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Hvad er børnehuset særlig god til:  
 
Stor bevidsthed i teori og praksis omkring værdien af at fastholde og fortsat udvikle et 
læringsmiljø med ro til fordybelse i det daglige pædagogiske arbejde.  
 
Der arbejdes systematisk med den fagprofessionelle rolle, herunder systematik og 
overvejelser omkring organisering af det pædagogiske arbejde i mindre grupper. Der er 
beskrevet flere eksempler på hvordan evaluering af mindre projekter har givet overvejelser 
til ændret/ny praksis og til nye indsatsområder.  
 
På alle grupper/stuer oplever jeg en god prioritering af ressourcerne. Jeg oplever også at 
rollefordelingen er klar og tydelig. 
 
Børnehavegruppen 
Gode til at kombinere og se mulighederne i, at integrere læreplanstemaer, kommunale mål 
om inklusion og Antonovskys begreb omkring at skabe sammenhænge. 
Det afspejles b.la. i Robin Hood temaet der angribes fra mange forskellige vinkler og i et 
længere forløb. 
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 
ecolineakvarelfarve. 
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.  
 
Børnene har styr på karaktererne der indgår i fortællingen og de ”leger” både på papir og i 
deres indbyrdes fantasifortællinger med begreber om, hvad det vil sige at være rig og fattig 
(de har helt styr på at Robin Hood stjæler fra de rige og giver til de fattige).  
 
Vuggestuegruppen 
Pædagogik og voksenrolle på vuggestuen afspejler overenstemmelse med det skrevne ord i 
planer og opslag om pædagogisk praksis på vægge og døre. Fotos, underbygget med 
fortællinger om hvordan de daglige rutiner inddrages i forhold til at udvikle selvhjulpenhed. 
 
Pædagogerne har en næsten nonverbal og intuitiv forståelse af, hvad hinanden gør, i 
organisering af måltidet, afrydning og børnenes ”tissen af” inden sovningen.  
Under måltidet, ses flere eksempler på hvordan pædagogerne (som foregår i en meget rolig 
og rar atmosfære) guider og understøtter børnenes intentioner og handlinger sprogligt: 
”Er det vand du gerne vil have” afventer barnets ansigtsudtryk – hælder vand op i den lille 
kande og giver barnet – ”Ja, du må gerne fortælle at det er vand du gerne vil have”. 
Der er gode snakke omkring alle borde, pædagogerne spørger ind til børnenes gøremål 
tidligere på dagen, hjælper dem med at danne sammenhænge, smiler opmuntre og selv 
blandt de mindste børn fastholdes et tema ved at stille flere spørgsmål og på forskellige 
måder. 
 
 



Hvilke udviklingspunkter skal børnehuset arbejde med:  
 
1. Styrke samarbejde mellem medarbejderne i planlægningen af forløb herunder skabe 
fælles ejerskab. 
En metode kunne være at anvende ”post-it” eller lignende i brainstormfasen, så alle ideer 
inddrages fra start, inden der målformuleres. 
 
2. Styrket anvendelse af digital kommunikation og dokumentation så den pædagogiske 
vinkel på f.eks. dagbogsopslag fremstår tydeligere, fx en ugentlig fortælling.  
 
 3. Organisere og målfastsætte området ved bålpladsen og de to små legehuse så 
læringsrummet fremstår klart og tydeligt 
 
4.  Styrke den pædagogiske praksis omkring det udendørs måltid, herunder mål for kø-
rutinen ved indgangen og analyse af om grupperingen af borde og børn ved det udendørs 
måltid lever op til måltidspolitikken 
 

 


