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Den Pædagogiske plan 2015 -2016  

Områdeinstitutionen har siden 2013 arbejdet med at implementere aktionslæringsmetodikken i 
børnehusenes pædagogiske praksis - parallelt med Børneområdets igangsættelse af processen 
med at omlægge, og effektivisere, det pædagogiske dokumentationsarbejde.  

Denne pædagogiske plan er den første pædagogiske plan, der bevæger sig videre fra en oplistning 
af projekter og aktionslæringsforløb og case-by-case evaluering – og til en Meta evaluering af 
områdeinstitutionens aktionslæringsprojekter i 2013 – 2014. 

Metaevalueringen har primært fundet sted i områdeinstitutionens lederteam, dog har enkelte 
personalegrupper i børnehusene også været medvirkende til at lave en Meta analyse af børne- og 
personalegruppens læring.  

Processen med Metaevalueringen har løbet fra oktober til december måned i 
områdeinstitutionens lederteam. Lederteamet har gensidigt fundet analysearbejdet meget 
meningsgivende. Ikke kun meningsgivende på et idégenerende niveau, som ved andre 
inspirations- og sparingsformer. Den største effekt af analysen, og den største meningsskaber, var 
muligheden for at se mønstre i børnenes og personalets læring.  

En læring, der særligt har givet perspektiver for områdeinstitutionens fremtidige 
ledelsesunderstøttelse af personalets. Ledelsesunderstøttelse, der skaber mulighed for at gå fra 
aktionsprojekterne, som individuelle læringsrum, til fælleslæring for hele børnehuset og for det 
samlede område.  

Herudover har Metaanalysen også vist et endnu ikke udnyttet aktionslærings potentiale i 
overførslen af læringen fra en kontekst/aktion, til den øvrige pædagogiske praksis. Analysen peger 
således også frem mod en ledelsesmæssig refleksionsunderstøttelse, der skaber transfer. Transfer 
mellem aktionerne og den øvrige pædagogiske praksis.  

Områdeinstitutionens arbejde med aktionslæringsmodellens didaktiske elementer, er i hele 2014 
yderligere understøttet af en den inklusionsfokuserende refleksionsramme Ressourceteam.  
Ressourceteamet benytter sig af samme refleksionsmetode som aktionslæringsmodellens 
’reflekterende samtale’.  Alle børnehuse har minimum haft 6 ressourceteam dage i eget børnehus 
- hvor faciliteringen og det reflekterende team kommer fra andre børnehuse. Målet er at få 
monofaglig sparring fra kollegaer/ledere i andre børnehuse. 

Arbejdet med aktionslæringsdidaktikken, og de inklusionsfokuserende tiltag, skal derfor ses som et 
centralt element i at understøtte udviklingen af den pædagogiske praksis, så den fremmer børns 
trivsel, læring og udvikling.   

 
 
 
 



 

 

Områdeinstitutionens beskrivelse i de enkelte indsatsområder, og læreplansmål, er et udtryk for 
en sammenfatning af lederteamets metaanalyse af mønstre på tværs af data fra børnehusene i 
området. 

Udgangspunktet for Metaanalysen var børnehusenes oversigtsplan over aktiviteter, indsatser, 
fokuspunkter, projekter og områder i dagligdagen, som har haft en særlig opmærksomhed. De 
daglige ledere har gruppevis efterfølgende interviewet hinanden om 
aktionslæringsforløbene/projekterne – og efterfølgende fremlagt det interviewede for hele 
lederteamet.   

I analyseprocessen har vi valgt primært at fokusere på: 

a. Hvilke konkrete tiltag i dagligdagen er blevet implementeret, som konsekvens af arbejdet med 
temaerne/emnerne? 
b. Hvilke oplevelser og læring har tiltagene medført for børnene? 
c. Hvilken læring har personalet opnået ved arbejdet med tiltagene? 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Resultater fra arbejdet med de fælles faglige indsatsområder fra 

Kvalitetsrapporten 2013-2014 og med læreplanstemaerne. 

Fælles indsatsområde 2014 – resultater af arbejdet 
 
    

Sundhed i børnehøjde 
 

Kommunale mål Målet søges opfyldt ved, at børnehusene har indført mål for arbejdet 
med forskellige perspektiver på det brede sundhedsbegreb i forhold til 
trivsel, mental sundhed, glæde, leg og bevægelse. 
 
Mål 

 At arbejde med, og have kendskab til, børnefællesskabets 

betydning for trivsel og sundhed. 

 At der er udbredt kendskab til metoder, der kan anvendes i 

forbindelse med et styrket børnefællesskab 

 At den voksenpædagogiske kerneopgave har et styrket fokus på 

fællesskabets betydning for et børneliv med trivsel og glæde. 

 At få skærpet bevidsthed om, at et godt sundhedsfremmende 
miljø og inklusion er ”forbundne kar”. 

 

Hvilke egne mål har 
institutionen udarbejdet 
med afsæt i de kommunale 
mål? 
 

 At børnene oplever glæde og energi ved bevægelse og afslapning 
(Mental sundhed & Bevægelse). 

 Alle børn indgår og deltager aktivt (på forskellige vis) i børnehusets 
dagligdag og i de forskellige aktiviteter (Inklusion & Fællesskaber). 

 Alle børn bliver medregnet og oplever samhørighed, at bidrage til, og 
have udbytte af, de fællesskaber de indgår i (Inklusion & 
Fællesskaber). 

 Forældregruppen støtter op om inklusionstankegangens 
grundantagelse om, at forskellighed er værdigfuld, og derfor 
inkluderes alle børn i børnehuset (Inklusion & Fællesskaber). 
 

Hvilke temaer/emner er 
der arbejdet med inden for 
dette indsatsområde? 
 

 At børnene oplever glæde og energi ved bevægelse og afslapning 
(Mental sundhed & Bevægelse). 

 Alle børn indgår og deltager aktivt (på forskellige vis) i børnehusets 
dagligdag og i de forskellige aktiviteter. (Inklusion & Fællesskaber). 

