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Indledning
Den pædagogiske læreplan er et arbejdsredskab for institutionen såvel som for
kommunalbestyrelsen. Læreplanen er en målsætning for det pædagogiske arbejde, der dagligt
foregår i institutionen. Den beskriver de mål for læring, som pædagogerne har med de enkelte
børnegrupper.
I Børnehuset Lillekilde har vi valgt at inddele vores børn i vuggestue 0-2 årige, mellemgruppe
2-4 årige og børnehave 4-6 årige. Dette har vi gjort for at skabe det mest optimale læringsrum
for barnet i henhold til det udviklingsniveau, det befinder sig på.
Læreplanen skal beskrive børnemiljøet som en del af det pædagogiske arbejde, hvor det er
relevant. Vi skal indtænke og vurdere børnemiljøet i relation til de pædagogiske mål, metoder og
aktiviteter, som vi opstiller i forhold til børnenes læring, og dokumentere - minimum hvert andet
år - om børnemiljøet bidrager til opfyldelse af de opstillede mål inden for de temaer, der er
nævnt.
Vi skal vurdere det fysiske, psykiske og æstetiske miljø i et børneperspektiv og inddrage
børnenes oplevelse af børnemiljøet i den samlede vurdering af børnemiljøet afhængigt af
børnenes alder og modenhed.

"Mange af de bedste oplevelser i livet er kendetegnet ved
intens indlevelse og fokusering. Det er oplevelser, der er
nydelsesfulde og meget lærerige, fordi kroppen og sindet er
forenet i en koncentreret, optimal fysisk og mental bevægelse.
Børn fødes med et grundlæggende behov for at bringe sig selv
i denne form for tilstand, som det fx kommer til udtryk
gennem børnenes initiativrigdom, nysgerrighed, fascination
over alt det nye og deres lyst til at lege.
Læreplanernes succes vil afhænge af, i hvilket omfang brugen
af dem respekterer dette udgangspunkt"
- Hans Henrik Knoop, lektor ved Danmarks Pædagogiske Universitet
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Dagtilbudsloven
(Dagtilbudsloven i uddrag med ændringer gældende fra 01. juli 2010)
Dagtilbud til børn indtil skolestart
Kapitel 2

Formål, pædagogisk læreplan, sprogvurdering, børnemiljøvurdering m.v.
Formål for dagtilbud
§ 7 Børn i dagtilbud skal have et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer deres
trivsel, sundhed, udvikling og læring.
Stk. 2. Dagtilbud skal i samarbejde med forældrene give børn omsorg og understøtte det enkelte
barns alsidige udvikling og selvværd samt bidrage til, at børn får en god og tryg opvækst.
Stk. 3. Dagtilbud skal fremme børns læring og udvikling af kompetencer gennem oplevelser, leg
og pædagogisk tilrettelagte aktiviteter, der giver børn mulighed for fordybelse, udforskning og
erfaring.
Stk. 4. Dagtilbud skal give børn medbestemmelse, medansvar og forståelse for demokrati.
Dagtilbud skal som led heri bidrage til at udvikle børns selvstændighed, evner til at indgå i
forpligtende fællesskaber og samhørighed med og integration i det danske samfund.
Stk. 5. Dagtilbud skal i samarbejde med forældrene sikre en god overgang til skole ved at udvikle
og understøtte grundlæggende kompetencer og lysten til at lære. Dagtilbud skal i samarbejde
med skolerne skabe en sammenhængende overgang til skole og fritidstilbud.

Pædagogisk læreplan
§ 8 Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i
aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets skolestart. Den pædagogiske
læreplan skal give rum for leg, læring og udvikling af børn i dagtilbud. Ved udarbejdelsen af den
pædagogiske læreplan skal der tages hensyn til børnegruppens sammensætning.
Stk. 2. Den pædagogiske læreplan skal beskrive dagtilbuddets mål for børnenes læring inden for
følgende temaer:
1) Alsidig personlig udvikling
2) Sociale kompetencer
3) Sproglig udvikling
4) Krop og bevægelse
5) Naturen og naturfænomener
6) Kulturelle udtryksformer og værdier
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Stk. 3. Den pædagogiske læreplan skal beskrive relevante pædagogiske metoder og aktiviteter,
der iværksættes for at nå målene, og hvordan læreplanen evalueres.
Stk. 4. Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvilke relevante pædagogiske metoder,
aktiviteter og eventuelle mål, der opstilles og iværksættes for børn med særlige behov.
Stk. 5. Det skal endvidere fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan arbejdet med et godt
børnemiljø, jf. § 7, stk. 1, bliver en integreret del af det pædagogiske arbejde. Børnemiljøet skal
vurderes i et børneperspektiv, og børns oplevelser af børnemiljøet skal inddrages under
hensyntagen til børnenes alder og modenhed.
§ 9 Lederen af dagtilbuddet er ansvarlig for at udarbejde og offentliggøre den pædagogiske
læreplan, herunder at revidere læreplanen, hvis væsentlige ændringer i dagtilbuddet eller
evalueringen efter stk. 2 tilsiger dette. Tilsvarende gælder, hvis kommunalbestyrelsens drøftelser
efter § 10, stk. 2, tilsiger dette.
Stk. 2. Lederen af dagtilbuddet er ansvarlig for, at den pædagogiske læreplan evalueres mindst
hvert andet år. Lederen er i den forbindelse ansvarlig for at dokumentere, om de valgte
pædagogiske metoder og aktiviteter, jf. § 8, stk. 3 og 4, samt børnemiljøet, jf. § 8, stk. 5, fører
til opfyldelse af de opstillede mål inden for de temaer, der er nævnt i § 8, stk. 2. Lederen skal
angive, hvordan dagtilbuddet vil følge op på resultaterne.
Stk. 3. Lederen af dagtilbuddet skal inddrage forældrebestyrelsen i udarbejdelsen, evalueringen
og opfølgningen af den pædagogiske læreplan.
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Børnehuset Lillekildes målsætning
Målet er: Skoleklare, veludviklede og selvstændige børn, der er klar til at begå sig i samfundet.
Det er Børnehuset Lillekildes målsætning at skabe daglige rammer, der fremmer børns trivsel,
udvikling og selvstændighed. Børnene skal gives en tryg og udfordrende hverdag med en følelse
af, at der er plads til alle. Vi finder, at forskellighed er en styrke, der skaber dynamik.
I samarbejde med forældrenes unikke indsigt i deres børn, kan vi skabe de nødvendige
udfordringer for hvert enkelt barn med tanken om, at barnets svagheder kan forbedres ved at
tage udgangspunkt i barnets mange styrker.
Det er vores opgave at støtte barnet i at kunne forstå og udtrykke sine følelser, og ydermere skal
børnene støttes i og lære om hensyntagen, respekt og tolerance for egne og for andres grænser.
Som daginstitution har vi æren af at introducere en bred social kontekst, hvor børnene gradvist
tilegner sig en nysgerrighed, forståelse og accept for normer og spilleregler såvel i gruppen som i
samfundet.
Det er for os en vigtig mission at barnet, igennem forskellige samspil, lærer at kunne sige til og
fra og bevare sin egen individualitet.
De pædagogiske processer skal lede hen imod, at barnet ved slutningen af vuggestuen naturligt
søger hen imod større udfordringer i mellemgruppen og ved slutningen af mellemgruppen glæder
sig til og er parat til at starte i børnehaven, og at det til sidst farer herfra med en lyst og en
glæde til at starte i skolen. Gennem sin tid i Lillekilde er målet, at det har tilegnet sig
færdigheder og viden, som sætter barnet i stand til at udvikle sig, igennem hele livet.
Menneskesyn - Alt stort begynder småt
Lillekilde er ikke bare en privat vuggestue og børnehave - den er også en institution med et særligt menneskesyn.
I Lillekilde behandler vi børnene som ligeværdige mennesker. Det betyder, at dialog, respekt og
nærvær er værdier, der er i højsædet hver eneste dag. Børn i Lillekilde bliver set, hørt og i
bogstaveligste forstand anerkendt for deres stemme - uanset hvor lille den måtte være.
Vi ser børn som unikke mennesker, der rummer potentialet for enorm vækst i mere end
fysiologisk forstand. Vi ved at ikke to børn er ens, men vi ved også, at alle børn vokser under
tillid og respekt.
I Lillekilde er det vores fornemmeste mål at støtte, vejlede og styrke det enkelte barn til at blive
et helt og selvstændigt menneske. Vi mener, at vejen dertil sker under de bedste vækstforhold et
barn kan få, nemlig kærlige, trygge og ligeværdige rammer.
Vi mener, at alt stort begynder småt.
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I Børnehuset Lillekilde har vi 2 pædagoger, der er uddannet i ’girafsprog’.
Girafsproget er et sprog fra hjertet.
Giraffen har et stort hjerte der symbolisere forståelse og indfølingsevne. Den er blid
og kraftfuld, bevæger sig med ynde og har med sin lange hals et stort overblik.
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Værdiggrundlag
Vores pædagogiske arbejde udfolder sig inden for rammerne af de overordnede principper og
holdninger, som vi har skabt i institutionen. Disse aspekter bidrager til at definere børnehusets
kultur og atmosfære, og er ligeledes et udtryk for vores lærings- og udviklingssyn i arbejdet med
børn.
I Børnehuset Lillekilde ligger følgende værdier til grund for vores arbejde med de 6
læreplanstemaer:
Nærvær og tilstedevær
Nærvær må være grundstenen i pædagogik, da vi ellers ikke kan se, høre og mærke, hvor
børnene er. Vi anser det derfor som vores vigtigste opgave, at være nærværende og til stede i
nuet, sammen med børnene.
Jo mere nærværende vi er, jo mere ligeværdigt bliver sammenspillet mellem os, barnet og
børnegruppen. Det er et anerkendende aspekt i sig selv, at vi gensidigt vil hinanden noget, og vi
som pædagoger bliver fanget og fordybet i samtaler og aktiviteter, så meget som barnet.

Tillid
Det er vigtigt, at vi har tillid til hinanden. Børnene skal opleve og erfare, at omgivelser er som
barnet fornemmer, de er, og at barnet kan stole på sin egen intuition og kunnen. Det er en
forudsætning for, at børnene føler sig trygge og veltilpasse med mod på at udfordre og udvikle
sig. Børnene skal derfor kunne have tillid til de voksne, de er sammen med hver dag og forældrene skal kunne have tillid til det sted, de afleverer deres børn.

Børnehuset Lillekilde skal være et trygt sted at være, hvor ord og handling følges ad.

