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

Om skabelonen

Denne skabelon henvender sig til jer, som er ledere
og pædagogisk personale i dagtilbud. Formålet
med skabelonen er at inspirere og understøtte udarbejdelsen af jeres lokale pædagogiske læreplan.
Den grundlæggende ramme for udarbejdelsen af
den pædagogiske læreplan er dagtilbudsloven med
tilhørende bekendtgørelse, der er omsat i Børne- og
Socialministeriets publikation Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, 2018. Det er
hensigten, at I skal bruge publikationen, når I arbejder med skabelonen.
Skabelonen indeholder alle de lovmæssige krav til
at udarbejde den pædagogiske læreplan. Samtidig
understøtter skabelonen jeres overvejelser vedrørende den løbende dokumentation og evaluering
af arbejdet med den pædagogiske læreplan.
Den pædagogiske læreplan udgør rammen og den
fælles retning for det pædagogiske arbejde med
børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse, hvor
legen er grundlæggende, og børneperspektivet er
tydeligt. Jeres konkrete læreplan giver jer en ramme
til at arbejde systematisk med at planlægge, følge
op på og videreudvikle kvaliteten i det pædagogiske
læringsmiljø i jeres dagtilbud i forhold til jeres
børnegruppe.

Den styrkede pædagogiske læreplan,
Rammer og indhold

Brug af skabelonen
Når I udfylder skabelonen, skal I klikke på skrivefeltet. I kan fremhæve tekster og indsætte billeder.
I kan slette denne side ved at markere teksten og
billedet og trykke delete. I kan også slette den sidste
side, hvis I ønsker det.

Inden for de krav, der følger af dagtilbudsloven, er
det op til jer at beslutte, hvordan I konkret vil arbejde
med den pædagogiske læreplan. Jeres læreplan
skal være et dynamisk og meningsfuldt dokument,
som peger fremad, og som I kan bruge aktivt i den
løbende udvikling af den pædagogiske kvalitet og
jeres pædagogiske praksis.
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Ramme for udarbejdelse af den pædagogiske
læreplan

Den pædagogiske læreplan udarbejdes med udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag samt
de seks læreplanstemaer og de tilhørende pædagogiske mål for sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og børns læring.
Rammen for at udarbejde den pædagogiske
læreplan er dagtilbudsloven og dens overordnede
formålsbestemmelse samt den tilhørende bekendtgørelse. Loven og bekendtgørelsen er udfoldet i

publikationen Den styrkede pædagogiske læreplan,
Rammer og indhold. Publikationen samler og formidler alle relevante krav til arbejdet med den pædagogiske læreplan og er dermed en forudsætning for at
udarbejde den pædagogiske læreplan. Derfor henvises der gennem skabelonen løbende til publikationen. På sidste side i skabelonen er der yderligere
information om relevante inspirationsmaterialer.
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Hvem er vi?

Her beskriver vi kort vores stamoplysninger, pædagogiske profil og lokale forhold. Det kan for eksempel
være børnegruppens sammensætning og forskellige forudsætninger, de fysiske rammer, geografisk
placering og andre ting, der har betydning for vores pædagogiske arbejde.

Sindal Privatskole og Børnehus er en privat ejet integreret institution som er
placeret ude på landet. Vi har plads til 40 børn i alderen 0-6 år. I vores hus vil
I ud over de 0 - 6-årige også møde vores skolefritidsordning.
Vi ønsker at tilbyde forældre og børn muligheden for en mindre institution
med hjertevarme og de fordele en mindre institution ellers kan give.
Vi vil være den lille trygge institution, hvor der er nok varme hænder og en
masse glæde i hverdagen. Hos os skal man være sikker på at møde
engagerede og glade voksne hver dag. Udvikling gennem trivsel gælder i alle
aldre og hos os er trygheden i højsædet. Det er trygt at alle kender alle og at
overgangene i børnenes liv bliver glidende.
Barnet kan gå fra vuggestue til børnehave og videre i skolefritidsordning samt
skole i sit kendte miljø. Her har vi mulighed for at lave glidende overgange så
skiftet og omvæltning ikke bliver for stor.
Vi vil skabe traditioner og aktiviteter på tværs af Børnehus og Skolen, så alle
får et nært kendskab til hinanden.
Skolen og Børnehuset vil arbejde tæt sammen. Vi vil udarbejdet et fælles
årshjul. I praksis vil forældre mærke at personalet samarbejder og koordinerer i forhold til at arrangementer og traditioner.
Forældre kan aflevere og hente samme sted hvilket giver lidt ekstra tid i hverdagen.
Børnehuset vil få mulighed for at benytte skoles faglokaler, og det betyder at
vi så også har en gymnastiksal, skolekøkken, sløjdlokale og musiklokale.
Sindal Privatskole og Børnehus bygger på en tryg og omsorgsfuld dagligdag i
et støttende og udviklende miljø. Børnene mødes af fagligt kompetente og
reflekterende voksne.
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Det er en stor værdi for Børnehuset at kunne tilbyde børn og voksne et
stressfrit og hjertevarmt miljø, dette vil vi blandt andet opnå gennem vores
gode normering.
Sindal Privatskole og Børnehus er en institution der ligger på landet i et skønt
naturområde. Det giver os en helt unik mulighed for at inddrage naturen og
vores fantastiske udeareal i temaerne og i hverdagen.
Vi vil gennem vores hverdag arbejde med de styrkede pædagogiske læreplaner ved at bruge naturen og bevægelse til at udtrykke os og sætte vores krop
i centrum. Bevægelse og sanser er alfa og omega for barnets udvikling og vi
har heldigvis de skønneste omgivelser med masser af spændende muligheder for projekter med motorik og sanser i fokus.
Børn med alsidige motoriske færdigheder opbygger et godt selvværd og indgår lettere i sociale sammenhæng. Gennem fysisk aktivitet støttes udviklingen af både sprog, sanser, begreber, fantasi, kreativitet og kommunikation.
Alsidigheden gør børnene klar til livets mange udfordringer.
Alle aldre har sin egen værdi og det vil vi have meget fokus på. Det handler
ikke hele tiden om at være klar til næste ryk, men i høj grad om at få lov at
være lige der hvor man er og blive set der.
Legen kommer til at være meget afgørende i Børnehuset. Vi vil skabe de
bedste rammer for at legen kan udfolde sig og vi har alle muligheder.
Vi ønsker i samarbejde med barnets forældre at arbejde for at barnet udvikler
sig til et selvstændigt og aktivt menneske, som kan indgå i socialt samspil
med andre og derved skabe sig en god og tryg tilværelse.
Vi vil gerne at vores Børnehus bliver et sted hvor lokalbefolkningen får lyst til
at kigge forbi til en snak eller en kop kaffe. Vi ønsker et godt samarbejde med
sundhedsplejersken og vi tilbyder forældre på barsel at de kan mødes i vores
hus.
Sindal Privat Skole og Børnehus vil være et sundt og levende læringsmiljø,
hvor børn trives og udvikles i trygge og udfordrende rammer.
Vi vil være en rummelig institution med et forpligtende fællesskab for børn og
voksne bygget på tillid, respekt og ansvar for hinanden.
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Pædagogisk grundlag