 Alle børn bliver medregnet og oplever samhørighed, at bidrage til og 
have udbytte af de fællesskaber de indgår i. (Inklusion & 
Fællesskaber). 

 Forældregruppen støtter op om inklusionstankegangens 
grundantagelse om, at forskellighed er værdigfuld, og derfor 
inkluderes alle børn i børnehuset. (Inklusion & Fællesskaber). 

 

Hvilke af 
temaerne/emnerne er 

Børnehusene har arbejde med ovenstående temaer/mål – og de er 
primært evalueret på børnehusenes personalemøder. Evalueringerne har 



 

 

evalueret i forhold til de 
fastsatte mål og hvordan? 
 

enten taget udgangspunkt i aktionslæringsdidaktikken, eller Stig 
Brostrøms kontekstuelle og situationsbestemte didaktiske model.  

Hvilke aldersgrupper har 
der været arbejdet med 
inden for dette 
indsatsområde? 
0- 2 årige  
3- 5 årige 

Der er arbejdet med 0 – 5 års gruppen. 

a. Hvilke konkrete tiltag i 
dagligdagen er blevet 
implementeret, som 
konsekvens af arbejdet 
med temaerne/emnerne? 
 
b. Hvilke oplevelser og 
læring har tiltagene 
medført for børnene? 
 
c. Hvilken læring har 
personalet opnået ved 
arbejdet med tiltagene? 
 

a)  
Flere børnehuse har implementeret faste bevægelsesaktiviteter med 
fokus på, at børnene opnår større selvindsigt, selvværd og glæde ved 
fællesskabet omkring bevægelsesaktiviteterne.  
 
Flere børnehuse har indført børnemøder hvor børnenes 
medbestemmelse, og demokratiforståelse, er i fokus. Børnemøder hvor 
alle børn biddrager aktivt i dialogen samt beslutningsprocessen omkring 
kommende aktiviteter. 
 
Flere børnehuse har arbejdet med skrotværksteds aktiviteter, og 
efterfølgende implementeret aktiviteten som en fast bestanddel af de 
pædagogiske praksis. Skrotværkstedsaktiviteten danner rammen om et 
kreativt fælles tredje for børnegruppen, hvor de konstruerer i et 
’konstruktions magtfrit rum’. Et rum uden en fast definition af hvad der er 
det gode produkt er. 
 
b)  
Børnene lærte i bevægelsesaktiviteterne, ud over et større kendskab til 
egen krop, at fællesskabet havde en betydning for den individuelle 
sundhed.  Børnene lærte at egen deltagelse skabte egne sansninger og 
gælde, samt styrkede deres egen sundhed. 
 
Ved børnemøderne lærte børnene, at der kan være mange 
perspektiver/holdning, ud over deres egen. Børnene lærte at udvikle nye 
holdninger, og beslutninger, i fællesskab med den øvrige børnegruppe.  
 
Endvidere lærte børnene, at deres mening har betydninger og at deres 
tanker og ideer kan påvirke fælleskabet til nye aktiviteter/handlinger. 
Derigennem oplevede børnene, at de, som individer, er betydningsfulde 
for fællesskabet.  
 
Ved værkstedsaktiviteterne lærte børnene værdien af at være samlet 
omkring et fælles tredje i et fællesskab med andre børn. De lærte at deres 
bidrag til aktiviteten blev mødt, og taget i mod, af fællesskabet.  
 
Herudover lærte børnene, i den kreative proces omkring 
skrotværkstedet, at der ingen forkerte bud var i konstruktionslegen. 
Særligt flere børn, i udsatte positioner, oplevede sig deltagende i en 
ligeværdig proces hvor deres kreative bud var medvirkende til at skabe et 



 

 

socialt fællesskabe omkring aktiviteten.  
 
c)  

 Personalet lærte, at fællesskabet i børnegruppen er 
betydningsfuldt ift. den individuelle sundhed. 

 Personalet lærte, at rammerne for fællesskaberne har betydning 
for den individuelle sundhed.  

 Personalet lærte, at det i opstarten af processen/aktiviteterne er 
vigtigt at de voksne går forrest.  

 Personalet lærte, at personlige præferencer både kan være en 
fordel og en hæmsko.  

 Personale lærte, at der er en god drivkraft i passion, der kan 
komme børnene til gode.  

 Personalet lærte, at skabe en balance mellem børnenes 
demokratiske input og personalets introducering/instruering.  
 

 

Nye mål og tiltag for det fælles indsatsområde i 2015 – 2016 
 
Mål 
 
 

 At børnene mestre koncentration, og fordybelse, for herigennem 
at opleve et flow i deres leg. 

 At børnehusets rutiner og overgange er tydelige og 
gennemskuelige for børn og personale. 

 At personalet understøtter en børnekultur med fokus på trivsel i 
børnefællesskaberne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Fælles indsatsområde 2014 – resultater af arbejdet 
 
 

Inklusion og tværfagligt samarbejde 
 

Kommunale mål Målet er at afprøve en række pædagogiske metoder for at skabe 
praksisviden til det fælles dagtilbudsområde ud fra temaerne i den gode 
inklusion/fællesskabernes betydning, organisation, viden og faglighed, 
ressourcer og forældresamarbejde.  
 
Alle institutioner skal beskrive et inklusionsprojekt. De selvejende 
institutioner skal indgå i samarbejder om projekterne. 

 

Hvilke egne mål har 
institutionen udarbejdet 
med afsæt i de kommunale 
mål? 
 

 Børnehuset har fagligt drøftet og udviklet en fælles 
begrebsforståelse. Herunder skal diskuteres og defineres, hvordan 
det inkluderende fællesskab er konstrueret i det enkelte hus. 

 

 Alle pædagoger skal have deltaget i Områdeinstitutionens 
Ressourceteam i løbet af 2014 med en ’tidlig bekymring’ ift. den 
pædagogiske praksis omkring stuens børnegruppe eller enkelte børn. 

 
 At det pædagogiske personale har forståelse for 

inklusionstankegangens udgangspunkt, hvor der ikke længere er 
fokus på det enkelte barn og dens udfordringer, men på 
fællesskabet, dvs. stue, børnegruppe og medarbejdergruppen 
omkring børnene. 

