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Den Pædagogiske plan 2015 -2016  

I 2013 blev det besluttet, at igangsætte en proces med at omlægge og effektivisere det 
pædagogiske dokumentationsarbejde. Dette medførte bl.a. at institutionerne skal udarbejde en 
Pædagogisk plan. 

Formålet med den pædagogiske plan er at evaluere de kommunale mål for indsatsområder og 
læreplanstemaer samt den fælles læringsforståelse (Bilag 1) og anskueliggøre og vurdere om og 
hvordan målene omsættes i praksis dagtilbuddene i Ruderdal kommune.      
 
Inden udgangen af 2014 skal den anden Pædagogiske plan udarbejdes.  

Den er justeret og udformet på baggrund af analyse af de første pædagogiske planer, som var 
udformet på en særlig måde på grund af overgangen fra de tidligere virksomheds-, praksis- og 
handleplaner. 
 
Områdeinstitutionerne og de selvejende institutioner skal i denne Pædagogiske plan påbegynde, 
at beskrive arbejdet med de gennemførte aktionslæringsforløb og resultaterne heraf, ud fra den 
forpligtende didaktiske aktionslæringsmodel.  

Formålet med den Pædagogiske plan er at skabe et overblik og dokumentere udviklingen af det 
pædagogiske arbejde i dagtilbuddene. Den Pædagogiske plan skal understøtte udviklingen af den 
pædagogiske praksis, så den fremmer børns trivsel, læring og udvikling af kompetencer.   
For at forenkle arbejdet og fokusere på omsætningen af læreplansmålene og resultaterne i den 
pædagogiske praksis, er der udarbejdet en fælles kommunal læringsforståelse og læreplansmål, 
som skal afprøves i perioden fra medio 2014 til medio 2017. Det kan også forventes, at der i løbet 
af perioden skal arbejdes med at opsamle resultater fra 3- 4 effektmål, som indgår i den 0- 18 års 
politik, som politikerne pt. arbejder med at formulere. 
 
Den Pædagogiske plan skal afleveres hvert andet år. Eksempler på dokumentationen herfra, vil 
indgå i Børneområdets Kvalitetsrapport.  
 
Områdeinstitutionerne og de selvejende institutioner skal i den Pædagogiske plan gøre rede for, 
hvordan de har arbejdet med de fælles kommunale pædagogiske indsatsområder og de seks 
læreplanstemaer.   
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Inden for alle punkter skal der gøres rede for følgende: 

 Mål for indsatsområdet /læreplanstemaet? 

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

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

 Hvilke aldersgrupper har der været arbejdet med - 0- 2 årige/ 3- 5 årige? 

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

 Hvilke oplevelser og læring har tiltagene medført for børnene? 

 Hvilken læring har personalet opnået med tiltagene?  
 

Det forventes, at udfyldningen af skemaerne er korte og præcise. Oplysningerne skal kun skrives 
et sted i skabelonerne, alternativt henvises til beskrivelse andet sted i den pædagogiske plan.  

Skemaerne er opdelt således, at resultaterne af arbejdet med de kommunale fælles pædagogiske 
indsatsområder og læreplanstemaer i 2014 beskrives først. Efterfølgende beskrives mål og tiltag, 
der planlægges med afsæt i de fælles kommunale læreplansmål samt pædagogiske 
indsatsområder fra Kvalitetsrapporten 2015 - 2016. 

Det forventes at besvarelserne er udtryk for en sammenfatning indenfor de enkelte 
indsatsområder og læreplansmål. Sammenfatningen skal udarbejdes, ved at afsøge mønstre på 
tværs i data fra institutioner i områderne, og i hele institutionen hos de selvejende institutioner. 

Til brug for data indsamlingen udarbejder institutionerne hvert ½ år en oversigtsplan over 
aktiviteter, indsatser, fokuspunkter, projekter og områder i dagligdagen, som har haft en særlig 
opmærksomhed og sætter disse i forhold til læreplantemaer og indsatsområder i et matrixskema: 

    Aktionslæringsforløb Indsatsområder Pædagogisk 
dagligdag 

Sundhed i børnehøjde  x x 
Inklusion og tværfagligt 
samarbejde 

 x x 

Alsidig 
personlighedsudvikling 

 x x 

Sociale kompetencer  x x 
Sproglig udvikling  x x 
Krop og bevægelse  x x 
Naturen og 
naturfænomener 

  x 

Kulturelle udtryksformer 
og værdier  

 x x 
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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? 
 

• Styrkelse af personalegruppens forståelse for børnefællesskabets 
betydning, samt udvikling af egen rolle ift at understøtte fællesskabet  

 
• Styrke vidensdeling, så refleksion over egen og andres erfaringer i 

praksis indgår, som fast ”rutine”: det undrer, det rykkede, det 
udfordrer mm. 

 
• At hele personalegruppen oplever sig betydningsfulde ift, at løfte den 

fælles Kerneopgaveopgave; heri også at understøtte 
børnefællesskaber. 

 
• At styrke det inkluderende børnefællesskab – og inddrage børnene ift 

udarbejdelse af metoder. 
 
• At videreudvikle børnenes mulighed for succes oplevelser ift at bruge 

deres krop aktivt i samvær med andre.  
 
• Styrke børnenes sundhed og trivsel  
 

 At børnene viser lyst og glæde ved at bygge bro mellem børnehave og 
familie – tage oplevelse fra skoven ”med hjem”-  og få familien med i 
skoven: Tudsens kort over baser i skoven og Fitness bane. 
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Hvilke temaer/emner er 
der arbejdet med inden for 
dette indsatsområde? 
 

- Den videre implementering af Kerneopgave og opgavefordeling 

- Organisering og mødestruktur 
- Udvikling af Personalets relationskompetencer/ anerkendende 

tilgang, samt forståelse for fællesskabets betydning 
- Personalets rolle i praksis til styrkelse af børnefællesskaber – 

positionering ift børnenes læreprocesser 
- Mini ol  
- Mindfulness – metode til styrkelse af børnene mulighed for at 

mærke deres krop: ro, fordybelse, nærvær 
- Børnegruppernes størrelse ved samling og aktiviteter 
- Fitnessbane i Skoven 
- Mærke kroppens behov og signaler: se Krop og Bevægelse 

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

Alle pædagogiske tiltag og aktiviteter: planlagte, spontane, som 
rutinemæssige er med klart mål for øje, der efterfølgende er blevet 
reflekteret/ evalueret i ft næste skridt/ ny praksis. 
 