Faglig og personlig udvikling
Børnehuset Lillekilde er et udviklings- og læringssted for både børnene såvel som for personalet.
Alle børn har et utroligt udviklingspotentiale, der skal udfordres og stimuleres med udgangspunkt
i barnets evner og ressourcer.
Personalet har mulighed for løbende at deltage i pædagogiske kurser såsom håndtering af
mobning, eller ”Udeliv” med inspiration til læring i naturen. Vi har ligeledes et par gange om året
undervisere udefra, der kommer til personalemøder og underviser i f.eks. rytmik, krop og
bevægelse, ernæring og livreddende førstehjælp.
Vi skal ligesom børnene være i vedvarende bevægelse og udvikle os ved at lære om verden
omkring os.
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Fællesskab
Alle børn har ret til deltagelse og til at opleve sig inkluderet i et fællesskab. Alle børn skal opleve
sig selv som værende værdifulde bidragere til fællesskabet og opleve, at de har et tilhørsforhold
til Lillekilde. At opleve sig som en del af en eller flere relationer er afgørende for barnets trivsel
og udvikling.
Der skal være plads til forskelligheder og herunder også kulturelle forskelligheder. Det har vi en
masse af i Lillekilde – både blandt personalet og blandt børnene. Det skaber forskellige personlige og faglige udfordringer, der styrker udviklingen af fællesskabet.

Leg og læring
Børnene får plads til og mulighed for at bidrage meget til gruppen. Det er vigtigt, at de har
mulighed for at erfare selv og selvstændigt klare handlinger.
Hos mellemgruppen og børnehaven er tusser, papir, puslespil, legetøj, alle bøger og andre
aktiviteter altid tilgængelige for alle. Der ligger muligvis en del materialespild i dette, fordi
tingene reelt ikke er kontrollerede, men det giver andre muligheder og en anden forståelse og
tilgang til de ting, der er i lokalet.
Det, der udefra måske ser uorganiseret eller lidt rodet ud, bidrager til muligheden for at skabe
fantasifulde lege med f.eks. bøger, hvis indhold pludselig kommer ”til live” med puslespilsprikker,
der galoperer henover bogen, eller der bygges broer af bøger over togbanen.
Legetøj, aktiviteter og materialers tilgængelighed bidrager til det enkelte barns mulighed for at
udvikle sig selv inden for egen interesse. Her kan børnene selvstændigt eller i fællesskab
udforske og dyrke fantasien og kreativiteten alt efter, hvor deres behov og begejstring ligger. Et
udviklingsrum, vi mener, skaber mulighed for personlig fordybelse og selvstændighed.
Børn har brug for og ret til at opleve glæde ved at være i Børnehuset Lillekilde samt glæde ved
at være sammen med kammeraterne.

Leg og læring hænger sammen. Derfor skal personalet sørge for at tilrettelægge aktiviteter, der
er meningsfulde, udfordrende og alderssvarende for børnene. Læring foregår overalt i hverdagen
- i hverdagsrutiner og planlagte pædagogiske aktiviteter, på egen hånd, i den frie leg og i fællesskab med andre.
De voksne skal lede, støtte og inspirere til læring. For os har børnene forskellige forudsætninger,
lærer på forskellige måder og kan have behov for at lære noget forskelligt. Vi skal derfor have
øje for, at de valgte læreprocesser tager udgangspunkt i den aktuelle børnegruppe.
Børnene skal mødes af autentiske voksne, der sætter genkendelige, udfordrende rammer for
hverdagen, hvor børnene har masser af medindflydelse på indholdet.
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Anerkendelse
Børnene skal mødes med anerkendelse. Her handler det ikke kun om at rose barnet, for hvad det
kan, men i høj grad at se barnet, som den det er - det handler altså om at blive set, hørt og
forstået. En anerkendende relation forudsætter nærvær og tilstedeværelse hos den voksne.
Anerkendelse skaber en positiv atomsfære, hvor vi har fokus på barnets styrker, ressourcer og
kvaliteter.
Børnene bliver i hverdagen mødt af krav og grænser, og er der noget, der ikke kan lade sig gøre
(hvis det får et ”nej”), forsøger vi at møde barnet med et alternativ (hvad er ellers muligt) eller i
alt fald en forklaring derpå.
Demokrati
Vi lægger stor vægt på børnenes medbestemmelse, initiativ og nysgerrighed i hverdagen. Vi
anser det som betydningsfuldt for børns udvikling at have en balance imellem bevidst
voksenstyrede aktiviteter samt selvforvaltning og selvudfoldelse på egen hånd.
Vi bestræber os derfor på at synliggøre demokratiske processer for børnene. Børnene skal have
medbestemmelse og indflydelse på egen hverdag og eget liv, og de skal inddrages i
beslutningsprocesser, der vedrører deres dagligdag. Det gør de blandt andet til Morgensamling,
og når vi sammen snakker om, hvilke kommende aktiviteter og projekter der ville være
spændende at lave. Hos de mindste bliver der kigget på gejsten og behovet i øjeblikket, i
skabelsen af spontane aktiviteter.
Vi ser børn som aktive deltagere i egne udviklings- og læreprocesser, og de skal i hverdagen
opleve sig selv som medskabere af det kulturelle, faglige og sociale fællesskab.
Det er vores hensigt at skabe plads til og gribe fat i det, som børnene har mulighed for selv at
have indflydelse på. Det støtter dem i at blive bedre til at foretage valg og til at sige til og fra,
men lærer dem også at tage ansvar for sig selv. Når man skaber noget selv, erfarer man at være
med til selv at sætte dagsordenen.
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Børnesammensætning
For Lillekilde er nærvær og tilstedeværelse særligt i fokus. Tid til nærvær og relationer sætter vi
allerhøjest i hverdagen, og vi er derfor ikke et børnehus med store institutionsrum, men mange
mindre stueenheder, med en god normering.
For at behandle alle børn ligeværdigt, må vi behandle dem forskelligt. Dvs. at have forståelse for,
at børn udvikler sig på mangfoldige måder og i alverdens hastigheder. For os er det vigtigt, at
børnene kan udvikle de nødvendige kompetencer, der gør barnet klar til næste trin, i deres eget
tempo. Derfor er vi i Børnehuset Lillekilde opdelt i 3 aldersgrupper:
1. Vuggestue ca. 0-2 år
2. Mellemgruppe ca. 2-4 år
3. Børnehave ca. 4-6 år

Vuggestuen
Vi har 3 små vuggestuer, i hvert sit hus, hvor vi i dagligdagen og i vores valg af aktiviteter ligger
vægt på at skabe et varmt, trygt og stimulerende miljø. Barnet kommer fra familiehjemmet hen
til en lille børnegruppe, hvor barnet får fornemmelsen af at være en del af en større helhed. Her
er der tid til fordybelse i aktiviteter, som tager udgangspunkt i det lille barns fundamentale
udviklingstrin. Vuggestuerne samarbejder ugentligt omkring gruppeaktiviteter på kryds og tværs.
De samles allesammen eller i mindre grupper i tumlesalen eller på legepladsen eller tager på
udflugter eller samles til sjove kreative aktiviteter. De største børn fra vuggestuerne samles to
gange om ugen som en del af et socialiseringsprojekt inden de sammen flytter og skal møde
hinanden ovre i mellemgruppen.
Mellemgruppen
Her kan barnet finde tid og lyst til at fordybe sig i netop dette alderstrins mange spændende
udfordringer; at stoppe med sutten, pottetræne og blive blefri, på sigt gradvist vende sig af med
middagsluren, få tilegnet sig et solidt sprog, får styr på finmotorikken og langsomt forøge sin
selvstændighed og sit ansvarsniveau. Her er barnet blevet en del af en større gruppe
jævnaldrende børn, hvor de sammen kan prøve kræfter med konflikthåndtering, danne
venskaber og erfarer, hvad det vil sige at være en god ven. Vi leger med roller og
personligheder, klæder os ud og udforsker og prøver grænser af. I mellemgruppen kan man i høj
grad bidrage en masse til fællesskabet i form af at dække bord/rydde af bordet, lave kl. 14.00
mad og frugt, hænge kop og håndklæder op til vennerne, feje, vaske, optræde for vennerne og
meget mere. Man oplever gejsten af at være medskaber af dagligdagens dagsorden og erfarer at
tage ansvar for egne ting og handlinger.
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Børnehaven
Når man flytter til børnehaven, er man klar til nye udfordringer. Man har ikke længere brug for
middagsluren, og man har fået opbygget en selvsikkerhed på mange områder. Her møder man
en stor børnegruppe, der forbereder barnet til det fremtidige skolemiljø. Her er mange rum at
bevæge sig i, hvor barnet kan dyrke det, det er optaget af. Der er et kreativt rum, og der er et
”skolerum”, hvis barnet har lyst til at dykke ned i skoleuniverset og legende lære om bogstaver,
former og tal, få læst historie og meget mere. I børnehaven får barnet et bredere perspektiv på
verden i form af mange projekter om lande, kulturer, normer og fænomener. Barnet får
forskellige ansvarsområder, finpudser sine sociale kompetencer og udvikler sig gradvist i takt
med dagligdagens udfordringer hen imod det at være skoleklar.
Fælles for alle stuer er Morgensamlingen, inden dagen går i gang, samt fredagshygge/
fredagscafé hver fredag eftermiddag.
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DE SEKS LÆRINGSTEMAER

ALSIDIG
PERSONLIG
UDVIKLING

SOCIALE
KOMPETENCER

SPROGLIG
UDVIKLING

KROP OG
BEVÆGELSE

KULTURELLE
UDTRYKSFORMER OG
VÆRDIER
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Alsidig personlig udvikling
Beskrivelse
At arbejde med barnets alsidige personlighedsudvikling er i virkeligheden meget
grundlæggende, da det er en fundamental del af barnets muligheder for læring.
Barnets identitet, selvopfattelse, selvoplevelse og selvtillid er vigtige elementer for barnets
generelle udvikling og muligheder for at tilegne og lære sig nye ting.

Barnet skal føle sig værdsat og anerkendt, og det skal opnå en fornemmelse af at blive set,
genkendt og husket.
Det betyder, at medarbejderen skal sørge for tilbud og muligheder, hvor barnet kan agere,
udforske og deltage med det potentiale og de ressourcer, barnet har.
I denne proces skal barnet opnå en følelse af selvværd.
Særlig fokuseringen på barnet som en person er vigtig at have for øje, når der skal arbejdes
med barnets alsidige udvikling. Barnet er et lille menneske, en person, der bør betragtes som
værende unik.
Overordnede læringsmål
At børnene udvikler og styrker deres selvværd.
At børnene føler sig værdifulde og accepterede som dem, de er.
At børnene trives og er trygge.
At børnene føler sig inkluderet i og kan indgå i et fællesskab.
At børnene får mulighed for at udvikle forskellige sider af sig selv og deltage i forskellige
læringsprocesser.
At børnene kan give udtryk for deres behov over for andre børn og voksne.
At børnene lærer at have en positiv tilgang til ting.
Overordnede metoder
Vi møder børnene med anerkendelse, respekt og kærlighed.
Vi taler med børnene med ligeværdig kommunikation.
Vi lader børnene prøve selv og gøre sig deres egne erfaringer.