 

 Der afprøves en række pædagogiske metoder for at skabe 
praksisviden til områdeinstitutionen ud fra temaerne inklusion & 
fællesskab (se også læreplanstemaet Social kompetencer). 

 

Hvilke temaer/emner er 
der arbejdet med inden for 
dette indsatsområde? 
 

Børnehusene har arbejdet med alle ovenstående mål.  
 

Hvilke aldersgrupper har 
der været arbejdet med 
inden for dette 
indsatsområde?  
0- 2 årige 
3- 5 årige 

Der er arbejdet med 0 – 5 års gruppen. 

Hvilke af 
temaerne/emnerne er 
evalueret i forhold til de 
fastsatte mål og hvordan? 
 

 Ressourceteam. 

 Fokus på fællesskabet. 

 Afprøvning af pædagogiske metoder med fokus på fællesskab & 
Inklusion. 

 
Evalueringerne har enten taget udgangspunkt i aktionslæringsdidaktikken 



 

 

eller Stig Brostrøms kontekstuelle og situationsbestemte didaktiske 
model.  

a. Hvilke konkrete tiltag i 
dagligdagen er blevet 
implementeret, som 
konsekvens af arbejdet 
med temaerne/emnerne? 
 
b. Hvilke oplevelser og 
læring har tiltagene 
medført for børnene? 
 
c. Hvilken læring har 
personalet opnået ved 
arbejdet med tiltagene? 
 

a) Der er etableret og afholdt otte ressourceteams dage i hvert børnehus. 
På de dage har der været afsat 1½ time pr. stue til pædagogens undring, 
eller tidlige bekymring, omkring børn eller børnegruppen.  
Områdeinstitutionens Inklusionspædagog faciliterer den reflekterende 
samtale. Det reflekterende team består af pædagoger, eller daglige 
ledere, der alle har været på Ressourceteam uddannelsen.  
 
Implementeringen har været medvirkende til, at øge fokuspersonens 
refleksionskompetence over egen pædagogiske virkemidler og 
pædagogisk praksis. Ressourceteamet har været stærkt medvirkende til 
at kvalificere det pædagogiske arbejde støttet af 
inklusionsindsatsplanerne.  
 
De faglige inklusionsdrøftelser i børnehusene, og målet om fokusskiftet 
væk fra barnet som ’problembærer’ til et fokus på egen pædagogisk 
praksis, har øget det pædagogiske personales bevidsthed om egen 
pædagogiske parksis. En praksis hvor fællesskab og inklusion er en central 
del af kerneopgaven. 
 
Flere børnehuse har arbejdet bevidst med afprøvningen af forskellige 
læringsmiljøers inkluderende potentialer. Erfaringerne er gode og 
mangfoldige. Særligt har flere aktionslæringsforsøg med læringsmiljøet 
’Skrotværksted’ vist sig at særligt attraktivt. Læringsmiljøet, der trækker 
på flere læreplanstemaer, som kulturelle udtryksformer og sociale 
kompetencer, danner rammen om en samskabende proces hvor der ikke 
er en normativ rigtig konstruktion. Alles kreative bud er værdifulde – og 
det er med til at understøtte et fællesskab omkring det fælles tredje der 
virker inkluderende.  
 
Herudover har flere projekter arbejdet med elementer af børnenes 
accept og forståelse for hinandens forskellighed. 
 
b)  

 Øget empati og forståelse for andres behov. 

 Børnene lærte, at have et øget fokus på fællesskabets behov frem for 
eget behov. 

 Øget tillid til øvrig børnegruppe. 

 Glæde ved fællesskabet. 

 Børnene lærte i og af fællesskabet. 
 
c) 

 Personalet lærte, at fokusere på børnenes aktive deltagelse. 

 Personalet lærte, at iagttage og handle på børnegruppens 
gruppedynamik. 

 Personalet lærte, at være opmærksom på om metodevalget førte til 
det fastsatte mål. 

 Personalet lærte, at deres kommunikation til forældregruppen og 



 

 

forventningerne til forældregruppens positioner ift. fællesskabet er 
vigtig. 

 Personalet lærte, at fokusere på gruppens behov frem den enkeltes 
behov. 

 Personalet lærte at ’beskyttelse’ af børn kan fastholde dem i 
bestemte roller – at det er vigtigt at alle børn deltaer i 
legen/aktiviteten. 

 

 

Nye mål og tiltag for det fælles indsatsområde i 2015 – 2016 
 

 
 
 

 Områdeinstitutionen holder et seminar, der skal kvalificere 
Ressourceteamets dialogiske ramme og formalisere de etiske 
retningslinjer for deltageren. En ekstern konsulent og en konsulent 
fra Børneområdet inviteres som facilitator og deltager på seminaret. 

 

 Kvalificering af forberedelse og sparring på områdeinstitutionens 
inklusions indsatsmøder. 

 

 Fastholdelse af mål for at afprøve pædagogiske metoder, der er 
befordrende for børnehusenes inkluderende miljøer. 

 

 Facilitering af mindst 6 dialogiske samtaler, for samtlige af 
områdeinstitutionens pædagogiskepersonale i 2015, med 
udgangspunkt i børnehusets mål/undring i aktionslæringsprojektet. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Resultater af arbejdet med læreplanstemaet: 
Alsidig personlig udvikling 

 i 2014 
Kommunale læreplansmål 
 

 At barnet udvikler en nysgerrig, undersøgende og eksperimenterende 
forhold til livet og verden. 

 At barnet udvikler kendskab til sig selv og andre mennesker. 

 At barnet kan udtrykke egne ønsker og behov og omsætte dem i 
konstruktive handlemuligheder. 

 At barnet udviser tro på egne ideer og har mod til at forfølge dem. 

 At barnet kan mærke egne og andres grænser samt sige til og fra i 
forhold til andre børn og voksne og udvikler respekt for andres 
følelser, oplevelser, intentioner og behov. 

 

Hvilket eller hvilke af de 
kommunale læreplansmål 
har I arbejdet med? 
  

