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Beskrivelse af distriktet 

 
FAKTUELLE FORHOLD 
Dagtilbudsdistrikt Tornved ligger i den vestlige 

del af Holbæk kommune. Området har forskel-

lig smuk natur med skov og sø, samt et kupe-

ret landskab med marker og enge. Distriktet 

består af byerne Mørkøv og Jyderup, som 

begge er stationsbyer.  

Dagtilbudsdistriktet består af 5 børnehuse og 

en stor Dagpleje.  

Mørkøv består af en Dagpleje, et integreret 

børnehus og en børnehave. 

Jyderup består af en Dagpleje, to integrerede 

børnehuse og en børnehave.  

I begge byer findes idrætscertificerede institu-

tioner og børnehuse, der prioriterer naturen 

som en vigtig del af det pædagogiske arbejde. 

Vi har dagplejere, der er ”Grønne spirer” og 

dagplejere, der arbejder med idræt. 

Vi har i alt indskrevet 85 børn under 3 år i 

Dagplejen, cirka 275 børn fra 0-6 år. 

Dagtilbudsdistriktet samarbejder med Torn-

vedskolens afdeling Bivognen om børns over-

gang til før-sfo. Et velfungerende samarbejde, 

der er opbygget gennem mange år, og benyt-

tet af alle børn, der skal starte deres skole-

gang i Jyderup. Et lignende samarbejde er på 

vej i Mørkøv. 

Dagtilbudsdistriktet benytter faciliteterne i 

hallerne både i Jyderup og i Mørkøv til aktivi-

teter med børnene. På den måde får børnene 

kendskab til, hvordan bevægelse og idrætsle-

ge kan være starten på udøvelse af idræt re-

sten af livet. 

Hallerne bruges meget af borgerne i lokalom-

råderne både til håndbold, fodbold, gymnastik 

og andre aktiviteter. 

Af andre tilbud i lokalområdet kan nævnes, at 

der er spejdergrupper i begge byer. I Jyderup 

ligger desuden et stort bibliotek, en svømme-

hal, tennisbaner og et fodboldstadion. 

Holbæk kommune har besluttet at hvert om-

råde har sit eget lokalforum. Både Jyderup og 

Mørkøv har aktive borgere, der med engage-

ment og interesse tager sig af forskellige loka-

le emner f.eks. arbejdet med trafiksikkerhed, 

udviklingsplaner, by forskønnelse og kultur, 

samt andre temaer som måtte have borgernes 

interesse. 
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LÆRING & TRIVSEL 

Beskrivelse af børnehusene og  
børnegruppernes sammensætning 

DAGPLEJEN 
Dagplejen består af 23 dagplejere, 1 stedfor-

træder samt 1 pædagogisk leder. 

Stedfortræder fører tilsyn med 7 kommunale 

dagplejere i Mørkøv og 3 private pasningsord-

ninger 

Pædagogisk leder førere tilsyn med 16 dagple-

jere i Jyderup og 4 private pasningsordninger 

Afdeling Mørkøv er certificeret som idrætsdag-

pleje gennem DIF. Afdeling Jyderup er DGI cer-

tificeret. 

Alle dagplejere har gennemgået et kursus i re-

lations kompetence i 2013/14  

10 dagplejere i afdeling Jyderup er med i Fri-

luftrådets Grønne Spirer. 

2 dagplejere er uddannede pædagoger. 

2 dagplejere har PGU uddannelse. 

Børnegrupper: 

Fælles for begge afdelinger: børnene er om-

kring 10 måneder, når de starter i dagplejen. 

De går videre til børnehave, når de er fra 2, 9 

til 3 år gamle. 

Afdeling Mørkøv: har pt. Indskrevet 25 børn.  

Børnene kommer dels fra Mørkøv by, dels fra 

oplandet. Dagplejen modtager i kortere perio-

der børn fra familiebehandlingsstedet Kildevan-

gen.  

Afdeling Jyderup: har pt. Indskrevet 58 børn, 

heraf 5 børn med udenlandsk baggrund. 

Børnene kommer overvejende fra selve Jyderup 

by, som både består af socialt boligbyggeri og 

store villakvarterer. 

Ved barnets opstart i dagplejen vurderes ud fra 

dagplejers kompetencer og forældrenes oplys-

ninger, hvor barnets behov bedst imødekom-

mes. 

Dagplejens pædagogiske aktiviteter tilrettelæg-

ges således, at alle børn kan deltage, hver på 

deres niveau og uagtet hvilken baggrund barnet 

kommer fra. 

 

SPRINGBRÆTTET 
Springbrættets ansatte er 2 pædagoger, 1 pæ-

dagogmedhjælper, 1 pædagogstuderende og 1 

pædagogisk leder.  

Personalet har gennemgået et uddannelsesfor-

løb sammen med DIF og Peter Sabro seminari-

et, som hedder ”fra børnehave til idrætsbørne-

have”. Vi fik vores certifikat i 2005. I 2012-

2013 har vi været på kursus og arbejdet med 

ICDP relations pædagogik.   

Børnegrupper: 

Har for tiden indskrevet 25 børn. Vi arbejder i 

børnehøjde med en anerkendende og nærvæ-

rende tilgang til både børn og forældre, vi øn-

sker det bedste for alle børn i Mørkøv. Vi arbej-

der med pædagogisk idræt som metode, hvor 

al læring foregår gennem krop og bevægelse, 

hvor pædagogikken kommer før aktiviteten. Og 

altid med udgangspung i det enkelte barns be-

hov, udvikling og alder.  

Frydendals medarbejdere er 1 pædagogisk le-

der, 4 pædagoger, 3 medhjælper og 1 pædago-

gisk assistent. Alle personaler har lang praksis 

erfaring og alle har været på relations kursus 

og er DGI certificeret. 3 medarbejdere er 

sprogansvarlige. Frydendal har to frivillige som 

kommer ca. 1 gang om ugen og er sammen 

med børnene.  
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Børnegrupper: 

Vi har et noget varierende børnetal, som for 

tiden er 15 børn i alderen 0-3 år og 31 børn i 

alderen 3-6 år. 

Børnene kommer fra lokalområdet i Mørkøv. 

 

SØLYST 
Sølyst har 6 pædagoger, 2 pædagogiske assi-

stenter, 3 pædagogmedhjælpere, 1 pædagog-

studerende og 1 pædagogisk leder. 

Personalet har gennemgået et kursusforløb til-

rettelagt af DGI og er bevægelses certificeret.  

Vi har en pædagog, som har vejlederuddannel-

se og 2 som er sprogpakkeansvarlige.  

Vi har to ansatte, der gennem nogle år har fulgt 

børnehavens ældste børn i FØRSFO i 3 mdr., vi 

har derved fået et større kendskab til, hvad vi 

som dagtilbud skal arbejde henimod.   

I 2012-2014 har vi været på kursus og arbejdet 

med ICDP relations pædagogik.   

Børnegrupper: 

Vi har pt. 80 børn indskrevet, og vi har valgt at 

arbejde aldersopdelt i 4 grupper. 0-2,9 årige, 3 

årige, 4 årige, 5 årige.  

Vi har arbejdet med aldersopdeling i 4 år og for 

os giver det rigtig god mening, da vi kan arbej-

de mere målrettet med det enkelte barn i fæl-

lesskabet.  

Vi arbejder i børnehøjde med en anerkendende 

og nærværende tilgang til både børn og foræl-

dre. Vi ønsker det bedste for alle børn.  Vi har 

særlig fokus på børns venskaber, at de føler sig 

som en del af et meningsfuldt fællesskab stort 

som småt. Vi arbejder ud fra barnets nærmeste 

udviklingszone, så læringen sker i små skridt 

mod noget, børnene er ved at kunne. 

Troldhøjen: vi er 9 fastansatte fordelt med 1 

pædagogisk leder, 5 uddannede pædagoger, 3 

medhjælpere og en lønnet studerende. 2 med-

arbejdere er sprogansvarlige. 

Personalet har taget en uddannelse i samarbej-

de med Peter Sabroeseminariet og Danmarks 

Idrætsforbund  

Vi er alle ansvarlige for fastholdelsen og foran-

kringen af vores pædagogiske Idræt. Vi plan-

lægger, gennemfører og evaluerer løbende.  

Børnegrupper: 

Børnehuset har plads til 46 børnehavebørn og 

14 vuggestuebørn.  

I tilrettelæggelsen af det pædagogiske arbejde 

tager vi højde for de forskelle/udfordringer alle 

børn har. For personalet i børnehuset er det af 

stor vigtighed, at barnet skal føle sig holdt af. 

