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Indledning 

Distriktsleder: 

Du sidder nu med Dagtilbudsdistrikt Engskovs 1. udgave af distriktets fælles læreplan. 

De pædagogiske læreplaner er med til at realisere Holbæk Kommunes Børne-og Ungepolitik samt 

Strategien for fremtidens dagtilbud. Ifølge dagtilbudslovgivningen skal læreplanen beskrive dagtil-

buddets mål for børnenes læring inden for følgende temaer: 

 Alsidig personlig udvikling 

 Sociale kompetencer 

 Sproglig udvikling 

 Krop og bevægelse 

 Naturen og naturfænomener 

 Kulturelle udtryksformer og værdier 

Læreplanen skal være med til at understøtte og udvikle den pædagogiske praksis, således at alle 

børn får de bedst mulige vilkår for læring, trivsel og udvikling i vores børnehuse. Den skal sikre alle 

børns ret til at være en del af et fællesskab. 

Læreplanen skal betragtes og bruges som et dynamisk arbejdsredskab til planlægning af læringsak-

tiviteter. Den skal kontinuerligt redigeres, udvikles, forbedres og tilpasses vores hverdagspraksis. 

Den skal være med til at understøtte en målrettet og kvalificeret pædagogisk indsats i alle børnehu-

sene, således at alle børn får de bedste betingelser for at udvikle sig til livsduelige mennesker. 

Læreplanstemaerne er udarbejdet af medarbejderne i Distrikt Engskov i et fælles kompetenceudvik-

lingsforløb i Holbæk Kommune 2014. 

På et fælles personale og bestyrelsesmøde i oktober 2014, blev læreplanerne fremlagt og godkendt 

af bestyrelsen. 

 

Med venlig hilsen 

 

Dorte Hansen 

Dagtilbudsdistriktsleder Engskov 
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Bestyrelsesformand: 

I Dagtilbudsdistrikt Engskov, ligger vi et stort arbejde i forældreinddragelse, hvorfor vi som besty-

relse og forældreråd, har et solidt og givtigt samarbejde med den daglige drift.  

Bestyrelsen valgte i 2014 at sætte fokus på forældresamarbejde/inddragelse og igangsætte et års-

projekt ”Det gode samarbejde”, som handler om samarbejdet på tværs af børn, forældre og medar-

bejderne i distriktet/institutionerne. Et samarbejde der skal være med til at understøtte den pæda-

gogiske praksis i distriktets børnehuse. 

Bestyrelsen valgte 4 kerneområder: 

 Kommunikation 

 Ansvar for barnets udvikling 

 Inddragelse i barnets hverdag/aktiviteter  

 Gensidige forventninger 

Samtlige forældre og medarbejdere i distriktet, er blevet indbudt til at deltage og komme med input, 

og her kan det konstateres, at der har været en fantastisk opbakning og tilslutning til projektet. No-

get der viser, at vi i distriktet vil samarbejde og udvikle os løbende sammen. 

Sideløbende med årsprojektet har den daglige drift udarbejdet læreplaner, som i slutningen af no-

vember 2014 blev fremvist på et fællesmøde for forældreråd, bestyrelse og medarbejdere. En fanta-

stisk aften hvor man som forældre fik set medarbejderne smile, være glade og fremlægge lærepla-

ner af høj faglig kvalitet og sidst men ikke mindst, kunne man se ”Det gode samarbejde” skinne 

igennem. 

Bestyrelsen er ikke i tvivl om, at vi i Dagtilbudsdistrikt Engskov har børnehuse og dagpleje af meget 

høj kvalitet. 

 

På bestyrelsens vegne, vil jeg ønske Jer god læsning. 

 

Dennis Bendorff 

Bestyrelsesformand 
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Faktuelle forhold 

Dagtilbudsdistrikt Engskov er en del af Holbæk Kommune. Vi er fordelt på 3 lokalområder, Knab-

strup, Regstrup og Undløse. Dagplejen har til huse i alle 3 områder. Vi har i alt ca. 450 børn fordelt 

på alle børnehusene. Vi har desuden 1 dagtilbudsdistriktsleder, 1 administrativ medarbejder, 5 pæ-

dagogiske ledere samt ca. 70 personaler, pædagogstuderende, PA studerende samt andre prakti-

kanter. Periodevis har vi desuden løntilskudsmedarbejdere samt frivillige tilknyttet institutionerne. 

I distriktet har vi 4 integrerede institutioner 0-6 år, samt en dagpleje. Dagplejen er en integreret del 

af institutionerne, idet der er heldagslegestue 1xugentligt i børnehusene. I Regstrup forventes dag-

plejens legestue at blive tilknyttet børnehusene foråret 2015. 

Vores lokalområder byder på mange naturoplevelser. Vi har skov, å, sø, grønne arealer og bor tæt 

på Åmosen. 

Vi har et tæt og forpligtende samarbejde med skolerne i Distrikt Engskov. I øjeblikket er vi ved at 

udarbejde fælles principper, for at optimere og skabe sammenhæng mellem dagtilbud og skole, der 

skal komme det enkelte barn til gode. 

 

Vi arbejder ud fra Holbæk Kommunes børn- og Ungepolitik, Strategi for fremtidens dagtilbud, læse- 

og sprogvejledning, inklusionsgrundlaget, læreplansguide og dagtilbudslovgivningen. 

 

 

Værdigrundlag 

I Dagtilbudsdistrikt Engskov ønsker vi, at give børnene et dagtilbud hvor læring og trivsel er en na-

turlig del af hverdagen. 

Vi møder børnene med anerkendelse og respekt. Vi arbejder målrettet med inklusion og udvikling af 

selvbevidste og kompetente børn. Vi skaber læringsmiljøer der sikrer at barnet har mulighed for leg, 

læring og fordybelse. Vi sikrer, at barnet lærer at indgå i forskellige fællesskaber. 

Udviklings- og handleplaner er derfor en naturlig del af vores pædagogiske praksis, for at understøt-

te det enkelte barns trivsel og udvikling.  

Et godt og respektfuldt forældresamarbejde, er et vigtigt element i understøttelsen af børns læring 

og trivsel. Vi vil og arbejder for et forpligtende forældresamarbejde, hvor vi fælles sikre læringsmil-

jøet og barnets trivsel. Vi lægger vægt på både det hjemmelige og på institutionens læringsmiljø. 

Vi møder børn og forældre forskelligt, for at behandle dem ens, idet vi alle har forskellige behov 

 

Børnesyn 

Vi arbejder med et barneperspektiv, hvor vi opfatter børnene som aktive og medskabende. Vi møder 

børnene anerkendende. Det betyder, at det enkelte barn skal føle sig hørt, set og forstået. Barnet 

skal opleve sig selv som en del af fællesskabet. Vi forsøger at sætte os i ”barnets sted”, for på den 

måde at understøtte barnets egen udvikling. I praksis betyder det, at vi ved aktivt at inddrage bar-

net i dets egen læring, kan tilrettelægge en pædagogisk praksis der understøtter barnets læring og 

trivsel.  
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Vi arbejder ud fra det fælles børnesyn i Børne-og Ungepolitikken. 

 

 Respekt for barnet 

 Anerkendelse 

 Respekt for forældrene 

 Ligebehandling 

 

 

 

 

Hvad betyder det så i praksis? 

For at sikre de bedst mulige betingelser for børnene, kræver det pædagogisk faglige kompetente og 

veluddannede personaler. 

Derfor har vi i Distrikt Engskov megen fokus på uddannelse og kompetenceudvikling. 

Alle de pædagogiske ledere har Diplom i ledelse.  

Alle medarbejdere i børnehusene arbejder systematisk med, at tilegne sig den faglighed der skal 

sikre, at vi i Distrikt Engskov kan tilbyde høj pædagogisk kvalitets, idet vi målrettet arbejder med 

kompetenceudvikling. 

 

Alle personaler er uddannet i LP- modellen (læringsmiljø og pædagogisk analyse), DGI-certificeret 

(bevægelsesuddannelse), førstehjælpere. I hvert børnehus er uddannet sprogpædagoger, inklusi-

onsvejledere, motorikvejledere, nogle har ICDP-uddannet personale, nogle har kurser i præmatur-

børn, babytegn, natur mv. derudover uddanner vi i 2015, 2 trivselsambassadører i distriktet. 