 At barnet udvikler kendskab til sig selv og andre mennesker. 

 At barnet kan udtrykke egne ønsker og behov og omsætte dem i 
konstruktive handlemuligheder. 

 At barnet udviser tro på egne ideer og har mod til at forfølge dem. 

 At barnet kan mærke egne og andres grænser samt sige til og fra i 
forhold til andre børn og voksne og udvikler respekt for andres 
følelser, oplevelser, intentioner og behov. 
 

Hvilke temaer/emner er 
der arbejdet med inden for 
dette læreplanstema? 

 Oplevelse af mestring af livet. 

 Tro på egne ideer og mod til at forfølge dem. 

 At barnet mærker egne og andres grænser. 
 

Hvilke af 
temaerne/emnerne er 
evalueret i forhold til de 
fastsatte mål og  
hvordan? 

De ovenstående temaer er blevet evalueret. Evalueringerne har enten 
taget udgangspunkt i aktionslæringsdidaktikken, eller Stig Brostrøms 
kontekstuelle og situationsbestemte didaktiske model.  
 

Hvilke aldersgrupper har 
der været arbejdet med 
inden for dette 
læreplanstema?  
0- 2 årige 
3- 5 årige 

0-5 års børn. 

a. Hvilke konkrete tiltag i 
dagligdagen er blevet 
implementeret, som 
konsekvens af arbejdet 
med temaerne/emnerne? 
 
b. Hvilke oplevelser og 
læring har tiltagene 
medført for børnene? 
 

b) 
Garderobe 

 Børnene oplevede en mestring af egen påklædning. 

 Børnene lærte fordelen ved at være selvhjulpen – og fik lyst til at 
være selvhjulpen. 

 
Overgange i vuggestuen 

 Børnene lærte at deres eget initiativ bliver mødt. 

 Børnene lærte ny mestring og erkendelse af ny mestring. 

 Barnets tilkendegivelser blev til dannelse i fællesskabet. 



 

 

c. Hvilken læring har 
personalet opnået ved 
arbejdet med tiltagene? 
 

At barnet udvikler kendskab til sig selv og andre mennesker 

 Børnene lærte, at de er en betydningsfuld del af fællesskabet. 

 Børnene lærte, at det ikke var ’alle mod alle’ men at alle er 
betydningsfulde. 

 Børnene lærte tålmodighed når egne behov ikke umiddelbart blev 
mødt. 

 
c) 
Garderoben 

 Personalet lærte, at rammesætning og organisering er 
betydningsfuld. 

 Personalets tilstedeværelse og nærvær i børnegruppen giver ro til 
børnenes læring. 

 Organiseringen før og efter garderoben er betydningsfuld. 
 
Overgange i vuggestuen 

 Personalet lærte at der kan skabes mening ved at følge 
barnets/børnenes spor/intentioner frem for opsatte regler. 

 
At barnet udvikler kendskab til sig selv og andre mennesker 

 Personalet lærte at børn lære bedste når børnene selv er aktivt 
deltagende og når personalet er en aktiv rolle model. 

 Personalet lærte at arbejde med børnene (frem for mod). 

 Personalet lærte at det er betydningsfuldt hvad de siger/gør som 
pædagoger ift. børnenes læring. 

 Personalet lærte at børnene fik større tålmodighed når de blev mødt. 
 

 

Nye mål og tiltag for læreplanstemaet Alsidig personlig udvikling i 2015-2016 
 

Mål 
 

 At barnets deltagelse i fællesskaber biddrager til positive udvikling af 
barnets selvbillede. 

 At barnets oplever en øget fornemmelse af mestring via fysiske 
aktiviteter. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Resultater af arbejdet med læreplanstemaet: 
Sociale kompetencer 

 i 2014 
Kommunale læreplansmål  At barnet kan indgå som aktiv deltager i fællesskaber. 

 At barnet kan samarbejde, være omsorgsfuld, hjælpe andre og indgå i 
konfliktløsninger. 

 At barnet kan etablere og fastholde relationer og venskaber og 
værdsætter andre. 

 At barnet deltager aktivt og bidrager med egne oplevelser, erfaringer 
og viden. 
 

Hvilket eller hvilke af de 
kommunale læreplansmål 
har I arbejdet med? 
 

 At barnet kan indgå som aktiv deltager i fællesskaber. 

 At barnet kan samarbejde, være omsorgsfuld, hjælpe andre og indgå i 
konfliktløsninger. 

 At barnet kan etablere og fastholde relationer og venskaber og 
værdsætter andre. 

 At barnet deltager aktivt og bidrager med egne oplevelser, erfaringer 
og viden. 

Hvilke temaer/emner er 
der arbejdet med inden for 
dette læreplanstema? 
 

 Skrotværksted. 

 Selvhjulpenhed ved spisning i vuggestuen. 

 Børns medbestemmelse. 

Hvilke af 
temaerne/emnerne er 
evalueret i forhold til de 
fastsatte mål og hvordan? 
 

Alle de ovenstående temaer er evalueret. Evalueringerne har enten taget 
udgangspunkt i aktionslæringsdidaktikken eller Stig Brostrøms 
kontekstuelle og situationsbestemte didaktiske model.  
 

Hvilke aldersgrupper har 
der været arbejdet med 
inden for dette 
læreplanstema?  
0- 2 årige 
3- 5 årige 

0-5 år. 

a. Hvilke konkrete tiltag i 
dagligdagen er blevet 
implementeret, som 
konsekvens af arbejdet 
med temaerne/emnerne? 
 
b. Hvilke oplevelser og 
læring har tiltagene 
medført for børnene? 
 
c. Hvilken læring har 
personalet opnået ved 

a) 
I flere børnehuse har de arbejdet bevidst med afprøvningen af forskellige 
læringsmiljøers inkluderende potentialer. Erfaringerne er gode og 
mangfoldige. Særligt har flere aktionslæringsforsøg med læringsmiljøet 
’Skrotværksted’ vist sig at være særligt attraktivt. Læringsmiljøet, der 
trækker på flere læreplanstemaer, som Kulturelle udtryksformer og 
sociale kompetencer, danner rammen om en samskabende proces hvor 
der ikke er en normativ rigtig konstruktion. Alles kreative bud er 
værdifulde – og det er med til at understøtte et fællesskab omkring det 
fælles tredje, der virker inkluderende.  
 
b) 
Skrotværksted 



 

 

arbejdet med tiltagene? 
 

