anderledes der og har andre naturfænomener at 
byde på. Nåleskov, løvskov, skovsøer fulde af liv, svampe, bålpladser, kriblekrabledyr, dyrespor, 
kuperet og ujævnt terræn, lyde og dufte, rige på dyre - og planteliv. Fantastiske eventyr, 
drillenisser, feer og trolde oplever vi også der. 

 Vi har sciencetilgang til dyrelivet og vi har myrebo, sommerfuglehave, og ormefarm, spirekasse og 
sommerfuglebuske, hvor vi kan følge dyrenes cyklus og liv. 

 Vi har et stort sortiment af undersøgelsesudstyr, som vi benytter på udflugter og på legepladsen. 

 Vi samler sten og skaller på stranden og har været på udflugt til Møns Klint og let efter fossiler og 
kridt. 

 Vi finder naturlige tal i naturen og laver lege hvor vi tæller, laver huskespil, måler og vejer, 
undersøger former og farver, antal, størrelser mm. 

 Vi laver forgængelig kunst som landart i naturen 

 Vi tegner på legepladsen med kridt og hjemmelavet forgængelig maling, som vi, sammen med 
børnene, selv blander. Vi tegner hinkeruder, bogstaver, tal, vores kroppe mm. 

Science:  

Visioner og mål: 

 Personale og børn udvikler sammen en sciencetilgang, der er baseret på barneperspektivet. 

 Vi prioriterer at skabe en base, med fokus på diverse scienceudstyr, (målebægre, digitalvægte, GPS, 

alm. Vægte, linealer, digitale hjælpemidler, undersøgelsesudstyr, som f.eks mikroskoper, apps, 

bøger omkring sciencetilgangen, inspirationsmaterialer, idebank mm.). 

 læringsmiljøet skal give børnene mulighed for at danne erfaringer med årsag, virkning og 

sammenhænge. 

 og støtter børnene i at kategorisere og systematisere deres omverden ved hjælp af relationspar, 

som mange/få, stor/lille, tung/let, over/under, osv. 

 Det pædagogiske personale tilrettelægger desuden læringsmiljøet, så det giver børn mulighed for 

at eksperimentere med antal, rum og form som tidlige indgange til det matematiske sprog. 

 Læringsmiljøet skal aktivt inddrage børnenes eksisterende viden og erfaringer, undren og 

spørgsmål. 

 Læringsmiljøet skal forstyrre og udfordrer børnenes aktuelle forståelse. 

 Det pædagogiske personale skal skabe en mental bro mellem den konkrete læring i hverdagen og 

samtidig have øje for naturvidenskabens abstraktioner. 

 Børnene skal have mulighed for at stifte bekendtskab med og anvende forskellige teknologiske 

redskaber, som giver børn mulighed for at udvikle en kreativ, produktiv og kritisk tilgang til 

anvendelse af teknologierne. 



Metoder: 

  børnene inddrages i hele processen, når vi planlægger aktiviteter.  

 Vi skal lege og søge med IT og andre redskaber. 

 Måle og veje –mærke forskellige tyngdepunkter, tælle opmålingerne. 

 Lege med tal og former i naturen. 

 Geo-catching med GPS. 

 PokemonGo jagt. 

 Tale om former, farver og antal i f.eks. sæbebobler, som vi selv fremstiller. 

 Pustetekniker – der kan undersøge bevægelse, give fornemmelse for egen krop og dens kunnen, 

hvor meget eller lidt skal man puste for at et blad flyver, en fjer, en sæbeboble dannes mm. er det 

tungt eller let, hvor mange flyver når jeg blæser hurtigt, langsomt, hårdt, let mm. 

 Fokus på katagorisering og systematik.  

 Eksperimentere med materialer og forskellige redskaber. 

 Bygge vind og vandtunneler. 

 Undersøge brændpunkter, smeltepunkter, hårdhed, frysepunkter, kogepunkter o.lign. 

 Arbejde med universet, årstider, naturfænomener. 

