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Resultater fra arbejdet med de fælles faglige indsatsområder fra 

Kvalitetsrapporten 2013-2014 og med læreplanstemaerne beskrives her:  

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? 

 

 

Vi har arbejdet med alle målene. 

• 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”. 

 

Et mål har været at implementere og systematisk arbejde med 

kerneopgaven 

 
Kerneopgaven i Smørhullet er, at skabe og udvikle forpligtigende 
fællesskaber for store og små. 
 

Det forpligtigende fællesskab set fra vores perspektiv skal forstås som et 

fællesskab, hvor vi som fagprofessionelle hele tiden har fokus på vores 

regelledelseskompetence, arbejder med inklusionen som værdigrundlag og 

er bevidste om forældresamarbejdet betydning .  

 

1. Målet er skabe et læringsmiljø med fokus på educare begrebet. Der 

signalerer nødvendigheden af at forbinde omsorg med målrettet 



 

 

pædagogik. Educare tilgangen samler omsorg, opdragelse og 

undervisning under betegnelsen educare. 

 

2. Forståelse af Inklusion som et menneskesyn og ikke en metode.,  

 

3.  I Forældresamarbejdet er vi bevidste om vigtigheden af, at fortælle 

forældrene om vores værdier og valg i det pædagogiske arbejde, at 

inddrage forældrene og gøre dem til aktive medspiller. Heri ligger 

forståelsen af forpligtigelsen. 

 

Et andet mål har været at beskrive vores pædagogiske profil med afspejling i 

vores praksis, ny viden og vores mantra ” Den der handler får 

kompetencen”. 

 

Vi arbejder med bevidstheden om den medlæring der opstår når børn 

iagttager hinanden. 

 

I Smørhullets har vi et barnesyn der er kendetegnet ved, at alle børn har 

noget at bidrage med, at alle skal føle sig aktive og værdsætte i 

børnefællesskabet. Vi skal være dygtige til at se, finde og arbejde med det.  

 

Netop børnefællesskabets ressourcer er vigtige for barnet forståelse af sig 

selv og andre, og danner grobund for positive erfaringer og værdier. De 

positive forventninger og erfaringer er med til at inklusionen lykkes og sikre 

at eksklusionen ikke er til stede. 

 

 

Hvilke temaer/emner er der 

arbejdet med inden for dette 

indsatsområde? 

 

 

- Vi har arbejdet med inklusionsprojektet ” Hvad kan vi lære af frø” 

som var et lille inklusionsprojektprojekt mellem vuggestue og 

børnehaven.  

 

- Vi har arbejdet med morgensamlingen som et læringsrum, hvor 

børnene er strategisk placeret efter alder og kompetencer. 

Det enkelte barn er i centrum og det barn med flere kompetencer 

der er ved siden af, støtter det andet barn. 

De er sammen ” medansvarlige ” for at fortælle forventninger, råbe 

op og tælle og vælge sange osv.  

Vi giver dem mulighed for at dele deres fælles erfaringer og tro på, 

at de kan hjælpe og lære af hinanden og derved mestre opgaven. 

  

- På ture har vi valgt at et mindre barn altid går sammen med et stort 

barn det betyder, at vi opfordrer og lærer  børnene at have ansvar 

og omsorg for hinanden. 

 

- Vi har fælles fredagssamling hvor alle bidrager med sang og musik 

og vi lære at se, lytte og være aktivt handlende sammen på tværs af 

alder og kompetencer. 



 

 

Her arbejder vi med den glæde, sprog, rytme, intonering, rim, den 

mentale sundhed og den fællesskabs følelse musikken  giver.   

  

Hvilke af temaerne/emnerne 

er evalueret i forhold til de 

fastsatte mål og hvordan? 

 

 

Vi har arbejdet med smittemodellen, refleksion i formen feedback læring og 

feed-forward læring og videndeling. 

 

Hvilke aldersgrupper har der 

været arbejdet med inden for 

dette indsatsområde? 

0- 2 årige  

3- 5 årige 

 

 

Inklusionsprojektet og i fredagssamlingerne er projekter for 0-6 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 

arbejdet med tiltagene? 

 

 

Vi arbejder alle systematisk med vores morgensamlinger og med 

bevidstheden om barnet muligheder for deltagelse, at se barnets 

begyndelser og arbejde med børns selv bestemmelse og medbestemmelse 

som afspejler vores deltagelse i projektet kritisk demokratisk 

børnehavedemokrati.  