 Børne lærte, at egne initiativer blev mødt positivt. 

 Børnene oplevede, at de blev centrum for egen læring. 

 Børnene lærte sig selv bedre at kende – med en øget selvindsigt, 
højere selvværd og bedre selvopfattelse til følge. 

 Børnene lærte, at de kunne inspirerer hinanden.  
 
Selvhjulpenhed ved spisning i vuggestuen 

 Børnene oplevede en øget mestring og selvhjulpenhed.  

 En mestring, der bevirkede at deres deltagelse i fællesskabet omkring 
måltidet blev øget. 

 
Børnenes medbestemmelse 

 Børnene har oplevet, og lært, om medbestemmelse og grænserne for 
medbestemmelse. 

 Børnene har lært, at det kan betale sig at byde ind med egne ideer og 
tanker. 

 
c) 
Skrotværksted 

 Personalet lærte værdien af, at gå ved siden af, og bagved, som 
facilitator for børnenes sociale og skabende proces. 

 Personalet lærte, at den didaktiske planlægning giver dem et blik for 
børnenes store engagement – når børnene får lov til at være i 
hovedrollen. 

 
Selvhjulpenhed ved spisning i vuggestuen 

 Personalet lærte værdien af, at facilitere børnenes læring for 
selvhjulpenhed. 

 Personalet lærte, at de fysiske rammer kan være en med- eller 
modspiller – og at de har mulighed for at optimere rammerne så de 
understøtter det pædagogiske mål. 

 
Børnenes medbestemmelse 

 Personalet lærte, at være mere fokuserede på børnenes individuelle 
valg. 

 Personalet lærte, at acceptere hinandens forskellige rammer for 
orden og ’kaos’. 

 Personalet fik lært vigtigheden af, at få sat flere ord på egne 
handlinger – at få gjort tavs viden til italesat viden. 

 Personalet fik lært, at viden hos én pædagog er ikke det samme som 
viden hos alle pædagoger. 

 

 
Nye mål og tiltag for læreplanstemaet Sociale kompetencer i 2015-2016 

 
  At børnene deltagere aktivt i børnefællesskaber, og at børnene giver 

udtryk for, at de er en del af de fællesskaber som personalet 
konstruerer. 



 

 

 At børnene oplever, at det er nødvendigt, og meningsfuldt, at være 
omsorgsfulde og hjælpe hinanden. 

 At børnene oplever sig inddraget, og biddrager til fællesskabet med 
egne erfaringer, oplevelser og viden. 

 At rammen for børnekulturen og legen er organiseret på en måde der 
skaber mulighede for at alle børn kan deltage i fællesskaberne. 

 At personalet fokuserer på de virkemidler, der sikre at børn med 
særlige behov inde i fællesskabet. 

 At børnenes positive adfærd fra planlagte aktiviteter overføreres til 
børnenes lege. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Resultater af arbejdet med læreplanstemaet: 
Sproglig udvikling 

 i 2014 
Kommunale læreplansmål  At barnet kan bruge og forstå sproget på et aldersvarende niveau. 

 At barnet kan eksperimentere og lege med sproget. 

 At barnet udvikler kommunikative evner og lærer at udtrykke sig, 
stille spørgsmål, modtage svar og sætte ord på egne følelser og 
behov. 

 At barnet er initiativtagende, deltagende og lyttende i samtaler og 
historiefortælling med andre børn og voksne. 

 At barnet får næret sin nysgerrighed for skrifttegn og skriftsprog i 
hverdagslivet. 

 

Hvilket eller hvilke af de 
kommunale læreplansmål 
har I arbejdet med? 
 

 At barnet kan bruge, og forstå, sproget på et aldersvarende niveau. 

 At barnet kan eksperimentere og lege med sproget. 

 At barnet udvikler kommunikative evner og lærer at udtrykke sig, 
stille spørgsmål, modtage svar og sætte ord på egne følelser og 
behov. 

 At barnet er initiativtagende, deltagende og lyttende i samtaler og 
historiefortælling med andre børn og voksne. 

 At barnet får næret sin nysgerrighed for skrifttegn og skriftsprog i 
hverdagslivet. 

 

Hvilke temaer/emner er 
der arbejdet med inden for 
dette læreplanstema? 

Sprog træning 
Fart på sproget 

Hvilke af 
temaerne/emnerne er 
evalueret i forhold til de 
fastsatte mål og hvordan? 
 

Sprog træning 
Fart på sproget – indsatsen er evalueret via sprogvurderingerne i Rambøls 
system – samt ved en intern evaluering. 

Hvilke aldersgrupper har 
der været arbejdet med 
inden for dette 
læreplanstema?  
0- 2 årige 
3- 5 årige 

3-5 år og 0-2 år. 

a. Hvilke konkrete tiltag i 
dagligdagen er blevet 
implementeret, som 
konsekvens af arbejdet 
med temaerne/emnerne? 
 
b. Hvilke oplevelser og 
læring har tiltagene 
medført for børnene? 

a) 
Flere af børnehusene har struktureret sprog aktiviteter inspireret at ’Fart 
på sprogets’ metodik og tidsmæssige organisering. 
 
Flere børnehuse har indført sproglege med fokus på dialogik læsning, 
børnenes historiefortælling og den mange ledet samtale. 
 
b) 

 Børnene lærte, at være opmærksomme, lytte og bruge sproget. 



 

 

 
c. Hvilken læring har 
personalet opnået ved 
arbejdet med tiltagene? 

 Børnene udviklede deres sproglige kompetencer. 

 Børnene lærte, at opbygge selvfortalte historier med en kronologi. 
Børnene lærte, at fylde kronologi hullerne ud i de selvfortalte 
historier. 