Alle børnehusene, dog undtagen dagplejen er uddannelsesinstitutioner. Det betyder at vi i alle insti-

tutionerne har pædagogstuderende og PA elever.  

Foråret 2015 skal hele Dagtilbudsdistrikt Engskov i gang med et særligt tilrettelagt aktionslærings-

forløb med et særligt fokus på narrativ dokumentation og evaluering,  

 

 

Læringsforståelse 

Barnet er unikt i kraft af sig selv, og skal derfor behandles forskelligt. Barnet lærer på 

mange forskellige måder, men fælles for dem alle er, at de lærer gennem de forskellige 

sanser og tilegner sig viden og erfaring gennem aktive handlinger.  

 

Læring er en social proces og sker altid direkte eller indirekte i samspil med andre.

      

Læringen foregår både gennem barnets egne lege samt voksenstyrede aktiviteter med 

et særligt læringsfokus. 

Barnet lærer ved at være i et trygt, tillidsfuldt og udviklende læringsmiljø, hvor det pædagogiske 

personale møder barnet anerkendende. Vi møder barnet med en bevidsthed om at vi er rollemodel-

ler og løbende reflekterer over egen og hinandens pædagogiske praksis. 

 

Alle børn skal have mulighed for at føle sig som en del af fællesskabet. Barnet skal derfor sikres del-

tagelse i udviklende fællesskaber, med fokus på understøttelse af dets nærmeste udviklingszone. 



 

 

6 

 

Børns sociale fællesskaber spiller en stor rolle i barnets udvikling af selvværd og kom-

petencer. Det betyder særlig opmærksomhed fra de pædagogiske medarbejdere om-

kring hvert enkelt barn. 

 

Alle voksne omkring barnet har medansvar for, at barnet trives og er i udvikling. 

 

For at sikre barnets læring, trivsel og udvikling, er samspillet mellem dagtilbud og forældre en na-

turlig og vigtig del af hverdagen. 

I Distrikt Engskov tager vi derfor samarbejdet mellem børnehus og forældre meget seriøst. Vi arbej-

der ud fra at vi har et fælles og forpligtende ansvar for barnets trivsel, læring og udvikling. 

 

 

Beskrivelse af børnehusene 

Nr. Jernløse Børnehus 

Nr. Jernløse Børnehus ligger i Regstrup. Vi har en stor dejlig legeplads med masser af motoriske 

udfoldelses muligheder. Som nabo til den ene side har vi byens bold- og skaterbaner. Til den anden 

side har vi Nr. Jernløse Skole med dejlige legepladser og hallen. I nærmiljøet findes Nr. Jernløse 

Mølle, grønne områder, Regstrup å, en lille skov og gode stisystemer.  Samt gode muligheder for 

offentlig transport. Huset blev fuldstændig renoveret i 2013. I 2013 blev vi DGI certificeret. 

Vi har plads til 110 enheder i alderen 0 til 6 år. Pt. har vi en småbørns gruppe 0-2 år, samt to bør-

negrupper i alderen 3-5 år, og en gruppe for de kommende skolebørn.  

Vi er en uddannelsesinstitution, med pædagogstuderende, PA studerende og andre i forskellige for-

mer for praktik. 

Sammensætningen af børnene er bred. Vi har børn fra oplandet, Regstrup/Nr. Jernløse og fra Hol-

bæk. 

Vi udarbejder udviklingsbeskrivelser og handleplaner på hvert enkelt barn, i tæt samarbejde med 

dennes forældre. I vores daglige virke bruger vi bl.a. Fri for mobberi, Læsefidusen, grundmotorik 

m.m. En dag om ugen samles børnene efter alder på tværs af grupperne til en alderssvarende akti-

vitet. Hver fredag samles alle i huset til en fælles aktivitet planlagt på skift af grupperne. 

I Nr. Jenløse Børnehus vil vi være med til at gøre en forskel for børnene i hverdagen. 

Vores børnehus summer af liv, og vi tilbyder børnene spændende aktiviteter - fordi alle børn skal 

lære noget, når de er hos os.    

Vi mener helt grundlæggende, at krop og sind hænger sammen og påvirker hinanden indbyrdes. 

Derfor tilstræber vi, at lave aktiviteter, der stimulerer børnenes fysiske og psykiske behov  

Vi arbejder og tilrettelægger vores pædagogik ud fra vores 3 værdiord LEG-LÆRING-TRIVSEL. 

 

Vi er med i to frivillighedsprojekter: De blå Spejdere som omhandler udeliv og Legebanden som er 

5.og 6. klasses elever der efter skole kommer og leger med børnene.  
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Spirrekassen 

Børnehuset Spirrekassen er en dejlig stor og lys institution. Bygget i 1995 og udvidet med en små-

børnsafdeling i 2009. I alt 132 enheder til børne- og småbørn. 

Vi er p.t. opdelt i småbørns afdeling, der yderligere opdeler i en gruppe med de ca. 1 – 2 årige og en 

gruppe med de 2 – 3 årig. 2 mellemgrupper med de 3 – 4 årige og en udslusningsgruppe med de 5 

– 6 årige der har et tæt samarbejde med Børnehaveklassen og SFO`en 

Spirrekassen er beliggende midt i områdets største boligområde bestående af parcelhuse og række-

huse. En nærveds mulighed for forældrene. 

Vi er tæt på offentlige transportmuligheder og tæt på naturen. Et område med skov, eng, å og små-

søer og et rigt dyreliv.  Gode stisystemer bl.a. til det gamle Jernløse med skolen, idrætshal, kirke og 

mølle, - og i tilknytning til skoven, Løvenborg med offentlig park. 

 

Spirrekassens legeplads inviterer til udeliv og fysiske udfordringer. Træer, buske, høje, og egne 

frugt og grøntsager. -Vi har boldspilsområde, redskaber til motorisk træning, lyd legeområde, bål-

hytte m.v.  

Vi er DGI certificeret og dette koncept indgår det i vores indretning såvel inde som ude.   

Vi inddrager også lokale foreninger m.fl. i et samarbejde; eksempelvis gymnastik og idræt, spejder-

ne, store skolebørn etc. 

 

 

Vores værdi ord i Spirrekassen er: ”Tryghed, Tillid & Udvikling” 

Det betyder at vi arbejder ud fra den annerkendende tilgang hvor vores målsætning er: 

”Vi vil udvikle børnene så de klarer sig bedst muligt”. 

I praksis betyder det at vi, i et tæt samarbejde med forældrene, arbejder med udviklingsplaner for 

hvert enkelt barn, så der sker en kontinuerlig udvikling.  

Aktiviteter, projekter og arrangementer tilrettelægges ud fra de 6 læreplanstemaer., individuelt til-

rettelagt i forhold til det enkelte barn. 

Vi ønsker og arbejder med udvikling der skaber: kompetente, stærke, glade og sunde børn. 

 

Kirsebærhaven 

Børnehuset Kirsebærhaven ligger i den lille stationsby Knabstrup. Byen har 1079 indbyggere, en 

regionalstation med tog til Kalundborg og København. Lige uden for byen ligger Knabstrup- Hallen. 

Kirken ligger i Mørkøv Kirkeby ca. 1 km fra Børnehuset Kirsebærhaven.  

Børnehuset Kirsebærhaven ligger ved siden af Knabstrup Skole, der er en ét sporet skole med 0-6 

klasse. 

Børnehuset Kirsebærhaven er en 0-6års integreret institution med ca. 100 enheder, der er fordelt på 

fire grupper med omkring 20 børn i hver gruppe.   

Vi har en struktur hvor børnene gror gennem huset, så vi bedre kan sikre målopfyldelse af lærings-

mål og arbejdet med de pædagogiske processer.  
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Forældrene til de 0-2 årige har tilvalgt madordning.  