Et mål har været at arbejdet med børnenes ”begyndelser”, som vi tænker 

som barnets muligheder for at handle i en given relation. Dette giver øvelse i 

at kunne bidrage med egne tanker, ideer og initiativer ind i en fælles 

sammenhæng, hvor andre kan og vil  reagerer på disse begyndelser.  

Vi sigter efter at udvikle barnets følelse af at kunne bidrage i et fællesskab. 

(Barnets  begyndelser refererer til Jensen,A.S.2013) . 

 

 

Børnene får øje på hinandens ressourcer og  kompetencer og vi hjælper 

med at  koble det til andre sammenhænge når vi opfordre dem til at være 

opmærksomme og hjælpe hinanden og bruge børnefællesskabets 

ressourcer. Det skaber tryghed og ny læring. 

 

Vi oplever at ved at arbejde systematisk med netop disse pædagogiske 

tilbud får vi en mulighed for at arbejde med Educare begrebet ( v. Stig 

Brostrøm) i praksis.  

Vi viser at vi tager ansvar i relationen til barnet og hele tiden signalerer 

nødvendigheden af at forbinde omsorg med målrettet pædagogik.  

   

 

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

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Fælles indsatsområde 2014 – resultater af arbejdet 
 
 

Inklusion og tværfagligt samarbejde 
Her beskrives hvilke aktiviteter og metoder der er velegnede til at  

inkludere børn med særlige behov, da de som udgangspunkt ikke skal udskilles fra resten af børnegruppen ( 

jf. vejledningen til Dagtilbudsloven) 

 

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? 

 

 

Vi bestræber os hele tiden på som fagprofessionelle på, at være bevidste 

om at arbejde inkluderende se det enkeltete barns ressourcer og 

kompetencer som værdi i et børnefællesskab. 

Målet er hele tiden at arbejde hen imod, at barnet opnår en følelse af, at 

være værdifuld i fællesskabet. 

 

I forældresamarbejdet er vi bevidste, at de inddrages i samarbejdet med 

deres børn og at vi i talesætter det fælles ansvar vi har.  

Det er deres børn og der hvor barnet har den stærkeste tilknytning er 

også der, hvor barnet tilegner sig størst læring. Vi har brug for hinanden. 

  

Hvilke temaer/emner er der 

arbejdet med inden for dette 

indsatsområde? 

 

 

Vi har været optaget af vores nye ressourcepladser og er blevet 

bekræftet i, at vores systematiske tilrettelæggelse af den pædagogiske 

praksis i små grupper fremmer mulighederne for at arbejde 

ressourceorienteret og skærper fokus på vores relations kompetence.   

( præsentation af International Child Development Program-ICDP som 

værktøj ). 

 

 I vuggestuen arbejder vi ressourceorienteret og kobler det op på 

konkrete handlinger, er bevidste om den læring der ligger i 

hverdagsrutinerne. 

 Vi arbejder målrette med at se og støtte udviklingen af barnets 

kompetencer og læring i hverdagsrutinerne og det er ikke koblet op på 

projekter. 

Vi arbejder med bevidstheden om, hvordan børn skal understøttes 

forskelligt for at få samme mulighed for at være i et fællesskab.  

 

Hvilke aldersgrupper har der 

været arbejdet med inden for 

 

Aldersgruppen 0-6 år. 



 

 

dette indsatsområde?  

0- 2 årige 

3- 5 årige 

 

 

 

 

Hvilke af temaerne/emnerne 

er evalueret i forhold til de 

fastsatte mål og hvordan? 

 

 

Vi har fået en ressource pædagog ansat som kvalificerer vores løbende 

iagttagelser dialog, frustrationer og evalueringer af vores tilgange og 

arbejde med inklusionen. 

Præsentation af ICDP som et værktøj der har fokus på eksisterende 

relationelle kvaliteter hos den voksne i samspil med barnet, og har 

opmærksomhed på lydhørhed og empati hos pædagogen. 

 

 

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? 

 

 

Vi har som noget nyt implementeret og øver os i at arbejde med 

inklusionsplanerne. Her får vi et billede af barnets ressourcer, set på 

vores relations kompetence, hvad fungerer for barnet og hvad må vi 

prøve at handle anderledes på, i relationen. 