Vi lader børnene hjælpe og inddrager dem i de praktiske gøremål.
Vi arbejder hen imod at gøre de fysiske og pædagogiske rammer i orden - uden stress - så der
er overskud til det enkelte barn.
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Hvordan vi integrerer et godt børnemiljø i det pædagogiske arbejde med temaet
Alsidig personlig udvikling
Det fysiske børnemiljø
I vuggestuerne er alt legetøjet inden for rækkevide.
I mellemgruppen og børnehaven kan børnene selv nå de ting de skal bruge, inde såvel som
ude.
Vi bestræber os på at skabe gemmesteder, grønne områder og plante-selv-projekt-områder på
legepladsen.
Vi forsøger at skabe legemuligheder i alle små rum, køkken, garderobe,
Det psykiske børnemiljø
Vi vægter at være positive, imødekommende og have en behagelig omgangstone.
I vores tilgang til børnene er vi anerkendende og fokuserer på, at forskellighed er en styrke.
Vi vægter balance mellem aktiviteter planlagt af de voksne, men også at børnene kan fordybe
sig i egne interesser og lege på egen hånd.

Vi støtter og fastholder barnet i dets valg og idéer og støtter op om deres løsningsforslag.
Børnene har dagligt mulighed for at spejle sig i et ældre forbillede.
Det æstetiske børnemiljø
Børnene har deres egen garderobe med billede og
navn. I mellemgruppen og børnehaven har barnet
et billede af en frugt ved sin drikkekop og et billede af en grøntsag ved sit håndklæde.
Mange af børnenes kunstværker og produkter
hænges op på stuerne som udsmykning.
Vi prioriterer, at der er rent og ryddet op på stuen
i alt fald, når vi starter op på en ny dag.
Mellemgruppen og børnehaven er indrettet, så
børnene selv kan nå de ting, de skal bruge såvel
ude som inde. Alle kreative materialer er synlige
og let tilgængelige for børnene.
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Vuggestuen 0-2 år
Læringsmål:
At kunne genkende sig selv i et spejl og er bevidst om sig selv.
At få tiltro til sig selv som person.
At kunne sove i sin krybbe uden at skulle vugges.
At kunne vaske og tørre sine hænder og være interesseret i at være selvhjulpen.
At kunne lege selv og sætte sig selv i gang.

At kunne give udtryk for, hvad man gerne vil og ikke vil.
At kunne opleve tryghed i sin relation til børn og voksne.
At kunne lytte og være til stede i en kommunikation.
At være klar til at starte i mellemgruppen.
Metoder
Vi skaber tryghed og nærvær for børnene og det enkelte barn ved at være til stede ved fysisk
kontakt og nærværende kommunikation.
Vi arbejder med gentagelser og genkendelighed.
Vi giver barnet den tid, det har behov for.
Vi hjælper børnene til at give udtryk for deres egne ønsker og behov.
Vi respekterer et ”nej” og anerkender børnenes ønsker og behov.
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Aktiviteter
Vi har spejle på alle vuggestuer, der hænger i børnehøjde.
Vi er opmærksomme på børnenes egne idéer til aktiviteter, fællessange eller andet under
Morgensamling eller andre fælles aktiviteter, og giver barnet styrken ved at være
medbestemmende og idéskabende.
Vi har legetøj tilgængeligt i børnehøjde, så børnene selv kan gå på opdagelse under fri leg, og
anerkender børnene for de idéer, de får og initiativer, de tager.
Vi opmuntre børnenes initiativ til at være selvhjulpne, og giver dem tid til og mulighed for at
prøve selv.
Vi giver børnene en masse knus, kærlighed og positiv opmærksomhed.
Vi sætter os på gulvet med dem, så de oplever et ligeværdigt tilstedeværd.
Vi flytter ikke på deres krop uden at have informeret dem om, hvad vi vil til at gøre.
Vi giver børnene information om, hvad der skal ske, så de ikke føler sig overvældede eller
forvirrede.
Vi sørger for at have øjenkontakt ved én til én kommunikationer, og øver børnene i at være til
stede i kommunikationen.
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Mellemgruppen 2-4 år
Læringsmål
At barnet udvikler en forståelse af sig selv og en følelse af identitet.
At barnet kan sige sin mening og tro på sig selv.
At kunne fordybe sig og udvikle fantasi og humor.
At i nogen grad kunne afslutte påbegyndte handlinger og rydde op efter sig.
At kunne hjælpe med at dække bord, vaske op og gøre rent.

At kende deres eget køn.
At være rimeligt selvhjulpen og kunne tage nemt tøj af og på samt spise og drikke uden hjælp.
At have lavet toiletprogrammet og være blefri.
At selv kunne vaske hænder efter toiletbesøg og skifte tøj ved eventuelle uheld.
At ikke længere behøve sut, sutteklud, flaske og være vendt af med middagsluren.
At selv kunne begynde at løse en konflikt på en god måde.
At være klar til at starte i børnehave.
Metoder
Vi arbejder meget med rollelege.
Vi bruger Morgensamlingen til at lade børnene komme til orde.
Vi støtter børnene i deres iver for at hjælpe til med det praktiske.
Vi opmuntre og anerkender børnenes forslag og idéer.
Vi lader børnene selv prøve at løse de konflikter, som de lander i, og hjælper dem om
nødvendigt. Vi lærer dem at være til stede og konfrontere situationen frem for at løbe væk fra
den.
Vi støtter børnene til at komme af med sut, sutteklud, ble og middagslur, og giver dem mod til
at give slip ved at komme med gode erstatninger.
Vi følger op og bygger videre på barnets initiativer.
Vi udtrykker overfor barnet, at vi tror, det kan.
Vi udviser den holdning, at hver dag er en ny dag med nye muligheder.
Vi sørger for at barnet får mulighed for ro og fred, når det fordyber sig.
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Aktiviteter
Der er udklædningstøj i massevis, som børnene selv kan tage og afprøve roller og
personligheder.
Alt legetøj, og kreative redskaber er i børnehøjde, og alt er til fri afbenyttelse.
Ved Morgensamlingen hver dag taler vi om forskellige ting, og børnene får mulighed for at
fortælle ting fra deres verden og komme med idéer til aktiviteter.
Børnene hjælper på skift med alle de praktiske gøremål i løbet af dagen.
Vi øver selv at tage tøj på, når vi skal ud og lege. Børnene får god tid og vi sidder sammen med
dem og hjælper og vejleder.
Børnene finpudser deres evner med tøjet ved at hjælpe kammeraterne.
Vi skaber aktiviteter, hvor børnene kan få en oplevelse af succes ved at kunne deltage og selv
skabe noget ud fra egne evner og ressourcer.
Ved konfliktløsninger gør vi det til en aktivitet, der kan bringe mange forskellige løsningsforslag
og muligheder, og barnet øves i at blive villig til at konfrontere det, der er sket.
Igennem lege får børnene erfaringer med at vælge til og fra og får mulighed for at prøve
grænser af og øve sig i at iværksætte og realisere idéer.

Barnet prøver kræfter af med vilde lege, spontane lege, fordybelse i leg og aktivitet, og med at
være igangsætter af og meddeltager i lege.
Gennem interaktivitet erfarer barnet konsekvenser af handlinger, og gør sig erfaringer i at tage
ansvar for sig selv og gruppen.
Vi skaber rum til og mulighed for, at barnet kan erfare på egen hånd konsekvenserne af de
valg, som det laver - f.eks. at man får våde og kolde fødder, hvis man går uden sko, når det er
vådt og koldt.
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Børnehaven 4-6 år
Læringsmål
At kunne klare sig selv i omgangen med sine kammerater og løse konflikter på en god og
konstruktiv måde.
At kunne stå ved ens egne meninger og tænke selv.
At kunne klare toiletbesøg uden hjælp og få vasket sine hænder.
At kunne klæde sig af og på, selv tage overtøj og sko på og selv snøre sine sko.

At kunne finde noget at drikke og selv skænke, når man er tørstig.
At have gode bordmanere og selv klare små uheld ved bordet.
At kunne holde styr på ens egne ting og holde orden i garderoben.
At kunne afslutte påbegyndte aktiviteter og rydde op efter sig.
At aflevering og afhentning foregår uden problemer.
At kunne hvile i sig selv.
At være parat og glæde sig til at starte i skole.
Metoder
Vi giver børnene rum til selv at tage ansvar for deres eget liv og deres egne følelser.
Vi åbner mulighed for, at barnet kan udtrykke sine tanker og følelser og give sin mening til
kende.
Vi lader børnene selv opdage konsekvensen af, at have glemt eller forlagt f.eks. sin jakke eller
sin madpakke.
Vi udviser tillid til børnenes evne til at klare sig og tage ansvar for situationer, som de lander i.

Vi udviser stor respekt for børnenes egne tiltag og initiativer.
Vi er opmærksomme på, at være anerkendende i relationen til det enkelte barn.
Vi bestræber os på at tage barnets perspektiv, lytte og forstå dets intentioner.
Vi møder barnet med positive forventninger og reaktioner, og anerkender, når det klarer
situationer godt, men fortæller også barnet, når det har handlet uhensigtsmæssigt.
Vi hjælper barnet til at få kendskab og tiltro til sig selv som person.
Vi sørger for, at barnet får mulighed for at vise forskellige sider af sig selv.

Vi opmuntre barnet til at udforske omverden, tage initiativer og være med til at bestemme.
Vi stiller krav i forhold til det enkelte barn. F.eks. ved at barnet selv skal tage tøj af og på,
huske at vaske hænder efter toiletbesøg, hjælpe med at rydde op, passe på legetøjet, kende
regler osv.
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Aktiviteter
Til samlinger øver børnene sig i skiftevis at fortælle og lytte, og række hånden op, når man har
noget, man gerne vil fortælle eller bidrage med.
Vi skaber gruppeaktiviteter, hvor barnet udfordres til at give plads til andre børns behov og
ønsker.
I det rum vi skaber for fri leg med en stor gruppe af mennesker samlet, udfordres børnene til
at være opmærksomme på andres behov og grænser.
Gennem øvelse styrker vi barnet i at italesætte det, der er svært.
Børnene opfordres til at løse konflikterne selv, og finde frem til en konstruktiv løsning ved hjælp
af kommunikation.
Vi leger lege med spilleregler.
Vi laver kontaktsport, hvor børnene kommer til at konfrontere hinanden på en anden måde.
Der spilles spil, og vi øver børnene i at spille efter reglerne og i at tabe og vinde.
Dagligt skaber vi aktiviteter, der kræver medansvar og medindflydelse fra børnenes side.
Vi leger rollelege og spiller teater, og barnet får mulighed for at mærke, forstå og tolke egne
følelser og udfordres på egne grænser.