 Børnene fik et udvidet ordforråd. 

 Børnene lærte, at sprog, og det at kunne gøre sig forstålig, bevirker at 
man kan have indflydelse på eget liv. 

 Børnene lærte, at sproglige nuancer giver nye muligheder. 

 Børnene lærte nye sider af sig selv via de sproglige aktiviteter – der 
gav større selvværd. 

  
c) 

 Personalet lærte, at sprog skal trænes både i aktivitetsrammen og 
den øvrige pædagogiske praksis. 

 Personalet lærte, at gribe dagens mulighed for sprogarbejdet. 

 Personalet blev bevidste om egen rolle som sproglig rollemodel.  

 Personalet blev bevidst om, at barnets sprogkompetencer skaber 
mulighed for barnets forståelse af sig selv og omverdenen.  

 Personalet lærte betydningen af at organiser sprogarbejdet.  

 Personalet fik erfaringer med hvilke sproglige virkemidler, der virker i 
børnegruppen. 

 Personalet lærte, at børnene kunne opnå en hurtigt sproglig 
forbedring hvis man gik i små grupper.  

 Personalet lærte, at gruppens sociale samspil er vigtig i forbindelse 
med børnenes læring af sprogfærdigheder.  

 Personalet lærte, at det rum/sproglige miljø som aktiviteterne 
afvikles i er betydningsfuld for børnenes læring. 

 

Nye mål og tiltag for læreplanstemaet Sproglig udvikling i 2015-2016 
 

 
 

 At sproget tænkes ind som en naturlig bestanddel af børnehusenes 
arbejde med aktionerne.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Resultater af arbejdet med læreplanstemaet: 
Krop og bevægelse 

 i 2014 
Kommunale læreplansmål  At barnet udvikler glæde ved at bruge kroppen aktivt til bevægelse og 

fysiske aktiviteter.  

 At barnet tilegner sig viden om kroppen og dens funktioner. 

 At barnet udvikler kropslig styrke og udholdenhed. 

 At barnet lærer sin egen krops muligheder og grænser at kende og 
kan få øje på andres kropslige muligheder og grænser. 

 

Hvilket eller hvilke af de 
kommunale læreplansmål 
har I arbejdet med? 
 

 At barnet udvikler glæde ved at bruge kroppen aktivt til bevægelse og 
fysiske aktiviteter.  

 At barnet tilegner sig viden om kroppen og dens funktioner. 

 At barnet udvikler kropslig styrke og udholdenhed. 

 At barnet lærer sin egen krops muligheder og grænser at kende og 
kan få øje på andres kropslige muligheder og grænser. 

 

 

Hvilke temaer/emner er 
der arbejdet med inden for 
dette læreplanstema? 
 

 At medarbejdere sammen med børnene får automatiseret, skabt og 
fastholdt de gode bevægelsesvaner i hverdagen.  

 At bevægelse og mental sundhed bliver integreret og vedligeholdt i 
hverdagen.  

 At der skabes flow med høj og lav aktivitet, for at sikre at barnet 
mærker sig selv og dets kompetencer. 

 At medarbejdere er aktive medspillere, der tager initiativ til lege, 
bevægelsesforløb, samt følger børnenes initiativer og nysgerrighed i 
fordybelsen med bevægelse og mental sundhed. 

 At medarbejderen styrker børnenes selvhjulpenhed og 
kropsbevidsthed. 

 

Hvilke af 
temaerne/emnerne er 
evalueret i forhold til de 
fastsatte mål og hvordan? 
 

Alle ovenstående. Evalueringerne har enten taget udgangspunkt i 
aktionslæringsdidaktikken eller Stig Brostrøms kontekstuelle og 
situationsbestemte didaktiske model.  
 

Hvilke aldersgrupper har 
der været arbejdet med 
inden for dette 
læreplanstema?  
0- 2 årige 
3- 5 årige 

0-5 årige børn. 

a. Hvilke konkrete tiltag i 
dagligdagen er blevet 
implementeret, som 
konsekvens af arbejdet 
med temaerne/emnerne? 

a) 
 Flere børnehuse har implementeret faste bevægelsesaktiviteter med 
fokus på, at børnene opnår større selvindsigt, selvværd og glæde ved 
fællesskabet omkring bevægelsesaktiviteterne.  
 



 

 

 
b. Hvilke oplevelser og 
læring har tiltagene 
medført for børnene? 

 
c. Hvilken læring har 
personalet opnået ved 
arbejdet med tiltagene? 

b) 
Børnene lærte i bevægelsesaktiviteterne, ud over et større kendskab til 
egen krop, at fællesskabet havde en betydning for den individuelle 
sundhed.  Børnene lærte, at egen deltagelse skabte egne sansninger, 
gælde og styrkede deres egen sundhed. 
 
Børnene fik øget deres selvhjulpenhed og deres kropslige formåen. 
 
c) 

 Personalet lærte, at fællesskabet i børnegruppen er betydningsfuldt 
ift. den individuelle sundhed. 

 Personalet lærte, at rammerne for fællesskaberne har betydning for 
den individuelle sundhed.  

 Personalet lærte, at det i opstarten af processen/aktiviteterne er det 
vigtigt at de voksne går forrest.  

 Personalet lærte, at personlige præferencer både kan være en fordel 
og en hæmsko.  

 Personale lærte, at der er en god drivkraft i passion der kan komme 
børnene til gode.  

 Personalet lærte, at etablering af bevægelsesaktiviteterne er 
værdifuldt i forhold til fastholdelse af børnenes engagement i 
aktiviteten.  

 

 
Nye mål og tiltag for læreplanstemaet Krop og bevægelse i 2015-2016 

 
 
 

 At krop og bevægelse indtænkes som en fast bestanddel af 
aktionerne i 2015-2016. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Resultater af arbejdet med læreplanstemaet: 
Naturen og naturfænomener 

 i 2014 
Kommunale læreplansmål  At barnet får erfaringer med og glæde ved at færdes i naturen.  

 At barnet lærer om, passer på og værner om naturen.  

 At barnet får viden om de forskellige årstider, planter og dyr. 