Den øgede mulighed for kvalificeret sparring og videndeling giver  et 

nuanceret syn på handlemuligheder i relationen til barnet, og  barn- barn 

relationen . 

 

Børnene lærer at vi er nysgerrige på deres kompetencer, at vi tager 

ansvar og skaber ro til at lære nye relationelle kompetencer. 

 

Vi har skabt flere små læringsmiljøer der er mere overskuelige at handle i. 

I hverdagen er vi særlige opmærksomme på vores  guidnings betydning i 

arbejdet med at afværge og støtte i de konfliktsituationer, der kan udarte 

sig. 

 Vi anvender Time timer, tydelig kommunikation, visualiseringstavle og 

forudsigelighed i dagligdagen, eksempelvis i forhold til skift og aktiviteter. 

 

Fokus på at det ikke er barnet der skal ændre sig i relationen, det er den 

voksne der skal have fokus på, hvad kan jeg gøre anderledes eller bedre.  

 

 

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

 

 

 

 

Udvikle medarbejdernes kompetencer i beskrivelser og brugen af 

inklusionsplaner og  handleplaner .Arbejde med at implementere TIFO. 

 

 

 

 

 



 

 

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 en nysgerrig, undersøgende og eksperimenterende 

forhold til livet og verden 

• At barnet udvikler kendskab til sig selv og andre mennesker 

• 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? 

 

Et mål har været at arbejdet med børnenes ”begyndelser”, som vi tænker 

som barnets muligheder for at handle i en given relation.  

Disse begyndelser opstår i det spontane, planlagte og i rutinerne, vi ser 

efter tegn på det, og  griber barnets begyndelser, når det er muligt. 

 

Vi har lavet små kreative projekter med udgangspunkt i barnets  

personlige identitetsdannelse. 

Vi har arbejdet  projekt orienteret med: 

Hvordan ser jeg ud ? 

Hvordan ser min ven ud ?  

Mig og min familie ?  

  

Vi har arbejdet  med og været optaget af barnets positionering i 

børnefællesskabet, at støtte udviklingen af kompetencer som at lære, at 

følge og føre.  Kompetencer der er afgørende i følelsen af respekt og 

anerkendelse. 

  

Vi har arbejdet med børns selvhjulpenhed og nye muligheder. 

 

 

Hvilke af temaerne/emnerne 

er evalueret i forhold til de 

fastsatte mål og  

hvordan? 

 

Vi er blevet mere bevidste om at inddrage børns begyndelser, lytte til 

børnene og følge deres spor i en pædagogisk aktivitet og samtidig, at 

holde målet for øje. 

Vi har løbende evalueret I samarbejde med daglig leder arbejdet med 

Feed – back,  Feed - forward  og  videndeling.  

 



 

 

I de kreative projekter er brugt billeddokumentation og beskrivelser der 

dokumenterer læringsmål.   

 

Vi har arbejdet bevidst med, at udvikle børnenes evne til at aflæse og 

afkode de andre børn i børnefællesskabet. 

Det har vi praktiseret gennem dialog og handleanvisninger. 

Vi har været opmærksomme på vores positionering, hvornår skal vi være 

foran- bagved og ved siden af barnet, for bedst muligt at støtte barnet i 

sin personlige udvikling. 

 

 

 

Hvilke aldersgrupper har der 

været arbejdet med inden for 

dette læreplanstema?  

0- 2 årige 

3- 5 årige 

 

  

 

 

Børnehavebørnene3-6 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 

arbejdet med tiltagene? 

 

 

I vuggestuen har vi pædagogisk understøttende materiale der lægger op 

til dialog med barnet om følelser. En bamse med forskellige udtryk i 

sangkuffert, og bolde med ansigtsudtryk i forskellige farver der dækker 

hele følelsesregistret. Konkrete redskaber til at få øje på forskellige udtryk 

og et redskab til sener, at kunne støtte udviklingen i at afkode de andre. 

I vuggestuen har vi været opmærksomme på at dokumentere vigtigheden 

af selvhjulpenhed til forældrene for, at synliggøre  udviklingen af barnets 

identitet. 