Kirsebærhaven er en ældre institution, der har været om og tilbygget af flere gange. Senest i 2012 

er der grundet pladsmangel opstillet en pavillon på arealet ud mod skolen. I øjeblikket er det de 0-2 

årige børn der har til huse i pavillonen. Børnehuset ligger på en stor legeplads med gode muligheder 

for udeliv, vi har en stor bålplads, hvor vi laver bål hver uge. I perioder har vi frivillige forældre til-

knyttet bålaktiviteterne. 

Vi er en uddannelsesinstitution, med pædagogstuderende, PA studerende og andre i forskellige for-

mer for praktik. 

I Kirsebærhaven arbejder vi ud fra en anerkendende tilgang til barnet. Vi ser forskellighed som en 

styrke og tager udgangspunkt i det enkelte barns ressourcer og mangfoldighed som en styrke i fæl-

lesskabet. Børn er forskellige og skal derfor behandles forskelligt.  

Gennem struktur, forudsigelighed, faste rammer og tydelige voksne, forsøger vi at skabe forståelse, 

mening og sammenhæng for det enkelte barn, både som en del af en gruppe og en større sammen-

hæng. 

Vi ønsker, at støtte børnene i deres udvikling til refleksive, nysgerrige, selvstændige og hensynsful-

de mennesker med et højt selvværd. Dette gør vi bl.a. ved, at give børnene et begrundet svar og en 

begrundet forklaring på det vi gør og skal i hverdagen. 

 

Undløse Børnehus 

Undløse Børnehus er en integreret institution, med op til 140 enheder i alderen 0-6 år. Børnehuset 

er bygget i 2009 og ligger i et dejligt lokalt samfund, med skov, og grønne områder omkring sig. Vi 

har et stort hus, som er indrettet godt, i forhold til vores pædagogiske praksis. I øjeblikket har vi 16 

0-2 årige samt 82 3-6 årige. Vi arbejder med at skabe mange små læringsrum, for at kunne give 

børn mest mulig læring og udvikling. Vi har en stor og udfordrende legeplads, med plads til mange 

forskellige aktiviteter, som f.eks. mad på bål, bevægelseslege, boldspil osv.. Undløse hallen ligger 

lige ved siden af, som giver mange muligheder for fysiske udfoldelser. Hver mandag er de 0-2 årige 

i hallen til bevægelse, og om torsdagen er de 3-6 årige. 

Vi har i huset en frivillig tilknyttet, som pt er i børnegruppen 0-2 år. Vi arbejder meget med frivillig-

hed, hvor vi har haft besøg af spejderne og legebanden fra skolen. Vi har indgået aftaler med begge 

parter om nye forløb. Derudover har vi haft besøg af flere forældre, der har hjulpet med forskellige 

projekter. 

Vi har 1 ”kube” til de 0-2 årige, og 2 ”kuber” til de 3-6 rige. Når vi planlægger vores pædagogiske 

aktiviteter, deler vi de fleste gange børnene op i mindre grupper. For de 0-2 årige kan det betyde, at 

nogle børn er ude at cykle en dag, imens de andre er hjemme og male, være på boldbanen, eller gå 

en tur. 

 De 3-6 årige kan f.eks. dele sig op, så halvdelen går i gymnastik hallen, og resten er hjemme i fæl-

lesrummet, for at have bevægelse. I børnehaven deler vi også børnene efter alder nogle gange, for 

at møde hvert enkelt barn der hvor barnets er i sin udvikling. Udover det, deler vi også børnene op i 

piger, og drenge grupper, da drenge og pigers udvikling ikke altid følges ad, eller at de har samme 

interesser. Dette er med henblik på at give det enkelte barn mere ro og plads, til at kunne modtage 
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mest mulig læring, igennem den pædagogiske aktivitet.. Vi lægger meget vægt på det enkelte barns 

udvikling, og tænker meget i barnets spor.  

 

Dagplejen 

Dagplejen er organiseret som et børnehus i distriktet, fordelt med 1- 9 dagplejere i de 3 lokalområ-

der Knabstrup, Regstrup og Undløse. 

Dagplejen i Knabstrup og Undløse er i heldagslegestue i den lokale institution 1x ugentligt. Her sam-

arbejder de tæt med småbørnsgruppen i institutionen. De deltager desuden i institutionens arran-

gementer for forældre og bedsteforældre. 

I Regstrup er der pt. Heldagslegestue på Hovedgaden 55. Dagplejen er delt i 2 grupper. Foråret 

2015 forventes dagplejen i Regstrup, at flytte deres legestue ind i institutionerne i Regstrup. I det 

omfang det kan lade sig gøre, tilbydes dagplejebørnene gæstepleje i deres egen legestuegruppe, 

idet alle dagplejerne her er kendt af børnene. Institutionerne bruges også til gæstepleje, dog kun 

ifølge aftale med forældrene. 

Når dagplejerne er i heldagslegestue arbejdes der med faglig kompetenceudvikling, læreplaner og 

planlægning af læringsaktiviteter i middagsstunden sammen med den pædagogiske leder af dagple-

jen. Dette for at sikre en faglig kompetent dagpleje. 

Dagplejerne har stort set alle grunduddannelsen for dagplejere, kombineret med andre forskellige 

ugekurser, blandt andet præmaturbørn, babytegn, sprog, motorik, inklusion m.m. 

Alle dagplejerne deltager på lige vilkår i distriktets uddannelser og kompetenceudvikling i samarbej-

de med de øvrige børnehuse. Det betyder at alle har førstehjælp, Lp-uddannelse samt DGI-

certificeret. Nogle af dagplejerne er desuden uddannet som pædagogiske assistenter. 

Dagplejen og de øvrige institutioner har desuden netværk på tværs i distriktet, hvor der arbejdes 

med fagligheden. 

De enkelte dagplejere arbejder i eget hjem i nærmiljøet. I dagplejen er der højst 4 børn samt evt. et 

gæstebarn. 

Det enkelte dagplejehjem har sin egen målsætning, som er nok så vigtigt, da det omhandler det 

enkelte barn lige nu. Denne målsætning er individuel. Den er tilrettet det enkelte barn, dagplejeren 

og mulighederne i hjemmet. 

Handlingerne for at opnå målene er en løbende proces, som hele tiden er i bevægelse og udvikling. 

Arbejdet planlægges og koordineres af den enkelte dagplejer ud fra et samarbejde med forældre og 
den tilsynsførende pædagog. Målene kan skrives ned, men kan også være en løbende dialog. 
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Distriktsbestyrelse 

Bestyrelsen er i distrikt Engskov en aktiv medspiller. Vi har en engageret og ambitiøs bestyrelse, der 

er med til at sikre nogle gode vilkår for børnene. 

Bestyrelsen udarbejder principper for distriktets børnehuse, og er for tiden i gang med at udarbejde 

principper for ”det gode samarbejde mellem forældre og børnehusene”, hvilket forventes færdig til 

foråret 2015. 

Bestyrelsen har desuden deltaget på fælles personale/bestyrelsesmøde til fremlæggelsen af lære-

planen. 

Bestyrelsen har fastsat følgende principper for dagtilbudsdistrikt Engskov: 

 Forældrerådenes ansvar og opgaver 

 Budgettet  

 Fordeling af pædagoger og medhjælpere i institutionerne 

 Alkoholpolitik 

 Gæstebørn i dagplejen/børnehusene 

 Visitation 

 

 

 

 

Dokumentation 

Vi arbejder løbende med dokumentation for både læreplansarbejdet og den generelle pædagogiske 

praksis i almindelighed.  

Vi arbejder med forskellige former for dokumentation i børnehusene. Der arbejdes med ugeplaner, 

med overordnet læringsmål, der bruges logbog, der bruges billeddokumentation, der arbejdes med 

whiteboardtavler. Dokumentationen bruges både til intern og extern brug.  

Der arbejdes endvidere med børnenes egen dokumentation i form af tegninger, billeder og fortællin-

ger. Digitale billedtavler bliver også brugt til hverdagsdokumentation, både i forhold til børn og for-

ældre. 