1. Den videre implementering af Kerneopgaven 
Metoder til videreudvikling af kompetencer- Kerneopgaven. Personalets 
egne beskrivelser af Kerneopgaven, dialog på Med-møde/pædagog -og 
medhjælpermøder, samt tema ved årets MUS-samtaler, hvor 
Kerneopgaven og den enkeltes opgavefordeling (pjecerne) blev afstemt ift 
kompetenceudviklings behov. 
 
Nedenstående temaer er målsat og evalueret ud fra skriftlige didaktiske 
metoder: 7-kant som udgangspunkt – ellers handleplan, anden 
målfastsættelse 
skriftlig dokumentation: fotodokumentation med praksisfortælling – 
praksisfortælling – hvor angivet: børnenes egen dokumentation 
 
2. Fitnessbanen i skoven 
3. Mindfulness 
4. Trivselsregler, Aftalen, Drengegruppemøder; modtagelse og inklusion 
     af nye børn, med særlige udfordringer –  se Inklusion 

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

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? 

1a) Den videre implementering af Kerneopgaven og opgavefordeling: 
Personalet viser forståelse for, at Kerneopgaven er det ” der binder os 
sammen” som arbejdsfællesskab, at alle medarbejder grupper har 
betydning ift at løfte Kerneopgaven - og giver plads til hinanden ift de i 
pjecerne definerede opgaveløsning. 
 
2a. Fitness i skoven.  Der er opbygget en fitnessbane i skoven; inden brug 
har børnene et opvarmnings program, hvor de på skift er instruktør.  
Banen bruges jævnligt – og udvikles løbende - og den benyttes desuden 
af forældre, ligesom Nærums børnehaveklasse har været forbi. 
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c. Hvilken læring har 
personalet opnået ved 
arbejdet med tiltagene? 
 

b. Børnene har udfordret sig selv, alle børn har oplevet succes og viser 
ejerskab, samt løbende engagement, ved at finde på nye øvelser/med 
bevægelse inspireret af skovens dyr/ naturen. Børnene ser nu på 
træer/grene/stubbe m.m. som et redskab til bevægelse med mulighed for 
ny udvikling/ udfordringer. 
Banen bidrager samtidig til familiens sundhedsfremmende trivsel, ved at 
børnene kan tage familien med ud i skoven for sammen at bruge banen.  
Børnene føler sig medansvarlige og vigtige medspillere for fællesskabet, 
når de skaber og instruerer i opvarmnings programmet og er med til at 
bygge nye redskaber. 
c. At uanset hvilket tema eller indsats vi skal arbejde med, så kan vi skabe 
nogle rammer, som giver mening for os som skovbørnehave. Det 
fungerede godt, at forældrene deltog i opvarmningsprogram ved 
Skovforældremødet og også ad den vej blev introduceret til Fitnessbanen. 
 
3a .Mindfulness. Der blev arbejdet med børn og mindfulness i foråret 14. 
Forløbet genoptages til januar 15 
b. børnene lærte at slappe af- mærke ro i kroppen.  Tegnene efter 
mindfulness var også tydelige; fx bevarede børn med meget uro i kroppen 
ro efter forløbet og udviste mere omsorg. De fleste børn gav udtryk for, 
at de så frem til forløbet med fokus på krop-afslapning-musik-ro. 
c. Vi lærte, at det helt klar er noget vi skal arbejde videre med. At 
udviklingen kommer stille og roligt. Det virker godt, og giver rigtig god 
mening, når børnene får den ro – og vi sætter rammerne/gør 
omgivelserne klar til afslapning. Hvert barn havde inden første forløb 
fundet og malet sin egen sten- den blev lagt på maven og havde god 
effekt, som ”redskab” til at skulle arbejde sig ”ind i” og mærke egen krop 
- og  til at opøve og fastholde den kontrol, som det kræver. Børn med 
særlige udfordringer, havde behov for god voksen støtte for, at få gavn og 
glæde ved forløbet. Gruppestørrelserne må max være 12 børn. Forløbet 
genoptages indendørs til januar 2015. Men vi ser også mulighed i at 
afprøve forløb i skoven. 
 

 

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

Implementering af Aktionslæring 
Styrkelse af bæredygtighed: Årstidens frugt og grønt til  
eftermiddagsmaden – økologi.  
Sikre god overgang til vores nye lokaler 

 

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 ( 
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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? 
 

Modtagelse af nye børn ; mål at der sker en guidning ind i 
børnefællesskabet. At der opbygges relationer, at det nye barns styrker 
sættes i tale, at forældrene ved info møde får en klar fornemmelse for 
husets værdier samt at vi i hverdagen fremhæver, hvorledes deres barn 
indgår aktivt. 
Børn med særlige behov: at barnet føler sig som en del af gruppen, at 
børn vælger det nye barn til – og at barnet vælger børn til i sin leg. At 
aflære mønstrer som hæmmer relationsdannelse. 
Legegruppen: en metode til at arbejde med en drengekultur. Mål at 
bruge fantasi, anerkendelse i fællesskabet samt kreativitet så børnene 
føler sig rige på oplevelser i relationerne til hinanden. Vi vil give børnene 
redskaber og guide dem til indhold i legen. 
Drengemøder : mål at 4 drenge oplever indsigt i, hvorledes hinanden 
tænker og handler, arbejde aktivt på en fælles kultur med respekt for 
rammer, andre og legen. Mødeform så de oplever vigtigheden af deres 
indsats. 
Trivselsregler: at storgruppen som kulturbærer nedfælder deres egne 
trivselsregler og ”måler”, hvor de ser andre udleve/efterligne dem 
Aftalen ovenpå (i vores hus): en ramme fastsat af de voksne for og 
afstemt med børnene:  1. at leg foregår i respekt for andres leg, 2: at 
børnene i legen vælger de ting ud, som de skal bruge og selv tager ansvar 
for at rydde op. 3: at det er en aftale, at barnet selv tager ansvar og, hvis 
ikke aftalen respekteres, så går ned og kommer igen senere for at øve sig 
igen. 
Forældremøde: dilemmaer i forbindelse med inklusion; hvordan er I som 
forældre med til at styrke fællesskabet i børnehaven. Mål for 
gruppearbejdet er, at høre hinandens oplevelser af dilemmaer i 
hverdagen, samt dialog. 
Legeaftaler : at alle børn kommer på legelisten på BørneRuden, så den  
bliver et aktivt værktøj i hverdagen; at formidle muligheden for at 
forældre kan følge op på legeaftaler efter børnehave, samt at bygge 
videre på de relationer, som bygges hjemme,  når tilbage i børnehaven. 
Bro-bygning i afleverings situationen: Mål for overgang mellem hjem og 
børnehave; forældre  møder børnefællesskabet aktivt, som hjælp til eget 
barn, sætter sig ned snakker med andre børn, tegner, bog  oa. kort. Mål:  
at barnet oplever sin familie, som en del af Tudsen, samt får egne 
forældre, som rollemodel til at aflæse det fællesskab man kommer ind til. 
Hvordan kommer jeg ind i en leg – se sociale kompetencer 
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Hvilke temaer/emner er 
der arbejdet med inden for 
dette indsatsområde? 