Igennem anerkendelse og synlighed vil vi ar-

bejde for, at barnet skal føle sig som en del af 

fællesskabet, at barnet føler sig værdifuldt, set 

hørt og forstået. Vi arbejder for, at give det 

enkelte barn nærvær og omsorg i et udviklende 

miljø og at tilpasse aktiviteterne i forhold til 

barnets udvikling og alder. 

 

MARIENDAL 
Vi er 1 pædagogisk leder, 6 pædagoger og 2 

medhjælpere, vi har mange forskellige kompe-

tencer. Vi er DGI certificeret og har været på 

kursus i relations pædagogik. Vi er i gang med 

ICDP uddannelse. Vi har som regel 1-2 perso-

ner i virksomhedspraktik eller løntilskud og no-

gen gange også studerende. Et stort engege-

ment, den gode stemning og nærværet i børne-

højde kendetegner os.  Vi arbejder i nuet og ser 

forskellighed som en styrke. 

Børnegrupper: 

Vi har ca. 68 dejlig børn i alderen 2, 9-6 år for-

delt på 3 stuer. Børn og forældre kommer med 

forskellige forudsætninger og vilkår, og vi mø-

der alle med respekt og anerkendelse.               

Vi tager udgangspunkt i det enkelte barn og 

den aktuelle børnegruppe i vores planlægning. I 
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praksis betyder det, at vi vægter se og følge 

barnets/børnenes initiativ og skabe læring i det 

nu der er lige nu.  Det er vigtigt for os, at alle 

børn oplever glæde og tryghed i børnehaven og 

ser sig selv som en vigtig del af fællesskabet. 

Nærværet, de gode relationer og tydelige voks-

ne er forudsætningen for af børnenes læring og 

trivsel. 

 

Værdigrundlag 

 

 Alle børn, såvel som forældre bliver mødt 
med nærvær, omsorg og åbenhed i et miljø 

med trivsel, læring og professionelle, velkva-

lificerede medarbejdere 

 Det enkelte barn mødes med anerkendelse, 
respekt, tydelighed og rummelighed, som 

det unikke individ det er 

 Hvert enkelt barn skal opleve sig selv som et 

værdifuldt medlem af fællesskabet og heri-
gennem knytte venskaber og indgå i forplig-

tende fællesskaber 

 Vi ønsker, at det enkelte barn får alsidige 

fællesoplevelser, og at det skal opleve, at 

ude liv, bevægelse og sund kost er en natur-
lig og integreret del af hverdagen 

 For os er engagement, troværdighed og gen-

sidig respekt med til at sikre et godt ar-

bejdsklima. Sammen med et ligeværdigt 
forældresamarbejde, bliver det et rart sted 

at være for det enkelte barn 

 På baggrund af ovenstående værdier, og 

gennem en forebyggende og rettidig indsats 
tager vi udgangspunkt i børnenes livssituati-

on med intentionen om at give børnene lige 

muligheder 
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LÆRING & TRIVSEL 

Børnesyn: Vi vil alle børn 

 

I distrikt Tornved anerkender vi barnets unikke 

personlighed med de forudsætninger det har. 

Vores udgangspunkt er, at alle børn har res-

sourcer og udviklingspotentialer. 

Vigtigheden af relationer er et bærende element 

i vores børnesyn. Vi mener, at det enkelte barn 

skal mødes med omsorg, respekt og indlevelse, 

ligesom det også skal mødes med ydmyghed i 

samspillet gennem en unik kontakt. Barnet skal 

være en aktiv deltager i sit eget liv og har krav 

på at være sammen med troværdige, autenti-

ske og omsorgsfulde voksne, som fagligt og 

menneskeligt møder barnet med positive for-

ventninger. 

Med respekt for forældrenes rolle i deres barns 

liv, formidler vi dette børnesyn til forældre. 

Forældre og medarbejdere er ligeværdige voks-

ne i bestræbelserne på at skabe et udviklende 

læringsmiljø, der inkluderer alle vores børn.
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Læringsforståelse 

I distrikt Tornved bygger vores læringsforståel-

se på, at barnet lærer på mange måder, da 

børn hver især har deres personlige lærings-

stil/profil. Vi er af den opfattelse, at barnet læ-

rer ved at være i et trygt, tillidsfuldt og udvik-

lende miljø. Børn lærer gennem bevægelse, 

sansning, følelser og aktive handlinger, samt 

ved at iagttage og imitere andre børn og voks-

ne. Læring sker gennem de handlinger, som 

barnet udlever i det sociale samvær og de indre 

refleksioner og erkendelser, som barnet gør sig.  

Læring sker både igennem formel læring, hvor 

forældre og det pædagogiske personale sætter 

mål for det som skal læres, og gennem uformel 

læring, som foregår gennem barnets leg og 

samspil med de andre børn. Læring sker ofte i 

de sociale sammenhænge, hvor fællesskabet er 

i fokus for de individuelle læringsmål. Barnet 

skal have passende udfordringer inden for dets 

nærmeste udviklingszone, og det pædagogiske 

personale skal understøtte barnets udvikling, i 

forhold til dets aktuelle læringspotentiale.   

Vi tager udgangspunkt i barnets kompetencer, 

så de får en oplevelse af at lykkes. Vi er derfor 

nær-værende ved siden af barnet og guider, 

når de har brug for det. Vi værdsætter og itale-

sætter det der virker samt giver anvisninger 

frem for forbud. 
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Vi giver børnene mulighed for at undersøge sig 

selv og deres omgivelser, så de kan tilegne sig 

ny viden og erkendelse, da vi er af den opfat-

telse, at børn i høj grad lærer ved at gøre.  

Samspillet mellem forældrene og det pædago-

giske personale er med til at sikre de bedste 

muligheder for læring hos det enkelte barn og 

for den samlede gruppe børn.  

 

Principper vedtaget af distriktets bestyrelse 
 

 Bestyrelsen har jf. Børnepolitikkens udvik-

lingsområde ”en sund start på livet” besluttet 

en kostpolitik, der følges op af måltidspolitik-
ker i de enkelt børnehuse. 

 Bestyrelsen har besluttet en politik for indta-

gelse af usund kost ved festlige og særlige 

lejligheder. Se folderen ”Kærlighed uden 
kalorier” 

 Bestyrelsen har godkendt, hvordan vi i bør-

nehusene forholder os til ”Børns nysgerrig-

hed for hinandens køn” 
 Retningslinjer i tilfælde af at børn, der forla-

der børnehuset er godkendt af bestyrelsen 

 Principper for arbejdet med pædagogiske 

læreplaner er udarbejdet af bestyrelsen

 

Samarbejdet med bestyrelsen 

Distriktsbestyrelsen har været inddraget siden 

udarbejdelsen den pædagogiske læreplan be-

gyndte. Den pædagogiske læreplan har været 

fast punkt på bestyrelsens dagsorden i hele 

revisionsfasen. Bestyrelsen bliver på bestyrel-

sesmøder løbende orienteret om børnehusenes 

arbejde med den pædagogiske læreplan og 

hvordan der arbejdes med børnenes og børne-

gruppen læringsmål. 

I forretningsorden for forældrerådene i børne-

husene står blandt andet: 

Princip 2 

Det er hensigten, at forældrerådet 

skal have medindflydelse på det 

pædagogiske arbejde med lærer-

planer i børnehusene. 

Bestyrelsen inddrager derfor forældrerådet i 

evaluering af børnehusets arbejde med de pæ-

dagogiske læreplaner. Det betyder, at der af-

holdes et møde om året, hvor medarbejder re-

præsentanten og bestyrelsesmedlemmet for det 

enkelte børnehus deltager i et møde med for-

ældrerådet i oktober måned. Den pædagogiske 

leder fremlægger på dette møde det pædagogi-

ske arbejde med læreplaner, og der foretages 

en evaluering af dette arbejde. Det er bestyrel-

sesmedlemmet der efterfølgende fremlægger 

resultatet af evalueringen for Distrikt bestyrel-

sen. 

Den øvrige forældregruppe orienteres via ny-

hedsbreve og opslagstavler i børnehusene, lige-

som forældregruppen på forældremøder ind-

drages i børnehusets aktiviteter og handlinger 

for at opnå målene i læreplanstemaerne.
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LÆRING & TRIVSEL 

BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGE UDVIKLING 

 

Temaet handler om:  

Barnets alsidige personlige udvikling handler om barnets identitet, selvværd og selvtillid. Børnene 

skal lære at acceptere sig selv og forstå at tackle og udtrykke alle deres følelser, igennem anerken-
dende møder med andre. Derudover skal alle børn have mulighed for at indgå i forskellige fælles-

skaber, og sætte betydningsfulde spor i disse. 