Vi udforsker skoleuniverset ved legende at
lære om ABC, tal, former, lande og kulturer.
Hvis et barn har fået nej til at være med i en
leg, hjælper vi barnet med at tackle afvisningen, så barnet ikke føler sig udenfor. Andre
gange vil vi hjælpe ved at opfinde nye roller
til legen, så det barn kan være med i den eksisterende leg. Herved lærer barnet, hvordan
det kan forhandle sig ind i legen.
Vi bestræber os på at lære børnene at løse
konflikterne selv, således at begge parter
kommer ud på en god måde.
Børnene hjælper med at dække bord, tage
mad selv, og at rydde op efter frokosttid.
I kunst og kreative aktiviteter fokuserer vi på
at tilskynde barnets fantasi og at give udtryk
for egne idéer/tanker, over for skønhed og
færdighed.
Når et barn er væk i en længere periode,
tegner vi tegninger og sender vores hilsner til
barnet.
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Sociale kompetencer
Beskrivelse
Ligesom med barnets alsidige personlige udvikling kan man konkludere, at arbejdet med sociale
kompetencer er en fundamental del af barnets mulighed for indlæring.
At agere, samarbejde og udfordre sig selv i sociale sammenhænge og fællesskaber er vigtige
områder at styrke i institutionen, og man skal kunne støtte og vejlede barnet i forhold til at
udvikle dets sociale kompetencer.
Barnet skal have mulighed for at lege, samarbejde og løse opgaver sammen med andre børn,
og i denne proces skal barnet opnå en følelse af anerkendelse og selvværd.
Der skal arbejdes med dannelse af venskaber og kammeratskaber, og der skal i denne
sammenhæng sættes fokus på omsorg, respekt og nærvær.
Man skal kunne indleve sig i det enkelte barn, samt det enkelte barn i relation til en gruppe.
Kommunikation og samspil med andre er en væsentlig faktor for barnet til at kunne danne nye
relationer og udvikle egne kompetencer.
Overordnede læringsmål
At give børnene redskaber til at kunne fungere i større og mindre sociale fællesskaber.
At børnene kan rumme andre børn.
At det enkelte barn lærer at forstå sig selv i forhold til andre og omverdenen.
At børnene bliver opmærksomme på de mennesker, der er omkring dem.
At børnene kan give udtryk for egne følelser, behov og tanker, samt forstå og respektere
andres tanker og aflæse deres følelser (empati).
At børnene kan vise omsorg overfor andre.
Overordnede metoder
Vi sørger for at være gode rollemodeller i form af at have en behagelig omgangstone.
Vi opfordrer børnene til at lytte til hinanden og føre indbyrdes samtaler.
Vi lægger stor vægt på at sige goddag og farvel og pleje gode menneskelige relationer.
Vi skaber situationer, hvor børnene glædes over at være sammen og føler et fællesskab.
Vi hjælper børnene til at forstå andres behov og opmuntre dem til at vise omsorg og tage
hensyn til hinanden.
Vi opmuntrer børnene til at være aktivt deltagende og tage medansvar for fællesskabet.

26

Hvordan vi integrerer et godt børnemiljø i det pædagogiske arbejde med temaet
Sociale kompetencer
Det fysiske børnemiljø
Børnene har mulighed for at lege sammen inde og ude.
Vores indretning gør, at børnene er tvunget til at lege flere i samme rum.
Børnene har mulighed for at lege i mindre grupper i f.eks. puderum, køkken, garderober,
spisestue, legestue, kreativt rum, Lego-rum m.fl.
Vi skaber altid rum, hvor børnene kan afprøve forskellige slags lege - vilde/fordybende,
larmende/stille og aktive/afslappende.
Det psykiske børnemiljø
I vores hverdag snakker vi ofte med børnene om, at vi er forskellige i såvel udseende som på
kunnen. Nogen er dygtige til ét og andre til noget andet.
Vi er opmærksomme på, at børnene selv forsøger at klare konflikter og holder os tæt omkring,
så vi er klar til at hjælpe med løsningsmuligheder.
Vi hjælper og trøster hinanden, når vi har brug for det. Og vi opmuntre børnene til at hjælpe
hinanden.
Det skal være ok at sige fra og sige nej til leg,
men det skal gøres på en for alle rar måde.
Det æstetiske børnemiljø
Vi har et langt billede-tog hængende på alle
stuer, hvor børnene kan se sig selv og alle
vennerne. Barnets egen togvogn følger det
igennem hele institutionsforløbet.
Vi har et stort eller flere små tykke og bløde
gulvtæpper, der samler børnene til leg.
Vi har en blød sofa eller tyk madras i behageligt bomuldsstof på hver stue.
Ud over løbende mundtlige anerkendelser
modtager børnene også skriftlige anerkendelser. I mellemgruppen og i børnehaven bliver
der lavet hyggeaktivitet omkring uddeling af
anerkendelserne som en del af Fredagshyggen, hvor anerkendelserne læses op til hver
enkelt og vennerne klapper begejstret af hinanden.

27

Vuggestuen 0-2 år
Læringsmål:
At kunne tage initiativ til leg.
At kunne deltage i lege med andre og kan finde ud af at lege sammen med børn i forskellige
aldre.
At kunne indgå i relationer og have begyndende venskab med andre børn.
At kunne vise omsorg for andre børn, såvel større som mindre og er interesseret i at hjælpe.

At kunne begynde at tage almene regler til sig, som f.eks. at holde i hånd.
At nogenlunde kunne forstå en fælles besked.
At selv kunne løse eller forsøge at løse en konflikt.
At kunne forblive koncentreret og engageret i et lille stykke tid, når der er fælles aktiviteter
som f.eks. Morgensamling, sang eller rytmik.
At kunne vente på ens tur - i nogen grad.
Metoder
Vi sætter ord på handlinger og italesætter uhensigtsmæssig adfærd samtidig med, at vi viser
børnene andre handlemuligheder.
Vi anerkender barnet, når det selv tager initiativ til at hjælpe eller trøste andre børn.
Vi styrker børnefællesskabet og venskabsrelationerne ved at skabe opmærksomhed omkring de
børn og voksne, som vi er på stuen.
Vi udviser stor interesse for børnene, forældrene og vores medkollegaer på stuen og arbejder
med at være gode rollemodeller.
Vi skaber situationer i det daglige, hvor barnet kan øve sig i at tage hensyn og vente på tur.
Vi opmuntre børnene til at tage ansvar for at hjælpe deres venner med at komme sikkert rundt
i trafikken og gå på række hånd i hånd og øver dette i højere og højere grad, op til at de skal
starte i mellemgruppen.
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Aktiviteter
Hver dag til Morgensamling og ved andre samlinger i løbet af ugen synger vi navnesange og
taler om, hvem der er til stede, og hvem der er fraværende.
Vi laver gruppeaktiviteter i form af kreative projekter, som hele gruppen bidrager til - maler
fastelavnstønden, pynter juletræ.
Til rytmikaktiviteter laver vi sanglege, der lægger op til at blive opmærksomme på hinanden og
samarbejde.
Fri leg på stuen og på legepladser giver rum til at børnene kan blive inspireret af hinanden og
mødes i forskellige lege.
Når vi går på ture i lokalområdet, øver vi børnene i at passe på hinanden i trafikken ved at de
går sammen hånd i hånd på række.
De små børn sidder i vogne, når vi er på tur, hvor de sidder op til 4 stk. og kan kigge på
hinanden. Der sker en masse kommunikation imellem dem, og de bliver trænet i at give plads
og tage hensyn til hinanden.
Vi tager på fælles udflugter og laver fælles aktiviteter, så vi har noget vi har været fælles om i
gruppen, og snakker så om det, vi har oplevet sammen, over maden eller ved samlinger.
Ved dagligdagsaktiviteter, når vi f.eks. skal vaske fingre ved håndvasken, øver vi køkulturen og
det at give plads og vente på tur.
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Mellemgruppen 2-4 år
Læringsmål
At kunne deles om tingene og legetøjet.
At kunne løse eller forsøge at løse uenigheder imellem sig, uden en voksens indblanding.
At kunne kommunikere sin vilje igennem uden at græde.
At barnet tage ansvar, når han/hun bliver bedt om at gøre et stykke arbejde.
At begynde at tage almene fællesregler til sig.

At kunne forblive koncentreret og engageret i nogen tid, når der er fællesaktiviteter.
At kunne vise omsorg overfor mindre børn.
At kunne finde nogle at lege sammen med i forskellige aldre og ikke være alt for bestemmende
eller kontrollerende.
At kunne lytte til et andet barn eller en voksen uden at afbryde.
At kunne vente på sin tur uden at blive irriteret.
At kunne spille et spil og følge reglerne og ikke blive ked af det, hvis man ikke vinder.

At kunne være hjælpsom overfor andre uden at skulle blive bedt om det.
At kunne være et godt eksempel for andre børn, og være bevidst om det.
At kunne være rosende og anerkendende overfor hinanden.
Metoder
Vi arbejder med at lære børnene at se hinandens værdier, italesætte dem og anerkende
hinanden.
Vi støtter det enkelte barn i at danne venskabsrelationer.
Vi støtter og opfordrer børnene til at lege sammen og invitere andre med i legen.
Vi opfordrer børnene til at lytte til hinanden og føre indbyrdes samtaler.
Vi opmuntrer børnene til at være aktivt deltagende og tage medansvar for fællesskabet.
Vi opfordrer børnene til at løse opgaver sammen.
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Aktiviteter
Vi holder Morgensamling hver morgen, hvor vi i fællesskab starter dagen, får øje for hinanden,
ser hvem der mangler, og snakker om dagens aktiviteter.
Vi laver rundkreds til samlinger og aktiviteter, sådan at børnene har opmærksomhed på
hinanden og ikke på pædagogen.
Børnene er medskabere af aktiviteter - de møder problemstillinger sammen og løser dem
sammen.
Vi fjoller, griner, og pjatter med sproget, ordsammensætninger og sange.
Vi bruger sanglege og aktiviteter af improviserende karaktér - der er en fastlagt ramme, men
børnene definerer indholdet sammen.
Vi hjælper til at synliggøre børnenes kvaliteter overfor gruppen - kammeraterne - ved at lade ét
barn hjælpe et andet med noget, hvis det kan.
Vi anerkender hinanden åbent og ofte.
Vi sammensætter lege og aktiviteter med henblik på at skabe nye venskaber.
Vi snakker om ansvar i gruppen og giver børnene rig mulighed for at bidrage til fællesskabet
dagligt.

Vi laver samarbejdslege og aktiviteter.
Vi spiller spil og introducerer spilleregler, der skal overholdes.
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Børnehaven 4-6 år
Læringsmål
At kunne have respekt for og vise hensyn til andre og deres ejendele.
At kunne hilse på folk, som man møder.
At kunne tale pænt til hinanden.
At kunne holde bordskik.
At kunne fungere i en gruppe.