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

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

▪

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

▪

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

▪

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

▪

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

▪

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

▪

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

▪

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

▪

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

”Loven fastsætter, at alle elementer i det fælles pædagogiske grundlag skal være udgangspunkt
for arbejdet med den pædagogiske læreplan og dermed det pædagogiske arbejde med børns
læring i dagtilbud.”
”Nogle elementer i form af fx børnesynet skal altid være til stede i det pædagogiske læringsmiljø,
mens andre elementer som fx arbejdet med at skabe en god overgang til børnehaveklassen kan
være mere til stede i nogle sammenhænge end andre.”
Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 14
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Børnesyn, Dannelse og børneperspektiv,
Leg, Læring og Børnefællesskaber
Først forholder I jer til de fem elementer:
▪

Børnesyn

▪

Dannelse og børneperspektiv

▪

Leg

▪

Læring

▪

Børnefællesskaber.

I kan beskrive elementerne samlet eller hver for sig.
De øvrige elementer i det pædagogiske grundlag skal ifølge loven fremgå særskilt af den
pædagogiske læreplan. Disse elementer forholder I jer til lidt senere.
Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 15

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

Børnesyn:
For os er det vigtigt, at alle børn føler sig velkommen at de bliver set og
mødt. Vi vil gerne skabe plads, tid og ro til at være barn.
Her bliver man mødt af tillidsskabende voksne med omsorg og nærvær.
Børn og forældre bliver hver dag mødt med et godmorgen og efterfulgt af
barnets navn. Vi vil spørge ind til hvordan barnet har det, og om hvad barnet
har oplevet. Vi justerer dagen følelsesmæssigt efter barnet og er opmærksomme på hvor barnet er lige nu. Det kan f.eks. være ved at tilbyde ro og en
voksen at sidde hos eller at hjælpe med at sætte en leg i gang. Det gør vi
fordi vi ved at vi er forskellige og har forskellige behov. Vi vil bestræbe os på
at tage udgangspunkt i barnets oplevelser og spor.
Vi ser hvert barn som et unikt og individuelt væsen med sociale, motoriske,
intellektuelle og følelsesmæssige kompetencer og behov. Børn er ikke ens
og udvikler sig heller ikke ens og i samme tempo. Vi vil gerne skabe rum,
plads og læringsmiljøer, hvor vi kan tage udgangspunkt i hvert enkelt barn.
I det daglige vil vi vise børnene at vi stoler på at de kan. Barnets vil f.eks. blive opfordret til selv at kravle op på puslebordet i vuggestuen. De voksne vil
signalere troen på at barnet nok skal lykkes. Vi vil anerkende og rose ny læring. Vi vil respektere barnets følelser og hjælpe barnet med at få sat ord på
dem.
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Dannelse og børneperspektiv:
Fra starten af vuggestuetiden vil vi arbejde med at børns selvhjulpenhed.
Efterhånden som børnene bliver mere og mere selvhjulpne øger de deres
selvtillid og selvværd. Oplevelsen af at man kan selv er stærkt motiverende
for at forsætte med at lære nyt. Vi øver børnene i selv at tage deres tøj af og
på. Både når de skal sove og når de står op. Det samme gør sig gældende
når vi skal ud af huset.
Vi tager på ture ud af huset og oplever forskellige kultur og naturfænomener.
Vi er på gåture med de store og små. Til de der lige har lært at gå, har vi
klapvogne med, så de kan udfordres indtil de bliver trætte og kan komme op
og sidde, når de har brug for det. Vi undgår så vidt muligt at bære på børnene, men i stedet at være i børnehøjde.
Når vi spiser, hjælper de største børn med at hente madvognen og dække
bord. De øser selv mad op på deres tallerken og vand i deres glas, og de
spiser selv med deres bestik. (Dog ikke i CORONA tiden) Når de har spist,
hjælper de med at tage af bordet, sætte service på madvognen eller direkte i
køkkenet igen.
I puslerummet er børnene med til at hente deres bleer. De lærer at vaske
deres hænder og sidde på toilet, og opfordres til deltagelse i alt hvad de er i
stand til. Vi har fokus på at hver gang vi gør ting for børnene, er der risiko for
at vi fratager dem muligheden for at lære tingene selv.
Barnes dannelsesproces er i gang hele dagen. Der opstår mange situationer
i det sociale fællesskab, hvor barnet skal træffe beslutninger om, hvad der er
rigtigt og forkert. Barnets dannelsesudvikling foregår i alle de daglige gøremål, som f.eks. afleveringssituationer, spisesituationer, i den frie leg og under planlagt aktiviteter. Selv i det at tage tøj på i garderoben og vaske finger.
Ved at deltage aktivt, prøve sig selv af og få respons i samspillet med andre
danner barnet et billede afsig selv. Hvem er jeg? Hvem er jeg alene? Hvem
er jeg sammen med andre?
Vi vil støtte barnet i medbestemmelse. Barnet vil blive hørt og give valgmuligheder i store og små grupper. Når vi er ude i det offentlige rum, vil vi guide
og støtte dem i hvordan man agerer i det offentlige rum. Barnet spejler sig i
de voksnes handlinger og vi vil hjælpe barnet til at lære hvordan man regulerer sig og hvordan man er sammen med andre mennesker.
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Legen:
Vi vil skabe rum og plads til børnenes spontane og selvorganiserede leg.
Modsat vil vi også voksenstyre og rammesætte lege og aktiviteter.
Vi vil understøtte det enkelte barn i legen ved at iagttage børnenes leg og
være opmærksom på barnets trivsel i legen. Legen har værdi i sig selv og
skal være en gennemgående del af dagtilbuddet. (Den styrkende pædagogiske læreplan – Rammer og indhold, s. 18)
Barnet lærer gennem legen og legen fremmer deres fantasi og nysgerrighed.
Legen er med til at udvikle deres sociale kompetencer, selvværd og identitet.
Vi vil bruge legen til at observere hvad børnene er optaget af og til at sætte
nye lege i gang som kan udvikle og udfordre børnene.
Vi vil skabe rum for forskellige typer af leg f.eks. rollelege, vilde lege, stille
lege, ude lege og inde lege. Vi vil forsøge at inspirere børnene til lege hvor
de bruger deres krop. Vi vil give børnene mulighed for at lege uforstyrret.
Læring:
Hos os vil der være læring gennem hele dagen, det vil være et stort læringsrum sammen med voksne og andre børn. Lige fra læringen i at kunne sige
farvel om morgenen og til at der hvor legen skal afsluttes, når man skal hentes om eftermiddagen.
De voksne her er bevidste om at der er læring i alt og derfor inddrages barnet i alle de daglige rutiner som f.eks. måltider, garderoben og oprydning. Vi
vil lære ved at øve os, få erfaringer og som voksen vil vi lade barnet vide, at
det er okay at fejle.
Vi vil bestræbe os på at indrette det pædagogiske læringsmiljø, så legetøjet
er i børnehøjde, og rummene er indrettet så børnene har mulighed for at
bruge kroppen så meget som muligt.
Børnefællesskaber:
Vi arbejder med at børnene får en oplevelse af at være en del af et fællesskab. Det at man betyder noget for andre og andre betyder noget for en selv
er vigtigt i forhold til at udvikle sig og skab venskaber på tværs af alder, køn
og kultur. Vi vil være med til at forbygge mobning.
Om morgenen møder børnene ind i vores fælles rum, så de får kendskab til
hinanden og mulighed for at lege og skabe venskaber på tværs. Ligeledes
for de voksne bredere kendskab til alle børnene.
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Vi vil som voksne være opmærksomme på om der er relationer på tværs af
stuerne som der skal tages udgangspunkt i når vi laver mindre grupper.