Temaet handler også om, at børnene udvikler empati. Med empati mener vi evnen til både at sætte 

sig i andres sted, forstå andres følelser og tage hensyn til andres behov.  
Barnet skal begå sig i en realistisk verden og håndtere både succes og fiasko. Det vil sige at udvikle 

sig til et selvstændigt individ, som ved hvad det vil, og som mestrer at sige til og fra.  

Motivation, vedholdenhed, kreativitet og fantasi er også vigtige dele af barnets alsidige personlige 

udvikling, når der skal findes løsninger og ses efter nye muligheder. Derfor skal nysgerrigheden 
blomstre.  

 

Læringsmål: Tegn på læring: 

Børnene skal lære: 

1. At give udtryk for behov 
og følelser 

 

2. At udvise empati og drage 

omsorg for andre 

3. At indgå i og tage ansvar 
for fællesskabet 

 

Hvilke tegn på læring kan vi kigge efter? 

1. At børnene begynder at udtrykke deres behov og følelser ver-
balt eller nonverbalt. F.eks. sult, smerte, glæde, begejstring 

etc.  

2. At børnene ser og reagerer på andres behov. F.eks. trøster et 

andet barn eller henter hjælp etc.  

3. At børnene deltager i fælles aktiviteter under fælles rammer 
(Fx fælles lege) og de daglige opgaver At børnene kan løse op-

gaver enten alene eller sammen med andre – fx daglige opga-
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4. At udvikle selvtillid og 

selvværd og blive selv-

stændig i tanker og hand-

ling 
 

 

5. At håndtere både succes 

og nederlag 
 

 

6. At oparbejde motivation 

og være vedholdende i 
forskellige aktiviteter 

 

7. At udvikle og bruge sin 

fantasi, kreativitet og nys-

gerrighed. 
 

 

8. Sig selv og sin baggrund 

at kende 

ver såsom at dele madkasser ud. At barnet forstår og indgår 

under fælles regler fx bordskik eller normer i teatret kontra 

normer på legepladsen. 
4. At børnene tager initiativ til selv at spise og drikke selv, tage 

tøj af og på, toiletbesøg, pakke sin turtaske etc. At børnene er 

selvhjulpne, og tror på egne evner – vil selv kan selv. At bør-

nene gerne vil deltage i nye og ukendte aktiviteter. At børnene 
kan udtrykke deres holdninger og stå ved dem, selvom de ad-

skiller sig fra andres. 

5. At børnene viser glæde, når noget lykkes, og erkender neder-

lag, men kan komme videre.  F.eks. ved at kunne tabe i spil. 
At børnene håndterer et nej, når andre ikke vil lege, og me-

strer selv at finde alternativer.  

6. At børnene kan holde fokus på en bestemt aktivitet i kortere 

og længere tid, (svarende til børnenes alderstrin) F.eks. fær-
diggøre et spil eller holde koncentrationen fast ved en længere 

historie eller en svær lynlås. 

7. At børnene kan sætte aktiviteter/lege i gang selv. At børnene 

er spørgende, undrende og nysgerrige over for noget nyt. At 

børnene opsøger viden, og stiller undrende spørgsmål. At bør-
nene eksperimenterer med forskellige materialer, og fx bruger 

pinde til heste ol. 

8. At børnene genkender, reagerer eller giver udtryk for hvem 

han/hun er, fx navn, køn, alder, familie. At børnene fx kan ud-
pege eller sætte ord på det de kan lide, kender deres adresse 

og deres styrker og svagheder.  

 

Det fysiske lærings- og børnemiljø 

Det fysiske lærings- og børnemiljø har stor indflydelse på børnenes muligheder for at lære og udvik-

le deres alsidige personligheder. 
Der skal være plads og rum til både stille såvel som til mere støjende aktivitet og fysisk udfoldelse.  

Børnene skal have mulighed for at opholde sig i både små og store grupper/rum, således at alle 

børn, uanset behov inkluderes i fællesskabet.  

Rummene skal indrettes med støjdæmpende materialer, så støj minimeres, idet støj hindrer børns 

trivsel og læring. 
For at skabe et inspirerende og ergonomisk børnemiljø, skal møbler, legetøj og materialer være til 

rådighed i børnehøjde. Yderligere skal læringsmiljøet indrettes æstetisk, så der er ro for øjet og 

overskuelighed for børnene i forhold til at tage initiativ til leg og aktivitet. Der skal være legetøj og 

materialer til rådighed, der understøtter børnenes læring inden for temaet; fx spil, spejle, billeder af 
dem selv, udstillinger af deres produkter mv. 

Der skal være mulighed for at børnene kan komme ud dagligt. Legepladsen skal være inspirerende 

og udfordrende, såvel motorisk som sanseligt.  
 

Det psykiske lærings- og børnemiljø (Den faglige professionelle tilgang) 

Vi skal møde børnene med anerkendelse og åbenhed, så de føler sig set, hørt og forstået. 
I børneperspektivet skal dagligdagen tilrettelægges, så der i høj grad er plads til leg og spontanitet. 

Vi skal følge børnenes initiativer, samt støtte og guide børnene i deres udvikling.  

Børnene skal inddrages i valg af aktiviteter og der skal være en vekselvirkning imellem: 1) at vi går 

foran (dvs. fx viser barnet eller tilbyder læringsrettede aktiviteter) 2) At vi går ved siden af (dvs. 

deltager i legen eller griber deres ideer til aktiviteter) og 3) At vi går bagved og støtter barnet (dvs. 
følger børnenes spor og støtter børnene undervejs i deres egne valg og aktiviteter), så alle børn kan 

inkluderes.  
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Pædagogiske metoder 

De pædagogiske metoder, der er særligt relevante for arbejdet med dette tema er ICDP (Internatio-

nal Child Development Programme). ICDP er en kompetencegivende uddannelse, som benyttes i 

hele distriktet. Det er en pædagogisk metode, der arbejder målrettet med udvikling af medarbejder-
nes relations kompetence. Relations kompetence er afgørende for medarbejdernes møde med alle 

børn, og dermed for alle børns muligheder for at udvikle alsidige kompetencer, selvværd og selvtil-

lid.   

Ressourcepædagoger, Tværfagligt udviklingsforum, handleplaner og andre udviklingsorienterede 
metoder og redskaber inddrages efter behov. 

Mulige aktiviteter inden for temaet 
 

 Spille spil – lægge puslespil m.m. 

 Fri leg, med og uden voksne 

 Sangleg, regellege, fælleslege 
 Ture ud af huset under fælles rammer i 

større eller mindre grupper 

 Deltagelse i og ansvar for daglige gøre-

mål 
 Drama og teater 

 Tage tøj af og på 

 Afspænding, mindfulness og massage 

 Male, klippe og klistre 
 Bage i mindre grupper  

 Pædagogisk samling 

 Synge, danse og spille instrumenter 

 Barnets bog – stamtræ 
 Tema: Hvem er jeg? 
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LÆRING & TRIVSEL 

KULTURELLE UDTRYKSFORMER OG VÆRDIER 

Temaet handler om:  

Kultur er det vi gør, det vi siger og det vi tænker. Vi udvikler forståelse for, at verden er mangfoldig 

og at menneskers sprog, vaner og levevilkår kan være forskellige, når vi møder kulturer, der adskil-
ler sig fra vores. Børn lærer om sig selv og andre i mødet med egen og andres kultur. 

Udtryksformer er måder at udtrykke sig på gennem f.eks. teater, tegninger, sange, leg, iPad, littera-

tur og traditioner. 

Værdier er udtryk for de forhold vi værdsætter og finder elementære i den kultur vi befinder os i. 
Det kan være værdier som fx respekt, demokrati, tolerance, rummelighed og inklusion. 

 

Læringsmål: Tegn på læring: 

Børnene skal lære: 

1. Rim og remser, samt den 

danske sang- og littera-

turskat at kende 
2. Forskellige kulturelle tra-

ditioner at kende (fx fød-

selsdag, jul, påske, faste-

lavn, Eid osv.)        Bør-
nene skal have en kort re-

levant viden om historien 

bag traditionen 

3. Om andre kulturer 
 

 

 

4. Det enkelte børnehus´ 

værdier/kultur at kende, 
fx bordskik, omgangstone 

m.m. 

5. At udtrykke sig gennem 

Hvilke tegn på læring kan vi kigge efter? 

1. Små: At de deltager og viser tegn på genkendelighed 

Store: At de uopfordret synger, rimer eller fortæller histori-

er/eventyr 
2. Små: At de genkender ting fra de forskellige traditioner fx flag, 

juletræ m.m. 

Store: At de udtrykker viden om forskellige traditioner fx gen-

nem samtale, sang eller leg 
 

 

 

3. Små: At de genkender mad, levevilkår, sprog osv., og kan 
sammenligne sig selv med andre m.m. 

Store: At de kan sætte ord på forskelligheden med andre kul-

turer, fx sprog, levevilkår, familiemønstre osv. 