 Bygge ormegårde, sneglefarme, sommerfuglehaver, myrebo, rådnekasser, insektfælder, spirekasser 

og insekthoteller og følge hvad der sker.  

Pædagogiske Læringsmål for natur, udeliv og science: 

1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn får konkrete erfaringer med naturen, 

som stimulerer og udvikler deres nysgerrighed og lyst til at udforske naturtyper og levende 

organismer samt 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. 

Kultur, æstetik og fællesskab: 

Temabeskrivelse: 

Kulturen danner rammen for vores værdier, omgangstone og hvordan vi møder andre mennesker. 

De værdier og holdninger vi, som mennesker, i en gruppe eller som samfund besidder, er kulturdannende. 
Der kan være grundlæggende og universelle værdier, som danner rammer om et samfund. I samfundet 
eksisterer der også grupper af mennesker med deres egen særlige kultur. Kultur er både en kunstnerisk, 
skabende kraft, der aktiverer børns sanser og følelser, ligesom det er kulturelle værdier, som børn tilegner 
sig i hverdagslivet. Fælles for kulturer er, at de har forskellige udtryksformer i deres former for kunst, 
litteratur, musik og sang. Vi mener, det er vigtigt, at barnet får kendskab til den kultur, de lever i, men også 
at de tilegner sig viden om andres værdier og måder at leve på. Vi ønsker, at barnet udvikler respekt, 
tolerance, omsorg og mod i forhold til mødet med andre kulturer, samfund og mennesker. Læringsmiljøet 
er afgørende for børnenes kognitive, æstetiske, personlige og sociale erfaringsdannelse og omfatter derfor 
både børnehavens rammer samt i lokalmiljøet. Derfor er det vigtigt, at barnet inddrages og deltager i de 
forskellige kunstneriske og kulturelle tilbud, som eksisterer i lokalsamfundet. Det har desuden betydning, 
at barnet får lov til at arbejde kreativ med de forskellige kulturelle udtryksformer, ved hjælp af redskaber, 
materialer og rummet, hvormed barnets fantasi, følelser og sanser stimuleres. 



Visioner og mål 

 Det pædagogiske personale skal aktivt formidle kultur og støtte alle børn 

 At alle børn har mulighed for at udtrykke sig på mange forskellige måder og forstå deres omverden. 

 At alle børn deltager og inddrages i vores kulturelle læringsmiljø uanset baggrund, kompetencer og 
forudgående erfaringer med kultur  

 At alle børn har mulighed for at udnytte sit fulde potentiale uafhængigt af social baggrund, køn, 
alder mv. 

 Læringsmiljøet skal understøtte børn i at eksperimentere med, øve sig i og afprøve sig selv inden for 
en bred vifte af kunstarter og udtryk. 

 At vores læringsmiljø, inddrager børn i processen, værdsætter fordybelse og konstruktion samt 
børnenes egne eksperimenterende udtryk. 

 Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte skabende virksomhed og æstetik, der både er 
indtryk og udtryk 

 Læringsmiljøet skal sikre, at alle børn får erfaringer, der kan forankre værdier, og som kan fungere 
som rettesnor for at orientere sig og handle på en hensynsfuld, demokratisk og respektfuld måde. 

 det pædagogiske personale være lydhøre og understøtte børn i, at børnene selv skaber kulturelle 
udtryk i et læringsmiljø, der inddrager børn i processen, værdsætter fordybelse og konstruktion 
samt børns egne eksperimenterende udtryk. 

 Børnene skal have mulighed for at skabe egen mening og indhold i hverdagen. De skal opleve, at 
deres måder at forvalte tid og rum, leg, venskaber og konflikter på bliver mødt med nysgerrighed 
og respekt. 

 Læringsmiljøet skal være et demokratisk fællesskab, der sikrer deltagelsesmuligheder for alle børn, 
og hvor børn oplever sig selv som en aktiv del af beslutningsprocesser ud fra erfarings-niveau og 
formåen. 

 Læringsmiljøet skal bidrage til at udvikle børns forståelse af egne værdier og respekt for andres. 