 

Vi øver os i at tale ud fra konkrete situationer med børnene om følelser så 

det er koblet på handling og derfor ikke så abstrakt. Vi italesætter at det 

er godt, at have mange venner og ikke kun en bedste ven. 

 

Vi kan se tegn på at børnene er blevet mere aktive og i deltagelse i 

udformning af små pædagogiske aktiviteter. Vi er blevet bedre til, at lytte 

til det enkelte barn og gribe det barnet er optager af.   ( fælles tredje) 

 

 

 

Vi har været nysgerrige på at forældrenes syn og mening på kompetencer 

som at kunne ” føre og følg” og hvad det gør for det enkelte barns 

identitetsoplevelse og fællesskabet.  

Det prioriterede vi at blive klogere på til forældremødet, hvor det var 

vores tema. Vi ved at vi skal være sammen om at løfte opgaven, hvis vi vil 

løfte opgaven at ruste barnet bedst muligt i sin personlige udvikling. 

 

 

 

 

 



 

 

 

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

 

 

 

 
 

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 etablerer og fastholde relationer og venskaber og 

værdsætte 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 etablerer og fastholde relationer og venskaber og 

værdsætte andre . At barnet deltager aktivt og bidrager med egne 

oplevelser, erfaringer og viden 

 

Hvilke temaer/emner er der 

arbejdet med inden for dette 

læreplanstema? 

 

 

I arbejdet med udvikling af børnenes sociale kompetencer har  vi bevidst 

lagt vægt på guidning og relationerne i  børnefællesskabet.  

 

Et tema vi har været bevidste om er, at arbejde inkluderende se det 

enkeltete barns ressourcer og kompetencer som værdi i et 

børnefællesskab. 

Målet er hele tiden at arbejde hen imod, at barnet opnår en følelse af, at 

være værdifuld i fællesskabet og at fællesskabet er en del af en. 

 

Et mål har været at arbejde systematisk med opdeling af alle børn i 

mindre grupper i den pædagogiske praksis og har derfor haft større 

mulighed for at tage udgangspunkt i deres kompetencer, give dem 

støttende handle muligheder og opnå følelsen af at bidrage og derved 

føle sig værdifuld. 

Det har givet os gode betingelser for at guide ved tilsigtet og utilsigtet 

læring.  

 

Vi har prøvet at etablerer skolegruppen allerede fra September  - Maj 

Børnene gennem længere tid kan oparbejde, aktiv deltagelse 

samarbejdskompetencer, konflikthåndtering og derved forberede at 

styrke modtagelsen af læring. 

 



 

 

I vuggestue har vi arbejdet med udviklingen af børnenes 

relationskompetencer og udvikling af sociale kompetencer   gennem  

bevidstheden om sin positionering . 

 

Vores mål er at styrke barnets personlige og sociale udvikling med et 

positivt selvværd, en social forståelse samt fremme, at barnet aktivt vil 

kunne begå sig som demokratisk samfundsborger. 

 

Hvilke af temaerne/emnerne 

er evalueret i forhold til de 

fastsatte mål og hvordan? 

 

 

 

Efter evalueringen af skolegruppen efter maj 2014 besluttede vi at 

etablerer en skolegruppe tidligere og med større fokus på samarbejde 

mellem børnehavestuerne så det skabte flere muligheder for at etablere 

flere og nye relationer. Evalueringen foregik med Feedback- Feed-forward 

refleksioner og dialog om fremtidige muligheder.  

 

Vi har arbejdet med systematiske og objektive observationer og 

refleksioner. 

  

Hvilke aldersgrupper har der 

været arbejdet med inden for 

dette læreplanstema?  

0- 2 årige 

3- 5 årige 

 

 

Børnehaven 3-6 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 

arbejdet med tiltagene? 

 

 

 

Skolegruppens varighed er nu fra september til maj. 

 

 

 

 

 

I vores tilsynsrapport konkluderes ”Som jeg tidligere har beskrevet er 

kommunikationen anerkendende både mellem ledelse og personale og 

mellem personalet indbyrdes og mellem børn og voksne. Der er i de 

indendørs aktiviteter indlagt faser af ro og fordybelse og de voksne 

udtrykker både glæde, engagement og optagethed i forhold til deres 

arbejde.” ( Pæd. Konsulent Hanne) 

Vi er af den overbevisning, at det giver børnene en god ramme for at 

udvikle sociale kompetencer. Vi har børn der har et stort overskud og 

gode sociale kompetencer. 