Pædagogisk læringsmiljø
”Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan det enkelte
dagtilbud hele dagen etablerer et pædagogisk læringsmiljø, der med leg,
planlagte vokseninitierede aktiviteter, spontane aktiviteter, børneinitierede aktiviteter samt daglige rutiner giver børnene mulighed for at trives,
lære, udvikle sig og dannes.
Det pædagogiske læringsmiljø skal tilrettelægges, så det inddrager hensynet til børnenes perspektiv og deltagelse, børnefællesskabet, børnegruppens sammensætning og børnenes forskellige forudsætninger.”
Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 22-23

Hvordan skaber vi hele dagen et pædagogisk læringsmiljø, der giver alle børn mulighed for
at trives, lære, udvikle sig og dannes?

I vores Børnehus ønsker vi at skabe et fleksible og varierende læringsmiljø,
som kan justeres i forhold til børnegrupperne i huset.
Vi vil bestræbe os på at der er tid og rum for at der er læring i dagligdagens
rutiner som f.eks. borddækning, toiletbesøg og i garderoben. I garderoben
giver vi børnene god tid til at øve sig i selv at tage tøj af og på, hvor de voksne guider og støtter.
Vi vil forsøge at indrette huset så det indbyder børnene til at bevæge og bruge kroppen.
Derudover vil vi benytte os af at vi ligger på sammen grund som Sindal Privatskole, her har vi mulighed for at skabe nogle miljøskift som kan være med
til at inspirerer børnene til nye lege, give fornyet og nye udfordringer, som
f.eks. gymnastiksalen, biblioteket og på besøg i klasserne.
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Samarbejde med forældre om børns læring
”Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan dagtilbuddet
samarbejder med forældrene om børns læring.”
Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 24-25

Hvordan samarbejder vi med forældrene om barnets og børnegruppens trivsel og læring?

I Sindal Privatskoles Børnehus ønsker vi et godt, trygt og fagligt højt forældresamarbejde. Vi ved at det er forældrene der kender deres børn alle
bedst. Så det er vigtigt for os at have en nær og tæt kontakt med forældrene.
Vi bygger her fundamentet til samarbejdet med forældrene gennem hele deres tid i børnehuset og skolen.
Derfor vil vi have en daglig dialog med forældrene omkring barnets trivsel og
udvikling. Den dialog er vigtig fordi den medvirker til at forældrene kan føle
sig trygge ved os og får tillid til os. Samtidig får vi som pædagogisk personale og forældrene et indblik i hvor barnet er her og nu.
Vi vil holde opstartssamtaler, udviklingsmøder (for forældre til børn der har
nogle særlige udfordringer), årligt fyraftensmøde, julemarkedet, generalforsamling, bedsteforældre dag, facebookside, forældrebestyrelsesmøder, forældrerådsmøde.

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

Vi vil være opmærksomme på at børn i periodevis kan være i udsatte positioner, det kan være grundet dødsfald i nærmest familie, skilsmisse og andre
hjemlige forhold. I den forbindelse mener vi, at det et vigtigt med et udvidet
forældresamarbejde. Så vi skaber de bedste muligheder for at barnet har
mulighed for at vælge til og fra. Samt det vil giver os de bedste muligheder
for at støtte og guide børnene.

Sammenhæng til børnehaveklassen
”Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan der i børnenes
sidste år i dagtilbuddet tilrettelægges et pædagogisk læringsmiljø, der
skaber sammenhæng til børnehaveklassen.”
Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 27

Hvordan tilrettelægger vi vores pædagogiske læringsmiljø for de ældste børn, så det
skaber sammenhæng til børnehaveklassen? (Dette spørgsmål gælder kun dagtilbud med
børn i den relevante aldersgruppe.)

I Sindal Privatskoles og Børnehus er en af vores opgaver, i samarbejde med
forældrene, at hjælpe barnet til selvstændighed og selvhjulpen hed, der gør
barnet robust til skolelivet.
Vi arbejder i Børnehuset og Privatskolen med at skabe en sammenhæng en
rød tråd for barnet.
Fra barnet har været på besøg med mor/far under barslen og starter i vuggestuen til det starter i skole og til sidste går ud af skolen. Vi har stor fokus
på at overgangene bliver gode: hjem til vuggestue, vuggestue til børnehave,
børnehave til skole/sfo.
De ældste børnehavebørn bliver stille og roligt præsenteret for vores SFO da
de er i det samme hus. De kommer oftere og oftere på besøg i SFOén. Dette
foregår mest i det sidste halvår de er i børnehaven. Vi får løbende små besøg af skolens børnehaveklasselære. De børn der skal starte i skole, bliver
inviteret over på skolen i uge 7 hvor de skal prøve at gå i skole.
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Øvrige krav til indholdet i den pædagogiske
læreplan

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

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

Sindal Privatskole og Børnehus er beliggende ude på landet ved en lille by
Hørmested tæt ved Sindal. Det giver os nogle fantastiske muligheder for at
inddrage naturen, mark og eng. Hørmested byder på kirke, anlæg med sø,
traktor og boligbutik samt en fin legeplads med shelter og bålplads.
Vi vil benytte os af ”Martinus´s gave” Hørmested anlægget og byens legeplads. Vi er i kontakte med præsten i Hørmested som sammen med skoletjenesten vil tænke os ind når de har noget spændende på deres program.
Vi har aftalt at vuggestuen og børnehaven skal besøge kirken, så børnene
kan mærke rummet. Derudover er skolegruppen i øjeblikket tilknyttet et pilotprojekt hvor de lære en del om folkekirkens traditioner.
Børnehuset ligger på Sindal Privatskoles område. Så her har vi rig mulighed
for at benytte faglokaler som gymnastiksal, sløjt lokale, musik og hjemkundskabs lokale.
På skolen ligger Lokalhistorisk musserun som vi ofte går på opdagelse en i.
Vi ser på, rører ved og taler om hvad man bruget de forskellige ting til i gamle dage.
Sindal Privatskole og Børnehus har en bus der giver os mulighed for at
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komme på ture ind til Sindal, Hjørring og Frederikshavn og benytte bibliotekerne, naturlegepladser, strandtur osv.