Det pædagogiske personale er i øjeblikket i gang med et fælles kompetenceudviklingsforløb i Hol-

bæk Kommune i samarbejde med UCSJ. Her kompetenceudvikles i den narrative dokumentation 

samt aktionslæring. Det betyder at alle børnehusene i 2015 har et særligt fokus på implementerin-

gen af narrativ dokumentation og aktionslæring, med et særligt blik for barnets tegn på læring i det 

pædagogiske arbejde med at fremme børns læring og trivsel. 
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Evaluering 

Aktionslæringen bruges som en systematisk evalueringsmetode. Ved anvendelse af systematiske 

refleksioner opnås en viden om, hvad som virker i praksis. 

Evalueringen foregår oftest på gruppe/stue møder, personalemøder eller i legestuegrupperne. Der 

anvendes refleksionsspørgsmål der tager udgangspunkt i Karl Tomms 4 spørgsmålstyper. 

SMTTE modellen og refleksionsspørgsmål med afsæt i Karl Tomms 4 spørgsmålstyper, bruges som 

evaluerings værktøj. 

Meningen med evalueringen er, at undersøge om den pædagogiske praksis understøtter de opsatte 

læringsmål for børnenes trivsel, læring og udvikling. 

Evalueringsspørgsmål kan være: 

 Viser vores værdier, børnesyn og læringsforståelse sig i vores pædagogiske arbejdsmetode? 

 Hvordan ser vi det? 

 Opnåede vi den tiltænkte effekt for børnene? 

 Hvad kan/skal vi gøre anerledes næste gang? 

 I hvor høj grad nåede vi læringsmålene? 

Evalueringen bygger på et skriftligt arbejde, således at den læring der finder sted, bruges i nye pæ-

dagogiske forløb. 

Evalueringen i forhold til den narrative dokumentation, er et systematisk tilbageblik på arbejdet med 

praksisfortællingerne. I denne sammenhæng forstås evalueringen som en selvevaluering af arbejdet 

med fortællingen. Her skabes en fælles fortolkning der fremmer og sætter fokus på ny pædagogisk 

praksis. 

Børneinterview som evalueringsmetode bruges også i børnehusene. Det kan være ved et systema-

tisk børneinterview, i en spisesituation hvor der snakkes om formiddagens aktivitet og den læring 

der fremkom. Dette bruges som et supplement til den hele evaluering, så det sikres forskellige per-

spektiver.  
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Barnets alsidige personlige udvikling 
Temaet handler om: 
Temaet, Barnets alsidige personlige udvikling handler om hvordan vi skaber mulighed for, at alle børn kan 
blive selvstændige mennesker, der kan udvise empati og omsorg for sig selv og sin omverden. 
Børnene skal tilbydes muligheder for at udforske, undres og være nysgerrige på livet, så de kan mestre de 
oplevelser og udfordringer, som de møder på deres vej. Derved udvikles selvværd og selvtillid. 
Børnene skal yderligere tilbydes et læringsmiljø, hvor de kan bruge og udvikle deres fantasi og kreativitet, 
så de på egen hånd og/eller med støtte kan finde løsninger og nye muligheder. 
Børnenes bevidsthed om egen identitet, grænser, værdier og formåen, er grundlæggende for at de kan 
være en aktiv del af et inkluderende fællesskab, og sætte sig betydningsfulde spor heri. 
 
”At blive til noget, og at kunne noget” 
”Det skal være sjovt at være barn” 

Læringsmål: Tegn på læring: 
Børnene skal lære: 

1. At blive selvstændige og selvhjulp-
ne, og mestre udfordringer  

2. At drage omsorg for sig selv og an-
dre, herunder at udtrykke sine fø-
lelser, tanker og behov og evne at 
sige til og fra, samt at lytte til an-
dre og aflæse samt forstå andres 
tanker og følelser 

3. At indgå i forskellige fællesskaber 
under fælles rammer 

4. At indgå i og udvikle nære relatio-
ner 

5. At bruge sin fantasi og kreativitet 
til at finde løsninger/nye mulighe-
der 

6. At kende sig selv og sin baggrund 
 
 

Hvilke tegn på læring kan vi kigge efter? 
1. At de afhængig af udviklingstrin prøver at f.eks. tage 

tøj af og på, kravle op på stolen, gå på toilettet, selv 
spise sin mad osv.  At de er vedholdende eller sige 
det er svært i stedet for at give op. 

2. At de gør opmærksom på egne grænser og behov via 
sprog eller kropsprog. At de hjælper og trøster an-
dre. F.eks. hente hjælp, finde ting til andre. 

3. At de kan deltage i fælles aktiviteter og følge de 
rammer der er sat, fx i fælleslege, spil eller til sam-
ling. At de kan acceptere at de ikke altid kommer 
først. At de kan overholde køen. At de trives og er 
trygge sammen med andre. At de tør udtrykke sig, og 
deltager aktivt i fælles aktiviteter, ex. i spisesituatio-
ner.   

4. At de har en/flere legekammerater, og at de har en 
tæt kontakt med mindst en af de voksne (relations 
cirklen). At de tager initiativ til leg og kontakt. At de 
søger trøst hos voksne/børn. 

5. At de er kreative i fx rollelege, bevægelsesaktiviteter, 
kreative værksteder, frie lege. At de bruger legetøjet 
alternativt, og at de udtrykker sig kreativt og fantasi-
fuldt fx i maleværksted. 

6. Kan sit navn, forældres navne, sin krop, sin alder osv. 

Det fysiske lærings- og børnemiljø: 
Det fysiske lærings- og børnemiljø handler om de fysiske rammer, som børnene tilbydes. 
I udformningen af det fysiske lærings- og børnemiljø, er det vigtigt, at der skabes rum til, at børnene kan 
udfolde sig i inkluderende læringsmiljøer. Det være sig rum til fordybelse, stillezone, rum til udfordrende 
bevægelsesaktiviteter, ude som inde. 
Det er vigtigt, at der i den fysiske indretning skabes legezoner der styrker børns selvhjulpenhed. Rummene 
skal indrettes med udfordrende og tilgængelige møbler, materialer og legetøj, som passer til børnegrup-
pen såvel som det enkelte barn. Det vil give barnet mulighed for at lære at bruge sin fantasi og kreativitet 
til at finde løsninger og nye muligheder. 
Yderligere skal miljøet indrettes med støjdæmpende materialer, passende lys, udluftning og ergonomiske 
møbler/inventar med henblik på at skabe et godt fysisk børnemiljø. Rummene skal indrettes æstetisk, dvs. 
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  med ro for øjet (farver mv.), samt overskuelighed og tilgængelighed i forhold til legetøj og materialer. 
Ved at implementere disse forhold håber vi at skabe et godt og udviklende læringsmiljø for alle. 

Det psykiske lærings- og børnemiljø 
I det psykiske lærings- og børnemiljø er det den professionelles ansvar at sikre et godt lærings- og børne-
miljø, hvor personalet mestrer at bevæge sig i de tre læringsrum: voksenskabt (vi går foran barnet), vok-
senstøttet læring (vi går ved siden af barnet) samt leg og spontane oplevelser (vi går bagved barnet og 
følger barnets spor). Ugeplanerne skal derfor både indeholde planlagte aktiviteter for børnenes læring og 
rumme mulighed for at følge børnenes spor. 
Derudover er det den voksnes professionelles rolle at sikre, at alle børn inkluderes, at alle børn har ret til 
udvikling og mødes med anerkendelse. 
For at sikre børneperspektivet skal børnene have mulighed for medbestemmelse indenfor planlægning og 
afvikling af aktiviteter i det omfang, som er relevant i forhold til alder og udvikling. 