 

Vuggestuen arbejder vi ud fra bevidstheden om, på at tilegnelse af sociale 

færdigheder og tilsigtet læring er en dynamisk proces der ikke er koblet 

op på et projekt. vi arbejder med bevidstheden om, at skabe 

læringsmiljøer der understøtter børns deltagelse i fællesskabet.   

 

 

 



 

 

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

 
  

-at se på vores kø kultur hvordan er den udviklende for det enkelte 

sociale udvikling ? 

Hvad er det vi ønsker at lære børnene når de skal stå i kø, og hvilke 

metoder vil vi gøre brug af fremadrettet. 

Kan vi gøre det bedre ? 

- en opfodring fra konklusionen i vores tilsynsrapport.  

 

 

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? 

 

Vi har været så heldige at få muligheden for at deltage i 

forskningsprojektet ” Fart på sproget” start 2013-2014. Det har været 

meget lærerigt. 

I Fart på Sproget har vi skullet arbejde inden for fire forskellige 

læringsområder: ordforråd, lydlig opmærksomhed, 

skriftsprogskompetencer samt narrative kompetencer. 

 

Bennedicte Lylloff sprogkonsulent, skrev efter et afsluttende besøg. 

 

”Husene skulle hver især arbejde med forskellige gruppestørrelser samt 

med fast planlagte forløb eller de skulle selv planlægge. 



 

 

I Smørhullet skulle de arbejde i små grupper, hvor pædagogerne selv 

skulle planlægge aktivitetsforløbene. 

 

Under mit besøg i Smørhullet overværede jeg  et forløb med en gruppe af 

de yngste. Desuden havde jeg en samtale med lederen, hvor hun 

gennemgik, hvorledes de havde arbejdet med de forskellige grupper, 

blandt andet gruppen med de kommende skolebørn, og jeg må sige, at 

det, jeg så og hørte, var fantastisk godt. 

 

Den gruppe, jeg overværede, arbejdede lige præcis, som jeg forventer, at 

man arbejder med en gruppe, man får 5 timer ugentligt til – altså med et 

overordnet emne, der har alle børnenes interesse, og så med styrkelse af 

sproget indlagt som en naturlig del undervejs i forløbet.”( Bennedicte) 

 

 Derudover har vi lige deltaget i en film om det gode sprogarbejde til 

inspiration og læring for andre pædagoger. Den er  tænkt som et 

formidlingsredskab af sprog og pædagogik til forældre.  Vi er spændte på 

resultatet. 

Hvilke af temaerne/emnerne 

er evalueret i forhold til de 

fastsatte mål og hvordan? 

 

 

 

Alle evalueringer har ligget i en fast ramme fra forskerne. Den sidste 

evaluering er netop lavet i November 2014. Testene har givet os et billede 

af børnenes sprogudvikling.   

 

 

Hvilke aldersgrupper har der 

været arbejdet med inden for 

dette læreplanstema?  

0- 2 årige 

3- 5 årige 

 

Alle vores børnehave børn de. 3-5 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 

arbejdet med tiltagene? 

 

Vi fik en positiv erfaring fra dette arbejde med at arbejde målrettet og 

systematisk over længere tid. 

Det har betydet, at vi efterfølgende i vores pædagogiske praksis har 

arbejdet i små grupper og meget mere systematisk og målrettet. 

 

 

De har oplevet at de voksne var/er meget engagerende og når vi 

gennemførte sprogarbejdet var succeskriterierne for barnets flow-

oplevelser tilstede, de viste tydelige tegn på engagement, lyst og glæde.   

 

At regelledelseskompetence og didaktikkompetence er afgørende 

elementer i den børns læring og det pædagogiske personales positioner i 

børns læreprocesser. 

 

 

 

 

 



 

 

 

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

 

 

 

• At barnet udvikler kommunikative evner og lærer, at udtrykke sig, 

stille spørgsmål, modtage svar og sætte ord på egne følelser og 

behov. 

Det læringsrum vi vil benytte til styrkelse af er primært 

morgensamlingen og  i skolegruppen. 

Vi vil inddrage børnene i regler for” kongeren”, løsningen af konflikter 

og forventningsafstemme. Visualisere for alle, hvad vi har aftalt. 