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

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

I Sindal Privatskole og Børnehus ønsker vi at det fysiske, psykiske og æstetiske børn miljø. Skal indbyde til motivation, udforskning, inspiration og kreativitet hos barnet. Vi mener at, det er betydningsfulde miljøer, der skal i spil
hele tiden i forhold til børnegruppens skiftende sammensætning og behov. Vi
ønsker at skabe et Børnehus som i børneperspektiv er et fedt sted at være,
hvor børnene føler det er deres sted, at de har medindflydelse i hverdagen
og hvor de har en plads i fællesskabet.
Børnehuset er en integreret, privat institution som fysisk ligger lige ved siden
af Sindal Privatskole. Vi har skolegården og legepladsen imellem de to bygninger. Vi har fælles parkeringsplads.
I Børnehuset har vi valgt at have fokus på de nære hverdagsting. Gøre huset
til en hjemlig og indbydende institution. Vi tilstræber os på at få alle rum indrettet så de har mere end én funktion. Således at de f.eks. kan benyttes af
flere aldersgrupper.
Vi vil have fokus på de daglige rutiner og forudsigelighed. Det har stor betydning for et vuggestue- og børnehavebarn at de ved hvad de skal. At de
føler sig betydningsfulde. Derved udvikler de sig og opbygger selvtillid og
selvværd.
Vi vil fra børnene starter i vuggestuen lære dem om sympati, empati og an15

erkende deres egne og andres følelser. Vi vil lære børne at sætte ord på deres følelser, så de med tiden opnår en bevidsthed om egne følelser og sætte
ord på andres følelser. En god selvfølelse og forståelse af egne følelser er
med til at udvikle medfølelsen og indføling. Barnet udvikler dermed dets evne til at danne relationer med de voksne og andre børn på stuen. Vi vil se,
høre og kramme børnene den omsorg og tryghed som er helt essentielt for
barnets sunde udvikling.
Som tilknytningspersoner for vuggestuebarnet er vi bevidste om vigtigheden
af at have en udpræget evne til at se, forstå og tolke på barnets signaler, og
reagere sensitivt på det. Vi er med til at forme de gode samspils- og tilknytningsmønster, som grundlægges i barnets udvikler første tre leveår.
Som vi har nævnt tidligere, har vi fokus på hverdagstingene som at sætte på
bordet, tagetøj på og af, det vil børne blive inddraget i og tilpasset deres alder. Så de får en fællesskabsfølelse og føler de er vigtig og betydningsfuld i
børnemiljøet.
I vuggestuen og børnehaven arbejder vi anerkendende i vores relationer
med børnene. Vi ser og hører på barnets egne præmisser, det indebære at
vi viser indlevelse, accept og afgrænsning, at vi interagerer sensitivt også
når barnet gør noget vi ikke vil have, eller ikke kan lide, og så er vi altid autentiske. Vi ved at når vi møder barnet anerkendende, så støttes barnets
selvdannelse og udviklingen af en sund selv følelse. Vi giver hermed barnet
mulighed for at blive klogere på sig selv og sin omverden. Det giver barnet
mod til at skabe sig selv og udfolde sit liv sammen med andre. Der er sammenhæng mellem de voksnes mentaliserings evne og evnen til at skabe en
tryg tilknytning for barnet. Det er af afgørende betydning for barnets psykiske
trivsel, for dets læring og sociale udvikling, at barnet får hjælp og støtte til at
forstå sine egne følelser. De mindste børn mangler ord for de følelser de har,
vi er altid opmærksomme på barnet så vi kan hjælpe barnet gennem den følelser det nu engang måtte være.
Vi ved som professionelle at vores rolle hele tiden er i fokus, og at det er vigtigt at vi hele tiden reflekterer over egne handlinger, integrering og positionering i forhold til barnet, fordi der altid skal være fokus på det hele barn, altså
krop, hjerne og følelse, og der skal være nærvær altid!
Vi ønsker at være ude hver dag hele året rundt og vi prioriterer vores ude
rum meget højt, da vi har en helt fantastisk naturgrund hvor der er plads til
store armbevægelser, har bruges arealerne til leg, øvelse af motoriske færdigheder, styrkelse af fantasien og fællesskabet.
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De seks læreplanstemaer

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

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

Pædagogiske mål for læreplanstemaet:
1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udfolder, udforsker og erfarer sig selv
og hinanden på både kendte og nye måder og får tillid til egne potentialer. Dette skal ske på tværs af
blandt andet alder, køn samt social og kulturel baggrund.
2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte samspil og tilknytning mellem børn og det pædagogiske personale og børn imellem. Det skal være præget af omsorg, tryghed og nysgerrighed, så alle
børn udvikler engagement, livsduelighed, gåpåmod og kompetencer til deltagelse i fællesskaber.
Dette gælder også i situationer, der kræver fordybelse, vedholdenhed og prioritering.

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø børnenes alsidige personlige
udvikling?
Herunder, hvordan vores pædagogiske læringsmiljø:
▪ Understøtter de to pædagogiske mål for temaet Alsidig personlig udvikling
▪ Tager udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag
▪ Ses i samspil med de øvrige læreplanstemaer.
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Alle børn er forskellige og alle er unikke.
I vuggestuen:
I vores vuggestue ønsker vi at møde barnet med anerkende og ligeværd.
Det vil vi gøre vi med nærværende, medlevende og omsorgsfulde voksne.
Igennem en tryg og relation til de voksne, skal barnet have mulighed for at
opleve sig selv som set og hørt, som særlig værdsat og betydningsfuld i fællesskabet, for derigennem at udvikle et positivt selvværd.
Da vi er et lille sted med få børn, vil der i høj grad være mulighed for at skabe et trygt og forudsigeligt læringsmiljø hvor der er plads til at se det enkelte
individ. Vi vil arbejde med små børnegrupper, hvilket øger muligheden for
nærvær og fordybelse.
I vuggestuen er målet at barnet udvikler selvværd, robusthed og livsduelighed og at barnet oplever at være værdig deltager og medskaber af fællesskabet.
Vores største opgave som pædagogiske personale er at støtte og guide
børnene med udgangspunkt i det enkelte barns kompetencer. Vi tilpasser de
daglige udfordringer til det enkelte barn og barnet oplever følelsen af at kunne selv.
Vi vil I vuggestuen støtte barnet i at blive selvhjulpne, og skabe rammer og
forudsætninger der understøtter barnet lyst til at blive udfordret.