4. Små: At de viser tegn på at forstå stedets regler fx ved at blive 

siddende ved bordet, når der spises 
Store: At de respekterer og efterlever stedets regler, og lærer 

andre at følge dem fx de mindste 

5. Små: At de udtrykker sig gennem fx simple tegninger, ud-



 

 

Distrikt Tornved 

 

15 

brug af forskellige ud-

tryksformer og forskellige 

materialer/redskaber, 
herunder medier/iPads 

 

klædningsting til rollespil m.m. 

Store: At de fx kan male billeder og fortælle en historie om 

det, digte sange, spille teater og bruge en iPad til at spille på 
eller søge viden.  

 

Det fysiske lærings- og børnemiljø 
 
Det fysiske lærings- og børnemiljø skal inspirere til alle børns kreative udfoldelse. De skal tilbydes 

forskellige materialer, som fx maling, klæd-ud-tøj, redskaber, litteratur, rekvisitter, globus, dukker 

med forskellige hudfarver, flag, iPads, sangbøger m.v., så de får mulighed for at udtrykke sig på 
mangfoldige måder. 

De fysiske rammer skal give mulighed for at arbejde i større og mindre grupper. Der skal være min-

dre rum med begrænset støj, hvor kreativ fordybelse er mulig. Børnemiljøet skal indrettes, så der 

både er en god generel belysning og en fokuseret belysning, som fremhæver fx farver i aktiviteter. 
Derudover skal indretningen generelt ergonomisk og afspejle børnenes fysiske udvikling, både ergo-

nomisk og i forhold til valg af legetøj og materialer. 

Det psykiske lærings- og børnemiljø (Den faglige professionelle tilgang) 

Det psykiske lærings- og børnemiljø handler om hvordan det pædagogiske personale møder alle 

børn, og hvordan de gennem dagens aktiviteter og struktur sætter rammer for børns læring og triv-
sel. 

I et godt psykisk lærings- og børnemiljø er vi gode rollemodeller. Vi skal være anerkendende, nær-

værende, rummelige og se det enkelte barn og dets behov. 

Vi skal yderligere præsentere børnene for en mangfoldighed af kulturelle udtryksformer og være 
inspiratorer for alle børn, uanset behov, baggrund og kulturel baggrund. 

Det er vores ansvar, at alle børn har en passende medindflydelse i hverdagen, ikke mindst på valget 

af kulturelle udtryksformer. Vi skal inddrage børnenes perspektiver, og evne balancen i både at gå 

foran, ved siden af og bag ved børnene.  

 

Pædagogiske metoder 

De pædagogiske metoder, der er særligt relevante for arbejdet med kulturelle udtryksformer og 

værdier, er:  

 ICDP (International Child Development Program). ICDP er en kompetencegivende uddannelse, 

som benyttes i hele distriktet. Det er en pædagogisk metode, der arbejder målrettet med udvik-
ling af medarbejdernes relationskompetence.  

 Relationskompetence er afgørende for medarbejdernes møde med alle børn, og dermed for alle 

børns muligheder for at lære, samt udtrykke sig på mangfoldige måder.   

 Ressourcepædagoger, Tværfagligt udviklingsforum, handleplaner og andre udviklingsorienterede 
metoder og redskaber inddrages efter behov. 

 Sangkuffert 

 Dialogisk læsning. 

Mulige aktiviteter inden for temaet 
 

 Fejre mærkedage eller traditioner, såsom 

fødselsdage, jul, Eid, fastelavn, påske mm. 
 Aktiviteter i køkkenet (madkultur) 

 Synge sange og sanglege (sangskat - ud-

tryksform) 

 Sige rim og remser (sangskat – udtryksform) 
 Tegne og male (udtryksform) 

 Lave Teater, spille rollespil eller bare klæde 

ud (Udtryksform) 
 Læse bøger (litteraturskat) 

 Brug af forskellige medier (Udtryksform) 

 Tema: Afrika  

 Tema: Gamle danske madretter 
 Tema: Stenalderen
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SOCIALE KOMPETENCER 

Teamet handler om:  

Sociale kompetencer handler om inklusion og evnen til tilknytning, samt evnen til at indgå i positive 

samspil og sunde relationer med andre. Andre vigtige elementer i sociale kompetencer vedrører ev-
nen til at føle og udvise empati, respekt og omsorg for andre. Sociale kompetencer udvikles således 

i fællesskab med andre mennesker; i familien, venskaber, andre fællesskaber og kulturer. 

Sociale kompetencer handler endvidere om at have fornemmelse for forskellige situationer, normer 

og rammer og derved om at mestre at indgå i forskellige fællesskaber. 
Væsentligt er det, at kunne sætte sunde grænser for sig selv og få mulighed for at indgå i demokra-

tiske processer, samt udvise rummelighed og tolerance over for andre. 

Læringsmål: Tegn på læring: 

Børnene skal lære: 

1. At bidrage til og tage ansvar 
for fællesskabet  

2. At samarbejde med andre, løse 

konflikter gennem dialog og gå 

på kompromis  
3. At tage initiativ til og deltage i 

forskellige fællesska-

ber/aktiviteter/oplevelser un-

der fælles rammer/regler 

4. At sætte egne grænser og re-
spektere andres - både fysisk 

og psykisk 

5. At deltage i demokratiske be-

slutninger og problemløsning 
 

6. At udvikle og bevare relationer 

 

  
7. At føle og udvise empati og 

Hvilke tegn på læring kan vi kigge efter? 

1. Hjælper andre børn med at tage overtøj af og på. Ryd-
der op, deler ud, dækker bord osv. 

2. Deltager i dialog uden at afbryde. Kan håndtere konflik-

ter eller kontakter voksne for hjælp. Lytter til andre og 

finder kompromis. 
3. I leg og kan håndtere både succes og fiasko i forbindel-

se med spil.  Deltager i rolleleg i længere tid eller kon-

takter voksne for hjælp. 

 

4. At vente på tur uden at skubbe, slå, sparke osv. Kan 
justere sig hvis andre børn siger fra og udtrykker deres 

egne grænser verbalt eller nonverbalt. 

5. At barnet udtrykker sin mening og holdninger i demo-

kratiske beslutninger, og deltager aktivt i relevante be-
slutninger i hverdagen (mælk eller vand, ude/inde) 

6. Har venskaber, og knytter sig til de voksne (viser glæ-

de ved gensyn og søger trøst).  Barnet kan blive i og 

fastholde legen og relationen 
7. Mestrer selvregulering og indre styring. Barnet viser fø-
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omsorg for andre lelser og trøster eller henter hjælp hos en voksen. 

Hjælper andre fx de små. 

 

Det fysiske lærings- og børnemiljø 

Det fysiske lærings- og børnemiljø handler om hvordan de fysiske miljøer indrettes i enkelte børne-

huse, således at børnenes læring og trivsel optimeres. 

Inde vægtes et sundt og godt indeklima. Der er rent, med udluftning. lys- og varmeregulering. Støj-

niveauet skal minimeres med henblik på at optimere børnenes læring, og der skal være mulighed for 
fleksibel og inkluderende rumopdeling, hvilket kan skabe henholdsvis små intime såvel som større 

sociale fællesskaber. Dette giver børn og voksne overskud til at være mere socialt engagerede, del-

tagende i leg og etablerende i forhold til at skabe gode fysiske og sociale læringsrum. 

Regulerbart og flytbart inventar, samt sansestimulerende og udfordrende materialer/legetøj og en 
æstetisk indretning giver børnene mulighed for læring og trivsel. Indretning i børnehøjde med god 

gulv-plads og legetøj tilgængeligt for børnene vil være medskabende til et godt børnemiljø, som 

giver mulighed for nærvær, dialog og skaber grobund for udvikling af sociale relationer.  

Uderummet skal give mulighed for fælles sociale udfordringer, samt stimulering af børnenes sanser, 
interesse for årstiderne og elementerne, hvilket tilsammen skaber en fælles social opmærksomhed.  
 
 

Det psykiske lærings- og børnemiljø 

For at styrke barnets sociale kompetencer, skal vi som pædagogisk personale mestre at bevæge os 

mellem de 3 forskellige læringsrum (gå foran, gå ved siden af, gå bag ved børnene), og give børne-

ne mulighed for relevant medbestemmelse og ligelig fordeling af magt og ansvar til børnene. Dette 
gør, at børnene føler sig inkluderede, ligeværdige og anerkendte. Børnene skal have mulighed for at 

deltage i dialog med os og hinanden. Vi skal møde børnene med åbne spørgsmål, og deres initiativer 

skal følges, så børnene får mulighed for at sætte betydningsfulde spor i børnehuset.  