 At barnet tilegner sig viden om den fysiske omverden og de fysiske 
lovmæssigheder.     
 

Hvilket eller hvilke af de 
kommunale læreplansmål 
har I arbejdet med? 
 

 At barnet får erfaringer med og glæde ved at færdes i naturen.  

 At barnet lærer om, passer på og værner om naturen.  

 At barnet får viden om de forskellige årstider, planter og dyr. 

 At barnet tilegner sig viden om den fysiske omverden og de fysiske 
lovmæssigheder.     

 

Hvilke temaer/emner er 
der arbejdet med inden for 
dette læreplanstema? 
 

 At børnene får kendskab til natur og naturfænomener gennem egne 
erfaringer og oplevelser i naturen. 

 At børnene gives muligheder for at lave egne eksperimenter og 
refleksioner over og med naturens mangfoldighed. 

 At børnene gives mulighed for dagligt at udfolde sig motorisk i et 
udfordrende uderum. 

 At børnene får kendskab til naturens sammenhænge og dermed 
viden om bæredygtighed.   

 

Hvilke af 
temaerne/emnerne er 
evalueret i forhold til de 
fastsatte mål og hvordan? 

Alle ovenstående. Evalueringerne har enten taget udgangspunkt i 
aktionslæringsdidaktikken, eller Stig Brostrøms kontekstuelle og 
situationsbestemte didaktiske model. 

Hvilke aldersgrupper har 
der været arbejdet med 
inden for dette 
læreplanstema?  
0- 2 årige 
3- 5 årige 

0- 5 årige. 

a. Hvilke konkrete tiltag i 
dagligdagen er blevet 
implementeret, som 
konsekvens af arbejdet 
med temaerne/emnerne? 
 
b. Hvilke oplevelser og 
læring har tiltagene 
medført for børnene? 
 
c. Hvilken læring har 
personalet opnået ved 

a)  
Børnehusene har implementeret en science tænkning, i tilrettelæggelsen 
af husenes natur og naturfænomener praksis. En tænkning at det er 
børnenes eksperimenter og nysgerrighed, der er i fokus til 
tilrettelæggelsen af natur aktiviteter. En fokus på barnets egen deltagelse 
frem for læring af paratviden.  
 
Et børnehus har implementeret en pædagogisk praksis, på baggrund af et 
aktionslæringsforløb, hvor børnenes spor og medbestemmelse fast 
understøtter science tilgangen med Natur aktiviteter.  
 
b)  

 Børnene lærte om elementerne via eksperimenterne. 



 

 

arbejdet med tiltagene?  Børnene lærte hvordan vand reagerer og fungerer. 

 Børne oplevede en glæde ved natur og science aktiviteter og lærte at 
de kunne bruge naturens elementer. 

 Børnene lærte at der var større muligheder for, at opnå ny ved egen 
eksperimentering og deltagelse.  

 Børnene lærte ’naturens magi’. 
 
c)  

 Personalet lærte, at børnenes egne erfaringer er et vigtigt grundlag 
for barnets nuværende og senere læring.  

 Personalet lærte, at egen begejstring og deltagelse er vigtig for 
børnenes nysgerrighed og deltagelse.  

 Personalet lærte, at lyst og glæde er forudsætning for udvikling og 
læring. 

 Personalet lærte, at naturen som ramme er rigtig god til at skabe 
børnenes nysgerrighed 

 Personalet lærte, at børnenes nysgerrighed har skabt større 
informations behov (natur videns behov)  

 Personalet har lært, at give hinanden plads til at udfører 
eksperimenter samme med børnene.  
 

 
Nye mål og tiltag for læreplanstemaet Naturen og naturfænomener i 2015-2016 

 

 
 

 Hvordan kan vi skabe øget pædagogisk kvalitet med fokus på 
naturen? 

 Børn og personale skal arbejde som natur ’forskere’.  

 Børnene oplever at få større udholdenhed i naturen – og kan gå på 
længere ture. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Resultater af arbejdet med læreplanstemaet: 
Kulturelle udtryksformer og værdier 

 i 2014 
Kommunale læreplansmål  At barnet opnår kendskab til forskellige kulturelle, kunstneriske og 

æstetiske udtryksformer som eksempelvis: litteratur, musik, film og 
teater. 

 At barnet tilegner sig og selv udtrykker forskellige kulturelle 
udtryksformer gennem deltagelse i sang, dans, musik, teater og andre 
kreative aktiviteter. 

 At barnet udvikler respekt for andre mennesker og deres kulturelle 
udtryk. 

 At barnet tilegner sig viden om dansk kultur og traditioner såvel som 
om andre kulturer og traditioner. 
 

Hvilket eller hvilke af de 
kommunale læreplansmål 
har I arbejdet med? 
 

 At barnet opnår kendskab til forskellige kulturelle, kunstneriske og 
æstetiske udtryksformer som eksempelvis: litteratur, musik, film og 
teater. 

 At barnet tilegner sig og selv udtrykker forskellige kulturelle 
udtryksformer gennem deltagelse i sang, dans, musik, teater og andre 
kreative aktiviteter. 

 At barnet udvikler respekt for andre mennesker og deres kulturelle 
udtryk. 

 At barnet tilegner sig viden om dansk kultur og traditioner såvel som 
om andre kulturer og traditioner. 

 

Hvilke temaer/emner er 
der arbejdet med indenfor 
dette læreplanstema? 
 

 Børnene deltagere i traditioner som har grundlag i dansk historie, og 
andre kulturer og er medskaber af nye traditioner. 

 Med udgangspunkt i børnenes nysgerrighed og initiativ 
eksperimenterer og arbejder børnegruppen med forskellige 
materialer og udtryksformer. 

 Børnene introduceres til forskellige medier, herunder It. 
 

Hvilke af 
temaerne/emnerne er 
evalueret i forhold til de 
fastsatte mål og hvordan? 
 

Alle ovenstående. Evalueringerne har enten taget udgangspunkt i 
aktionslæringsdidaktikken, eller Stig Brostrøms kontekstuelle og 
situationsbestemte didaktiske model. 