At kunne løse konflikter med kommunikation.
At kunne samarbejde og skabe ting sammen med andre.
At kunne bidrage til og hjælpe andre - både børn og voksne.
At kunne lade være med at mobbe eller drille og forstå, hvorfor det ikke er noget, der er rart.
At kunne indrette sig efter de regler, der er i gruppen.
At kunne give plads til andre, og ikke hele tiden kræve opmærksomhed.
At kunne tale efter tur og have gode manerer.
Metoder
Vi arbejder med at lære børnene at se hinandens værdier, italesætte dem og anerkende
hinanden.
Vi støtter det enkelte barn i at danne venskabsrelationer.
Vi støtter og opfordrer børnene til at lege sammen og invitere andre med i legen.
Vi opfordrer børnene til at lytte til hinanden og føre indbyrdes samtaler.
Vi opmuntrer børnene til at være aktivt deltagende og tage medansvar for fællesskabet.
Vi opfordrer børnene til at løse opgaver sammen.
Vi øver skoleparathed med at kunne vente på ens tur og række hånden op.
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Aktiviteter
Vi tegner, maler, laver skulpturer i ler, klipper, limer og pynter sammen.
Vi oplever en dagligdag med medansvar.
Vi laver samarbejdslege og giver børnene mulighed for at deltage i demokratiske
beslutningsprocesser under samlinger.
Vi skaber gruppeaktiviteter af kreativ art, hvor børnene udfordres til at samarbejde, lytte og
indgå kompromisser - f.eks. et maleri til naboen eller en skulptur til frugtmanden.
Vi går på lange ture og tager på spændende oplevelser, som børnene sammen kan nyde og
erindre.
Vi passer på hinanden i trafikken.
Vi laver rollelege og teaterstykker - vi afprøver roller, overvinder personlige grænser (generthed
m.m.), samarbejder om et fælles projekt, der skal opføres.
Vi holder kulturdage, hvor vi lærer om og anderkender hinandens forskelligheder.
Familietema - Hvordan er man et værdifuldt medlem af familien eller gruppen? - vi laver
aktiviteter, der bygger på omsorg og respekt.
Førskoleprojekter - vi snakker om forventninger til og bekymringer omkring det at skulle starte i
skole. Vi sætter børnene sammen og arrangerer, at de kan hjælpe hinanden med de førskole–
evner, som de skal have opøvet. De børn, der er dygtige eller f.eks. har erfaring fra større
søskende hjælper de andre.
Konkurrencelege - vi leger sammen, lærer reglerne for legen, mærker grænser og
forudsætninger for at kunne deltage og oplever at vinde og tabe.
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Sproglig udvikling
Beskrivelse
At arbejde med temaet sprog kræver en stor differentiering, da temaet er meget omfattende.
Man arbejder nemlig både med talesprog, kropssprog, tegnesprog, verbalt og nonverbalt
sprog, billedsprog m.m.
Man kan sagtens arbejde med flere delsprog ad gangen, men man bør være skarp i sin
opdeling af, hvilket delsprog, man har særlig fokus på i pågældende aktivitet.
Man kan sige, at sprog er barnets redskab i dets tilgang til omverden.
Hvis barnet skal i kontakt/kommunikere med andre, skal der anvendes sprog. Hvis barnet skal
formidle egne behov eller budskab til andre, skal der anvendes sprog. Husk alle udtryksformer
er sprog. (Græde, skrige, klynke, pludre lyde, bevægelse af kroppen, alle former for
kommunikation, man kan tænke sig).
Barnet er kort sagt afhængig af brugen af sprog for at kunne kommunikere.
Barnet skal have mulighed for at udvikle sit sprog gennem legen og den samtale, der opstår
omkring de daglige gøremål.
Når arbejdet med det enkelte delsprog er påbegyndt, er det væsentligt, at barnet føler tryghed,
anerkendelse, fortrolighed samt får vejledning fra den voksne.
Den voksne skal gå i dialog med barnet og starte samtale. Barnet skal opleve, at der lyttes
opmærksomt og anerkendende til dets udtryk om følelser og oplevelser.
Overordnede læringsmål
At barnet oplever, at det ved hjælp af sproget har indflydelse på verden omkring sig, og at det
dermed kan være medbestemmende over sit eget liv.
At kunne sætte ord på tanker, følelser, oplevelser og handlinger.
At have gennemgået og have et udviklet talesprog, kropssprog, tegnsprog og billedsprog.
At kunne benytte sproget i et socialt samspil og anvende sproget til dialog.
At børnene udvikler nysgerrighed og interesse for sproget, herunder, symboler, tegn, tal og
bogstaver.
Overordnede metoder
Vi taler et tydeligt og ordentligt sprog til børnene og hinanden og er bevidste om, at vi fungerer
som rollemodeller.
Vi møder barnet med forståelse og anerkendelse for den måde det udtrykker sig på og den
måde, det kommunikerer med andre på.
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Vi korrigerer ikke barnets sprog, men gentager det, som det har sagt, på korrekt vis, således at
barnet hører ordene korrekt uden at blive rettet på.
Vi indkøber materialer og fællesaktiviteter, der stimulerer børns sprog.
Vi har øje for sprogets værdi, og er dermed også opmærksomme på de børn, der behøver
ekstra støtte.
Hvordan vi integrerer et godt børnemiljø i det pædagogiske arbejde med temaet
Sproglig udvikling

Det fysiske børnemiljø
Vi italesætter overfor børnene mange af hverdagens handlinger og gøremål.
Skriveredskaber og papir er frit tilgængelig i mellemgruppen og børnehaven. Vi prøver kræfter
med talesprog, skriftsprog og kropssprog.
Bøger står til fri afbenyttelse på alle stuer, og der læses og synges dagligt med børnene.
Vi er bevidste om, at børn ofte lærer sproget bedst i mindre grupper.
Det psykiske børnemiljø
Vi er lyttende til børnene og giver dem tid til at forklare og sætte ord på følelser.
Kommunikation er vigtig, og er i fokus i forbindelse med måltider og samlinger.
Børnene stimuleres i at lytte, men også til at fortælle om egne oplevelser.
Vi støtter barnet i at løse konflikter ved hjælp af sproget og understreger vigtigheden af at tale
pænt og respektfuld til hinanden.
Det æstetiske børnemiljø

Musik, sange, rytmer, rim og remser er en stor del af
vores hverdag.
Vi har legeredskaber og spil, der understøtter sprogudvikling.
I mellemgruppen har hvert barn deres egen dækkeserviet, hvor der står navn og forskellige former, farver, tal og bogstaver er at finde.
I mellemgruppen og børnehaven stimuleres børnene
sprogligt igennem ord, der er sat på de fysiske rammer, der står ”dør” på døren og ”vindue” på vinduet .
På mange stuer hænger der alfabet og tal på væggene.
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Vuggestuen 0-2 år
Læringsmål:
At kunne forstå og udføre små beskeder.
At kunne bruge simple ord og klare nem kommunikation og kunne sætte ord på handlinger og
ting.
At kunne sige sit navn.
At kunne sige navnene på sine venner og de voksne på stuen.

At kunne vise/fortælle, hvad der skete i et uheld.
At kunne give udtryk for sit eget synspunkt.
At kunne synge lidt med på sange.
At kunne forstå, at man skal tale og bruge sproget fremfor at græde.
At kunne holde en bog rigtigt og bladre i den rigtige retning.
At kunne lytte og følge med i kortere historier.
At kunne fortælle, hvad man ser i bøgerne og udpege forskellige ting fra bogen.
Metoder
Vi italesætter alt, hvad vi gør.
Vi italesætter børnenes handlinger.
Vi støtter børnene i at sætte ord på deres behov, følelser og meninger.
Vi lader ord følge handling eller konkrete ting eller billeder af ting, så barnet kan koble ord på
ting og handlinger.
Vi bruger vores kropssprog og viser med hænder og mimik, hvad vi samtidig siger med ord.
Vi bruger rytme og sange til at give børnene et godt funderet dansk sprog.
Vi arbejder konstant med gentagelser og træner børnenes evne til at forstå og gentage ord og
begreber.
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Aktiviteter
Til samlinger synger vi fagtesange, og sange ud fra bøger med billeder.
Vi kigger i pegebøger og på billeder på væggen og taler om de ting, vi ser.
Når vi synger bruger vi rytmer med klap, rasleæg og trommer for at give børnene en god
fornemmelse af sprogets rytmer og ordenes takter.
På ture eller ude på legepladsen taler vi om de ting, vi ser, og putter navne på.
Vi laver sanglege, hvor vi med kroppen eller hænderne gør det, som vi synger om i sangen.

Vi bruger vores kropssprog til at kommunikere med børn, der endnu ikke har et sprog og
sætter samtidig ordene på.
Vi sætter ord på handlinger og følelser.
Børnene har altid adgang til bøger, og vi læser højt af bøger med simple formuleringer.
Med de store vuggestuebørn laver vi huskespil og puslespil og snakker om, hvad billeder og
brikker forestiller.
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Mellemgruppen 2-4 år
Læringsmål
At barnet bliver fortrolig med det danske sprog og de forskellige kommunikationsformer.
At barnet oplever at kunne skabe og forandre ved hjælp af sproget.
At kunne kommunikere med mening og fortsætte en dialog.
At kunne kommunikere med hoved– og bisætninger.
At være fortrolig med at synge sange.

At kunne lytte til, hvad der bliver sagt. Kan lytte til andre.
At kunne starte en kommunikation og svare på andres.
At være i stand til at vente på, at det er ens tur til at tale uden at blive irriteret.
At kunne genkende bogstaver i alfabetet.
At kunne genkende sit skrevne navn.
At kunne øve sig i at skrive sit navn efter prikker.
At kunne kigge i en bog, én side ad gangen.

At kunne kende tallene 1-10.
At udvikle nysgerrighed og interesse for symboler, tegn, tal og bogstaver.
At blive stærk i at løse konflikter ved hjælp af sproget.
Metoder
Vi er nærværende og lyttende i kommunikationer og sørger for en god stemning, hvor børnene
har mod på at udtrykke sig.
Vi taler klart og tydeligt.
Vi retter ikke på børnenes kommunikation, men gentager det korrekt efterfølgende.
Vi samler os på måder i løbet af dagen, hvor der er mulighed for samtaler, rim og remser, og
fordyber os i interessante emner.
Vi snakker om det, vi oplevede i går, i weekenden, på ferier osv.
Vi bruger billeder fra ture, udflugter og aktiviteter som støtte til at sætte ord på det, vi oplever.
Vi benytter forskellige spil, hvor vi lærer sproget sammen.
Vi hjælper med at italesætte handlinger, følelser og behov.
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Aktiviteter
Vi holder Morgensamling, hvor vi taler om det, der optager børnene.
Vi leger sproglege, hvor vi leger og fjoller.
Vi læser dagligt bøger højt for børnene.
Vi synger og siger rim og remser.
Vi leger rammesange og rammelege med et improviseret indhold, der gør, at børnene aktivt
kan bruge og lege med sproget i fællesskab.