Vi vil benytte kongeren som pædagogisk aktivitet og en voksen vil 

være med til at skabe en ny adfærd og historie. 

  

 

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 udvikler kropslig styrke og udholdenhed 

 

Hvilke temaer/emner er der 

arbejdet med inden for dette 

læreplanstema? 

 

 

Vi er i år fået muligheden for at være i Bistruphus hver 5 uge og her er der 

optimale betingelser for at arbejde med at udvikle glæde ved, at bruge 

kroppen og lære at kende sine muligheder og begrænsninger. 

Det giver mulighed for læring igennem kropslige erfaringer og en ny og 

anderledes sanseoplevelse. 

 

Vi har arbejdet med at styrke barnets kompetencer og evne til at mestre 

egen krop og rammen har været i naturen. Vi har ” trænet”  i det 

naturlige element  løb, leg, balance, koordinering af kroppen , hurtighed. 

Barnet har mødt sine begrænsninger øvet sig og oplevet, at kunne lære at 

mestre nye kompetencer. 

 

Vi har et fast program med klare læringsmål hver gang vi er i Bistruphus. 

 



 

 

Vi har i Smørhullet en ny legeplads med kuperet terræn og muligheder for 

at træne styrke og udholdenhed. Vi har boldbane og cykelbane. Vi har 

legepladsen opdelt i læringsrum og det giver differencerede muligheder 

for at arbejde bevidst med udvikling af fysiske kompetencer f.eks med 

boldspil, koordination og præcision. 

 

Vuggestuen har motorik som et fast pædagogisk tilbud en gang ugentligt. 

Her udfordres børnene fysisk gennem leg, sang og øvelser med 

bevidstheden om, at børns tilgang til læring også er gennem kropslige 

erfaringer.  

Hvilke af temaerne/emnerne 

er evalueret i forhold til de 

fastsatte mål og hvordan? 

 

 

Vi evaluerer løbende tager billeddokumentation og laver 

praksisfortællinger fra Bistruphus. Ud fra den ny viden finder vi i  

fællesskab næste læringsmål. 

Hvilke aldersgrupper har der 

været arbejdet med inden for 

dette læreplanstema?  

0- 2 årige 

3- 5 årige 

 

De 2 -3 årige fra vuggestuen og børnehave. 

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? 

 

At arbejde med kroppens muligheder og de erfaringer børnene har fået i 

et naturligt element og koble det på de muligheder for fysisk leg og læring 

på vores legeplads og i huset.  

 

 

De oplever hinandens kompetencer i et nyt læringsrum. De skaber nye 

relationer og venskaber og udfordre hinanden på en ny måde. De bruger 

vores store klatrestativ mere og tør mere. Vi kan se, at de overfører lege 

fra Bistruphus til Smørhullet  og udvikler på dem. Det er nu i en ny 

kontekst og skaber ny læring og kompetencer.  

 

 

De får øje på, at børnene mestre andre og nye kompetencer der ikke 

kommer til udtryk i Smørhullet. 

 

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

 

Et fremtidigt mål er at arbejde mere didaktisk med temaet krop og 

bevægelse.  

I vuggestuen vil vi lave et aktionslæringsforløb hvor vi vil arbejde med 

vores praksis, undre os over  hvordan vi kan give børnene de bedste 

muligheder  for at få oplevelsen af, at når barnet mestre sin krop, vil 

barnet også være bedre til at mestre sin tilværelse. 

En ny mulighed for at se på og inddrage pædagogisk idræt og børn selv- 

hjulpenhed . 

  

 



 

 

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  

 

Hvilke temaer/emner er der 

arbejdet med inden for dette 

læreplanstema? 

 

 

Hvilke temaer har i haft i bistruphus. 

Et projekt i Bistruphis er  struktureret men de er meget opmærksomme 

på handlemuligheder i læringsrummet det planlagte, det spontane og det 

rutinemæssige. 

Projektet Birketræet: 
Opdagelse i skoven med fokus, hvilke træer er der i skoven og hvordan 

ser de ud og så find birketræet. Vi har målt omkredsen af træerne.  Vi har 

indsamlet blade og undersøgt dem. Vi har samlet bark ind til bål. Vi 

undersøger jorden og prøver at finde rødder. Vi laver bål og smager 

birkesaft, vi undersøger bålet og asken. Vi tegner, og arbejder med  at få 

barkens skruktur frem. 