Hvilke aldersgrupper har 
der været arbejdet med 
inden for dette 
læreplanstema?  
0- 2 årige 
3- 5 årige 
 

0-5 års børn 

a. Hvilke konkrete tiltag i 
dagligdagen er blevet 

a) 
Børnehusene har implementeret en praksis hvor børnehusenes, og 



 

 

implementeret, som 
konsekvens af arbejdet 
med temaerne/emnerne? 
 
b. Hvilke oplevelser og 
læring har tiltagene 
medført for børnene? 
 
c. Hvilken læring har 
personalet opnået ved 
arbejdet med tiltagene? 

 

årstidernes, traditioner bliver brugt aktivt i den pædagogiske praksis som 
kulturel og æstetisk læringsbane. 
 
Børnehusene fordyber sig i den kulturelle baggrund for højtids- og årstids 
traditioner.  
 
Et børnehus har introduceret det digitale medie, i form af iPads, som et 
redskab til eksperimentering af forskellige kulturelle udtryksformer.  
 
b)  

 Børnene lærte, at fordybelse i de kulturelle udtryksformer eller 
traditioner giver øvet kompetence. 

 Børnene har lært de bagvedliggende historier, og bevæggrunde, for 
traditionerne.  

 Børnene har opnået læring ift. kontrasterne mellem hverdag og fest – 
og kantrasterne mellem spændingsniveauerne.  

 Børnene har lært nye kompetencer med et nyt medie (iPads) og dets 
muligheder for forskellige udtryksformer.  

 
c) 

 Personalet lærte, at de ikke skal meget anderledes tænkning til for 
end at man som personale kan lave læring ud af situationen.  

 Personalet lærte, at det giver god læring at give god tid til 
forberedelsen og aktiviteten.  
 

 Personalet lærte, at bearbejdning af indtryk og materialer øger 
børnenes tilegnelse af viden og færdigheder. 

 Personalet lærte, at børn og voksne som laver noget sammen ikke 
keder sig. 

 Personale og børn, der er opslugt af et fælles tredje, bruger tiden på 
noget meningsgivende, som derved skaber glæde og trivsel.  

 

 
Nye mål og tiltag for læreplanstemaet Kulturelle udtryksformer og værdier  

i 2015-2016 
 

 
 

 Områdeinstitutionen skaber i løbet af 2015-2016 to profil børnehuse 
– med omdrejningspunkt omkring kulturelle udtryksformer og 
værdier.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Områdelederens/institutionslederens opsamlende vurdering 

 

Hvilke læreplansmål og mål 
for indsatsområder er der i 
store træk arbejdet med og 
på hvilken måde er det 
sket? 
 

Områdeinstitutionens huse har arbejdet med alle læreplanstemaer, og 
indsatsområder, i den forgangne periode. Særligt har sprog, inklusion og 
tværfagligt samarbejde, sociale kompetencer, sundhed i børnehøjde og 
natur og naturfænomener haft personalets fokus.  
 
Det ses tydeligt i opgørelserne over børnehusenes planlagte aktiviteter, 
oversigtsplanerne, at områdeinstitutionens pædagogiske praksis har 
fokuseret på en udvikling af de inkluderende miljøer i børnehusene.  
 
Børnehusenes oversigtsplan fra perioden 2013- 2014 viser, at der har 
været et højt aktivitetsniveau. Over en tredjedel af de projekter/indsatser 
som områdeinstitutionens børnehuse har arbejdet målrettet med er som 
aktionslæringsforløb.  
 
 

Afspejles 
læringsforståelsen i 
praksis? Giv eventuelt 
nogle eksempler. 
 

Evalueringerne af aktionslærings og projekt forløbene viser, at det 
pædagogiske personale er bevidst om den fagprofessionelle rolle som 
pædagog. En bevidsthed, der bevirker at pædagogerne er reflekterende 
over, og bevidste omkring, deres positioner i børns læreprocesser.  
 
Særligt den reflekterende samtale, som finder sted som en del af 
aktionslærings didaktikken, og områdeinstitutionens ressourceteam, 
skærper og understøtte pædagogernes fokus på deres positionering, ift. 
børnenes læring og inklusion i fællesskabet.  
 
Der ses et tydeligt mønster i målsætningerne og i aktionerne at børnene 
er aktivt deltagende, udforskende og meningsskabende. En udforskning 
og deltagelse, der er tæt forbundet med børnenes oplevelse af flow.   
 



 

 

Hvilke samlede 
perspektiver giver 
vurderingen anledning til i 
forhold til næste periode? 
 

Meta evalueringen viser, at der er en god overensstemmelse mellem 
børnehusenes målsætninger, og de planlagte og gennemførte aktioner.  
Der ligger et fortsat potentiale, ved at arbejde videre med de fastsatte 
aktioner for de enkelte huse.  
 
Fokus i børnehusenes, og områdets, aktionsevalueringer og ved 
aktionslærings loopene ved de reflekterende samtaler, er lærings transfer 
og fælles læring frem for individuel læring. 
 
Meta evalueringen viste, at pædagogerne ikke umiddelbart overførte den 
viden som de tilegnede sig, i et aktionslæringsforløb, til den øvrige 
pædagogiske praksis. Fokus kommer til at være på understøttelsen af 
pædagogernes refleksioner om transfer – på hvilken læring de kan 
overføre til deres øvrige pædagogiske praksis. 
 
Meta evalueringen viste ligeledes, at personalegruppens øvrige 
pædagogerne ikke umiddelbart profiterede, eller lærte af, den læring som 
den enkelte pædagog opnåede ved deres aktionslæringsaktiviteter. I den 
kommende periode vil der være et ledelsesfokus på, hvordan individuel 
læring kan gøres til fælles læring – der afspejler sig i en ændret 
pædagogisk praksis for hele personalegruppen.   
 
Den ny Rudersdal aktionslærings didaktiske ramme, skal forankres ved et 
kontinuerligt arbejde med rammens indholdselementer. Særligt den 
reflekterende samtale, og faciliteringen af denne, er i fokus i den 
kommende periode. 
 

 