I børnehaven:
I vores børnehave ønsker vi at bygge videre fra vuggestuens læring. I børnenes personlige udvikling spiller tillid, tryghed og tilknytning en afgørende
rolle. Muligheden for at møde trygge relationer og stabile omsorgspersoner
som de kan spejle sig i er essentielle for en god udvikling.
Vi vil i børnehaven skabe rammer hvor der er mulighed for at udforske sig
selv, de andre og omverden. Vi vil skabe en tryg og inspirerende hverdag
hvor barnet oplever at det hører til i et positive, anerkendende og forpligten-
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de fællesskaber.
Her har barnet mulighed for at øve sig i at sige til og fra, tackle forskellige
situationer og følelser, håndtere konflikter, håndtere forskelligheder, forhandle i lege, ændre retning, indgå i venskaber, konkurrerer, gå på kompromis,
blive glad for noget, blive ked af det. Heri ligger potentialet for at blive et alsidigt og robust og forandringsparat menneske, der kan indleve sig i andre,
tage initiativ, handle selvstændigt og udvikle sin egen personlige integritet.

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

Pædagogiske mål for læreplanstemaet:
1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn trives og indgår i sociale fællesskaber,
og at alle børn udvikler empati og relationer.
2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte fællesskaber, hvor forskellighed ses som en ressource, og som bidrager til demokratisk dannelse.

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø børnenes sociale udvikling?
Herunder, hvordan vores pædagogiske læringsmiljø:
▪ Understøtter de to pædagogiske mål for temaet Social udvikling
▪ Tager udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag
▪ Ses i samspil med de øvrige læreplanstemaer.

Børn i vores Børnehus skal deltage i sociale fællesskaber, hvor de oplever at
høre til, og hvor de kan bidrage værdifuldt og relevant til fælles lege, aktiviteter og samvær.
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Alle børn, og særligt børn der længerevarende befinder sig i udsatte positioner, er afhængige af, at det pædagogiske læringsmiljø opfatter forskellighed
som en ressource og understøtter muligheden for deltagelse og medindflydelse til fælles glæde og engagement. Fællesskab, fællesleg, udsætte egne
behov.
Vi vil hjælpe børnene til at indgå i relationer ved at tage udgangspunkt i
hverdagsrutiner og fællesaktiviteter.
Vi vil ud fra principperne om anerkendende pædagogik møde børnene med
respekt, og stræbe efter at optræde som gode rollemodeller for børnene i
dagligdagen.
Vi vil arbejde med vejledt deltagelse. Det vil vi gøre gennem hverdagspraksis fx ud fra planlagte aktiviteter, leg og dagligdagens rutiner.
Vi vil være anerkendende i samværet med børnene.
Vi vil tage barnets perspektiv og hjælpe med at italesætte dets følelser og
behov.
Vi vil arbejde ud fra et ressourcesyn og fortælle den gode historie om og til
barnet.
Vi vil være nærværende og fordybe os sammen med børnene og give dem
ro og opmærksomhed.
Vi vil tale positivt om både børn og voksne og opfordre forældrene til at gøre
det samme.
Vi vil hjælpe barnet til at mestre ved at øve sig og være vedholdende.

I vuggestuen vil vi:
- støtte barnet i at etablere venskaber med andre børn og indleve sig i,
hvordan andre føler og tænker.
- lærer barnet at tilegne sig sociale spilleregler og lærer det at være en
del af fællesskabet.
- støtter barnet i at respektere og være nysgerrige overfor hinandens
forskelligheder og i at være rummelige.
- hjælper børnene med at kunne udtrykke sig til hinanden og være op20

mærksomme på hinanden.
- hjælper børnene til at kunne deltage i et fællesskab og til at opleve
samhørighed.
- lærer dem at kommunikere – nonverbalt og verbalt, både når de skal
udtrykke sig og når de skal lytte til og aflæse andre børn og voksne.
- lader børnene hjælpe hinanden og de voksne i hverdagen. Dette giver
barnet en følelse af at være betydningsfuld i fællesskabet.
- børnene får mulighed for at øve sig i at løse konflikter i vuggestuehøjde. Vi venter med at gribe ind i konflikter og give den fulde løsning. Vi
hjælper børnene med løsningsforslag.
- Understøtter børnenes muligheder for at lege sammen og skabe venskaber både i strukturerede og ustrukturerede situationer. Vi støtter
børnene i at lære:
• at samarbejde med andre børn
• at gennemføre legeprojekter
• at løse konflikter
• at få viden om andre børn
• at dele glæde og følelser
• at få ideer til nye lege
- Turtagning Disse ting understøtter vi f.eks. ved at:
• Benævne hvordan vi aflæser barnets nonverbale udtryk.
• Lave samlinger, hvor barnet får en oplevelse af at være en del af en
gruppe. Samlingerne bruges også ofte til skiftevis at være i centrum og
være den, der ser de andre.
• Lære børnene om turtagning. F.eks. når vi tager en lille rutsjebane
ind på stuen og lærer dem at vente på det bliver deres tur. Og også at
lære dem om den ping-pong effekt, der er i en samtale, hvor den voksne siger noget og venter på at barnet skal sige noget igen osv. Dette
skal børnene også lære hinanden imellem.
- Vi støtter barnet i at benævne sig selv og sine egne behov blandt an21

det i konfliktsituationer.
- Vi opfordrer børnene til at lege med hinanden. Vi skaber plads til at
børnene kan lege med hinanden både i små og større grupper. Vi deltager selv i børnenes lege, men lader dem også lege og fordybe sig
selv også med hinanden.