Alle ovenfor nævnte 
 
 

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

3 – 5 år 

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

Alle pædagogiske tiltag og aktiviteter: planlagte, spontane, som 
rutinemæssige er med klart mål for øje, der efterfølgende er blevet 
reflekteret/ evalueret i ft næste skridt/ ny praksis. 
 
Nedenstående temaer er målsat og evalueret ud fra skriftlige didaktiske 
metoder: 7-kant som udgangspunkt – ellers handleplan, anden 
målfastsættelse 
skriftlig dokumentation: fotodokumentation med praksisfortælling – 
praksisfortælling – hvor angivet: børnenes egen dokumentation 
 
1. Børn med særlige behov: Inklusionsplan og møde med forældre 
2. Lege -gruppe  
3. Drengemøde: som børnedokumentation indgår børnereferat mappe                
med tegninger og talerrække  
4. Aftalen:. 
5. Forældremøde: dilemmaspørgsmål i gruppearbejde på tværs af de 
forældre, man normalt snakker med; evalueret i plenum mundtligt. 
6. Forældre og børnefælleskaber: evalueret til forældresamtaler. 
 

 
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? 
 

1 a + b: Børn med særlige behov:  : alle voksne kan, når der er en plan, 
handle og udveksle praksis, og dermed bidrage med viden til at sætte nye 
mål; vi har opnået en mærkbar udvikling hos barn, som har aflært at slå, 
sige dumme og skrige. Vi har f.eks udviklet på vores arbejde med 
”dumme” fra at ignorere, at forklare andre børn hvad dum er til,  at vi nu 
siger: kom alle de kloge til hinanden i fælleskabet. Bla. da blev alle børn 
trygge ved, at de var kloge - og ”dumme” aftog. 
Vi er nu der, hvor ”dum” kan formidles, som udtryk for, at noget er svært/ 
jeg har brug for hjælp; og barnet mødes med den intention. 
Rammer omkring leg og en voksen, som den der viste andre ind og ud gav 
vilje og evne til langsomt, at kunne inddrage/inddrages i andres leg. Nu 
beder barnet om voksen guide, når tiltrængt. 
c. Vi har lært at inddrage observationer fra inklusionspædagog, brugt at 
sparre med ressource team, samt inviteret forælder for mere info, aftale 
hvad skulle øves hjemme og her. Vi har lært, hvad systematisk 
legetræning kan medføre af udvikling, at vi fælles ændrer praksis med nye 
aktioner. Ligesom andre forældrene viser interesse for det.  
2. a+b+c  Metoden legegruppen har givet børnene redskaber til at bygge 
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handling op i legen, sige stop, tale højt og tale lavt, skifte roller og 
dominans i kraft af en spændende spøgelseshistorie f.eks. hvor alle ideer 
var gode. ”Lille mand”, som ikke var accepteret, var konge i legen og 
spøgelserne i væggen var igennem fantasi med til at acceptere kongen. 
Børnene øvede at sige stop til hinanden, at skrue op og ned for hinandens 
lyd i styret aktivitet og anvendte redskabet selv i leg efterfølgende. 
Voksenlæring : at legefælleskaber flytter rundt på alles grænser, hvis du 
går ind med en intention og italesætter kompetencer som fremmer 
legen; vi lærer en masse i legen om hinanden og flytter selv på 
forestillinger vi havde om børn. Godt at fare vild i leg som voksen! 
3. a Drengemøde: det er blevet en naturlig del af vores kultur. Vi afholder 
møder, hvis vi har behov for at undre os sammen.  
3b. drengene har åbnet op og fået talt om det der er svært. De har fået 
accept, forståelse, og respekt for hinanden, samt fået sat ord på de svære 
ting. Drengene ved nu, at de kan bruge hinanden og har selv opfordret til 
indkaldelse til møde.                                                                  Når det, som 
sker bliver sat i tale, tegnet og fælles i gruppen, så løser det op for nye 
handlinger og sammen sætter vi mål for, hvad vi vil øve til næste gang. Ex. 
At lege med pigerne.                                                              3c: At 
mødeformen skaber fortrolighed i gruppen af de fire, som forstyrrer leg 
for andre. Der kommer individuelle behov op om, at få sine private 
problemer luftet, fortælle hinanden hvor gode de er, samt at sætte mål 
for hvad vi så vil øve til næste gang. Voksenrollen er en medspiller på lige 
fod, ordstyrerrollen går på skift.                                     Hvor er det vigtigt, at 
vi laver trygge strukturerede rammer for små fælleskaber, hvor vi taler 
åbent om de udfordringer det enkelte barn har; så kommer indhold fra 
børnene selv, samt løsninger. Vigtigt at prioritere tid til det. 
4 a+b.Trivselsregler: gruppen tegner og formulerer regler som opsættes 
på væggen. 
De store børn har lært, at de - i fælleskab med deres voksne- ikke alene at 
se, hvor de selv udlever reglerne men også, hvordan de små aber efter og 
f. eks bruger hånden for, at markere stop i stedet for fx at skrige eller slå 
som tidligere. 
Giver hinanden kodeord,  som 1.hjælp og så løber flere til for at trøste. 
4c. Voksen læring : vi har fået respekt fra forældre, som udtrykker høj 
grad af anerkendelse, når vi  kan bruge tegninger til illustrere og skabe 
forståelse for  vores værdier i børnefælleskaber. Stor betydning, at 
involvere børnehavens ældste og bevidstgøre dem ift deres rolle som 
kulturbærere. 
5.Aftalen: 
A+b Børnene repeterer selv de 3 punkter i aftalen for hinanden; den 
voksne er ikke længere en, der irettesætter, men minder bare om aftalen 
og at man går ned, hvis ikke det går, for senere at komme op og øve sig 
igen. 
c. Respekt for andres leg italesættes, når det sker frem for, når det går 
galt.Det er sjovere at være voksen og vi er velkomne i leg, når vi går ”at vi 
øver os”- fokus på guide-udvikle -  frem for restriktion! 
Forældre ser Aftalen effektueret hjemme, når børnene har andre børn 
med hjem og vil gerne have den som arbejdsmetode. 
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6.Forældremøde : dilemmaspørgsmål fra hverdagen om inklusion var 
meget populære i gruppedebat; medlæring, lettelse hos flere over at 
andre kæmper ligeså; at der er accept for hinanden i forældregruppen og 
det, at lære hinanden at kende sådan en aften. 
c. Vi lærte, at forældrene meget gerne vil tale om det, der kan være 
svært. Og at de også viser høj grad af forståelse for andres dilemmaer. 
Forældreråd fik en synlig rolle idet de var med i planlægning. Gensidig 
respekt institution og forældre imellem og værdsættelse af det 
pædagogiske arbejde. 
7 legeaftalelisten : reklame på forældremøde til at bruge legelisten, som 
flittigt bruges af mange; samt indbyrdes justits om at opdatere sig på 
BørneRuden. Legeaftaler ses dagligt og alle børn har oplevet aftaler. 
8. Brobygning i afleverings situationen; ikke evalueret, forløbet kører pt, 
men viser god effekt. 
 