 At sikre børnekulturen –at vores børnegrupper er aktive kulturskabende individer 

 At have tolerance for andre måder at leve på   

 At være en del af lokalsamfundet 

 At være fælles om noget trods forskellighed 

 

Metoder og aktiviteter 

 Vi har implementeret værkstedet i vores dagligdag, så børnene kan være kreative og bruge 
deres fantasi.  

 Vi maler og taler om farverne. Eksperimenterer i forskellige metoder og malingstyper, Akryl, 
vandfarver, akvarel, glasurmaling, plakatfarver, oliekridt, kul m.m 

 Vi stifter kendskab til mange forskellige materialer (gips, krealit, ler, papmache, decoupage, 
metal, glas, porcelain, stof, genbrugsmaterialer, træ, stof, Naturens egne materialer og diverse 
andre). 

 Børnene skaber selv kulturelle udtryk 

 Pædagogerne følger op på børnenes spor og planlægger pædagogiske aktiviteter med 
udgangspunkt i disse spor 



 Pædagogerne arbejder ud fra zonen for nærmeste udvikling og stiller tilpasse udfordringer til 
det enkelte barn 

 Vi har årligt kunstneruger og kunstfernisering 

 Vi tager på museer og i teater, begår os i det kollektive rum, tager på udflugter til 
seværdigheder, til parker, ud og se på mennesker mm. 

 Vi bearbejder vores oplevelser i fællesskab og børnene evaluerer på deres oplevelser, sammen 
med de voksne der har deltaget i aktiviteterne 

 Vi holder høstfest, hvor alle medbringer hjemmelavede retter til bordet 

 Billedskabelse på forskellige måder (male med munden, fødderne, bruge atypiske materialer 

 Forgængelig kunst – vi laver landart, på legepladsen, i skoven, i sandbakker og hvor vi ellers kan 
smide et kunstværk 

 Fokus på højtider og traditioner – gamle som nye 

 Vi synger på forskellige sprog, tæller på flere sprog, hører musik fra andre lande 

 Vi maler selvportrætter, vhj. Spejl og taler om vores hudfarver, øjne, hår, næser mm.) 

 Finkulturelle oplevelser (musik, film, teater) 

 I 2018 laver vi spandtrommer og køller, så vi kan arbejde med børnenes fornemmelser for 
rytme og opmærksomhed. Her skaber vi et kulturelt musikalsk fællesskab – hvor vi skal 
samarbejde i musiklegen, koordinere med hinanden og skærpe vores koncentration. 

 Vikingeuger er en kulturel gentagende begivenhed i ryac, hvor vi bearbejder og lever vikingetid 

 Forslag til temauge er besøg et land- så vi arbejder med et andet land i en uge og søger viden på 
ipad, bibliotek, musikkultur, madkultur, beklædning, særkender, sprog mm. 

 Fokus på legekulturer i børnenes frie leg, hvor legen er målet i sig selv, (det er her at vi 
pædagoger, kan blive klogere på børnenes spor, zone for nærmeste udvikling, deres måder at 
tænke på og deres ageren og rollefordelinger i legen). 

 

Mål for værkstedsprocesser: 

