
 
 

 

 

Temaer Aktionslæringsforløb Indsatsområder Pædagogisk 

dagligdag 

Mål for pædagogisk kvalitet 

udfyldes fra 2016 

   

Pædagogisk IT og 

medielæringsstrategi 

 Personalet i vuggestuen har 

været på uddannelse 

Mest brugt som 

dokumention for 

pædagogiske arbejde, 

det bliver øvet i at lave 

bøger, film med mere 

Alsidig personlighedsudvikling Aktionsforløb der startede i 

efteråret  2015. Her har vi fokus på 

garderoben og børnenes 

selvhjulpenhed. Forældrenes rolle, 

til at være en bærende kultur, for at 

styrke børns selvhjulpenhed. 

Personales rolle, er understøttende 

med den sproglige kompetence 

samt krop og bevægelse 

 Det arbejdes med at 

understøtte det enkelt 

barns udvikling i 

mødet med andre og i 

egen selverkendelse til 

omverden 



 
 

 

Sociale kompetencer 

 

  Der arbejdes med at 

lære barnet at møde 

andre, byde sig til i 

lege, sige fra og til. 

Sproglig udvikling 

 

 Vi har haft fortælling med 

Susanne Holck. Børnene 

var med til at lave 

fortællinger i fortæller 

rummet, i børnehaven  

Det bliver sunget, læst, 

fortalt historier, samt 

lært at samtale 

Krop og bevægelse 

 

 Indre ro og ydre leg hvor 

vi har haft og er stadig i 

gang, sammen med 

Pernille Hede. Vuggestuen 

har været i skoven og 

arbejde med at mærke 

roen, lytte, at sanse sin 

egen og andres kroppe. 

Dette indsats område er 

indover både sprog, sociale 

og alsidige udvikling samt 

natur og naturfænomener 

Indenfor har vi fokus 

på at komme op og ned 

fra stolen, legpladsen 

bliver brugt meget – 

hvor bøgehækken er en 

stor gevinst til 

børnenes motoriske 

udvikling. 

Tegne og male 

På badværelse fokus på 

selv at tage tøj af og 

på, det samme i 

garderoben. I 

børnehaven meget 

fokus på krop og 

bevægelse i skoven. 



 
 

 

Naturen og naturfænomener  Fokus på bærdygtigheden i 

skoven. At værne om vores 

skove og det vi finder 

derovre. Årstidernes 

skiften og motorik i 

skoven. 

Vi er opmærksomme 

på, hvordan vi bruger 

skoven, og efterladen 

den når vi går hjem. Vi 

følger årstiderene og 

laver aktiviter som 

understøtter årstiden. 

Kulturelle udtryksformer og 

værdier 

Vi har haft aktion om 

legpladskulturen – roller hos den 

voksne. Hvordan bliver børn mødt 

på legepladsen? Hvad sætter vi i 

gang på legepladsen? Understøtte 

også den læring sproglig, krop og 

bevægelse samt sociale 

kompetencer. 

Vi holder fast i vores 

traditioner, men fornyer os 

år efter år. 

Til vores forårsfest 

havde vi fokus på at få 

hele institutionen, med 

børn i alle aldre med – 

at der skulle være 

noget som alle kunne 

lave, og ikke kun med 

fokus på børnehaven. 

Vi inkludrer både i 

børne og 

forældrefællesskab.  

  

 

 