I børnehaven vil vi:
Børn i alderen 3-6 er forskellige steder i deres sociale udvikling. Som udgangspunkt er alle børn sociale: De er afhængige af andre, og udvikler sig i
relationer med andre. Men børn uden sprog har svært ved lege med andre,
og har derfor ofte problemer med at udvikle sociale kompetencer. I børnehaven vil vi arbejde videre med de ting der er nævnt i vuggestuen. Men når
man når til børnehavealderen, er der mange nye spilleregler der skal læres.
Børn iagttager meget de andre børn, nogle er mere tilbageholdende end andre, men interessen er der. Der skal være mulighed for at vise denne tilbageholdenhed, de voksne vil være opmærksomme på, om den er positiv eller
den trænger til et skub.
Der skal være tid, plads og rum til børnenes egen organiserede lege. Tid
skabes ved at undgå for mange afbrydelser i løbet af en dag. At der skal være plads, siger sig selv, det psykiske rum skabes af de voksne, det er de
voksne der bestemmer rammerne for samvær og lege, bestemmer reglerne
og gør dem kendte.
Såvel inde som ude er det børnenes egne organiseringer der er de væsentligste. Organiserede lege som fodbold, skjul, fangeleg med voksen deltagelse eller igangsættelse ser vi som parenteser i børnenes egen organiserede
lege.
Når børnene begynder en rolleleg, kan det være svært for den voksne at forstå, at de ikke leger, men derimod diskuterer og laver rollefordeling hele tiden. Netop her er det vigtigt at lade dem afgøre legen i eget tempo og på
egen måde, herigennem styrkes deres sociale kompetencer.
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Kommunikation og sprog
”Børns kommunikation og sprog tilegnes og udvikles i nære relationer
med barnets forældre, i fællesskaber med andre børn og sammen med
det pædagogiske personale.
Det centrale for børns sprogtilegnelse er, at læringsmiljøet understøtter
børns kommunikative og sproglige interaktioner med det pædagogiske
personale. Det er ligeledes centralt, at det pædagogiske personale er
bevidst om, at de fungerer som sproglige rollemodeller for børnene, og
at børnene guides til at indgå i fællesskaber med andre børn.”
Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 40-41

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

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø børnenes kommunikation og
sprog?
Herunder, hvordan vores pædagogiske læringsmiljø:
▪ Understøtter de to pædagogiske mål for temaet Kommunikation og sprog
▪ Tager udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag
▪ Ses i samspil med de øvrige læreplanstemaer.

I vuggestuen arbejder vi med følgende:
- De voksne sætter ord på det de gør, og hjælper børnene til at finde de
ord de evt. mangler, bruger voksensproget.
- De voksne taler med børnene og er opmærksomme på den gode udviklende dialog.
- Vi anvender rim, rytme og remser i hverdagen.
- Sange og sanglege med fagter.
- Støtte børnene i at samtale med hinanden og de voksne.
- Vi bruger enkelte tegn til tale fagter for at understøtte sproget.
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I børnehaven arbejder vi med følgende:
- Vi arbejder videre med de ting vi gør i vuggestuen. Spille skuespil, stå
frem i grupper.
- Vi vil i aktiviteter, ved spisning og når det i øvrigt er muligt, være bevidste om den voksnes placering, så det er børnene og samtalen, der er i
fokus.
- Vi arbejder med fokusord i alle vores tilrettelagte temaer.
- Børnene lærer at vente på tur til at fortælle og lytte til de andre børns
historier.
- Gennem børnemøder, opmærksomhed og krav om ro og tid til fordybelse, øves evnen til at udtrykke sig, også i en større gruppe.
- Vi fastholder fælles spisning bl.a. for at tilgodese muligheden for at tale
sammen, mens vi spiser.
- Måltidet som en del af fællesskabet, der nødvendigvis også er et verbalt fællesskab. Gennem spil og ordlege udvides begrebsdannelse.
- Vi fastholder et rum, hvor der skal være ro. Det skal f.eks. være muligt
for børnene at sidde ved et bord og tegne, mens de kan tale sammen.
Den voksne er skaber ro, iagttager, skaffer materiale og trøster. Den
voksne er opmærksom på at der skal sættes ord på alt.
- De voksne er opmærksomme på børnenes forskellige udtryk for forskellige behov, og på at det ikke altid kan lade sig gøre at få disse opfyldt.
- Vi skal hjælpe børnene med at videreudvikle deres nysgerrighed og videbegærlighed bl.a. ved hjælp af fagbøger og opslagsværker, og ved
selv at forsøge at blive klogere og mere vidende.
- Vi præsenterer det skriftsproglige hvor det giver mening.
- Vi inddrager forældrene så meget som muligt, lytter til hvad de gør
derhjemme, og støtter dem der hvor de har behov for vejledning.
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Krop, sanser og bevægelse
”Børn er i verden gennem kroppen, og når de støttes i at bruge, udfordre, eksperimentere, mærke og passe på kroppen – gennem ro og
bevægelse – lægges grundlaget for fysisk og psykisk trivsel.
Kroppen er et stort og sammensat sansesystem, som udgør fundamentet for erfaring, viden, følelsesmæssige og sociale processer, ligesom al
kommunikation og relationsdannelse udgår fra kroppen”.
Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 42-43

Pædagogiske mål for læreplanstemaet:
1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udforsker og eksperimenterer med
mange forskellige måder at bruge kroppen på.
2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn oplever krops- og bevægelsesglæde
både i ro og i aktivitet, så børnene bliver fortrolige med deres krop, herunder kropslige fornemmelser, kroppens funktioner, sanser og forskellige former for bevægelse.

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø udviklingen af børnenes krop,
sanser og bevægelse?
Herunder, hvordan vores pædagogiske læringsmiljø:
▪ Understøtter de to pædagogiske mål for temaet Krop, sanser og bevægelse
▪ Tager udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag
▪ Ses i samspil med de øvrige læreplanstemaer.

Vi er så heldige i Sindal Privatskole og Børnehus at vi har nogle helt fantastiske natur ude områder der understøtter børnenes muligheder for at udforske og eksperimenterer med kroppen på mange forskellige måder. Både
kropslig, sanselig og mange bevægelsesmæssige udfordringer. Derudover
har vi på skolen en gymnastiksal som vi også bruger flittigt. Både med vuggestuebørn og børnehavebørn.
Når barnet lærer at beherske sin krop og dens bevægelser, så giver det barnet en følelse af selvværd og mestring, hvilket giver barnet mod til at lege og
udtrykke sig kropsligt.
I vuggestuen:
- Vi udfordrer og opmuntre barnet til at bruge kroppen.
- Vores udemiljø gør at børnene bliver udfordret på forskellige underlag
og ujævne terræn.
- Vi har en cykelbane hvor børnene kan køre på balance cykler, scooter

25

og små biler
- Vi bruger en sansegynge.
- Vi laver små forhindringsbaner både inde og ude.
- Vi kryber, triller, kravler, går, løber, hopper og danser.
- Vi øver os i at spise selv, først med fingrene, så ske og gaffel.
- Vi øver os i at drikke af en kop selv.