 At eksperimentere 

 At indgå i æstetiske læreprocesser 

 At få materialekendskab 

 At fordybe sig i processerne 

 At samarbejde om opgaver 

 At føle ansvar for, værksted og materialer 

 At føle ansvar for de andres ting 

 At blive inspireret af hinanden 

 At kunne modtage instrukser 

 At vente på hjælp eller hjælpe hinanden 

 At bruge sine kreative evner  

 At finde på nye ideer 

 Sansearbejde eks. Med gips, ler, klistrede og fedtede materialer 

 Motorik både fin og grovmotorik stimuleres i arbejdet med forskellige materialer 



Intentionen er at hjælpe vores børn til fordybelse, koncentration, sansning, fantasi og at være skabende 
mennesker og indgå i sociale relationer med andre børn og voksne. Dette vil være dem til gavn i deres 
videre liv. I oktober måned holder vi altid kunstneruger. Her byder børnene ind på forskellige værksteder 
og aktiviteter. Vi arbejder i tæt kontakt i forskellige grupper, store som små alt efter behov. Vi tager hensyn 
til den enkelte, giver børnene udfordringer og sikrer, at alle børn kommer til. Alle voksne og alle børn er 
således i spil. Det kræver også at de voksne udvikler deres pædagogiske praksis kontinuerligt, med 
overvejelser og refleksion omkring hvordan og hvorfor. Vi reflekterer løbende over vores praksis ud fra et 
metodisk refleksionspapir. 

Pædagogiske læringsmål for kultur, æstetik og fællesskab: 

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, så børnene får erfaringer med at anvende forskellige materialer, 

redskaber og medier. 

Dokumentation: 

 Dokumentation kan udføres mundtligt, skriftligt eller visuelt 

 Nyhedsbreve, Forældreintra og facebook 

 Hvis børnene har lavet noget kreativt f.eks. bagt boller, malet billeder eller andet, får de deres 
færdige produkt med hjem, så de kan tale om det i familien. Det giver også mulighed for, at barnet 
konkret kan vise og få sat ord på dagens oplevelser.  

 billeddokumentation.  

 udstillinger af børnenes kunst/ kreative arbejde rundt omkring i huset. 

Evalueringskultur: 

Mål:  

 En styrket evalueringspraksis med et skarpt fokus på sammenhængen mellem det pædagogiske 

personales egen og fælles refleksion over praksis, de læringsmiljøer de stiller til rådighed og 

børnenes trivsel, omsorg, leg,  læring og udvikling. 

Evalueringen sker: 

 På forældrerådsmøder 

 Med forældrebestyrelsen 

 Med ledelsen 

 Til forældresamtaler og opfølgninger 

 På Personalemøder 

 På stuemøder 

 I børnegrupperne 

 Løbende evalueringer over dagen - mundtlige 



To typer af evaluering: 

Den summative evaluering måler effekterne og effektiviteten af en given indsats, fx aktiviteterne. 

den formative evaluering har et lærings- og udviklingssigte. Fokus i den formative evaluering er på 

udviklingsprocesserne hos fx børnegrupperne, men samtidig sætter den også fokus på aktivitetens 

organisering og formål, indhold, indsatser og metoder. 

Både den summative, herunder test, og den formative evaluering skal anvendes i børnehaven. 

Evalueringen skal vurdere de færdigheder, børnene og de unge udvikler, og hvilken faglig og pædagogisk 

indsats der bedst fremmer de læreplanssigtede kundskaber. 

 Fast og gennemgående evalueringskultur hele dagen i alt hvad vi gør både den mundtlige og den 

skriftlige skal supplere hinanden - det gælder både for evaluering af børnenes udbytte af læringen i 

børnehaven og for evaluering af selve aktiviteterne. En god evalueringskultur er 

handlingsorienteret. 

 Evaluering er systematisk vurdering og refleksion, og kultur kan defineres som vaner. Udvikling 

fordrer og bygger på ændrede vaner. Evalueringsvaner skal fremstå som meningsfyldte og 

sammenhængende handlinger for den enkelte og for fællesskabet. 

 arbejde systematisk med resultater, vurdering, refleksion og opfølgning. 

 fastholde hukommelse og udveksle viden om faglige spørgsmål 

Evalueringen bidrager til, at vi: 

 på et kvalificeret og systematisk grundlag undrer os og stiller gode spørgsmål 

 synliggør viden – ved at opmagasinere viden i evalueringer undgår vi at skulle begynde forfra, hver 

gang vi står med nye problemstillinger 

 dokumenterer om problemer er løst eller ej – hvis der fortsat ikke er fundet løsninger har vi en 

anledning til at begynde med ny læring og nye mulighedsrum. 