 

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

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

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 

Vi har arbejdet med alle målene under temaet  
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har I arbejdet med? 

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

Personalets betydning i f t barnets dannelse af eget selvbillede: det 
anerkendende møde, relationen til med barnet, så det føler sig set, hørt 
og forstået – italesættelse og refleksion over egen/ hinandens praksis. 
 
Barnet ”på landkortet”: at føle sig betydningsfuld for fællesskabet –  
erfare, at andre kan byde ind med interessant:  
-modtagelse om morgenen,  
- anvarsopgaver  
-samling: mod på at ytre sig, at være i fokus – vente på tur (udskyde 
behov) – og erfare, at andre også kan bidrage – sammen bliver vi kloge  
 
Mod på læring - at prøve nyt –undersøge - overskride grænser:  
vi griber barnets initiativer, idéer, nysgerrighed, opmuntrer barnet til at 
følge sit spor – og gerne, at andre følger med.  
Vi udfordrer ved at sætte rammer og stille krav: fysisk, følelsesmæssigt, 
socialt, kreativt –  fx anviser anden end bedstevennen i hånden, 
behovsudskydelse, mestrer flyverdragten mm, opmuntrer, guider med 
afsæt barnets udviklingszone– så kravet baner vejen for ny læring/succes. 
 
Mødet med forskellighed – interessefællesskaber på tværs af venskaber, 
opdage ressourcer hos den, der umiddelbart er anderledes. 
Sætte ord på egne og andres kompetencer: fx, fremhæve hvad andre er 
gode til ved samling 
 
Følelesesmæssige udfordringer: Kunne afgrænse sig, omstille sig, tackle 
skuffelse, vrede, frustration 
– aflæsning af andres kropssprog og følelsesmæssige udtryk, fx: 
Komme andre til 1. hjælp, sige ”til og fra” og værktøjer til: 
Konfliktudredning, den voksne understøtter børnene i at afdække 
forløbet: hvad skete der, hvordan så hun ud, hvad troede du hun ville, 
hvad kunne du have gjort i stedet for at slå, hvordan kunne du vise, at du 
ikke kunne lide det  –  i fællesskab afstemmes forløbet – og findes 
løsnings muligheder for fremtidige tilfælde.  
 
Situationsfornemmelse: 
Styr på egen krop og lyd – og hensyn til andre: 
Ex: Tilpasse krop og stemmeføring: fx fiskeri ved søen, balance over bro; 
kontrol over egen stemmeføring: ”busstemmer” (små stemmer af hensyn 
til andre); ”jeg er lige her, og jeg kan godt høre, hvad du siger, så du 
behøver bare tale til mig, med din almindelige stemme ” (som alternativ 
til råbetilgang).   
Til fødselsdag med børnehaven. Hvordan begår vi os, når vi er på besøg i 
andre børns hjem. 
 
Sammenhæng i barnets liv: hjem - børnehave 
Overgang til skole  
Børneinterviews 
 



 
 

12 
 

 

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

Alle pædagogiske tiltag og aktiviteter: planlagte, spontane, som 
rutinemæssige er med klart mål for øje, der efterfølgende er blevet 
reflekteret/ evalueret i ft næste skridt/ ny praksis. 
 
Nedenstående temaer er målsat og evalueret ud fra skriftlige didaktiske 
metoder: 7-kant som udgangspunkt – ellers handleplan, anden 
målfastsættelse 
skriftlig dokumentation: fotodokumentation med praksisfortælling – 
praksisfortælling – hvor angivet: børnenes egen dokumentation 
 
 
 

- Overgang til skole – samlet evaluering afventes 
- Mindfulness – se Sundhed i Børnehøjde 
- Se i øvrigt indsatser ift alle læreplanstemaer, samt Inklusion og 

Sunhed i Børnehøjde, som alle understøtter den børnenes 
personlige og alsidige udvikling  

 

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

3 – 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 
arbejdet med tiltagene? 
 

Overgang til skolen: forløbet er gennemført; den fælles evaluering fra 
Bøllemosen afventes. 
 
Mindfulness – se Sundhed i Børnehøjde  
 
Se i øvrigt: samtlige andre læreplanstemaer og Inklusion 
 

 

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

Vi har arbejdet med alle målene indenfor temaet 

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

Praksisfællesskaber med ansvarsopgaver, der giver mening og glæde for 
fællesskabet: fx  Borddækning, brænde til bålet mm 
 
Tage hånd om hinanden – ”1. hjælp” - hvad kan du gøre i situationen; 
bede om hjælp, når noget er svært. Sige til og fra.  
 