I børnehaven:
- Arbejder vi videre med de ting der er blevet arbejdet med i vuggestuen.
- Vi skaber mulighed for forskelligartede motoriske og sanselige udfoldelser både inde og ude og bruger nærområdets faciliteter.
- Vi laver aktiviteter der styrker både grov og finmotorikken. Samt den
taktile sans ved at tilbyde forskellige underlag og materialer.
- I planlagte aktiviteter laver vi gerne motorik, går turer, løber, bruger vores natur legeplads og skolens gymnastiksal.
- Vi øver os sammen med børnene i at bevæge os, udfordre kroppen og
sætte ord på de forskellige knogler, kropsdele og indre organer.
- Vi bruger de forskellige årstider til at mærke naturen. F.eks. hvordan
vindens blæsten kan mærkes på kroppen, hvis regne dråber falder på
kinden, solen varmer vores kroppe eller sneen gør at vi kommer til at
fryse.
- Vi skal dufte til regnen og nyslået græs, røre ved kriblende og krablende dyr.
- I de daglige rutiner øver vi vores kropsbevidsthed. Børnene udfordres
til at blive selvhjulpen i garderoben, på toilettet og spisesituationer. Vi
søger for at det enkelte barn bliver set og udfordres ud fra nærmeste
udviklingszone. Alle børn, uanset fysisk formående, har brug for at
kroppen bliver udfordret fysisk og vi er meget bevidste om at det er
forskelligt fra barn til barn, hvor meget kroppen er vant til at blive udfordret.
- Vi er meget opmærksomme på at vi er rollemodeller i forhold til sundhed i et bredt perspektiv og derfor er det vigtigt at vi udviser glæder
ved bevægelse, igangsætter fysiske aktiviteter og spiser sundt.
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Natur, udeliv og science
”Naturoplevelser i barndommen har både en følelsesmæssig, en kropslig, en social og en kognitiv dimension.
Naturen er et rum, hvor børn kan eksperimentere og gøre sig de første
erfaringer med naturvidenskabelige tænke- og analysemåder. Men
naturen er også grundlag for arbejdet med bæredygtighed og samspillet
mellem menneske, samfund og natur.”
Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 44-45

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

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø, at børnene gør sig erfaringer med
natur, udeliv og science?
Herunder, hvordan vores pædagogiske læringsmiljø:
-

Understøtter de to pædagogiske mål for temaet Natur, udeliv og science
Tager udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag
Ses i samspil med de øvrige læreplanstemaer.

Naturoplevelser i barndommen bidrager både til den følelsesmæssige, mentale og fysiske udvikling, idet naturen udfordrer krop og følgere.
Udelivet styrker børns nysgerrighed for naturen og dens hemmeligheder,
som bl.a. gerne skulle være medvirkende til at grundlægge et ansvar for miljøet.
Børnene skal have mulighed for at sanse, opleve, forstå og være i naturen
på alle årstider.
I naturen hentes førstehåndsindtryk om dyr, planter og materialer.
En naturfaglig dannelse skaber af oplevelser med, interesse for og viden om
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naturen i et miljø, hvor der er plads til at undre, stille spørgsmål og finde
svar. Børnene får udsyn til den store verden og indsamler viden om hvordan
ting fungerer.
I Børnehuset vil børn og medlevende voksne sammen bruge naturen som et
eksperimentarium og legerum og hente masser af viden om natur og naturfænomener.
For os i Børnehuset er det vigtigt at børnene bevarer deres naturvidenskabelige nysgerrighed og glæde ved at færdes i naturen.
I vuggestuen vil vi:
- At børnene får mange forskellige oplevelser og kendskab til naturen og
naturfænomener, så vi kan lære, at vise respekt og tage medansvar for
naturen.
- At børnene erfarne naturen med alle sanser og oplever den som kilde
til viden og rum for fantasi, oplevelser og udfordringer.
- At voksne viser entusiasme over for det, barnet finder og udforsker i
naturen. Følge op på barnets spor og tanke omkring det de ser og røre
ved, hjælpe dem med at sætte ord på deres fund og undren.
- At give børnene mulighed for at sanse, føle, bygge, skabe, udforske og
bearbejde det, de oplever i naturen.
- Så vidt muligt være ude hver dag i alt slags vejr. Vi taler om de forskellige typer vejr og forskellige årstider.
- Går ture i nærområdet, hvor vi ser/taler om dyr, landbrugsredskaber,
skov og marker.
- Sørger for, at børnene får sansemæssige oplevelser. At de få fingrene
i jorden, leger med vand, gemme sig i det høje græs eller mellem træerne.
- Give børnene mulighed for at sanseoplever ved vores cykelbane, hvor
vi har forskellige træer, buske, bær og fugle.
- Tager med vores bus til strand, skov, plantage mm.
- Samler og bruger naturmaterialer til kreative aktiviteter
- Forsøger at give børnene gode vaner i forhold til natur og miljø.
- Gør børnene bevidste om, hvad der hører til i naturen og samler
f.eks. skrald op, der ligger på legepladsen.
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- Arbejder med temaer som f.eks. Livet under vandet, Bondegården eller
Indianer. Her er der rig mulighed for at udforske og se sammenhæng i
vores natur.
- Dokumenterer det vi ser og undersøger, via en whiteboardtavle i børnenes garderober – her skrives om dagens aktiviteter og fokusområder. (Det har dog været svært under CORONA. Så derfor har vi brugt
en lukket facebook gruppe til at vise og fortælle om de ting børnene laver.)
- Ved projekter / temaer ophænges plancher, foto, læreplans tekst
evt. udstilling af børnenes produkter
I børnehaven vil vi:
- Arbejde videre med det grundlag, der er lavet i vuggestuen.
- Sætte flere ord og gå mere i dybden med projekter og temaer.
- Arbejde sammen med vuggestuen om projekter og temaer.
- Tilpasse projekter og temaer så alle bliver mødt der hvor de er og får
mest muligt ud af den viden vi kan give dem.
- Facebook-opslag - med billeder og tekst fra hverdags aktiviteter og fokusområder
- Billeder / collage i børnenes mapper.
- Vi bruger opslagsbøger og internet til at søge viden sammen med børnene.
- Vi udforsker naturen i fællesskab. De voksne er aktive og viser glæde,
interesse og ansvarlighed for natur og miljø i hverdagen
-

Så vidt mulig ude hver dag i alt slag vejr. Vi taler om de forskellige typer vejr og forskelle på årstiderne. Gå i dybden med hvilke måneder
der er forår, sommer, efterår og vinter. Tale om år, dage og tiden. Osv.
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Kultur, æstetik og fællesskab
”Kultur er en kunstnerisk, skabende kraft, der aktiverer børns sanser og
følelser, ligesom det er kulturelle værdier, som børn tilegner sig i hverdagslivet.
Gennem læringsmiljøer med fokus på kultur kan børn møde nye sider af
sig selv, få mulighed for at udtrykke sig på mange forskellige måder og
forstå deres omverden.”
Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 46-47

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

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø, at børnene gør sig erfaringer med
kultur, æstetik og fællesskab?
Herunder, hvordan vores pædagogiske læringsmiljø:
▪ Understøtter de to pædagogiske mål for temaet Kultur, æstetik og fællesskab
▪ Tager udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag
▪ Ses i samspil med de øvrige læreplanstemaer.