Evalueringskulturen er midlet, læring og dokumentation er målet 

Pædagog-pædagog arenaen:  

 Vores evalueringskultur, skal rette blikket mod evaluering af læringsmiljøet, og på hvilke måder 

dette understøtter børnegruppens og det enkelte barns læring og udvikling.  

 Evalueringer skal have fokus på, hvordan og om læringsmiljøet i børnehaven fremmer alle børns 

alsidige trivsel, læring og udvikling. 

 undringer/spørgsmål til hinandens praksis og resultater, planlægning og gennemførelse 

 etablere læringsrum tæt på praksis – eksempelvis manddagsmøder for sol og fredagsmøder for 

stjerne vekslende mellem planlægningsmøder og evalueringsmøder 

Afd.leder-pædagog arena: 

 Afd.leder deltager på hvert andet møde (så vidt det er muligt) og alle møder i opstartsfasen, så vi 

indkører nye rutiner i fællesskab og alle er aktivt deltagende i dette læringsrum. 

 Afd.leder fungerer som vejleder i læringsrummet 



 Vi skal alle (ledelse som medarbejdere italesætte vores læring og de læringsmiljøer vi skaber for 

vores børnegrupper) 

Pædagog-børn arenaen: 

 Evaluer jeres aktiviteter og forløb med de deltagende børn. Afslut og rund af med spørgsmål til 

hvordan børnene opfattede aktiviteten (hvad var bedst, sjovest, kedeligt, spændende, svært, let, 

for let, for svært, tilpas mm og spørg altid om de har lært noget nyt). Skriv ned eller film og tag 

deres evaluering til efterretning i kommende planlægninger. 

 Få børnene på banen, hvad interesserer dem lige nu og her, hvad skal vi dykke dybere ned i 

sammen 

 At børn og voksne sammen reflekterer over, hvad og hvordan legen kan udformes og udvikles. 

 Hvilke ændringer skal der til for at vi kan følge op på børnenes spor og sammen have en legende 

tilgang til børnenes perspektiver 

Børn-børn arenaen: 

 Observer børnenes interaktioner, efter en aktivitet og se efter tegn på om læringsmål er opfyldt 

(leger de det i lige har beskæftiget jer omkring, synger de sangene i har sunget, fortæller de andre 

børn om det de har deltaget i/oplevet osv.) 

 Har alle muligheder for deltagelse/ chancelighed (ellers anledning til nye tiltag fra jer, der skal sikre 

dette). 

 Opstart børnedebatter og børnemøder, hvor det er børnene der fælles evaluerer med hinanden ud 

fra spørgsmål i faciliterer eller der hvor børnenes dialog tager jer hen. 

Metodiske tilgange: 

Observation: 

Vi følger alle børns udvikling metodisk, ved at observere ud fra observationsskemaer. Vi har følgende 

punkter vi observerer på og beskriver: 

1. Barnets fysiske udvikling  
2. Barnets psykiske udvikling 
3. Sociale relationer med andre børn: interaktion, i legen, med de voksne 
4. forældrekontakten 
5. særlige forhold 
6. barnets ressourcer 
7. skoleparathed 

 

På kbh.barn 
 TOBI 

 Sprogscreeninger 

 Vidensoverdragelser 

 SMTTE-modeller over vores aktiviteter 

 Dagbøger 

 Informationer  

 Invitationer 



 

Handleplaner: 

Når vi observerer at et barn har særlige vanskeligheder, udarbejder vi handleplaner  

Ved større vanskeligheder ansøger vi om støttetimer, psykolog fra PPR, eller der udarbejdes en 

underretning hvis vores observationer giver anledning til at vi bliver bekymrede for barnet. 

Vi benytter de af PPR udarbejdede handleplansskemaer i vores daglige praksis i alle tilfælde hvor 

handleplansudarbejdelse er nødvendig. 