Pædagogiske metoder: 
De pædagogiske metoder, der er særligt relevante for barnet alsidige personlige udvikling, og som vi be-
nytter i hele distrikt Engskov er: 

 LP-modellen(Læringsmiljø og pædagogisk analyse) som er et pædagogisk redskab 

 DGI-uddannelsen (Leg og bevægelse)   
Derudover findes der i distriktet:   

 ICDP-uddannede (International Child Development Program, samspillet mellem pædagog og barn i 
de 8 samspilstemaer) 

 Inklusionsmedarbejder (er under uddannelse) 

 Motorikvejleder(er under uddannelse), 

 Anerkendende pædagogik 

 Sprogpædagoger 

 Dialogisk læsning 

 Understøttende sprogstrategier  
Derudover inddrages det flerfagligt samarbejde, når det vurderes relevant: TUF(Tværfagligt udviklingsfo-
rum), UM(udviklingsmøde), KF (Konsultativt forum)  

Mulige aktiviteter indenfor temaet: 
 Selv tage tøj af og på, samt knappe og lyne 

 Fodtøj af og på, samt lukke og snøre 

 Stamtræer (billeder af barnets familie) 

 Synge, snakke og læse om kroppen 

 Rolleleg 

 Drama/teater 

 Samlinger 

 Kreative værksteder 

 Bevægelsesaktiviteter og frie lege 

 Toilettræning 

 Tema- Hvem er jeg? 
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Kulturelle udtryksformer og værdier 
Temaet handler om:  

I mødet med kunst og kultur stifter børnene bekendtskab med forskellige værdier og udtryks-

former, som giver inspiration til deres leg, samt respekt og forståelse af andre menneskers 

værdier og verden. 

Værdier er udtryk for måden at være sammen på, bevidst og ubevidst. De regler og normer 

der er på et givent tidspunkt og sted.  

Det er først i mødet med de andre og det anderledes, at barnet forstår sig selv og sine egne 

kulturelle rødder og udviklingsmuligheder. Derfor skal børn have adgang til åbne eksperimen-

terende læringsmiljøer (materialer og redskaber og medier), som giver dem inspiration til 

kreativitet og fantasifulde udtryk. 

Jo flere udtryksformer, jo mere varieret bliver børnenes opfattelse af sig selv, samt deres 

rummelighed overfor andre, omgivelserne og verden. En opfattelse som livet igennem skal 

bære og værdisætte menneskets personlige og fællesskabets sociale identitet. 

Læringsmål: Tegn på læring: 
Børnene skal lære: 

1. Om danske traditioner 

2. Om andre kulturer og levevis 

3. At udtrykke sig kreativt gennem det 

kropslige, det visuelle, det musiske og 

det sproglige, samt gennem brug af 

forskellige materialer, redskaber og 

medier 

4. Børnelitteratur og børnesange at ken-

de 

Hvilke tegn på læring kan vi kigge efter? 

1. At de deltager aktivt i traditionernes 

indhold dialogmæssigt, samt fysisk. 

2. At det kan gengives verbalt og non-

verbalt efter alder, i leg eller i fortæl-

ling 

3.  At børnene impulsivt benytter nye ud-

tryksmuligheder som de har oplevet i 

en tidligere aktivitet (Male, synge, 

danse, spille musik og spille en rolle) 

4. At historier og sange kan gengi-

ves/synges verbalt og nonverbalt efter 

alder 

 

Det fysiske lærings- og børnemiljø: 
Det fysiske lærings- og børnemiljø handler om de fysiske rammer, som tilbydes børnene med 

henblik på at optimere deres læring og generelle trivsel. 

Læringsmiljøet skal indeholde materialer, samt legetøj til arbejdet med temaet. Indretning og 

rumopdeling inde og ude skal give mulighed for både fordybelse og mere vilde lege eller tradi-

tionslege. I børnemiljøet inde er det centralt, at der arbejdes på at minimere støjniveauet, 

således at der gives mulighed for fordybelse fx i forbindelse med kreative udtryksformer (ma-

ling mv.). Herunder skal der i valg af møbler, inventar og materialer, tages hensyn til børne-

nes fysik (ergonomi). Indretningen skal være æstetisk, f.eks. skal vægge og omgivelser være 

holdt i rolige lyse farver, og inventar, udsmykning mv. skal inspirere til børns kreative, sanse-

lige og kulturelle udfoldelse. 

Legetøj, materialer og redskaber skal være tilgængeligt, synligt og overskueligt. 

Det psykiske lærings- og børnemiljø (Den professionelles tilgang) 
Det psykiske lærings- og børnemiljø handler om den daglige struktur og hvordan vi som pæ-

dagogisk personale møder børnene og gennem vores handlinger understøtter børnenes læring 

indenfor temaet.   

Børnene skal mødes af empatiske, rummelige og glade voksne, der er nysgerrige og bevidst 

tør gå foran børnene i voksenskabt læring og også tør give slip på styring i et mere spontant 



 

 

15 

 

 

  

læringsrum, som børnene selv styrer eller igangsætter. 

De professionelle skal fungere som dialogiske rollemodeller, der anerkender alle børn og stiller 

åbne spørgsmål og inddrager børnenes perspektiver. På denne måde sikres et inkluderende 

børnemiljø, hvor alle børn trives og udvikles.  

Vi skal være åbne, engagerede, kreative, fantasifulde og initiativrige med viden om og kom-

petencer indenfor kultur og kulturelle udtryksformer, samt med kendskab til traditioner.  Vi 

skal være musiske og sangglade rollemodeller, der brænder for temaet. Vi skal yderligere 

formidle en nysgerrighed i forhold til andre kulturer og understøtte børnenes globale udsyn.  

Pædagogiske metoder: 
De pædagogiske metoder, der er særligt relevante for arbejdet med Natur og naturfænome-

ner, er: 

 Sangkuffert/bog 

 Teatergrupper 

 Inddragelse af beboergrupper/lokale foreninger (andre kulturer) 

 Legebander (frivillighedsprojekt – skolebørn, der kommer og leger traditionslege) 

 Bøger og materialer 

 Medier (musik, tv, film computer, I pad)  

 Forældreinddragelse  

 Museer 

 Personalets kompetencer/idebank 

 Musikskolen 

 Dialogisk læsning 

 Børnenes mapper 

Mulige aktiviteter indenfor temaet: 
 Årstidens traditioner, eks. Jul, påske, fastelavn 

 Teater 

 Samarbejde på tværs af institutioner/skoler 

 Male 

 Danse 

 Synge 

 Udstillinger 

 Værdier i ”huset” 

 Projekter 

 Bedsteforældredag  

 Mad fra fremmede lande 

 Fremmede traditioner 

 Spille på instrumenter 
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Natur og naturfænomener 
Temaet handler om:  

Naturen og naturfænomenerne er en naturlig og vigtig del af vores liv. Alle børn skal derfor 

have mulighed for at udforske og opleve naturen, som et rum der åbner for viden, leg, fanta-

si, nysgerrighed og kreativitet gennem brug af alle sanser. 

Ordet natur dækker over de 4 elementer (Ild, vand, jord og luft), zoologi (dyr og levende 

væsner), botanik (planter og træer), geologi (jord, sten og jordens aktivitet m.m.) og astro-

nomi (himmelrum, planeter). 

Naturfænomener omhandler vejr, årstider og reaktioner i jordens indre. 

Derudover handler temaet om miljø (forurening og nedbrydelse), samt økologi. 

Læringsmål: Tegn på læring: 
Børnene skal lære: 

1. Om vejr og årstider, samt na-
turens cyklus  

2. Almen viden om, forståelse og 
respekt for dyr, plan-
ter/træer, jord/sten 

3. Viden om og forståelse for 
himmelrummet og jorden 

4. Forståelse og respekt for mil-
jøet (genbrug, nedbrydning 
osv.) 

5. Om tal, former, sammenhæn-
ge og modsætninger 

6. Om menneskets behov for na-
turens ressourcer 

 

Hvilke tegn på læring kan vi kigge efter? 

1. At børnene er klædt på i forhold til vind og vejr. 

 De 3-6 årige kan verbalt give udtryk for årsti-

derne.  

 De 0-3 årige kan nonverbalt give udtryk for 

årstiderne f.eks. igennem piktogrammer.  

2. At børnene på eget initiativ udforsker naturen, og 

verbalt og nonverbalt giver udtryk for viden og 

genkendelse af tingene.  

 At børnene viser respekt for naturen og dyrene 

m.m. f.eks. ikke at knække grene af træerne 

og behandle dyrene ordentligt. 