Kultur er både en kunstnerisk, skabende kraft, der aktiverer børns sanser og
følelser, ligesom det er kulturelle værdier, som børn tilegner sig i hverdagslivet. Gennem læringsmiljøer med fokus på kultur kan børn møde nye sider af
sig selv, få mulighed for at udtrykke sig på mange forskellige måder og forstå
deres omverden.
Børn er mestre i at aflæse et steds kultur og muligheder. De springer fra
arena til arena og mestrer disse forskellige steders krav og forventninger.
I Børnehuset er børnene med til at bygge en kultur op, da Børnehuset er helt
nyt, er små som store børn med til at skabe en kultur, som de både skal være med til at fastholder og udvikle.
Det er traditionerne der bærer kulturen, de traditioner har vi ikke endnu. Så
dem skal børn, personale og forældre i Børnehuset være med til at skabe.
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Hver fest har sit udtryk; hvad man gør, hvordan og hvornår er kendt.
Forudsigelighed er vigtig, rammerne skal være kendte, indholdet varieres
efter de agerendes egne ønsker.
Børn i Børnehuset er med til at sætte rammerne for hvordan vi gerne vil tale
og opføre os sammen. Det vi sammen skaber nu, kan for tonen og kulturen
for mange børn der kommer her i fremtiden.
Vi vil have en kultur der hurtigt er kendt af alle. Det skal være en del af børnehavens kultur at tale sammen, at lytte og at svare. At sige godmorgen om
morgenen, at sige farvel, vi ses i morgen, når vi går. At sige undskyld hvis
man har været uretfærdig eller fejlet på anden vis. At spise sammen og tale
sammen imens, at lytte og tale én ad gangen, at ”beder om” ved bordet
(husk at sige navnet), at vente på hinanden.
Vi skal have skabt en kultur/samarbejde med skolen om store traditioner
som gerne skulle være ens eller sammen med skole, som bl.a. Sindal Privatskole og Børnehus store julemarked, eller vores ønske om at lave en stor
sommerfest for børn, forældre, søskende og personale. Her håber vi at kunne udstille nogle af de ting vi har lavet i løbet af året. (Men det er svært at
skabe en kultur i tiden med CORONA)
I vuggestuen vil vi:
- Lære børnene vores lands traditioner, ved at fortælle dem om hvorfor
vi fejrer fastelavn, jul, påske m.m.
- Tilbyde børnene pædagogiske aktiviteter, hvor de får kendskab til
mange forskellige materialer: ler, papir stof, udklædning, maling m.m.
- Have fokus på, hvor vi hænger billeder og anden inspiration for børnene - det skal være for børnene og med børnene.
- Have fokus på det æstetiske børnemiljø og inddrage børnene.
- Lave musik, teater, kunstudstillinger og andre tiltag der kan fremme
børns muligheder for udtryksformer og deres musiske dannelse. Her
har vi også mulighed for at trække på skolens musiklære.
- Højtlæsning for børnene i det daglige og sang med børnene.

I børnehaven vil vi:
- Arbejde videre eller sammen med de ting der bliver arbejdet med i
vuggestuen.
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- Besøge vores lokalhistories lokaler på skole, for se og lære om den
udvikling vores kultur har været igennem.
- Vi vil lære børnene om andre kulturer ved at have fokus på forskellige
lande, traditioner, mad, flag m.m.
-

Lave aktiviteter der understøtter samarbejde mellem børn, fx fælles
maleri, billeder hvor alle kan ”byde ind” med noget til det fælles.

Evalueringskultur

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

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

Hvordan skaber vi en evalueringskultur, som udvikler og kvalificerer vores pædagogiske
læringsmiljø?
Det vil sige, hvordan dokumenterer og evaluerer vi løbende vores pædagogiske arbejde,
herunder sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og de tolv pædagogiske
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mål?
Her kan I kort beskrive jeres arbejde med at etablere en evalueringskultur som en del af det daglige pædagogiske arbejde. I kan fx beskrive, hvordan I arbejder systematisk med evaluering, om I arbejder med
særlige metoder, om I arbejder eksperimenterende eller undersøgende med et særligt fokus, samt hvordan,
hvor ofte og i hvilke fora I drøfter og reflekterer over jeres pædagogiske praksis mv.

Evalueringen handler for os i Børnehuset om at reflektere over sammenhæng mellem læringsmiljøet og børnenes læring, trivsel, dannelse og udvikling med udgangspunkt i vores dokumentationsmateriale.
Alle daglige rutiner, lege og aktiviteter er vigtige for børns læring og udvikling. Derfor er det vigtigt, at vi løbende får reflekteret over, hvordan disse tilrettelægges og udbyttet for børnene.
Evaluering er en kontinuerlig proces med fokus på hvad vi fik ud af vores
pædagogiske praksis – hvordan virker vores pædagogik i læringsmiljøet.
Gennem dokumentation og evaluering vil vi gerne skabe ny viden, der bidrager til at udvikle kvaliteten af læringsmiljøet.
For os er evalueringen en løbende proces med fokus på kontinuerligt at formulere nye formål eller arbejde ud fra de samme mål, blot på nye måder.
Ved evaluering vurderer og reflekterer vi over vores pædagogiske praksis, vi
har i dag, for at gøre vores praksis bedre i morgen.
Evaluering handler for os om at undersøge og udvikle. Ved evaluering skal
vores pædagogisk dokumentation, samt vores observationer fortæller os om
vores praksis og børnegruppens udbytte, her skulle der gerne være en
sammenhæng.
Personalet arbejder dagligt med hverdagsrefleksioner og indre refleksioner i
nuet. I alle situationer skal vi tænke:
- Virker det vi gør?
- Hvordan virker det?
- Hvorfor virker det?
- Hvilke indsatser har vi gjort, for at det virker?
- Hvad var børnene optaget af?
- Hvad skal justeres og forankres?
Vores mål er at få skabt en evalueringskultur, hvor vi samler op på og lærer
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mere om, hvad der fungerer godt hos os, og hvad vi gerne vil videreudvikle.
Vi skal hele tiden tænke, hvad er formålet med det, vi gør?

Hvordan evaluerer vi arbejdet med den pædagogiske læreplan, som skal foretages mindst
hvert andet år?
Her kan I fx kort beskrive, hvordan evaluering af læreplanen kan ses i forhold til jeres evalueringskultur i
hverdagen.

Vi ser ikke Den Styrkende Pædagogiske Læreplan som være en færdig opgave. Vi ser den som et redskab, vi løbende ønsker at rette til og udvikle. Vi
er en ny institution, med nyt personale og børn. For at vi kan finde et fælles
ståsted. Vil vi løbende tale læreplanen igennem på personale-møder og
stue-møder.
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Her kan I finde yderligere inspiration til
arbejdet med den pædagogiske læreplan

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

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

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

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

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

Pædagogisk læreplan

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