Vi udviser humor, fortæller jokes og giver kærlig drilleri igennem leg.
Vi leger med bogstaver, tal, puslespil, vendespil og billedlotteri.
Vi leger spørgelege.
Igennem teater og rollelege - og måske også ved samlinger - leger vi med kropssproget. Vi
prøver grænser af og øver os i at aflæse kropssprog og afstemme kropssprog med det talte
ord.
Børn, der behøver ekstra sproglig støtte inddrager vi i en lille gruppe af venner, hvor vi
sammen læser bøger og øver sproget sammen ved hjælp af forskellige sprogstimulerende spil.
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Børnehaven 4-6 år

Læringsmål
At have opbygget et omfattende ordforråd, hvor barnet nemt kan italesætte følelser, behov og
handlinger.
At kunne løse en konflikt eller hjælpe et barn til at løse en konflikt med kommunikation.
At kende og kunne synge sange og sige rim og remser.
At kunne sætte ord på, hvor det gør ondt og forklare, hvad der er sket.

At kunne fortælle, hvor gammel man er, og hvad man hedder, og hvilket køn man er.
At kunne vente til det blive ens tur til at tale.
At kunne lytte til personalet eller andre børn.
At kunne tale i gode hoved– og bisætninger.
At kunne forstå og handle på en fælles besked.
At kende tallene.
At kende farver og former.

At kunne navngive bogstaverne i eget navn.
At kunne kommunikere sine idéer og egen forståelse til andre.
Metoder
Vi giver børnene rum til mange slags lege, der giver anledning til mange slags samtaler. Det
kan være en mindre gruppe, der fordyber sig i læserummet eller skabende lege i
byggerummet.
Vi understøtter børnene i at løse konflikter sprogligt.
Vi benytter sproget tydeligt og nuanceret.
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Aktiviteter
Vi samler os til historietid, hvor børnene får mulighed for at fortælle historier, eventyr og sjove
oplevelser for vennerne.
Vi opdigter historier, som børnene skal digte videre på.
Vi laver skoleopgaver og bogstavlege m.m.
Vi laver lytte-lege og hukommelseslege.
Vi lytter til historier på CD.

Vi læser længere historier for børnene, som der fortsættes med den følgende dag.
Ved samlinger vælger børnene de emner i bøger, som vi sammen snakker om. Det kan være
kroppen, planeter, geografi, naturen, dyr og planter.
Vi laver præsentationslege - til Morgensamlinger og andre samlinger præsenterer børnene
noget for gruppen. Hvis vi f.eks. er i gang med et tema om familien, så ville børnene f.eks. fortælle hinanden, hvordan de bidrager i familien, hvor stor familien er, og hvad de arbejder med.
Vi arbejder meget med at turde fortælle noget i et anerkendende forum.

41

Krop og bevægelse
Beskrivelse
Kroppen og brugen af den er et redskab, som barnet har til sin rådighed i forhold til at
kommunikere med omverdenen. Kroppen er et kæmpemæssigt sanseapparat for barnet, som
det oplever, sanser og reagerer igennem og med.
Kroppen er også et sted, der rummer mange følelser, der kan komme til udtryk fysisk, og den
er et organ, der har brug for pleje, omsorg og sundhed. Omkring sidstnævnte tænkes på kostog motionsvaner.
Man kan sige, at barnet skal have kendskab til egen krop og brugen af den.
Der skal arbejdes med identitet, forståelse af kroppens indre og ydre, bevægelsesmuligheder
og sanseindtryk.
Perception set i forhold til kroppen og dennes muligheder er en vigtig del at arbejde med - altså
at man skaber muligheder og rum for barnet til at kunne afreagere, modtage og integrere
oplevelser og input via sin krop, så den bliver et redskab i forhold til at kunne erfare og
erkende.
Overordnede læringsmål
At børnene får en forståelse af, hvordan kroppen kan bruges og af deres sanser, både fin– og
grovmotorisk.
At børnene oplever en glæde ved at bruge kroppen, og finder interesse i fysisk aktivitet.
At børnene er fysisk aktive både i fri leg og i tilrettelagte aktiviteter.
At bevægelse bliver brugt til at lære og styrke børnenes sociale kompetencer.

At børnene får sund kost.
At børnene kender deres krop og deres udfoldelsesmuligheder, så de oplever en forståelse og
får glæde ved egen krop og kan bruge den, som de ønsker.
At børnene får stimuleret deres sanser, så det støtter deres indlæringsevne og sproglige
udvikling igennem krop og bevægelse.
Overordnede metoder
Vi indretter rum og legeplads, så det inspirerer børnene til fysisk udfoldelse.

Vi arrangerer udflugter til spændende legepladser i lokalområdet og længere væk.
Vi inspirerer børnene til at lege bevægelseslege, lave rytmik og gøre gymnastik.
Vi opmuntre til leg med bolde.
Vi sørger for sund og nærende mad fra vores køkken og børnene får frugt og grønt hver dag.
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Vi lader børnene gøre sig deres egne erfaringer med kroppens grænser og formåen.
Vi integrerer bevægelse i hverdagen, og udfordrer det enkelte barns motoriske udvikling med
fokus på at give det små succesoplevelser, så det oplever glæde ved fysisk aktivitet.

Hvordan vi integrerer et godt børnemiljø i det pædagogiske arbejde med temaet
Krop og bevægelse
Det fysiske børnemiljø
Vores legepladser er indrettet med legeredskaber og forskellige områder, som giver mulighed
for flere slags fysiske udfoldelser. Vi har legehuse, gemmesteder bag buske og træer, rutsjebaner, sansegynge, balancebro, sandkasse, kunstgræsarealer med faldunderlag m.m.
Legepladserne er indrettet med kroge, hvor børnene kan lege i ”fred”.
På legepladserne findes der store og små mælkekasser og gamle bildæk, der kan bygges med,
vi har også små babyplastvipper og babyplastrutsjebane, som også kan indgå i
forhindringsbaner, huler og andet bygværk.
Der er også cykler, balancecykler, scootere, koste, spande, skovle osv.
Der er muligheder for leg med vand på legepladsen.
I mellemgruppen og i børnehaven har børnene indenfor fri adgang til finmotoriske materialer:
papir, sakse, farver, blyanter, gavebånd, tape, gamle blade m.m.
Det psykiske børnemiljø
Vi arbejder med barnets villighed og støtter op om de kropslige aktiviteter, som det er tilbageholdende overfor.
Vi tillader at børnene ”slås” med hinanden, både impulsivt og ”organiseret” og hjælper børnene
med at aftale spilleregler. Børnene får herved legalt mulighed for at røre ved hinanden og
prøve egne og andres grænser af.
Vi er som voksne bevidste om, at vi er rollemodeller for børnene - dette indebærer blandt
andet, at vi spiser sundt og er i bevægelse i vores hverdag blandt børnene.
Vi inddrager børnene i valg af aktiviteter.
Det æstetiske børnemiljø
Vi er bevidste om, at vi skal have det hyggeligt, når vi spiser sammen.

Vi snakker om bordmanerer og erfarer, hvordan vi sammen alle kan have det rart omkring
spisningen.
Vi vasker hænder før vi spiser mad og efter, at vi har været ude og lege.
Tumlesalen indbyder til leg med store armbevægelser, plads og udfoldelse.
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Vuggestuen 0-2 år
Læringsmål:
At kunne gå selv uden hjælp eller støtte.
At kunne klatre op ad noget og rutsje ned ad en rutsjebane.
At kunne gå op og ned ad bakker uden hjælp og klare sig igennem en nem forhindringsbane.
At kunne gynge med lidt hjælp.
At kunne sparke til en bold, trille den fra siddende stilling og kaste den lige ud stående.

At kunne hoppe og forsøge sig med at hoppe med samlede ben.
At kunne sidde rigtigt på en stol.
At kunne kravle eller løbe efter en trillende bold.
At kunne komme op på en motorcykel/gåvogn og af igen, sidde på den og komme i fart.
At kunne gå op og ned af trapper uden hjælp.
At kunne løbe stærkt.
At kunne vinke og klappe.

At kunne lægge et knop-puslespil og stable klodser ovenpå hinanden.
At kunne holde et halvfyldt glas uden at spilde og kunne spise selv.
At kunne trække store perler på en snor.
At kunne holde på en saks og prøve at klippe.
At kunne navngive og udpege de forskellige legemsdele.

Metoder

Vi er meget kropslige i vores omgang med børnene. Laver tumle– og kildelege.
Vi giver børnene lov til fra et meget tidligt stadie selv at sidde og øve sig i at spise og drikke.
Vi stimulerer barnet til at gå, kravle, klatre og hoppe.
Vi arbejder med kropsbevidsthed – snakker og synger om krop og kropsdele.
Vi lytter meget til musik og danser.
Vi bruger vores legeplads og omkringliggende legepladser til fysisk udfoldelse.
Vi bruger vores tumlesal og alle de redskaber, vi har der.

Vi laver fælleslege med bevægelse.
Vi giver børnene lov til at smage på alt, og udviser en positiv holdning overfor sund mad.
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Aktiviteter
Der er møbler på stuen, som børnene kan rejse sig op ved og gå langs, når de skal lære at gå.
Vi opmuntrer børnene til at begynde først at kravle og siden gå med mange anerkendelser,
hjælp og støtte.
Dagligt spiller vi op for musikken, og danser og bevæger os.
Der findes tæpper og hynder og puder samt vippedyr på alle stuerne, som børnene kan hoppe
på, tumle med og gynge på.
Der bliver sunget rigtig mange sange, hvor vi spiller instrumenter til og laver fagter.
Vi laver bevægelsessanglege, hvor vi på en sjov legende måde øver forskellige bevægelser.
På legepladsen og i tumlesalen laver vi forhindringsbaner, hvor børnene skal kravle, krybe,
rulle, slå koldbøtter, gå balance, klatre op og kravle ned osv.
I tumlesalen har vi en stor sansegynge og en masse hoppekøer, hvormed vi stimulere
balancen.
På den udendørs boldbane og i tumlesalen leger vi med bolde og øver boldkundskaber og
generel motorik.
På stuerne leger vi med bassinbolde, der bliver hældt ud over hele gulvet, og børnene kaster,
sparker, går balance imellem dem, ruller sig i dem, putter dem op i baljer og hælder dem ud
igen.
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Mellemgruppen 2-4 år
Læringsmål:
At kunne sparke til en bold, der trilles til barnet.
At kunne gribe en bold, der kastes og kaste en bold til en anden.
At kunne spille fodbold med en anden.
At kunne hinke på både højre og venstre ben.
At kunne slå koldbøtter.