 At børnene får forståelsen for naturens vækst, 

f.eks. så, spire, passe. 

3. At børnene er opmærksomme og interesserede i 

himmelrummet og jorden. 

 At de 0-3 årige peger op mod himlen f.eks. når 

skyerne bevæger sig, eller når solen og månen 

er fremme.  

 At de 3-6 årige taler og udtrykker sig med vi-

den om planeterne og himmelrummet. F.eks. 

når de har haft et tema om emnet, at de ved at 

der findes forskellige planeter mm. 

4. At børnene har forståelse og respekt for at affald 

skal i skraldespanden. 

 At de 0-3 årige spejler det de større børn 

gør 

 At de 3-6 årige automatisk smider skrald i 

skraldespanden 

5. At børnene bruger tal til at tælle mariehøns, alder.  

 Former: Puttekasser, børnene fortæller 

hvad der er rundt eller firkantet.  

 Sammenhænge: Genbrug, Gødning gøder 

nyt liv, og modsætninger: høj/lav, 

kold/varm.  

6.  At børnene kan mærke sult eller tørst og handler 

derefter. F.eks. Henter drikkedunk eller madkasse. 

 De 0-3 årige finder bær i naturen, som kan 

spises 

 De 3-6 årige kan forklare hvor mælken 

kommer fra 
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Det fysiske lærings- og børnemiljø: 
 

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

henblik på at optimere deres læring og generelle trivsel. 

Inde: For at få et godt børnemiljø/læringsmiljø skal der være mulighed for at indrette lokaler-

ne til forskellige projekter/temaforløb. Der skal være de optimale materialer tilgængelige til 

det pågældende tema. Legetøj, inventar og materialer skal afspejle naturen, så de indholds-

mæssige elementer i temaet er synlige og tilgængelige for børnene. Fx Bondegårdsdyr, plaka-

ter af planter, fagbøger, spirekasser, akvarium osv. 

Ude: Her handler det om at bruge naturen som læringsrum, samt at inddragenærmiljøet 

f.eks. Skov, mark, sø, strand og grønne områder.  

Der skal være mulighed for at styrke sanserne og motorikken, samt at udforske forskellige 

underlag og stimulere sanserne på forskellige måder: Fx Sten, jord, sand, græs, fliser, bark, 

bål, vand, bærbuske, planter og urter. Yderligere skal naturen bruges aktivt til motorisk ud-

foldelse/udfordring: Bakker til at løbe, trille, træer til at klatre i. Der skal være materialer til-

gængelige såsom: forstørrelsesglas, fiskenet, bøger, iPads med henblik på at optimere børne-

nes læring indenfor temaet. 

 

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

Det psykiske lærings- og børnemiljø handler om den daglige struktur og hvordan vi som pæ-

dagogisk personale møder børnene og gennem vores handlinger understøtter børnenes læring 

indenfor temaet.   

Som pædagogisk personale skal vi være gode rollemodeller. Det handler om, at vi er velforbe-

redte og opsøgende. Der skal være plads og tid til fordybelse i hverdagen. Det pædagogiske 

personale skal være anerkendende, og gå foran og tage initiativ til aktiviteter i og om natur 

og naturfænomener. Vi skal være tydelige voksne, som er opmærksomme på, at alle børn 

skal lære temaets læringsmål. Vi skal sikre alle børn et godt børnemiljø, hvor de trives, lærer 

og er inkluderet i børnegruppen.  

Det er vigtigt, at børnene har medindflydelse på aktiviteterne og at deres perspektiver ind-

drages i hverdagen, med henblik på at skabe et godt psykisk læringsmiljø.  Det pædagogiske 

personale skal mærke efter hvor børnene er, og den daglige struktur skal sikre, at der er mu-

lighed for og tid til at følge børnenes spor. 

Ud fra børneperspektivets inddragelse, skal det være spændende, sjove og udfordrende pæ-

dagogiske aktiviteter. Det pædagogiske personale planlægger aktiviteter så alle børn bliver 

inkluderet ud fra deres forskellige udviklingstrin og forudsætninger.  Ud fra børneperspektivet 

skal børnene være trygge og have tillid til det pædagogiske personale og den aktivitet, der 

skal foregå. Tryghed skaber de bedste forudsætninger for læring. 

 

Pædagogiske metoder: 
De pædagogiske metoder, der er særligt relevante for arbejdet med Natur og naturfænome-

ner, er: 

 Piktogrammer 

 Grønne spirer 

 Dialogisk læsning (med fokus på natur, miljø, vejr osv.) 

 Observation 

 Narrativ dokumentation 

 DGI (Leg og bevægelse) 

 

 

Mulige aktiviteter indenfor temaet: 
1. Bål 

2. Samle affald 

3. Så/plante 
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4. Observere dyreliv 

5. Observere træer over længere tid 

6. Vand/vandlege 

7. Kastanjedyr/bladkranse 

8. Samle materialer til juledekorationer 

9. Skovtur/omkringliggende miljø 

10. Dyrespor i skoven 

11. Myretuer 

12. DGI lege/sansebane/tal 

13. Terrarie 

14. Trolde/nisser af sten 

15. Bruge fantasien/se på skyernes former 

16. Forrådnelseseksperimenter 
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Sociale kompetencer 
Sociale kompetencer handler om at mestre en række sociale færdigheder, som er afgørende 

for at vi kan indgå i relationer og fællesskaber. 

Der er tale om social læring og evner til at knytte os til andre, for derigennem at udvikle sun-

de relationer og samspil med andre mennesker. 

Temaet handler yderligere om at føle og udvise empati for andre, samt tilsidesætte egne be-

hov i visse sammenhænge. Det handler om evnen til at samarbejde og justere sig i forhold til 

forskellige fællesskaber, samtidig med, at børnene mestrer at sætte grænser for sig selv og 

give udtryk for egne behov og følelser. 

Sociale kompetencer handler desuden om at respektere andre og deres forskelligheder, samt 

at besidde en viden om egen rolle og det ansvar man har for andre, sig selv og fællesskabet. 

Læringsmål: Tegn på læring: 
Børnene skal lære: 

 At samarbejde 

 At deltage og bidrage aktivt i leg og 

aktiviteter under fælles rammer/regler 

(sociale spilleregler i forskellige kon-

tekster) 

 At knytte og udvikle relationer 

 At udvise empati og drage omsorg for 

andre 

 At tage kontakt og initiativ til leg med 

andre 

 At give udtryk for egne følelser/behov 

og at lytte til, forstå andres budskaber 

og signaler 

 

Hvilke tegn på læring kan vi kigge efter? 

 At børnene regulerer deres adfærd ef-

ter situationen (Hilse, imitere de voks-

ne og hinanden, tie stille) 

 At kunne løse fælles opgaver. (Bord-

dækning, påklædning, leg, samlinger 

mm) 

 At komme med input, kunne lytte til 

andre, handle på kollektive beskeder, 

vente på tur, følge reglerne i fællesle-

ge og deltage i hverdagens aktiviteter.  

 Række hånden op, være stille, lytte, 

give plads og vente på ens egen tur i 

rækkefølgen 

 At have venner, tage og opnå kontakt 

til andre, vise glæde ved gensyn, for-

tælle om sine venner 

 Hente voksen for hjælp, trøste, løse 

konflikter, hjælpe, lytte 

 Trøste (puste, kramme mm) hjælpe, 

se hinanden 

 Har forskellige legerelationer, er fanta-

sifuld, henvender sig til andre børn 

 At kunne sige til og fra, udtrykke glæ-

de/sorg/arrigskab mm på et accepta-

belt niveau, justere sig i forhold til an-

dres reaktioner/udsagn 

Det fysiske lærings- og børnemiljø: 
Det fysiske lærings- og børnemiljø handler om de fysiske rammer, som børnene tilbydes med 

henblik på at optimere deres læring og trivsel. 

Vi skal skabe æstetiske læringsrum til inkluderende fællesskaber med plads til fordybelse, leg 

og aktiviteter i små og store grupper, inde som ude. 