Nysgerrighed ift hvad der sker i relationen – erfaringsdannelse, hvordan 
udvikling, når situationen virker fastlåst: 
Ex: sige til og fra; håndtering af konflikter. Den voksnes rolle til udredning 
af forløbet –skabe fælles forståelse/afklaring – ny plan/ fremadrettet 
løsning. 
 
Hvordan kommer jeg ind i en leg: metoder til at styrke børnenes fokus på 
indhold i legen, frem for, hvem der deltager. 
Den voksnes rolle, som deltager i den proces  
 
Styrkelse af venskaber , samt ved venskaber på tværs: 
Interessefællesskaber:  hvor børnene på tværs af venskaber får øje på 
andres kompetencer i mødet omkring fælles interesse.  
Opmuntring til legeaftaler, når børnene viser tegn på nye venskaber; 
kommunikation Personale- forældre 
 
Indretning af legemiljøer: ommøblering på 1. sal – styrke ro til fordybelse 
i legen – relations dannelser: ”rum i rummet”: læsekrog/ hulebyggeri, 
konstruktions og rollelege/ dukkekrog 
 
Mindre gruppe til samling: styrke den enkeltes deltagelse i forhold til at 
blive set og hørt blive hørt – og dele oplevelser med andre. 
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Trivselsregler, Drengegruppemøde, Aftalen mm - se inklusion 

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

Alle pædagogiske tiltag og aktiviteter: planlagte, spontane, som 
rutinemæssige er med klart mål for øje, der efterfølgende er blevet 
reflekteret/ evalueret ift næste skridt/ ny praksis. 
 
Nedenstående temaer er målsat og evalueret ud fra skriftlige didaktiske 
metoder: 7-kant som udgangspunkt – ellers handleplan, anden 
målfastsættelse 
skriftlig dokumentation: fotodokumentation med praksisfortælling – 
praksisfortælling – hvor angivet: børnenes egen dokumentation 
 
1.Hvordan kommer jeg ind i en leg  
2.Kongespillet  
 
3-5: Se under Inklusion 
3. Legegruppen 
4. Børnemøder 
5. Aftalen  
 

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

1. a. Hvordan kommer jeg ind i en leg: Er i fuld gang med at blive 
implementeret.  
b. Børnene er blevet opmærksomme på, at vise respekt for andres leg – 
og er i fuld gang med, at tilegne sig metoder til at indgå/ inddrage andre i 
legen. Konkret ved at ”stikke fingeren i jorden”, vise interesse indholdet i 
legen, ved at spørge ind til indholdet: ”hvad leger I”? , frem for at spørge: 
”må jeg være med”? Børnene oplever samtidig succes med, at legen kan 
åbne sig, hvis man selv byder ind med indhold til legen. 
c. Personalet er blevet bevidste, hvor betydningsfuld deres rolle er i 
forhold til, at alle børn kan komme ind i andres leg/eller inddrage andre: 
Ved, hvor nødvendigt selv at deltager i legen og som rollemodel vise 
børnene, hvordan man ”åbner op” for en leg. 
 
2.a Kongespillet: Vi vil fremadrette fastholder fokus på, at understøtte 
børnenes mulighed for at tilegne sig regellege og spil, da det har høj grad 
af betydning for børnenes alsidige udvikling. 
2b. Børnene har erfaret, at de med succes kan mestre udfordringen i 
spillet, ved at deltage og formidle og være del af et team deltage i 
regellege. 
2c Den voksne har stor indflydelse som rollemodel ved, at inspirere til nye 
lege - rammesætte og gennemføre nye forløb. 
Kongespillet er velegnet til hele aldersgruppen (fra 3 år). Reglerne er 
enkle og børnene fanger nemt idéen med spillet – god kombination af 
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regelsæt, der kombineres med bevægelse/motorisk 
koordinering/formidling og være del af et hold- på flere niveauer. 
Selv ”enkelt” input med voksendeltagelse har stor betydning for, at 
børnene inspireres til selv at tage initiativ/følge op på regellege og spil – 
og viser mod på selv, at formidle videre til andre børn.  
Forældre: Børnene tilegner sig spil/lege, som direkte kan overføres til 
spil/lege hjemme. 
 

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

 
  

 

 

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? 
 

Vi har arbejdet med alle målene indenfor temaet 

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

Læsegrupper – aldersdelte: litteraturvalg afstemt gruppens behov 
Dialogisk læsning - Fortælling  
Kikkasser: kreativ tilgang til at bearbejde fortælling, se kulturelle 
udtryksformer 
Samling i mindre grupper: rum til at samtale – lytte, byde ind og vente på 
tur mm 
Kommunikation – dialogen i mødet med andre 
Sang- sanglege, sproglig opmærksomhed  
Rim og remser, ordspil og vitser 
Julekalender og nissebesøg i hjemmet –med barnets fortælling 
Ord-skatteleg 
Legeskrivning. 
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Børne interviews  
Børnemøder – mødestruktur – mødeleder – talerække – alle til orde 
Dramatisering af Sange -totalteater 
Musiske udtryk: se sprog : vekslen i lydstyrke, intonation, rytme – 
samstemmes i niveau og præcision ved fælles koncentration 
 

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

Alle pædagogiske tiltag og aktiviteter: planlagte, spontane, som 
rutinemæssige er med mål for øje, der efterfølgende er blevet reflekteret/ 
evalueret i ft næste skridt/ ny praksis. 
 
Nedenstående temaer er målsat og evalueret ud fra skriftlige didaktiske 
metoder: 7-kant som udgangspunkt – ellers handleplan, anden 
målfastsættelse 
skriftlig dokumentation: fotodokumentation med praksisfortælling – 
praksisfortælling – hvor angivet: børnenes egen dokumentation 
 
 
1. Sprog på tværs med 4 årige. 
 
2. Børnemøder-mødestruktur-mødeleder-talerække-alle til orde  
     – se Inklusion 
 

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

1 Sprog på tværs med de 4 årige. 
a. vi mødtes tre gange med Kohavehuset og Mariehøj . Vi har ved disse 
møder arbejdet med børnene i tre forskellige sproggrupper.Den ene gr. 
Arbejdede med musik,sang og rytmer. 
En anden gruppe arbejde med narrativer. 
En gruppe arbejdede med lydlig opmærksomhed. Tudsen stod for denne 
aktivitet. Det er derfor denne aktivitet som evalueres ang. Børnenes 
læring. 
b. Børnene lærte at lyd skelne, huske, udtale, fokusere, navigere blandt 
fremmede, lytte, imiterer sin makker, koncentration, nye fællesskaber, 
fælles glæde ved opgaveløsning.  
c. Vi lærte, at vi ved god planlægning kan skabes sprogstimulerende og 
gode forløb, selvom der er mange børn tilstede. At børnene nyder de nye 
fællesskaber og gensynsglæden. 
 