Vi skal se ressourcerne hos alle børn og vælge de metoder, der bedst muligt inkluderer alle børn i 
det sociale fællesskab, samt sikrer alle børn den mest optimale læring og trivsel. 

Pædagogiske metoder 

 ICDP med fokus på de 8 samspilstemaer til at styrke relationerne mellem den voksne og barnet, 

hvilket giver mulighed for anerkendende dialog med barnet, samt positiv guidning og vejledning.   

 Pædagogisk idræt tilgodeser det enkelte barn ved at gøre brug af den pædagogiske bagdør til in-
klusion af alle børn. 

 Handleplaner, narrativ fortælling, SPU, TRAS og TRASMO er alle redskaber, som kan give et sam-

let billede af det enkelte barns kompetencer, hvilket giver muligheder for den voksne, at vælge 

metoder, der bedst muligt kan inkludere barnet i det sociale fællesskab. 

 Trin for trin og Fri for mobberi. 
 Dialogisk læsning (Læseleg).  

 Sprogkufferter er alle redskaber, som kan bruges til at styrke dialogen mellem den voksne og 

barnet, samt børnene imellem 

Mulige aktiviteter inden for temaet 
 

 Motoriske styrede lege 
 Deltagelse i daglige gøremål, som f.eks. 

borddækning 

 Sanglege, regellege og fælleslege 

 Rolleleg/fri leg 
 Samarbejdsopgave 

 Opfordre børnene til at hjælpe hinanden 
 Massage 

 Trin for trin og Fri for mobberi 

 Dialogisk læsning/Sprogkufferter 

 ”Den gode stol”
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KROP OG BEVÆGELSE 

 

Teamet handler om:  

Kroppen og brugen af den er et redskab, som barnet har til rådighed i forhold til at erobre og kom-
munikere med omverdenen. Dermed er kroppen et kæmpemæssigt sanseapparat for barnet, som 

det oplever, sanser, og reagerer med og igennem. Gennem bevægelse styrkes barnets bevægeap-

parat, både fin-  og grov motorisk. 

Leg og bevægelse giver barnet mulighed for at styrke koordination, muskler og led. Deres muskler 
og led styrkes og via leg og bevægelse lærer barnet at koordinere, så kroppen fungerer i alle bevæ-

gelser. Bevægelse handler også om balance. Det er derfor meget vigtigt at udvikle barnets grund-

motorik. 

Kroppen rummer desuden mange følelser, der kommer til udtryk fysisk. Den er et organ, der har 
brug for pleje, omsorg og sundhed både fysisk, mentalt og ernæringsmæssigt. Dette er med til at 

skabe trivsel og livskvalitet hos barnet. 

Hvis barnet kan mestre kroppens motoriske muligheder, kan der dermed skabes et grundlag for at 

tilegne sig en kropsbevidsthed og opleve glæde ved bevægelse. Det styrker desuden barnets udhol-
denhed, færdigheder og dets fysiske og psykiske udvikling. 

Under barnets trivsel hører også sunde vaner. Barnet skal lære om sund ernæring, kende forskel på 

sund og usund kost og hvilken betydning det har i forhold til at være i bevægelse. Sunde vaner er 

mange ting, men i denne sammenhæng er læring om hygiejne også vigtigt, da det betyder noget for 

barnets generelle trivsel. 

Læringsmål: Tegn på læring: 

Børnene skal lære: 

1. Om kroppens sanser, 

funktioner og disses mu-

Hvilke tegn på læring kan vi kigge efter? 

1. At børnene kan benævne kropsdele. 

0-3 år – eks: Hånd. At klappe med sine hænder. At føle 
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ligheder 

 

 
 

 

 

 
2. At opleve glæden ved at 

bevæge sig  

 

 
3. At blive selvhjulpne og 

opleve glæde ved selv at 

kunne 

  
4. At mestre personlig hygi-

ejne  

 

 

5. Om sund kost og sunde 
vaner 

 

 

6. Grundmotoriske, fin- og 
grovmotoriske færdighe-

der 

 

7. At respektere egne og 
andre børns kropslige 

grænser 

 

 

 
8. At træne muskelstyrke og 

udholdenhed 

varm/kold. At genkende dufte og smage. At børnene kan rea-

gere på lyde og berøring. 

3-6 år – eks: Indre organer: hjerte, holde hånden på brystkas-
se, løbetur og at få pulsen op. Viden om sammenhæng mellem 

mad og fordøjelse. At børnene bruger kroppen til at udforske 

deres omgivelser fx grave eller klatre i træer. At børnene kan 

massere andre og modtage massage 
2. 0-3 år – eks: At børnene griner ved dans/bevægelse til musik 

eller leg med redskaber (balloner) 

3-6 år – eks: At børnene selv tager initiativ til og udtrykker 

glæde ved bevægelse til musik og sanglege.  
3. 0-3 år – eks: At børnene på eget initiativ løfter armene for at 

få blusen på 

3-6 år – eks: At børnene selv kan mestre af - og påklædning 

eller at hente egen kop og placere den på bordet    
4. 0-3 år – eks: At børnene selv kan vaske hænder eller tørrer sig 

om munden efter spisning 

3-6 år – eks: At børnene selv siger til en voksen, at de har tis-

set i bukserne 

5. 0-3 år – eks: At børnene bliver præsenteret for fx fisk flere 
gange og til sidst spiser fisken. 

3-6 år – eks: At børnene kan kende forskel på sund og usund 

kost (kartofler/pomfritter, frugt/slik) 

6. 0-3 år – eks: At børnene mestrer at kravle (kan blive ved), 
skubbe ting foran sig og male 

3-6 år – eks: At børnene kan samle legoklodser op i en kasse, 

løbe og gribe en bold 

7. 0-3 år – eks: At barnet kan vise, at det er ked af det (græde), 
hvis andre børn kommer for tæt på. At børnene søger nærhed 

og trøst hos andre, som de har en tæt relation til. 

3-6 år – eks: At børnene stopper, når andre børn siger fra 

(stop). At børnene kan mestre og evt. sætte ord på sammen-

hængen mellem relationers nærhed og fysisk nærhed.   
8. 0-3 år – eks: At barnet kan kravle op af stigen til puslebordet 

3-6 år – eks: At barnet energisk kan løbe rundt (på fx moto-

rikbaner inde og ude)  

  

Det fysiske lærings- og børnemiljø 

Det fysiske lærings- og børnemiljø handler om hvordan de fysiske miljøer indrettes i enkelte børne-

huse, således at børnenes læring og trivsel optimeres. 

Læringsmiljøet og børnemiljøet inde:  

Inde skal rummene indrettes med flytbare møbler, så der kan gives varieret mulighed for og plads til 
krop og bevægelse. Der skal være adgang til forskellige materialer, som kan udvikle barnets motori-

ske færdigheder, som fx bolde, balancebræt mv. Hvis lokalet skal have flere funktioner, kan det fx 

deles op med reoler og gardiner. Børnene kan deles op i mindre grupper - den ene gruppe laver be-

vægelse inde, og den anden gruppe er aktive og udfordres fysisk i udemiljøet. 
Det kan være en idé at tænke anderledes, så et rum i en periode har en speciel funktion, fx et mo-

torik rum. 

I forhold til støj, skal rummet indrettes med støj dæmpende materialer, dog skal de mest støjende 

aktiviteter foregå ude.  

Indretningen skal tilpasses barnets alder/højde. Borde, stole, håndvask og toilet og børnevenlige 
garderober skal ergonomisk tilpasses barnet. Der skal være børnestiger ved puslebordet (skal være 

hæve/sænke bord). Det er vigtigt, at der er udluftning i alle rum eller vinduer, som kan åbnes. 
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Sæbe og håndservietter skal være tilgængelige og barnet skal have mulighed for at hente en klud 

og tørre op, når der spildes. 

Børnehusene i distriktet skal have lyse æstetiske rum med plads og rummene skal indbyde og inspi-
rere til målrettet såvel som spontan fysisk og sanselig aktivitet.  

Lærings- og børnemiljøet ude: 

Udemiljøet skal styrke barnets motorik og stimulere alle sanser, fx vha. klatrestativer med balance 

bom, gynger (balance), rutsjebaner, cykelbaner, træer til at klatre i, sandkasser og køkkenting, ku-
perede terræner, bolde og fodbold mål.  Børnene skal desuden have mulighed for at prøve kræfter 

med tunge flytbare materialer, såsom træstammer osv. I ude miljøet kan også skabes mindre rum, 

huler og små huse/hytter, som indbyder til fin- og grov motoriske lege. 