At kunne starte og få fart på en gynge, siddende eller stående.
At kunne klatre op i et træ.
At kunne gå op ad og rutsje ned ad en rutsjebane.
At kunne cykle på trehjulet cykel og løbe på løbehjul.
At kunne benævne mindst 20 legemsdele specifikt.
At øse op uden at spilde.
At trække små perler på en snor.

At kunne holde rigtigt på en saks og klippe langs en lige linje.
At kunne åbne og lukke en lynlås, flasker med skrueprop, knapper og vandhaner.
At kunne lægge puslespil.
At kunne holde rigtigt på en tusch eller pensel.
Metoder
Vi bruger musikken til at skabe lyst og glæde til dans og bevægelse dagligt.

Vi har alle kreative ting liggende tilgængeligt, så børnene selv kan bruge det, når de vil.
Vi har udendørsaktiviteter dagligt, hvor børnene kan udfordre deres krop grovmotorisk.
Vi har byggematerialer (mælkekasser, dæk, små rutsjebaner i plast) liggende på legepladsen,
så børnene og de voksne kan bygge forhindringsbaner og klatre– og balancemiljøer.
Vi laver mange kreative ting ved alle højtider, der træner finmotorikken.
Vi tager individuelle hensyn og har tålmodighed samt respekterer det enkelte barns
udviklingstrin for bevægelse og kropslig formåen og tilretter aktiviteter, der giver
succesoplevelser med kroppen.

Vi tager på udflugter i naturen, hvor kroppen skal bruges på en anden måde for at komme
frem.
Vi giver plads til spontan leg, der skaber bevægelsesmuligheder, som en voksen måske ikke
kunne finde på.
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Aktiviteter
Cyklerne står lige til at tage og cykle på, og der er god plads på legepladsen til at flere kan
cykle ad gangen. Der er balancecykler, store cykler, små cykler, motorcykler og cykler med
sidevogn og anhænger.
Indimellem laver vi ”Tour de France”, hvor en lille gruppe børn kører rundt om ”blokken” på
cykler ude på fortovet.
Vi bruger tumlesalen til spontan leg og bevægelse men også til planlagte forløb med
forhindringsbaner, balancetræning, kropsligt samarbejde mellem børnene, og prøve kræfter
med egen bevægelse igennem f.eks. musik.
Vi introducerer børnene for motoriske lege, såsom spejlingsstopdans, ”Vende en voksen”,
”Boogie-Woogie”, ”Fisker, fisker, hvor er du henne?”.
Vi leger gemmeleg, fangeleg og samarbejdslege, hvor de kommer hinanden tæt ved kropsligt.
Vi sørger for at musik og rytmer understøtter børns egen bevægelse.
Vi leger cirkus– og dyrelege, hvor vi med vores krop afprøver anderledes og fjollede
bevægelser.
Vi hygger om maden, og spiser masser af frugt og grønt. Det grønne spinatlasagne bliver til
Ninja Turtle Lasagne! Sejt!
Vi laver morgengymnastik, hvor børn og voksne skiftes til at føre an.
Vi tager på ture i trafikken, og får forståelse for, hvordan vi kan begå os kropsligt i trafikken, gå
på række, holde i hånd, holde takten af gruppen (gå-rytmen).
Vi bruger en masse tid i garderoben - den elsker vi - for her øver vi os på at få tøjet af og på
selv og bliver rigtig gode til det.
Vi maler, klipper, klistrer, sætter perler på snor, laver mad, tegner efter streger, bygger LEGO
og ting i ler og øver finmotorikken på alle mulige måder.
Vi læser bøger om kroppen og legemsdele og deres funktion.
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Børnehaven 4-6 år
Læringsmål:
At kende sin egen krop godt, og kende til kroppens anatomi.
At kunne gennemføre et kortere gymnastikprogram under vejledning.
At kunne danse forskellige gruppedanse, f.eks. Boogie-Woogie, Gik mig over sø og land og
Bjørnen sover.
At kunne løbe hurtigt.

At kunne lege tag-fat-lege.
At kunne hænge i armene fra et stativ.
At kunne gribe en bold med begge hænder og kaste den retningsbestemt.
At kunne gå på line på en bred streg.
At kunne klatre i træer og selv komme ned.
At kunne klatre op ad en klatrevæg ved brug af klatregreb.
At kunne sy med nål i pap, stof og lignende.

At kunne slå søm i med en hammer, skrue med skruetrækker og save i mindre bræt.
At kunne lave perleplader med små perler.
At kunne lave et puslespil på minimum 20 brikker.
At kunne holde korrekt på en blyant og tegne et menneske og forskellige figurer, samt farvelægge indenfor stregen.
At kunne lave gadedrengehop og gå lange ture.
Metoder
Vi udfordrer børnenes egen kreativitet med mange forskellige materialer.
Vi skaber både ude og inde et miljø for de store, der udfordrer dem motorisk og med mulighed
for forskellige sanseoplevelser.
Vi er rollemodeller i forhold til at bruge kroppen på en sjov og udviklende måde.
Vi har fokus på, at vores legeplads til stadighed er udfordrende og alsidig, så der er rum og
plads til fysisk udfoldelse. Legepladsen er opbygget, så hele kroppen bliver trænet og udviklet.
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Aktiviteter
Der laves udflugter til skov og andre vilde naturområder, hvor børnene bliver udfordret
motorisk til at skulle komme igennem terrænet.
Vi låner bøger på biblioteket, der vækker nysgerrigheden om kroppen og giver indsigt i og
forståelse for brugen af den og de forskellige funktioner, kroppens dele har.
Vi taler om sundt og usundt og om energi og motion.
Vi laver forskellige lege med forskellige formål, hvor vi i fællesskab leger med kroppen. Opvarmningslege, pulslege, fangelege, balancelege (skubbelege), reaktionslege (slå på lår), brydelege/kontaktsport (brydekamp om bold), afslapningslege (hvile og udstrækning).
Vi er ude hver dag og får frisk luft.
Vi har en værkstedsdag, hvor viceværten kommer med værktøj og børnene prøver kræfter
med at bore, skrue, save og hamre.
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Naturen og naturfænomener
Beskrivelse
I dette tema arbejdes både med naturen, naturfænomener, planter og dyr. Det betyder, at
temaet er temmelig bredt og består af flere dele, som alle skal implementeres i det arbejde, vi
laver.
Barnet skal have oplevelser i og med naturen, herunder naturens indhold, som eksempelvis kan
være arbejde med de dyr, som lever i naturen eller arbejde med de dele, naturen består af
(planter). Dertil kommer begrebet naturfænomener, som kan defineres bredt (årstider, varme,
kulde, regn, sne, hede, frost, regnbuer osv.)
Barnet skal sikres oplevelser, udfordringer og erfaringer omkring arbejdet med naturen og
naturfænomener, hvilket skal ske igennem leg, eksperimenter, fordybelse og kontinuitet i
aktiviteter og forløb.

Der skal fokuseres på, at barnet lærer at respektere og værdsætte naturen og lærer at færdes
fortroligt i den. Barnet skal opnå erfaringer med årsag, virkning og sammenhæng i naturen.

Overordnede læringsmål
At børnene stifter bekendtskab med nærmiljøet.
At børnene lærer at have respekt for og glæde ved naturen og føler ansvarlighed for natur og
miljø.
At børnene bliver nysgerrige på og oplever de forskellige årstider og naturens elementer og
luner.
At børnene får en forståelse for miljøet, og hvad der påvirker det.
At børnene får en forståelse for og erfaring med naturfænomener.

Overordnede metoder
Vi støtter børnene i at undre sig, stille spørgsmål og søge svar på naturfænomener og
sammenhænge.
Vi opmuntrer børnene til at lege med vand, sand, jord, mudder og sne.
Vi opmuntrer børnene til at arbejde med naturmaterialer, f.eks. presse blade
Vi sørger for at børnene får oplevelser med ture ud af huset.
Vi kommer ud i alt slags vejr med den rette påklædning.
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Hvordan vi integrerer et godt børnemiljø i det pædagogiske arbejde med temaet
Naturen og naturfænomener
Det fysiske børnemiljø
På legepladsen har børnene mulighed for at grave i sand og jord og plante planter og
grønsager. I vores træ og buske findes der snegle og insekter, som børnene kan finde og
undersøge.
Det vores legeplads ikke tilbyder, sørger vi for at give børnene ugentligt på andre legepladser
eller grønne områder i nærområdet eller på længere udflugter.
Bøger om natur og smådyr er tilgængelige for børnene på stuerne.
Vi har indkøbt forstørrelsesglas m.m. til brug for børnene, når smådyr skal undersøges.

Det psykiske børnemiljø
Børnehavens voksne giver udtryk for glæden ved at være ude og støtter op om og inspirerer til
aktiviteter udendørs året rundt.
Børnene kan på visse årstider følge planterne gro, grave kartofler op og plukke friske
krydderurter.
Vi lader de ældre børn selv gøre sig sine erfaringer med påklædning i forhold til årstider, vejr
og temperaturer.
Det at børnene kan finde smådyr, skaber socialt fællesskab. Det er spændende, at vise det
frem man har fundet, og der er altid andre børn, der er interesserede og går med i legen.

Det æstetiske børnemiljø
Vi har fisk og degu-mus i Børnehaven, som børnene er med til at passe. På væggen hænger
der pels fra en ræv og en grævling.
På legepladsen har vi et æbletræ og et kirsebærtræ, som vi plukker af, når frugterne er
modne.
Vi maler og tegner forskelligt vejr og vejrfænomener, som vi har oplevet, eller som vi har læst
om og set billeder af.
Vi tager på ture og finder materialer i naturen, der bruges til udsmykning og til projekter - vi
presser efterårsblade og blomster, vi laver kastanjehalskæder, guirlander og dyr, vi bruger
grankogler og gran til juledekorationer osv.
Det Grønne Flag vejrer i vinden på vores legeplads.
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Vuggestuen 0-2 år
Læringsmål:
At have haft oplevelser med naturen gennem de forskellige årstider.
At børnene oplever at naturen giver mulighed for mange måder at bevæge sig på.
At børnene får erfaringer med og mærker forskellen mellem regn, sne, solskin, skygge, mørke
og lys.
At have deltaget i et temaprojekt omkring forår, sommer, efterår og vinter.

At have lavet et projekt med materialer hentet fra naturen.
At kunne navngive og udpege forskellige dyr.
At kunne navngive og udpege træ, busk, blomst, jord og sten.
At have plantet karse og set det spire og gro.
At kunne forstå begreberne lille og stor og varm og kold.
At have været udendørs og have set skov, himmel, strand og vand.
At have været på bondegårdsbesøg.