Der er i gang sat lignende projekter med temaer som  

Skovbunden Vi vil undersøge skovbunden og se på små krible krable dyr, 

Vandhullet,  og Egetræer. 

 

Hvilke af temaerne/emnerne 

er evalueret i forhold til de 

fastsatte mål og hvordan? 

 

Alle projekter er dokumenteret med billeddokumentation og 

praksisfortællinger. Det er evalueret ud fra refleksion og dialog med 

pædagogerne om hvad vil vi gerne lære børnene Hvordan vil de gerne 

lære børnene det og hvad har børnene lært. Vi har spurgt børnene og 

inddraget barnets perspektiv i  læring i de fremtidige mål. 

 

a. Hvilke konkrete tiltag i 

dagligdagen er blevet 

implementeret, som 

konsekvens af arbejdet med 

temaerne/emnerne? 

 

 

 

 

b. Hvilke oplevelser og læring 

 

Vi arbejder bevidst med at se, hvordan vi kan koble den praksis vi 

arbejder med i Smørhullet og tænke det nye læringsrum Bistrup hus er 

ind, hvilke muligheder giver det os. 

 Vi har tilrettelagt aktiviteter efter de inspirationskort vi fik ved  deltagelse 

i ”spring ud i naturen”. 

Vi har været inspireret af samarbejdet med naturvejlederen og profiterer 

af hendes viden.  

 

 

Børnene har fået mulighed for at opleve naturen og naturvidenskaben 



 

 

har tiltagene medført for 

børnene? 

 

 

 

 

 

c. Hvilken læring har 

personalet opnået ved 

arbejdet med tiltagene? 

kropsligt. De har gennem kropslige erfaringer fået mulighed for mange 

fysiske eksperimenter i naturen og derved fået ny erfaringsbaseret læring 

og viden om naturen.  

I vuggestuen har vi haft naturvejlederen ude og lave 2 små projekter om 

edderkopper og humlebier. Det har været projekter hvor børnene 

sansemotorisk har opnået erfaringer. 

 

Personalet har fået en bevidsthed om, at Det er en forudsætning at de 

opmærksomme  på de som voksne planlægger men også griber de 

spontant opståede situationer til de rutinemæssige handlinger for at 

forfølge det pædagogiske mål i teamaet/ projektet.  

Vi valgte i år at holde en forældreaften arrangeret  af vores forældreråd i 

Bistruphus. Målet var at gøre dem nysgerrige og give børnene en 

mulighed for at vise noget fra deres hverdag og nye læringsrum. Vise alt 

det de mestre med kroppen og i naturen. 

 

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

 

 

 
 
Arbejde med årstiderne og se hvilke fysiske eksperimenter er muligt. 

 

• At barnet tilegner sig viden om den fysiske omverden og de fysiske 

lovmæssigheder.   

Vi vil arbejde bevidst med årstidernes muligheder. En god måde 

kunne være at følge et træ tilpasning til årstiderne i et år…..   

 

Vi vil lave et aktionslæringsforløb,  hvor vi arbejder med natur og 

naturfænomener, hvor formålet at vi arbejder didaktisk med emnet og vi 

skal være er optaget af den nye viden og læring  børnene viser tegn på og 

den viden vi får og bruge den i et læringsøjemed. 

 

 

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? 

 

Vi har arbejdet meget med og ladet os inspirerer af alle de fantastiske 

kulturelle tilbud vi har fået gennem bl.a. smag på kulturen. Vi har 

arbejdet med mød musikken i eget hus, stjernen i æblet og leg med 

sproget. 

Vi er tilmeldt ” børnehave bio” Det er ny mulighed. Vi har prioriteret at 

set teater 4-6 gange årligt. Vi har været på kunst udstilling og se andres 

kunst. 

Vi er en børnehave der arbejder med højtider og introducerer børnene til 

vores kultur og er nysgerrige på andres.  

Vi er en meget kreativ institution, vi arbejder meget struktureret med det 

kreative udtryk. Vi arbejder målrettet på at styrke dette udtryk da det er 

grundlæggende skriftsprogkompetencer og har nu afsluttet et meget 

stort projekt ” cirkel- streg ” der er et fundament i tilegnelse af 

skriftsprogskompetencer.  