Det psykiske lærings- og børnemiljø (Den faglige professionelle tilgang) 

Det psykiske lærings- og børnemiljø handler om hvordan det pædagogiske personale møder børnene 
og skaber muligheder for børnenes læring inden for temaet krop og bevægelse. 

For at styrke barnets motoriske kompetencer, skal vi, som pædagogisk personale, først og fremmest 

have viden om og kompetencer til at arbejde målrettet med børnenes motoriske udvikling, og me-

stre at møde alle børn anerkendende og omsorgsfuldt. Derudover skal vi mestre at bevæge os imel-
lem tre forskellige læringsrum. I læringsrum 1 er det os, der er rolle-modeller. Vi viser børnene hvad 

de skal lære gennem målrettede aktiviteter (Vi går foran børnene). I læringsrum 2 støtter vi børne-

ne i aktiviteter og samvær ved at være deltagende, understøttende og guidende (Vi går ved siden af 

børnene). Fx på balancebom, hvor barnet støttes med en hånd. I læringsrum 3 skal den voksne væ-

re følge børnenes spor og støtte op om børnenes egne initiativer, observere, samt være interesseret 
i at fange barnets kreativitet i dets fysiske udfoldelser. Det er vigtigt at støtte barnet i det, han/hun 

selv søger at udforske og udfordre ved egen krop. (Vi går bag ved børnene). 

Vi skal mestre at skabe et børnemiljø, hvor alle børn kan inkluderes, lærer og trives.   

Pædagogiske metoder 

De pædagogiske metoder, som vi benytter i distriktet, og som er særligt relevante for arbejdet med 
dette tema er: 

 DGI certificering.  Alle børnehuse er certificerede til at arbejde målrettet med børns leg og bevæ-

gelse. 

 Pædagogisk idræt. En metode der integrerer viden om børns kropslige og motoriske udvikling i 
aktiviteternes tilrettelæggelse 

 Børstemetode. En metode til stimulering af børnenes sanser og kropsbevidsthed. 

 T.r.a.s. Et vurderingsredskab i forhold til børnenes kompetencer både inden for dette og andre 

læreplanstemaer. 

 ICDP (International Child Development Program). En kompetencegivende uddannelse, som alle 
medarbejdere i distriktet er ved at gennemgå, og som tilsigter at udvikle det pædagogiske perso-

nales relationskompetence. 

Efter vurdering og behov inddrages flerfaglige indsatser, som fx ergoterapeut, fysioterapeut, moto-

rikkonsulent m.fl. 

Mulige aktiviteter inden for temaet 
 

 Idrætspædagogiske lege. Eks: Ugens leg – 

Myreambulancen. 

 Sanglege med bevægelse. Eks: Ryst den ene 

hånd. 
 Gynge. 

 Spille med balloner/ærteposer/bolde. 

 Cykle. Eks: Balance på løbehjul  

 Motorikbaner  

 Rutsjebaner  

 Sanseaktiviteter. Eks: Bage eller smage 

 Skovtur 
 Tur i svømmehal  

 Tigerlege 

 Tema: Kend din krop
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NATUR OG NATURFÆNOMENER 

 

 

Teamet handler om:  
Naturen handler om levende væsner (zoologi), planternes (botanik), universets og jordens (geologi) 

betydning og opbygning. 

Naturfænomener handler om alle former for vejr og vejrets påvirkning på naturen og dens kredsløb. 

Ligeledes klima og dets forandringer samt påvirkningerne, såsom miljø, jordskælv, tsunami m.m. 
Vi og naturen hænger sammen i et stort kredsløb og vi er afhængige af og påvirker gensidigt hinan-

den. Derfor er det vigtigt at tage ansvar for naturen, udvise respekt og udvikle hensynsfuld håndte-

ring af levende dyr og planter. Jo mere alderssvarende viden børnene får, jo lettere er det at begri-

be sammenhængen og betydningen af egne handlinger. Derved bliver viden om miljø og miljøhen-
syn vigtigt. 

Naturen er hele tiden i en proces af forandring og bevægelse. I naturen starter tingene et sted for at 

blive til noget andet, fx frøet der bliver til en blomst, larven til en sommerfugl, vandet i bevægelse 

fra et sted til et andet. Derfor er naturen et vidunderligt læringsrum for børn at undres, udforske og 
undersøge i. 

I naturen ligger resursen til vores spisekammer og livets cyklus. Børn skal have mulighed for at føl-

ge processer fra jord til bord. 

Børnene skal erfare naturen med alle deres sanser og opleve den som et rum for leg, fordybelse, 

oplevelser og motoriske udfordringer. Naturens elementer kan bruges til at bygge, skabe og kon-
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struere af, så børns fantasi og kreativitet udvikles. At færdes i varieret og kuperet terræn styrker i 

øvrigt motorikken. 

Natur og naturfænomener skal mødes med glæde og nysgerrighed for at opnå den mest optimale 
læring. 

 

Læringsmål: Tegn på læring: 

Børnene skal lære: 

1. Om sammenhængen mel-
lem naturen og menne-

skers liv 

 

 
 

 

2. Viden om og respekt for 

natur og miljø 
 

 

 

 

3. At opleve glæden ved at 
færdes i naturen 

 

 

 
4. At opnå viden om natu-

rens modsætninger f.eks. 

kold/varm, vådt/tørt 

 
5. Om vejrtyper og vejrfæ-

nomener 

 

 

6. Om relativitet, tal og 
mængder 

Hvilke tegn på læring kan vi kigge efter? 

1. De mindste børn løber rundt i naturen og smager på naturen. 
De større børn ved hvor maden kommer fra, eks. Ægget kom-

mer fra hønen, æblet fra træerne, mælken fra koen og grønt-

sager fra planter. Børnene forstå fødekæden, at store dyr spi-

ser mindre dyr osv. At børnene ved at mennesker og levende 
væsner skal have mad og vand for at leve. At børnene kan så, 

og passe vækster og/eller dyr. 

2. Miljøbevidsthed viser sig fx ved at de mindste børn spejler de 

større børn, og de større børn samler affald op i naturen, ryd-
der op efter sig, smider affald i skraldespanden, og deltager i 

affaldssortering. Børnene ved, hvor insekter og smådyr lever, 

eks. Løfter de træstammer og sten, og graver i jorden efter 

regnorme. 

3. Glæden ved at færdes i naturen viser sig eks. ved, at børnene 
har lyst og mod til at færdes i naturen, viser nysgerrighed, stil-

ler spørgsmål og udforsker naturen alene eller sammen med 

andre, triller ned af bakker, roder i jorden, kravler i træer, 

fægter med pinde, kigger på dyrene mv. 
4. Når børnene har viden om naturens modsætninger kan de fx 

tage regntøj på, når det regner, sandaler i godt vejr, de ved at 

græsset er blødt og fliser hårde, at det er hårdere at gå op ad 

bakke og ned ad bakke. At sommer er varm, og vinter er kold. 
5. Børnene har lært om vejr og vejrfænomener, når de kan iden-

tificere vejret. De mindste peger på solen, og siger sol. De 

ældste kan fortælle om forskellen på sommer og vinter, samt 

identificere hvilket tøj, der passer til vejret (konsekvens). 

6. Børnene har lært om relativitet, tal og mængder, når de mind-
ste ved, at sutten der falder ud af barnevognen stadig eksiste-

rer selv om den er ude af synsfeltet, når de største børn for-

står, at man ikke kan klippe i vand eller at der er lige meget i 

en høj slank kolbe som i en lille bred kolbe. 
 

Det fysiske lærings- og børnemiljø 

Det fysiske lærings- og børnemiljø handler om de fysiske rammer, som børnene tilbydes i de enkelte 

børnehuse. Naturen skal generelt bringes ind i børnenes liv, så meget som muligt både inde og ude.  

Der skal skabes et æstetisk lærings- og børnemiljø, hvor der lægges op til at børnene kan bruge 
deres forskellige sanser. Det æstetiske børnemiljø skal indrettes, så der er orden og gennemskuelig-

hed i materialer og legetøj, og så den visuelle støj minimeres. 

Inde: Der skal skabes et læringsmiljø, hvor børnene kan få viden om naturen fra bøger, spil, iPads 

m.m. 
Der skal være ”læringsrum”, hvor børnene kan fordybe sig, det kan være bondegårdsdyr, vilde dyr 

og meget andet. 