 

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

Vi har arbejdet med alle målene indenfor temaet 

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

Vi har arbejdet med kroppen - og fysiske udfordringer -bredt varieret – 
inde ude - og i alle former for terræn fx ved: 
 
• Udeliv i al slags vind og vejr – i skov, strand og åbent terræn;  fx: vi 

mærker på kroppen, hvad der skal til for at det føles godt. Fx: 
erfaringer ”udefra” kobles i garderoben, ved valg af tøj. 

 
• Fælles aktiviteter, hvor alle børn oplever succes ved udfordrende 

fysisk udfoldelse i samvær med andre. Fx klatre- og tovaktiviteter;  
skrænt- tur, der stiller krav til udholdenhed og styrke; den voksne 
guider/positionerer sig, så det enkelte oplever succes ift nærmeste 
udviklingszone – eller børn matches, fx makkere (”mesterlærere”) der 
guider/har styr på kompetencen. 

 
• Rum- og retningssans: vi krydser gængse stier, orienterer os og finder 

frem til mål ved at gå efter lyden, Thujaerne, solen mm 
 
• Børnenes sanser inddrages og udfordres bredt, bredt, så de fx får 

mod på at smage nyt og udfordre sin krop 
 
• Kroppens basale signaler og behov, fx mærke:  sult, tørst, kulde, 

toiletbehov, løbenæse, tid til bevægelse/pusterum; adgang til koldt 
drikkevand. 
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• Krop og bevægelseslege – fx fælleslege og i vinterens hal-aktiviteter 
• Sanglege og dramatisering af børnesange – følelsesmæssige udtryk 
• Arbejdet med at aflæse andres kropssprog og følelsesmæssige 

udtryk, fx 1. hjælp, sige ”til og fra” og ved konfliktudredning – se 
alsidig personlige udv.  

 
• Fitnessbane 
• Mindfulness  

 
 

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

Alle pædagogiske tiltag og aktiviteter: planlagte, spontane, som 
rutinemæssige er med klart mål for øje, der efterfølgende er blevet 
reflekteret/ evalueret i ft næste skridt/ ny praksis. 
 
Nedenstående temaer er målsat og evalueret ud fra skriftlige didaktiske 
metoder: 7-kant som udgangspunkt – ellers handleplan, anden 
målfastsættelse 
skriftlig dokumentation: fotodokumentation med praksisfortælling – 
praksisfortælling – hvor angivet: børnenes egen dokumentation 
 
Fitnessbanen og Mindfulness  –  se Sundhed i Børnehøjde 
 

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

Fitnessbanen og Mindfulness  –  se Sundhed i Børnehøjde 
 

 

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

Vi har arbejdet med alle målene indenfor temaet 

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

Udeliv i al slags vind og vejr – i mødet med skov, strand og åbent terræn 
 
Årets cyklus – dyr og planter året rundt – vækst, udvikling, forfald: 

- Dissekere muldvarp og undersøger anatomi, refleksioner over 
årsag: liv og død – besøg hos konservator på Zoologisk museum, 
herefter udstoppes Muldvarpen hjemme  

- Følger udvikling fra haletudsens udvikling til frø, larven til 
sommerfugl, som efter slippes fri i deres eget element. 

- Fangst af fisk til ferskvandsakvarium, som følges i Tudsen 
 

Form og farver i naturen: årstidernes skiften, kategorisering af svampe  
 

Fra jord til bord – køkkenhaven og naturens spisekammer: vi sår, høster, 
indsamler, bearbejder, smager og deler oplevelser i fællesskab: fx 
”skovens grønt” i bålbrød/ suppe, kartofler på bålet. Laver saft til årets 
julegaver. 
 
Naturens elementer: luft, ild vand og jord – opleves, bearbejdes og 
reflekteres bredt. Vi møder naturen med nysgerrighed og undres 
sammen. 
 
Naturfænomener: vind og vejr: skoven efter stormen; drager i vinden, 
lysets skiften; jord og mudder, kulde - varme: eksperimenter, fx 
skulpturer fra is til vand 
 
Vi værner om naturen ved ikke at efterlade os spor 
 
Miljø: Affaldssortering – besøg på Genbrugsstation 
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Vi deltager i forløb med Naturvejleder 
 

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

Alle pædagogiske tiltag og aktiviteter: planlagte, spontane, som 
rutinemæssige er med klart mål for øje, der efterfølgende er blevet 
reflekteret/ evalueret i ft næste skridt/ ny praksis. 
 
 Nedenstående er ikke evalueret på didaktisk basis 

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

3-5 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 
arbejdet med tiltagene? 

a. Alle temaer er implementerede  -  nogle situations- og årstidsbestemt  
 
b. Børnene er fortrolige med naturen, oplever succes i forhold til, at 
udeliv kan foregå året rundt - og i al slags vejr.  
Børnene møder naturen med nysgerrighed, undres sammen, undersøger, 
tager egne initiativer og finder på leg – uanset, hvilket sted vi vælger som 
rammen. Mesterlærere træder i karakter: sådan finder du frøer, her 
kommer du over osv. Erfaringer videregives og mindre erfarne suger til 
sig. 
 
c. Naturen ideel rammer for børnenes læring – hvor alle 6.læringstemaer 
og Børneområdet udmeldte indsatsområder ”Inklusion og Sundhed i 
Børnehøjde” kan udfoldes og komme i spil.  
Kombinationen: planlagte forløb; rutinerne på vores ture, samt ”det 
uforudsete” undervejs, vækker nysgerrighed, som undersøges og 
reflekteres – gør, at vi sammen kommer et nyt sted hen. Naturen giver en 
”levende ramme”, hvor alle er fuldt til stede.  
 
 

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

 

 
 

Affalds sortering – organisering,  så det fungerer i praksis, når vi flytter til 
vores nye lokaler 

 
 

 

Resultater af arbejdet med læreplanstemaet: 
Kulturelle udtryksformer og værdier 

 i 2014 
Kommunale læreplansmål  
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 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? 
 