Det er vigtigt at rummene er indrettet ud fra et børneperspektiv, hvor tingene er tilgængelige 

og inspirerer til sociale aktiviteter. Dette værende fx legetøj, køkkenting, børnemapper mm.  

Et vigtigt fokuspunkt for at skabe et udviklende børnemiljø er støjniveauet. Der skal være tid 

og plads til, også til fordybelse og stilleaktiviteter.   

Det psykiske lærings- og børnemiljø (Den faglige professionelle rolle): 
Det psykiske lærings- og børnemiljø omhandler de rammer, som det pædagogiske personale 

tilbyder børnene, og den tilgang de møder børnene med. 

Vi skal være opmærksomme, og både evne at gå foran, ved siden af og bagved barnet (følge 

børnenes spor). Vi skal inddrage børnenes spor og perspektiver i tilrettelæggelsen af hverda-
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gen, så de får mulighed for at indgå i relevant medbestemmelse. Vi skal sikre et godt og ud-

viklende lærings- og børnemiljø. 

Det indebærer, at vi er engagerede, fagligt kompetente og tydelige voksne, som guider, vej-

leder og inddrager børnene i hverdagens aktiviteter og beslutninger.  

Vi skal arbejde inkluderende, anerkendende og reflekterende, samt skabe trygge rammer, 

som opfordrer børnene til at tage egne initiativer til samarbejde og leg. 

Gennem faglig viden om børns sociale kompetencer og en fagligt funderet pædagogisk praksis 

skal vi skabe udviklende læringsrum, som understøtter børnenes sociale kompetencer i alle 

sammenhænge. 

Pædagogiske metoder: 
De pædagogiske metoder, der er særligt relevante for arbejdet med børnenes sproglige kom-

petencer er: 

 Ugeplaner, aktivitetsplaner, dagbog mm 

 LP 

 Forældresamtaler/samarbejde 

 Samarbejde med skolen 

 DGI (Leg og bevægelse) 

 Inklusionsvejleder i alle børnehuse 

 Observations- og udviklingsskemaer 

 Anerkendende pædagogik (ICDP) 

Derudover inddrages flerfagligt samarbejde efter behov: 

 BKC - Børnekonsulentcentret 

 Familiecentret 

 Sundhedsplejerske/psykolog m.fl. 

  
 Regellege (Fx Lille hund, stoledans, frugtsalat mm) 

 Samling 

 Sanglege 

 Rollelege 

 Dialogisk læsning 

 Ansvar for og inddragelse i praktiske gøremål 

 Leg 

 ”Trin for trin” 

 Samarbejdsøvelser 

 Dagligdagens aktiviteter (frokost osv.) 

 Fri for mobberi 
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Sprog 
Sproglig udvikling handler både om verbal og nonverbal kommunikation. Nonverbal kommu-

nikation er kropssprog og mimik, hvorimod verbal kommunikation er toneleje, tonefald og det 

talte sprog.  

Sproget er en forudsætning for, at man kan kommunikere med andre, og dermed et vigtigt 

redskab til at indgå i forskellige sociale fællesskaber, samt at være en aktiv deltager i sam-

fundet. Det handler om at udtrykke tanker, følelser og oplevelser, samt at evne at lytte til og 

forstå andre. Sproget bliver dermed afgørende for barnets alsidige personlige udvikling. 

Barnets sproglige kompetencer er ligeledes et redskab til opnåelse af ny viden og nye delta-

gelsesmuligheder. 

Læringsmål: Tegn på læring: 
Børnene skal lære: 

 
1. At anvende dialog til konfliktløs-

ning 

2. At udvikle sit ordforråd og be-

grebsforståelse  

3. At sætte ord på egne tanker, fø-

lelser, holdninger og behov og 

forstå andres 

4. At forstå og anvende de grund-

læggende principper for samtale 

(lytte, give plads og aflæse an-

dre) 

5. At få interesse for og benytte 

skriftsprog og matematiske fæ-

nomener (mængder, former, an-

tal, størrelser) 

6. At benytte forskellige kommuni-

kationsmidler (sang, IT/IPad) 

 

Hvilke tegn på læring kan vi kigge efter? 

1. At børnene kan anvende dialog til at indgå kom-
promis. Når børn mægler i hinandens konflikter, 
eller henter en voksen. 

2. Når barnet bruger nye ord i relevante sammen-
hæng. Når børnene viser genkendelighed. At bør-
nene er opmærksomme på, om vi er mange eller 
få. Højst eller lavest. Rund eller firkantet. Stor, lil-
le. Osv.  

3. At børnene sætter ord på de grundlæggende fø-
lelser vrede sorg glæde. At børnene justerer sig 
efter andres følelser/adfærd. At barnet justerer 
og handler på baggrund af andres verbale eller 
nonverbale signaler.  At barnet selv hjælper eller 
henter hjælp, hvis en kammerat er ked af det.  

4. At børnene fortæller forståeligt og sammenhæn-
gende om hændelser og oplevelser. At børnene 
kan indgå i dialoger. 

5. At børnene skribler ("legeskrivning"). At barnet 
viser nysgerrighed for bogstaver og skrift. At bør-
nene "læser" bøger. 

6. At børnene selv synger, anvender rim og remser. 
At børnene anvender fagter /babytegn. At børne-
ne tilegner sig viden ved brug af it. 

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

henblik på at optimere deres sproglige læring og generelle trivsel. 

For at børn kan udvikle deres sprog bedst muligt er det vigtigt at vi har fokus på: 

 At dele børn op i mindre grupper, så støj minimeres og vi får ro og rum til at arbejde 

inkluderende og med plads til fordybelse. Støj hindrer sprogtilegnelsen. 

 Vi skal være opmærksomme på at bruge støjdæmpende materialer i både daglige akti-

viteter samt i den fysiske indretning af børnehuset.  

 Der skal være mulighed for både vilde og stille lege så vi dermed skaber rum for med-

bestemmelse, så børn lærer at mærke efter egne behov.  

 Vi skal arbejde hen imod at vores indretning af børnehusene, giver et visuelt roligt ind-

tryk. Så hjernen har overskud til at koncentrerer sig om de væsentlige ting så som 

sprogtilegnelse.  

 Legetøj, indretning og materialer skal stimulere børnenes sproglige udvikling. Der skal 

være bøger i børnehøjde og spil, der understøtter ordforråd og begrebsforståelse. 

 Børnemiljøet skal indrettes ergonomisk korrekt i forhold til børnenes fysiske udvikling. 
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Det psykiske lærings- og børnemiljø 
Det psykiske lærings- og børnemiljø handler om den daglige struktur og hvordan vi som pæ-

dagogisk personale møder børnene og gennem vores handlinger understøtter børnenes sprog-

lige udvikling.   
 Vi skal sikre at alle børn føler sig set, hørt, anerkendt og respekteret. 

 Vi skal være tydelige rollemodeller for børnene. Eks. Voksne skal ikke snakke hen over 

hovedet på børn. 

 Der skal være mulighed for at indgå i dialog mellem både børn/børn og børn/voksne.  

 Vi skal stille åbne spørgsmål og være nysgerrige på børns fortællinger. 

 Vi skal være styrende i forhold til indhold og form. Vi skal, rent sprogligt, huske at gå 

foran, ved siden af og bagved barnet.  

 Vi skal have viden om børns sproglige udvikling. 

 Sæt ord på vores handlinger sammen med børn. 

 Opstil fælles tydelige regler for samtale Mindre grupper. (I hverdagen) Interne sproggrupper. 

 At følge barnet spor og understøtte det sprogligt. 

 Sprogligt skal vi gå foran, ved siden af, og bagved. 

Pædagogiske metoder: 
De pædagogiske metoder, der er særligt relevante for arbejdet med børnenes sproglige kompetencer er: 

 At understøtte sproget med billeder/piktogrammer 

 Tras (tidlig registrering af sprog) 

 Sprogpakken 

 Meditation (en konfliktløsningsmetode, der fordrer dialog) 

 LP (læring og pædagogisk analyse) 
Derudover inddrages flerfaglige indsatser efter behov: 

 BKC - børnekonsulent center(talepædagoger, fysioterapeuter, psykolog mm.) 