Der skal være legetøj til rådighed der giver barnet viden om relativitet, mængder og tal, fx materia-

ler til brug for eksperimenter (forstørrelsesglas, terrarier og mikroskop). Rum, legetøj og materiale-

valg skal integrere naturen i børnenes hverdag fx blomster i vaser, aktiviteter med naturens materi-
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aler, bondegårdsdyr, affaldssortering osv. Det kan f.eks. være en mulighed at man i et baderum 

eller lignende gør plads til at lege med ”vand-dyr”. Dyrehold indendørs er en mulighed, fx vandrende 

pinde, fugle, fisk. Man kan i perioder lave et projekt med f.eks. mus eller regnorme. 
Ude: Der skal indrettes et inspirerende uderum, der inspirerer til, at børnene får lyst til at udforske 

og eksperimentere i naturen og nærmiljøet. Lærings- og børnemiljøet skal tilbyde forskellige red-

skaber og materialer, som støtter børns nysgerrighed i naturen, fx en værktøjskasse, med ting der 

bruges til at undersøge naturen med (Lup, glas med forstørrelsesglas i låget, dyrebestemmelsesdug, 
hvidt klæde m.m.). 

På legepladsen kan man indrette urtehave, plantekasser, fx dyrke kartofler i spande eller krukker, 

krydderurter, etablere kompostbunke osv.  

Læringsmiljøet ude skal give børnene mulighed for at erfare forskellige underlag; jord, sten, bakker, 
sand, græs, fliser, der på forskellig vis støtter deres motorik og lærer dem om naturens muligheder 

og materialer. Der skal være kroge til fordybelse og arealer til boldspil osv. 

Læringsrummet ude tilbyder store bevægelser, førstehåndserfaringer med naturen og højt til loftet. 

Det psykiske lærings- og børnemiljø (Den faglige professionelle tilgang) 

Det psykiske lærings- og børnemiljø omhandler de fysiske rammer, som det pædagogiske personale 
tilbyder børnene med henblik på at optimere børnenes læring og trivsel. 

Det pædagogiske personale skal være rollemodeller, som er interesserede, nysgerrige og åbne. 

Voksne der har en viden om naturen og naturfænomener, som de har lyst til at give videre. 

Det pædagogiske personale skal skabe struktur og rammer for pædagogiske aktiviteter, så børnenes 

arbejdsmiljø bliver optimalt evne at justere sig, samt få øje på og følge barnets initiativ/perspektiv. 
Det betyder, at personalet både skal mestre at gå foran, ved siden af og bag ved børnene.   

Det pædagogiske personale skal være anerkendende, udvise respekt, lytte og inddrage alle børnene 

og inddrage børnenes perspektiver i hverdagen. De skal følge barnet, hvor det er i udvikling og al-

der, og tage afsæt i, at børn lærer forskelligt, men at alle arbejder hen mod samme læringsmål in-
den for temaet. 

Det pædagogiske personale skal dermed planlægge aktiviteterne i forhold til arbejdet med naturen 

og naturfænomener, så de inkluderer alle børn. 

Et godt psykisk børnemiljø handler også om at give børn medansvar, støtte til selvhjulpenhed, og at 
stimulere børnenes nysgerrighed og kreativitet i naturen som læringsrum. 

Pædagogiske metoder 

De pædagogiske metoder, der har størst relevans for arbejdet med dette tema er: 

 Grønne flag 

 Grønne spirer (nogle dagplejere) 

 Pædagogisk idræt i naturen (to børnehuse) 
 ”Blå flag” 

 Brug af Holbæk kommunes naturvejleder 

Mulige aktiviteter inden for temaet 
 

 Vende sten, finde dyr og imitere dyrenes 

adfærd 
 Bålaktiviteter 

 Vandlege, fx hoppe i vandpytter 

 Ligge på et tæppe og kigge på skyer/træer 

 Samle ting i skoven/stranden fx Samle ka-
stanjer/kastanjedyr 

 Fange krabber/fiske 

  ”Blå flag” 

 Tema: Fra jord til bord 

 Besøg af Naturvejleder 

 Bygge med klodser (Sammenhæng, mæng-
der og tal) 

 Lege med ler 

 Lege med dyr 

 Lege med forskellige størrelser og tal 
 Klatre i træer og gå på line på træstammer, 

Trille/slå kolbøtter ned ad bakke, Fangeleg 

på bakker 

 Forrådnelseseksperimente
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LÆRING & TRIVSEL 

SPROG 

 

Temaet handler om: 

Sproget er tæt knyttet til identitetsdannelsen, fordi det er et redskab, som giver os mulighed for at 

agere og deltage på forskellige måder i de sammenhænge, vi færdes i.  Kommunikation giver mulig-

hed for at udtrykke tanker, følelser og handlinger og forstå andre. Sproget er dermed et meget vig-

tigt redskab for alle børn.   
Sproget har mange facetter og kan opdeles i flere kategorier; bl.a. verbalt og nonverbalt sprog. Den 

non-verbale kommunikation dækker bl.a. over mimik og kropssprog, og den verbale kommunikation 

kan f.eks. være det talte sprog og tonefald/leje. Børn skal mestre begge dele selv og være i stand til 

at aflæse og forstå andre. 
Sproget har altafgørende betydning, dels fordi vi kan kommunikere med hinanden, og dels fordi 

sproget giver adgang til ny viden og læring. 

 

Læringsmål: Tegn på læring: 

Børnene skal lære: 
1. Alderssvarende sprog, 

ordforråd og begrebsfor-

ståelse 

 

 
 

 

2. At løse konflikter gennem 

brug af dialog 
 

 

 

Hvilke tegn på læring kan vi kigge efter? 
1. Børnene kan i højere grad aflæse andre og give udtryk for de-

res egen kropsbevidsthed, uden at have brug for guidning. 

Børnene justerer sig og handler ud fra andres kropssprog. Bør-

nene anvender nye ord, sammensatte ord, ord med flere be-

tydninger og har en forståelse heraf. Børnene leger med spro-
get og anvender rim og remser. Børnene kan kategorisere be-

greber fx frugt/grønt. 

2. Børnene kan gå på kompromis og lytte til andres oplevelser og 

holdninger i forbindelse med konflikter. Børnene kan sige fra 
og hente en voksen, når det har brug for hjælp. Børnene kan 

enten selv eller ved hjælp fra en voksen finde løsninger på 

uoverensstemmelser fx dele legetøj. 
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3. At give udtryk for egne 

følelser/behov, samt blive 

hørt og forstå og lytte til 
andres følelser/behov 

 

4. Udtale, lydlig forståelse og 

sætningsopbygning 
 

 

 

5. At bruge forskellige kom-
munikationsmidler 

(iPad/IT) 

3. Børnene kan, i forhold til sin alder, sætte ord på sine følelser 

over for andre, f.eks. til dialogisk læsning. Børnene kan f.eks. 

bede om skraldespanden/vandet til frokost. Børnene er stille, 
og venter på tur, mens der er andre, der taler. Børnenes 

leg/rolleleg udvikles i samspil med andre. 

4. Børnene kan opbygge en sætning korrekt og tale i hele sæt-

ninger. Børnene kan udtale ord/ordlyde korrekt. Børnene syn-
ger sange i andre sammenhænge, end de har hørt/sunget dem 

i tidligere. Børnene kan fortælle historier om deres oplevelser 

med tiltagende sproglige nuancer og i en naturlig rækkefølge. 

5. Børnene kan starte og anvende iPad/IT som redskab på eget 
initiativ. Børnene kan anvende en iPad sammen med andre. 

Børnene kan spille på iPad, søge information eller kommunike-

re via medier.  

 

Det fysiske lærings- og børnemiljø 

For at fremme børns sprog er det vigtigt, at skabe et godt inkluderende lærings- og børnemiljø, hvor 

alle børn kan trives og udvikle sproglige kompetencer. 

Dette forudsætter, at de fysiske rammer bærer præg af, at der indretningsmæssigt er flere mulighe-

der for stimulering af børnenes sproglige kompetencer.  Ved at børnene har adgang til sprogstimule-

rende miljøer og materialer såsom bøger, rim og remser, sangbøger, spil, medier (iPads/It) og neget 
andet, så skabes der rum og mulighed for at støtte og udvikle sproget. 

Når man skal arbejde med udvikling af sproget, så skal det gøres i mindre rum, hvor støjniveauet er 

lavt og mulighed for koncentration og fordybelse er til stede. Derfor skal de fysiske rammer give 

mulighed for funktionsopdeling; dialogisk læsning, fordybende rolleleg m.v. Det er tillige vigtigt med 
kroge/hjørner, hvor der er mulighed for dialog i mindre grupper eller højtlæsning. 

For at skabe et æstetisk børnemiljø, er det vigtigt, at der ikke er for mange forstyrrende elementer 

på vægge, tavler og deslige. Med andre ord skal støjen mindskes, både hvad angår fysisk støj (støj-

dæmpende materialer), samt støj for øjet (farver, rod og overskuelig indretning), så alle børn får 
optimale rammer for sproglig læring. 