Alle temaer med begrænset tilegnelse af viden ift andre etniske kulturer 
og traditioner 

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

Litteratur-læsegrupper - samarbejde med biblioteket/ deltagelse i 
arrangementer  
Fang fortællingen: Kreativt tilgang til fortælling, der bearbejdes ved 
tilblivelse af Kikkasser med udstilling/ fernisering på Birkerød bibliotek. 
Museumsbesøg (kommende skolebørn): Ny indsigt bredt kulturelt 
formidlet, fx i mødet med eksperter. 
Louisiana: Asger Jorn studier med kunsthistoriker: intro i farvecirkler- 
komplementær farver danner grundlag for børnenes eget maleri.  
Zoologisk Museum: Konservering af Muldvarpeskind medbragt af 
børnene –konservator fra museet styrer processen. Børnene kommer bag 
kulisserne. Om hval eller muldvarp: ”alt liv har betydning - stort som 
småt”  
Vedbækfundene: En rejse i tiden med afsæt lokalt. 
Jagt-og Skovbrugsmuseet: Skov-og landbrugets historie og dyrene og 
dyrene omkring. 
Samarbejde med Naturvejleder 
Film ses i biografen: Reprisen 
Æstetiske, kreative, kulturelle  udtryksformer: 
Årstider bearbejdes og højtider forberedes med kreationer, malerier, 
collager mm; med materialer primært fra skov eller strand. 
Stemningsindtryk, lys og farve oplevelser bearbejdes fx ved hlæip af 
akvarel ”derude”. 
Sang og sanglege, rim, remser og vitser – se sprog 
Dramatisering af Sange -totalteater 
Musiske udtryk – se sprog: 
Syng sammen dag: fælles samvær med andre, hvor sang, musik og 
bevægelse kobles til fortælling + kommunikation via lyde.  
Børn som kulturbærere - bygger bro mellem børnehave og hjem: Fx kort 
over Skoven, Fitnessbanen i Skoven– kan følges op i familien. Fælleslege 
og spil- børnene tilegner sig kompetencer til selv at formidle videre. 
 
Traditioner og højtider:  Mærkedage markeres med traditioner  omkring: 
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fx: fastelavn- total-teater, hvor alle ”figurer” indrages i forestillingen. 
Luciaoptog, optræden ved ”spring ud fest”, Kreativt ”natur- pynt til 
højtider mm. Pyjamasfest og Bedsteforældredag hitter højt ift 
tilbagevendende. 
Julekalender med børnenes tegninger og fortællinger 
 
Smag på Kulturen: Danseteatret – inspirerer til videre dans i eget regi 
 
Mødet med verden/ forskellighed udenfor Tudsen - tilgang til folk vi ikke 
kender; fødselsdagsbesøg: hvordan begår vi os i andres hjem.  
 
Postkort fra rejser –hvordan gør man der? Den enkelte bidrager med nye 
oplevelser til gensidig refleksion-ny indsigt  
 
Styr på egen krop og lyd, ved at tilpasse krop og stemmeføring  til 
situationen – se ”Alsidig personlige udvikling” 
 

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

Alle pædagogiske tiltag og aktiviteter: planlagte, spontane, som 
rutinemæssige er med klart mål for øje, der efterfølgende er blevet 
reflekteret/ evalueret i ft næste skridt/ ny praksis. 
 
Nedenstående temaer er målsat og evalueret ud fra skriftlige didaktiske 
metoder: 7-kant som udgangspunkt – ellers handleplan, anden 
målfastsættelse 
skriftlig dokumentation: fotodokumentation med praksisfortælling – 
praksisfortælling – hvor angivet: børnenes egen dokumentation 
 
 
 
Samværskultur 

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

Samværskultur: Se Inklusion, Sundhed i Børnehøjde, Alsidig 
Personlighedsudvikling, Sociale Kompetencer. 
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personalet opnået ved 
arbejdet med tiltagene? 
 

 
Nye mål og tiltag for læreplanstemaet Kulturelle udtryksformer og værdier  

i 2015-2016 
 

Kunne ønske: 
 

Musik forløb med børn, som del af et orkester 

 

 

 

 

 

 

Områdelederens/institutionslederens opsamlende vurdering 
Afslut med en kortfattet samlet vurdering om sammenhængen mellem de kommunale mål, og 
læringsforståelsen og institutionens/områdets praksis og perspektiver for næste periodes 
arbejde. 
 

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

 

Afspejles 
læringsforståelsen i 
praksis? Giv eventuelt 
nogle eksempler. 
 

 

Hvilke samlede 
perspektiver giver 
vurderingen anledning til i 
forhold til næste periode? 
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Bilag 1 

Læringsforståelse 

0-5 års alderen 

0-5 års alderen er en helt central livsfase. Her har det pædagogiske personale til opgave at skabe 

rammer for et godt barndomsliv og et positivt læringsmiljø i dagtilbuddet, så børnene kan trives, 

udvikle sig og lære. 

Fra livets start er børnene aktive i forhold til at danne sig selv og deres identitet. For at dette 

selvdannelsesprojekt skal lykkes, forudsætter det, at de centrale voksne i barnets liv støtter barnets 

udvikling.  

Et godt 0-5 års liv, som understøtter børnenes identitetsudvikling, kræver at barnet har gode 

muligheder for fordybelse i leg, læring, kammeratskaber og relationer til andre børn og det 

pædagogiske personale i dagtilbuddet. Det er en af det pædagogiske personales centrale 

opgaver at skabe tid og rum til denne fordybelse. 

Vigtig læring og udvikling sker allerede fra starten af det spæde liv, og dagtilbuddene er et 

centralt læringsmiljø i børnenes hverdagsliv. Det er vigtigt, at dagtilbuddene arbejder bevidst, 

reflekteret og systematisk med børnenes trivsel og læreprocesser.  Og at det sker ud fra en 

forståelse af, hvordan børn lærer, trives og udvikler sig. 

Børns læring  
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Læring er en dynamisk proces, der finder sted hele tiden. Uanset om vi som voksne er klar over det, 

har set det, eller planlagt det, sker der forskellige læreprocesser hos børnene.  

Læring foregår i de planlagte pædagogiske aktiviteter, men også i de daglige rutiner fx i 

garderoben og omkring måltiderne. Børn lærer også af hinanden i det liv, der udfolder sig mellem 

dem i institutionen. Det har stor betydning for barnets funktion og trivsel, hvordan det er placeret i 

denne kultur og i disse fællesskaber. 