 KF – konsultativt forum 

 TUF – tværfagligt udviklingsforum 

 Familie Centret 

Mulige aktiviteter indenfor temaet: 

 Dialogisk læsning 

 Rim og remser 

 Sanglege 

 Rytmik og bevægelseslege 

 Spil 

 Tegning – ”vrøvle skriv” 

 Ture hvor vi taler om det vi ser 

 Kims leg 

 Mundmotoriske lege 

 Sprogkufferter 

 iPad-spil om sprog 

 Billedlotteri 

 Vendespil 

 Lydskelnende lege  
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Krop og bevægelse 
Temaet krop og bevægelse handler om at udforske, forstå og mestre kroppens muligheder og funktioner, 
samt dens begrænsninger. 
Børn skal mærke glæden ved og lysten til at bevæge kroppen og acceptere og forstå sammenhængen 
mellem krop, bevægelse og velvære. 
Det handler derfor om børnenes muligheder for at udvikle kropsbevidsthed, samt lære fin- og grov 
motoriske færdigheder og udforske sanserne. 
Ved at være fysisk aktiv styrkes barnets fin- og grov motorik, muskelstyrke, udholdenhed, bevægelighed og 
kropsbevidsthed. Derigennem udvikles barnets selvhjulpenhed og selvstændighed. 
Gennem brug af alle sanser tilegner børnene sig viden om deres fysiske, kulturelle og sociale omverden. 
Færdigheder og vaner udvikles ved at udforske kroppens muligheder og begrænsninger, både gennem 
fysisk og sanselig udfoldelse. Større indsigt i og viden om kroppens funktioner og hvad der er sundt og giver 
velvære, giver værdi og tryghed ved egen krop. Det handler om at få en større forståelse om sund/usund 
kost, god hygiejne og hvilken betydning det har for kroppen. 
Et sundt liv omhandler mere end blot kroppens fysiske tilstand. Det handler også om psykisk sundhed; at 
trives og have et godt selvværd og en god selvtillid.   

Læringsmål: Tegn på læring: 
Børnene skal lære: 

1. Deres krop at kende 

2. Glæden ved at bruge sin 

krop/bevæge sig 

3. Om sunde/usunde kostvaner 

og livsstil 

4. Finmotoriske færdigheder 

5. Grovmotoriske færdigheder 

6. At være selvhjulpne 

7. At bruge sanserene til at tileg-

ne sig verden 

8. Om hygiejne, og at forvalte sig 

selv hygiejnisk i praksis 

 

Hvilke tegn på læring kan vi kigge efter? 

1. Børnene har viden om dem selv og kroppens 

funktioner. Knogler, muskler, hårfarve, styrke, 

maven knurre når jeg er sulten. 

2. Børnene udviser lyst til selv at lege og på eget 

initiativ igangsætte og videreudvikle aktivite-

ter. Børnene tager initiativ, igangsætter og vi-

dereudvikler aktiviteter. 

3. Børnene har viden om hvad der er sundt og 

usundt.  

4. Børnene bruger deres hænder og finger som 

redskab. mestre pincet grebet- tager rosiner, 

madder, tager koppen og perler, tegner, klip-

per, fingermaling, knapper eller lyner tøjet,  

5. Børnene bruger sin krop til at bevæge sig 

med. (Kravler, går, trækker, skubber, hopper, 

løber, slå kolbøtter, kravler i træer, griber 

6. Børnene tager selv tøj af og på, sætter mad-

kasse på plads, kravler selv op og ned når de 

skal skiftes, rydder op efter sig. Hjælpe når 

man tager sko på, løfte arme når trøjen skal 

på. 

7. Børnene lærer deres krop at kende gennem 

sanserne, føle, hører, lugte, se, balance. Tryg-

ge ved berøring. 

8. Børnene kender forskel at være ren og be-

skidt, vasker hænder og mund, fornemmelse 

for at de er beskidte, gør opmærksom på egne 

behov- bleskift, pudse næse. 

  

 

 

Det fysiske lærings- og børnemiljø: 
Det fysiske lærings- og børnemiljø handler om de fysiske rammer, som tilbydes børnene med 
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henblik på at optimere deres læring og generelle trivsel. 

Lærings miljøet inde og ude skal indrettes, så børnene udvikler deres motoriske færdigheder 

optimalt.  

Både inde- og uderummet skal indbyde til fysisk udfoldelse for børn i alle aldre og udviklings-

trin. I uderummet er der mulighed for støjende, pladskrævende og fysisk udfordrende aktivi-

teter, hvorimod inderummet lægger op til aktiviteter med lavere støjniveau og mere rolige 

motoriske aktiviteter.  

Derudover kan der med fordel indrettes særlige rum, hvor motorisk udfoldelse er i fokus.  

 

Men man skal ikke lade sig begrænse, men se muligheder i indretningen og bruge den.  

  

Legetøj, materialevalg og inventar skal give mulighed for fysisk udfoldelse, så det er med til 

at styrke både de grov- og fin motoriske færdigheder.  Børnene skal gennem indretningen af 

læringsmiljøet inspireres til på eget initiativ at gøre brug af eller opfordre til brug at lege-

tøj/materialer, som kan udvikle deres motoriske færdigheder.  

Læringsmiljøet skal indrettes æstetisk, så det styrker børnenes sanseindtryk. 

Læringsmiljøet skal give børnene mulighed for at krave, hoppe, løbe, klatre, cykle, rutsje, 

tumle, gyng, snurre, kaste og gribe osv.  

Læringsmiljøet skal være inkluderende og børnemiljøet skal indrettes ergonomisk og alders-

svarende. 

Det psykiske lærings- og børnemiljø (Den faglige professionelle rolle): 
Det psykiske lærings- og børnemiljø handler om den daglige struktur og hvordan vi som pæ-

dagogisk personale møder børnene og gennem vores handlinger understøtter børnenes læring 

indenfor temaet.   
Det pædagogiske personale skal udvise engagement og glæde ved at bevæge sig, samt være 

gode rollemodeller, der understøtter et godt psykisk læringsmiljø. Når børnene bruger krop-

pen og lærer om motion, sundhed og hygiejne, øges det enkelte barns trivsel og velvære. 

Kropslig læring er generelt en central læringsmetode for aldersgruppen. 

Børn der inddrages i hverdagen og mødes af anerkendende voksne, lærer bedst og udvikler 

dermed en positiv tilgang til at bevæge sig og bruge sanserne. 

De voksne skal have viden om kroppens funktioner, sund kost, ernæring, hygiejne, samt 

børns motoriske udvikling. Aktive og deltagende voksne skal understøtte børnenes motoriske 

udvikling og sørge for at alle børn inkluderes i fællesskabet, i enten større eller mindre grup-

per. Alle børn har de samme læringsmål, men metoderne skal tilpasses det enkelte barn. Der 

kan laves mindre grupper, og børn kan have brug for en voksen ved sin side. 

Når barnet af egen lyst finder på spontane lege, er det vigtigt at de inkluderende voksne føl-

ger barnets spor og generelt inddrager børnenes perspektiver i tilrettelæggelsen af hverda-

gen. 

Vi skal opmuntre børnene til at mestre det at kunne selv.  

Pædagogiske metoder: 
De pædagogiske metoder, der er særligt relevante for arbejdet med Krop og bevægelse, er: 
DGI certificering (Leg og bevægelse) 

Derudover inddrages flerfagligt samarbejde efter behov, fx motorisk konsulent, TUF Tværfag-

ligt udviklingsforum, KUF (Konsultativt udviklingsforum). 

Mulige aktiviteter indenfor temaet: 
 Cykle  

 Tegne, klippe, klistre, male, ler 

 Motorikbane  

 Sansegynge 

 Hængekøje 

  Slak-line/tov/reb til balance gang  

 Faldskærm 

 Håndvask 

 Blindsmagning 
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 Bakker til at trille/løbe/gå/kælke ned af  

 Følekasser  

 Sund/usund kost plancher 

 Sund kost på bål 

 Massage  

 Kæmpe bold  

 Stylter  

 Bold leg  

 Tøj stafet  
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