Hanne udtrykte under tilsynet: 

”Det er tydeligt, at der igennem lang tid er indarbejdet rutiner og 

færdigheder omkring tegning og maling. Det billedmæssige udtryk 

bearbejdes i almindelig streg/papir og med Ecoline akvarelfarve. 

Det er meget detaljerede tegninger, der vidner om øvelse i iagttagelse, 

syn for detaljer og at kunne udtrykke sig i både billedsprog og i sproglige 

nuancer.”  

    

Hvilke af temaerne/emnerne 

er evalueret i forhold til de 

fastsatte mål og hvordan? 

 

 

Hver gang vi har deltaget i et kulturelt arrangement har vi evalueret, 

hvilken læring vi har set tegn på børnene fik. Det har vi gjort konkret ved, 

at spørge ind til børnenes oplevelse og læring og koblet det på barnets 

kreative udtryk. Vi har reflekteret og været i dialog om kvaliteten af 

tilbuddet og læringen. 

 

Vi har brugt Smittemodellen og Feedback og Feed-forward til evaluering.   

 

Hvilke aldersgrupper har der 

været arbejdet med inden for 

dette læreplanstema?  

 

 

2-6 år. 



 

 

0- 2 årige 

3- 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 

arbejdet med tiltagene? 

 

 

Vi har som tidligere beskrevet indskrevet og indarbejdet fredags samling 

med alle børn hvor vi spiller guitar, klaver, synger og leger sanglege, der 

er en del af vores kultur. 

  

 

 

Børnene har set og oplevet ”  lært”  glæden ved musikken og muligheden 

for et musisk udtryk på tværs af kulturer og interesser. 

 

 

 

Vi har lavet en udstilling på biblioteket med  en fin fernisering. Der var rød 

snor tale og et lille glas arrangeret af biblioteket.  Børnene har fået en 

oplevelse af at blive anerkendt for deres værker. 

  

Vi har opfordret alle forældre til at se udstillingen sammen med deres 

børn så de havde en mulighed for, at vise deres smukke værker og 

fortælle om det de/ vi har været optaget af og lært.  

 
Nye mål og tiltag for læreplanstemaet Kulturelle udtryksformer og værdier  

i 2015-2016 
 

 

 

 Dette er et fremtidigt mål: 
• At barnet tilegner sig og selv udtrykker forskellige kulturelle 

udtryksformer gennem deltagelse i sang, dans, musik, teater 

og andre kreative aktiviteter  

Et nyt tiltag kan være at vi voksne præsenterer børnene for et 

stykke musik vi holder af f.eks  jazz, klassisk, rock og pop. Føre 

børnene ind i musikkens mangfoldighed. 

         Vi vil endvidere opfordre forældre til at komme og 

præsentere et instrument og spille for os. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Matrix for 2015-16 

    Aktionslæringsforløb Indsatsområder Pædagogisk 
dagligdag 

Sundhed i børnehøjde    
Inklusion og tværfagligt 
samarbejde 

 Udarbejdelse af 
handleplaner 
inklusionsplaner og 
implementering af 
TIFO. 

X 

Alsidig 
personlighedsudvikling 

   

Sociale kompetencer    
Sproglig udvikling    
Krop og bevægelse I vuggestuen vil vi lave et 

aktionslæringsforløb hvor 

vi vil arbejde med vores 

praksis, undre os over,  

hvordan vi kan give 

børnene de bedste 

muligheder for at få 

oplevelsen af, at når 

barnet mestre sin krop, vil 

barnet også være bedre til 

at mestre sin tilværelse. 

En ny mulighed for, at se 

og inddrage pædagogisk 

idræt og børn selv- 

hjulpenhed. 

 

Motorik i 
vuggestuen 

X 

Naturen og 
naturfænomener 

Vi vil lave et 

aktionslæringsforløb,  

hvor vi arbejder med 

natur og 

naturfænomener, hvor 

formålet at vi arbejder 

didaktisk med emnet og 

vi skal være er optaget 

af den nye viden og 

læring  børnene viser 

tegn på og den viden vi 

får og bruge den i et 

udviklings og 

læringsøjemed. 

Årstidernes 
muligheder i 
Bistruphus. 

X 

Kulturelle udtryksformer 
og værdier  

   



 

 

 

 

 

 

 

 