Der er ikke altid lighedstegn mellem det, vi som voksne gerne vil lære børnene i en situation, og det 

børnene rent faktisk lærer. Børnene kan have lært noget helt andet, end vi havde forestillet os. Det 

er med andre ord vigtigt at være opmærksom på den eventuelle medlæring, der også ofte finder 

sted hos børnene. Og her er det vigtigt, at skelne mellem tilsigtet og utilsigtet læring. 

Læring er ikke noget entydigt positivt. Læring kan således både være produktiv og befordrende for 

barnet, men kan også være uhensigtsmæssig.  Børn lærer ved at møde rektioner på deres 

initiativer fra omgivelserne og har brug for et støttende læringsmiljø med voksne, som er bevidste 

om deres ansvar som rollemodeller.   

Det er også vigtigt at være opmærksom på, at læring ofte foregår i relationer, men også kan 

foregå, når børn leger eller udforsker verden på egen hånd. 

  

Børn er i høj grad kropslige og sanselige væsener. De lærer gennem de forskellige sanser, og de 

tilegner sig viden og erfaringer gennem aktive handlinger. Sansernes beredskab i forhold til 

læreprocesser afspejler sig i barnets opmærksomhed: Til tider er barnet årvågent, mens det andre 

gange er mindre modtageligt for indtryk. 

Børn er forskellige og har forskellige sansemæssige disponeringer. Derfor er de også forskellige i 

deres tilgang til læring.  

Mens nogle børn er særdeles visuelt orienterede, er andre auditivt orienterede osv., men generelt 

set er den taktile sans, berøringssansen, meget stærk hos mange småbørn. De lærer ved at være i 

direkte kontakt med omgivelserne og kunne mærke og afprøve i praksis. Ligesådan har børn brug 

for, at det pædagogiske personale handler med og viser, hvad de mener, vil have, ikke vil have, 

og hvordan dette og hint skal gøres etc.  

Læring gennem handling er et kardinalpunkt i specielt småbørns måde at tilegne sig erfaring og 

viden på. Erfaringsdannelsen sker, når børnene afprøver deres ideer i praksis og lærer, hvordan 

omverdenen, både ting og mennesker, reagerer på deres initiativ. Samtidig er det vigtigt, at børn 

udvikler en læringsbevidsthed, som gør dem i stand til selv at få en fornemmelse af, at deres viden 

ændres, udvikles og udvides. 

Det har også stor betydning for børns læreprocesser, at de oplever en meningsfuldhed og relevans 

i den konkrete situation. Oplevelse af meningsfuldhed hænger fundamentalt set sammen med det 

enkelte barns selvdannelsesprojekt. Her er de vigtige succeskriterier barnets flow-oplevelser: 

engagement, lyst, og glæde.  

 

Meningsfuldhed for børnene styrkes af, at de har overblik og får hjælp til at forstå de 

sammenhænge de indgår i. Manglende meningsfuldhed kan på den gøre det sværere for barnet 
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at komme i en tilstand af årvågen opmærksomhed og produktive læreprocesser. Nøjagtig som 

manglende opfyldte basale behov, eksempelvis sult eller træthed kan gøre det.   

Det pædagogiske personales positioner i børns læreprocesser 

Det pædagogiske personales fornemmeste opgave er: 

 at opbygge et inkluderende læringsmiljø, som understøtter børns deltagelse i fællesskaber  

 at give omsorg og udviklingsstøtte til børnenes selvdannelsesprojekter  

 at skabe læringsmiljøer, som giver grobund for børnenes flowoplevelser i alle dele af 

hverdagslivet i dagtilbuddet.  

 

Det er derfor det pædagogiske personales ansvar bevidst at planlægge og tilrettelægge 

hverdagen sådan, at der bliver udviklet læringsmiljøer, som er omsorgsfulde og støtter børnenes 

trivsel, udvikling og læring. 

Det pædagogiske personale skal arbejde med en bred forståelse af børns læring og forsøge at 

undgå at fokusere på kun et enkelt aspekt som fx det voksenorganiserede. Læreplanslovens seks 

læringstemaer er repræsenteret i mange sider af hverdagen i dagtilbuddet.  

 

En central del af det pædagogiske personales arbejde er at lave målrettet og systematisk 

iagttagelse og refleksion over børnenes læreprocesser, og egne handlinger og positioner i 

samspillet og konflikterne med og mellem børnene.  

Når personalet arbejder med iagttagelse og refleksion skal opmærksomheden være på børnenes 

trivsel, behov, opmærksomhedstilstande, læringstilgange og flowoplevelser: engagement, lyst og 

glæde.  

Iagttagelse og refleksion er med til at øge personalets pædagogfaglige kompetencer og løbende 

gøre dem stadig bedre til at skabe understøttende og udfordrende læringsmiljøer og barndomsliv 

for børnene.  

Det pædagogiske personale har ansvaret for børns læring i dagtilbuddet. Der findes 

grundlæggende tre forskellige grundpositioner i pædagogisk arbejde i relation til børns 

læreprocesser: Gå foran, gå ved siden af, gå bagved.  

Nogle gange skal det pædagogiske personale tage initiativer og være aktive kulturbærere. Andre 

gange skal personalet reagere på børnenes initiativer, træde ind i dem og deltage i dem og atter 

andre gange skal de voksne holde sig tilbage og give plads til børnenes egne erfaringer, meninger 

og betydninger.  

De tre positioner er aktive på hver sin måde, men valget af position skal være afstemt i forhold til 

det enkelte barn eller den enkelte børnegruppe og en vurdering af handlinger og relationer i den 

enkelte situation. Uanset grundposition handler det om at afklare forholdet mellem at støtte, 

udfordre og guide børnene. Sensibilitet og evnen til at afkode og skelne mellem børnene og deres 

forskellige behov står centralt i arbejdet - at læringsdifferentiere.  
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Som et sidste perspektiv skal det fremhæves, at børns læring også er et anliggende for forældre. 

Dagtilbuddene kan ikke skabe gode læringsmiljøer uden forældrene. Derfor er det en vigtig del af 

det pædagogiske personales opgave at bidrage til, at arbejdet med børns læreprocesser også 

bygger på dialog med forældrene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