På kbh.barn kan vi også udarbejde handleplaner, hvilket vi har gjort i et par tilfælde 

SOS: 

Vi laver arbejder med SOS (Signs of safety) på børn hvor vi har en bekymring. 

til refleksion: 

Vi har udviklet et arbejdspapir til refleksion over praksis. Dette skal bruges både til medarbejderes egen 

refleksion og til løntilskudsansatte og praktikanter som udgangspunkt for vejledning og refleksion over 

egen og børnehavens praksis. Papirerne og refleksionerne kan danne et godt udgangspunkt for evaluering. 

Vælg til læring  

Aktivitet: 

Metode: (hvilke redskaber skal i brug, antal deltagere, sted, tidsrum o.lign.) 

Formål: (hvad der styrkes, hvilken læring bidrager aktiviteten til)(egne tanker i forberedelsen) 

Refleksion: 

Hvad fungerede godt? 

Hvad fungerede knap så godt? 

Hvad kan jeg med fordel gøre mere af? 

Hvad kan jeg med fordel gøre mindre af? 

Hvad kan jeg med fordel holde op med at gøre? 

Hvilke læringspunkter har været særligt interessante for mig? 

Overgang fra børnehave til skole/fritidshjem: 

5 års status: 

For at sikre vores børn god og tryg overgang fra børnehave til skole, har vi inden skoleindskrivningen en 

samtale med forældrene. Her giver vi en helhedsorienteret status af hvor barnet befinder sig, sprogligt, 

socialt, motorisk og trivselsmæssigt i sin udvikling. Vi taler om skoleparathed og modenhed og hvad vi 



anbefaler for barnet. Observationer og vidensoverdragelse, indgår i dialogen med forældrene til vores 5 års 

status, før det overleveres til barnets kommende skole. 

Digital vidensoverdragelse:  

Vi udarbejder årligt vidensoverdragelse (september- oktober) og 5 års status-samtaler på vores børn i 

skolegruppen. Vi bruger observationerne vi har lavet gennem barnets børnehaveforløb og holder øje med 

udviklingstrinene, om barnet vurderes skoleparat, hvilke ressourcer barnet har og hvordan man bedst kan 

håndtere barnets eventuelle vanskeligheder på en anerkendende og positiv måde. Vi følger op og reviderer 

udvikling i februar, før vi videresender forældregodkendte overdragelser til skolen. 

Vi har været situationer hvor vi har etableret særlige dialogmøder mellem forældre, børnehave, 
fritidsinstitutioner og skole, det er en mulighed vi benytter os af hvis/når behov opstår. 

I forbindelse med overgangen fra børnehave til skole og fritidshjem er vores skolegruppe på besøg i vores 
fritidshjem flere gange sammen med vores skolegruppeansvarlige pædagog. Her spiser, leger og indgår i 
fritidshjemmets daglige rutiner og aktiviteter. Vi samarbejder altså med alle parter (forældre, skole, 
fritidshjem) og sikrer dermed at overgangen er tryg og god for barnet. 

Møder: 

Møder afholdes udfra dagsorden, hvor medarbejderes/ forældres punkter bringes i spil, kommende 

aktiviteter, nyt fra ledelsen m.m 

Der tages referat og aftaler noteres. 

Nyhedsbreve: 

Vi sender 4 nyhedsbreve ud årligt til alle forældre, med kommende aktiviteter, kort tilbageblik og vigtige 

informationer. 

Sker der uventede ting imellem disse nyhedsbreve, informeres der på kbh.barn. 

Årshjul: 

Vi har et fast årshjul med alle tilbagevendende aktiviteter, som vi følger 

Årsplan over årets temaer og begivenheder, udarbejdes i  December/januar årligt 

Samarbejdspartnere: 

Den styrkede pædagogiske læreplan skal også medvirke til at understøtte dialogen med forældrene om børns læring 
og udvikling, det pædagogiske arbejde med børn i udsatte positioner, gode sammenhænge mellem dagtilbud og 
børnehaveklasse samt styrke samarbejdet med andre faggrupper og den kommunale forvaltning og politikere. 

 Lundehusskolen 

 Idrætsakademiet 

 Forældrene 

 Vores egen klynge 

 Pomfritten 

 PPR 

 



 