Det udendørs læringsmiljø skal rumme rig mulighed for fysisk udfoldelse, idet den motoriske udvik-

ling og udvikling af sproget hænger uløseligt sammen. Børnene skal tilbydes muligheder for at klat-

re, løbe, kravle m.m. og samtidig har de mulighed for at eksperimentere med stemmen, idet der er 

højt til loftet udendørs. 
Ved at der, ude som inde, er varierende muligheder i forhold til leg/rolleleg, f.eks. tankstation, køb-

mand, posthus, samt tilhørende faciliteter og materialer, styrkes dialogen børnene imellem. 

Det psykiske lærings- og børnemiljø (Den faglige professionelle tilgang) 

Det psykiske lærings- og børnemiljø handler både om hvordan vi, som pædagogisk personale, mø-

der børnene, stimulerer deres sproglige udvikling og hvordan vi tilrettelægger hverdagen, så de op-
når mest mulig læring og trivsel i alle børnehuse i distriktet. 

Som voksne skal vi være interesserede og nærværende i samværet med alle børn. Vi skal skabe et 

trygt og inkluderende børnemiljø, hvor vi er tilgængelige, lyttende, og hvor vi stiller åbne spørgsmål, 

således at vi danner videre grobund for dialog med barnet.  
Børnene skal, ud fra deres forudsætninger, præsenteres for nogle spændende sprogstimulerende 

aktiviteter og tilbud, som giver mulighed for udvikling af sproglige kompetencer. Vi skal være flek-

sible, lyttende og være i stand til at imødekomme børnenes behov, således at samvæ-

ret/aktiviteterne kommer til at bære præg af en gensidig tillid, nysgerrighed og interesse. Vi skal 
formå at tilpasse dialog og aktiviteter til børnenes udvikling og behov, således at børneperspektivet 

også vægtes i tilrettelæggelsen af læringsrummet.  

Vi skal som pædagogisk personale formå at indtage tre forskellige roller i dette læringsrum; 1) Gå 

foran (voksenskabt læring; den voksne går foran barnet, instruerende, motiverende), 2) Gå ved 

siden af (voksenstøttet, motiverende og guidende i forhold til det barnet selv tager initiativ til) 3) Gå 
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bagved (At følge børnenes spor i leg og spontan aktivitet, hvor den voksne træder mere i baggrun-

den, men stadig er klar med støtte og omsorg alt efter børnenes behov). 

Pædagogiske metoder 

I distriktet benytter vi følgende pædagogiske metoder i arbejdet med børnenes sproglige udvikling: 

 Sprogvurderinger, som tilbydes børn i alderen 2,8 år og 3,4 år, og hvor det vurderes hvor børne-

ne befinder sig i deres sproglige udvikling. 

 SMTTE-modellen. Aktiviteters- og handleplansskema. Et redskab, der sikrer en sammenhæng 

mellem læringsmålene for børnenes sproglige udvikling, tiltag, tegn og evaluering. 
 TRAS-skema. Tidlig registrering af sprogudvikling. TRAS er et pædagogisk værktøj, som giver 

pædagogen mulighed for at sætte fokus på og følge barnets sprogudvikling, samt udvikle det 

sproglige miljø i institutionen, således at der planlægges en særlig indsats fremadrettet, hvor der 

er behov for det. 
 Pædagogisk idræt. Strukturerede bevægelsesaktiviteter med forskellige fokuspunkter, der er ju-

sterbare efter barnets nuværende og kommende udviklingstrin. 

 Pædagogisk, psykologisk udviklingsprofil. Et materiale der anvendes til at belyse barnets kompe-

tencer og udviklingspotentiale. 
 Dialogisk læsning. En forskningsbaseret højtlæsningsmetode, der skaber koncentreret læsning, 

hvor man har mulighed for at gå til bunds i emnerne og underbygge med konkrete koblinger til 

børnenes oplevelser. Metoden anvendes i dialog med børnene. 

 De understøttende sprogstrategier. En metodedel af sprogpakken, som hjælper børnene til opti-

mal sproglig udvikling gennem de vilkår, der skabes i dialogen mellem børnene og det pædagogi-
ske personale. 

 Piktogrammer. Sprogunderstøttende illustrationer/billeder, som kan hjælpe barnet til at skabe 

struktur og overblik over dagen i daginstitutionen. 

 ICDP (International child development program). Et kompetencegivende materiale, som bygger 
på lydhørhed og empati hos omsorgsgiveren, pædagogen.  Der arbejdes med 8 samspilstemaer. 

Alle medarbejdere i distriktet har været igennem et længerevarende uddannelsesforløb i ICDP-

metoden. 

 Talepædagog. Alle børnehuse i distriktet modtager jævnligt besøg af den tilknyttede talepæda-
gog, som tilbyder undervisning til de børn, som har brug herfor. For at talepædagogen kan give 

undervisning, kræves der et samarbejdsskema, som har været på dagsorden på et TUF- møde, 

og været drøftet der. 

Foruden disse pædagogiske metoder, inddrages det flerfaglige samarbejde i det omfang det vurde-

res aktuelt i samarbejde med forældrene: 

 TUF (Tværfagligt udviklings forum), hvor personalets udfordringer drøftes i et større forum, med 

henblik på stillingtagen til nye tiltag, som fx inddragelse af psykolog, talepædagog m.fl.  

 (Konsultativt forum), hvor der er mulighed for at sparre med forskellige samarbejdspartnere, 

bl.a. proceskonsulent, talepædagog, sundhedsplejerske, når det fx handler om børn, der skal til-
bydes andre metoder eller rammer for læring. 

Mulige aktiviteter inden for temaet 
 

 Sprogkufferter 

 Hånddukker 

 Dialogisk læsning 
 Billeder (visualisere) til bøger 

 Navnekort (lyde) 

 Rim og remser/Sange og sanglege 

 Bevægelser til navne/ord- stavelser 
 Følekasser/poser 

 Lytte efter æggeur (lydskelnen) 

 Lydlotto 

 Rim-løb (kort, finde rimeord under keglen) 

 Stjerneløb m. billedlotteri/vendespil m.m. 
 Kims leg 

 Gæt en ting 

 ”Den bedste ting” jeg ejer 

 Mundmotorik (Nutella/lakridssnører/tygge-

gummi)
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LÆRING & TRIVSEL 

Dokumentation 

Som noget nyt bruger medarbejderne i distrikt 

Tornved den narrative dokumentationsform og 

aktionslæring. Begge er metoder, som det pæ-

dagogiske personale er ved at uddanne sig i 

gennem et tilrettelagt fælles kompetenceudvik-

ling forløb.  

Via aktionslæring og den narrative dokumenta-

tionsform skal det pædagogiske personale do-

kumentere deres arbejde med de pædagogiske 

læreplaner ved at have fokus på tegn på børns 

læring.

  

Evaluering 

DEN LØBENDE EVALUERING 
Den løbende evaluering skal tage udgangspunkt 

i den undring og de aktioner, som er udvalgt i 

de enkelte børnehuse. Evalueringen retter sig 

mod de tegn på læring, som dokumentationen 

viser, og om metode og den pædagogiske til-

gang har understøttet børnenes læring i til-

strækkelig grad. På stuemøder, personalemøder 

og i aktionslæringsgrupper sættes tid af til at 

gå i dybden med tiltag og udvalgte aktioner, 

som har særlig fokus. 

NARRATIVE FORTÆLLINGER/LOGBOG 
Til de daglige evalueringer over læringsaktivite-

terne, er der udarbejdet nogle inspirations-

spørgsmål til at øve sig i refleksionen over læ-

ringen. 

 

 

 

 

Spørgsmål til brug i den løbende evaluering af 

diverse dokumentationsformer: 

 Hvilken læring ville vi opnå? 

 Så vi de tegn på læring, som vi gerne ville 

se? 
 Hvad var effekten af at gøre som vi gjorde? 

 Hvad kan vi gøre anderledes for at få en 

større effekt? 

 Skete der tegn på anden læring, som vi ikke 
havde fokus på fra start af? 

 Havde vi en pædagogisk bagdør? (set i for-

hold til inklusion, var alle børn med, kunne 

alle børn deltage) 
 Skal der justeres i forhold til de igangværen-

de aktioner? 

 Hvilke læreplanstemaer har været i spil? 

Den løbende evaluering skal mindst laves af 

hver medarbejder en gang om ugen, så alle får 

til opgave at reflektere over hvorfor vi vælger 

den type læringsaktivitet og om vi ser det som 

vi gerne ville se i forhold til læring. 

På stuemøder, personalemøder og i aktionslæ-

ringsgrupper sættes tid af til at reflektere om-

kring læring. 
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