At have været i Zoo og snakket om dyrene.

Metoder
Vi sørger for, at børnene føler sig trygge og sikre i børnehuset, inden de deltager i ture ud af
huset.
Vi besøger faste udflugtsmål, så børnene bliver inspireret til at udforske området og naturen
mere og mere.
Vi har følgende udflugtsmål, som alle stuer benytter sig af: Valbyparken og dens temahaver,
Dyrehaven og Hareskoven, Karens Minde Kulturhus, Frederiksberg have og Søndermarken samt
lokale legepladser i nærområdet.
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Aktiviteter
Vi smager på forskellige grøntsager og frugter.
Vi dufter til blomster, jord og krydderurter.
Vi mærker på sne, mudder, vandpytter og træernes bark.
Vi ser på himlen, når solen skinner, på skyer, ser når det regner, sner og blæser.
Vi smider sko og strømper og mærker grunden mod fødderne. Vi snakker om vådt/tørt, rart/
ikke rart, blødt/hårdt, varmt/koldt.
Vi går med bare fødder på græs, jord, mudder, sand, sten og i vand og mærker det med
hænder og andre kropsdele.
Vi laver sansestier på legepladsen.
Vi mærker på gran, kastanjer, blade og andre naturmaterialer, når vi laver dekorationer til
forskellige højtider.
Vi leger med sand, jord, sten, grene og andre naturmaterialer, som vi finder.
Vi mærker sol, vind og vejr på vores krop, når vi er ude og lege.
Vi sår karse i pyntede mælkekartoner eller æggebakker ved påsketid.

Vi tager i Zoo og andre steder hen, hvor vi kan se og opleve dyr.
Vi lader børnene indsamle ting, der optager dem i naturen. En sten, en kæmpe pind, en
kastanje osv. Vi tager dem med hjem og snakker om, hvad det er og afprøver, hvad vi kan lave
med dem og husker, hvor det var i naturen, vi fandt dem.
Om sommeren render børnene rundt i bleer, mærker vandet, sopper og plasker.
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Mellemgruppen 2-4 år
Læringsmål:
At børnene udvikler respekt og forståelse for og oplever glæden ved naturen.
At børnene kender naturen, bliver fortrolig i den med alle sanser i spil og oplever den som kilde
til viden og leg.
At de tilegner sig forskellige erfaringer med naturen, naturfænomener og miljø.
At børnene ved, hvad anvendelsen og formålet med mad er og kender madens vej igennem
kroppen.
At børnene har lavet tema-aktiviteter omkring forår, sommer, efterår og vinter og fået en
forståelse for de forskellige årstider.
At børnene har plantet karse og andet og har set det gro.
At børnene får oplevelser som: at besøge en gård med dyr, at komme i Zoo, at være i skoven
og at lave naturprojekter.

Metoder

Vi planlægger daglige udetimer med børnene, uanset vejr, så børnene oplever alle slags
årstider og vejrforhold.
Vi bruger nærmiljøet og tager også på længere ture for at møde naturen, hvor den er.
Vi tager til steder, hvor vi kan opleve de forskellige dyr, der kan opleves her i landet.
Vi giver børnene mulighed for aktivt at passe planter ude og inde, og dermed få mulighed for at
lære om og vise hensyn til og omsorg for naturen.
Vi taler dagligt om vejret, og hvad man skal have på af tøj, der passer til dagens vejrforhold.
Vi har følgende udflugtsmål, som alle stuer benytter sig af: Valbyparken og dens temahaver,
Dyrehaven og Hareskoven, Karens Minde Kulturhus, Frederiksberg have og Søndermarken samt
lokale legepladser i nærområdet.
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Aktiviteter
Om sommeren vander vi blomster og planter på legepladsen med det vand, som er tilbage
efter soppelege eller som er samlet i vores regntønder.
Vi er ude i alt slags vejr. Vi bygger snemænd og har sneboldkampe i sneen. Vi hopper i
vandpytter og laver mudderkager i regnvejr. Vi mærker vandet, sandet og jorden i bare tæer
om sommeren.
Vi leger ”kan det flyde eller vil det synke”.
Huskelege i naturen med alverdens ting – grankogler, blade, sten, bark m.m.
Vi presser blomster. Her går vi på opdagelse efter smukke blomster og sjove blomster, som
man må plukke – vi ser, mærker og dufter – og ser udvikling fra frisk til tørret og presset. Vi
bruger dem til udsmykning på stuen eller til dekoration på forskellige materialer.
Vi tager på farvejagt i naturen og laver ”naturbilleder”, hvor vi bruger maling, oliekridt, tusser
m.m. og maler de farver, vi så omkring os på turen.
Vi samler insekter i forstørrelseskasser og lærer om smådyrene.
Vi indsamler forskellige ting i naturen og snakker om størrelsesforhold, form, vægt, hårdhed
m.m.
Vi tager gerne sten med hjem, som vi maler og får til at ligne forskellige dyr eller andet.
Vi har vandaktiviteter i gården, når vejret er godt. Vi sopper og plasker.
Ved stranden samler vi muslingeskaller og bruger dem til dekoration.
Vi får jord under neglene, når vi dyrker kartofler, grøntsager og krydderurter.
Vi besøger temahaverne i Valbyparken.
Vi laver kimslege – smag og gæt med bind for øjnene. Hvad kan vi smage fra naturen?
Vi klatrer i træer, ruller ned af bakker, gemmer os i buske, bygger en borg af grene og blade i
skoven.
Vi laver årstidsprojekter, malerier om naturfænomener, og årstidshjul, hvor vi ser naturens
forandring og sammenhæng.
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Børnehaven 4-6 år
Læringsmål:
At børnene har lavet tema-aktiviteter omkring de forskellige årstider.
At børnene kender og kan sige alle årets måneder.
At børnene kender og kan sige alle ugens dage.
At børnene kender til de forskellige natur– og vejrfænomener.
At børnene har set, hvordan man arbejder med træ, og har siden prøvet det selv.

At børnene udvikler respekt for naturen og miljøet.
At børnene har undersøgt og oplevet de forskellige lyde, der er i naturen.
At børnene har været i skoven, på stranden, på bondegård og i Zoo.
At børnene genkender og kan navngive forskellige frugter, grøntsager og ting ude i naturen.
At børnene genkender og kan navngive bondegårdsdyr og vilde dyr.
Metoder

Vi lader børnene prøve kræfter med forhindringer i naturen såsom at løbe op og ned ad bakker,
klatre over træstammer, bane sig vej gennem krat og buske, lege med mudder og vand osv.
Vi taler dagligt om vejret og årstiderne og øver på ugedage og måneder.
Vi har følgende udflugtsmål, som alle stuer benytter sig af: Valbyparken og dens temahaver,
Dyrehaven og Hareskoven, Karens Minde Kulturhus, Frederiksberg have og Søndermarken samt
lokale legepladser i nærområdet.

Grønt Flag
Vi blev i 2010 en institution med GRØNT FLAG. Det vil sige, at vi årligt udarbejder handleplaner, der skal sikre børnene oplevelser, udfordringer og erfaringer omkring arbejdet med naturen og naturfænomener. Dette sker igennem leg, eksperimenter, fordybelse og kontinuitet i aktiviteter og forløb i og omkring naturen.
Vi har haft stor fokus på økologi og energi og at ”passe på jorden”. Vores nuværende og kommende aktiviteter ligger fokus på genbrug samt omtanke for og oplevelser af naturen omkring
os.
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Aktiviteter
Vi laver projekter omkring genbrug, til forståelse og indsigt i vigtigheden omkring genbrug og
bevarelse af naturressourcer for miljøet og samfundet. Herunder aktiviteter som:
1. Se film om natur, affald og genbrug. Hvad nedbrydes, og hvad kan genbruges?
2. Affaldssortering. Papirskraldespande. Besøg på en genbrugsstation.
3. Genbruge ting til kreative kunstprojekter i institutionen. Bruges til udsmykning af lokaler.
4. Holder loppemarked, hvor gammelt tøj og legetøj købes af andre.

Vi laver årstidsprojekter, hvor vi kommer tæt på naturen. Vi tegner det, vi observerer. Lærer
om traditioner forbundet med årstiderne. Læren om dyrene, der er at finde på bestemte
årstider.
Vi lærer om vejrforhold og naturfænomener såsom storm, tåge og regn.
Vi lærer om universet, planeter og stjerner samt grundelementer som jord, vand og luft.
Vi tager på Planetariet og ser film og billeder om jordkloden, solen, månen m.m.
Vi eksperimenterer med forskellige ting såsom vand, der fryses til is, eller bliver til damp, når
det koges.
Vi rydder op og fjerner affald i naturen og på vores yndlingslegepladser.
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Kulturelle udtryksformer og værdier
At arbejde med kulturelle udtryksformer omfatter mange elementer, som man kan inddrage i
den pædagogiske praksis.
Der kan være fokus på kulturens mange dele (litteratur, film, medier, musik, billedkunst, ler,
teater, drama, fest, højtider m.m.), brugen af og muligheder med IT og computer sat i relation
til barnet, og sidst, men ikke mindst, fokus på og arbejde med barnets personlige, kulturelle
udtryksformer (barnets skabende arbejde).
Man skal give barnet mulighed for at tilegne sig viden om den overordnede kultur – med alt
hvad det indebærer – og man skal sikre, at barnet får muligheder for og rammer til selv at
kunne eksperimentere, fordybe sig og konkret at kunne skabe.
I arbejdet med kulturelle udtryksformer og værdier skal der være fokus på brugen af
redskaber, materialer og rummet som en del af læringsmiljøet.
Barnet skal præsenteres for forskellige udfordrende materialer og måder at bruge dem på i en
skabende, æstetisk læreproces.
Overordnede læringsmål
At børnene får indblik i og forståelse for den danske kultur og de danske værdier.
At børnene udvikler respekt for forskellige kulturer og oplever mangfoldighed som en styrke.
At børnene bliver præsenteret for og afprøver forskellige kulturelle udtryksformer (musik,
teater, billedkunst, film m.m.)
At børnene oplever traditioner og nærmiljøets kulturelle tilbud og får kulturhistoriske oplevelser.
At børnene får adgang til materialer og teknikker, som understøtter fantasien og bidrager til
børnenes egne skabende aktiviteter.
Overordnede metoder
Vi giver børnene mulighed for at finde ro og fordybelse i kreative processer.

Vi giver børnene tid og ro til at eksperimentere med forskellige farver, former og materialer.
Vi laver aktiviteter og forløb, hvor det kreative element vægtes højt.
Vi sørger for at børnene deltager i danske og udenlandske traditioner i forbindelse med højtider
og årstider.

58

Hvordan vi integrerer et godt børnemiljø i det pædagogiske arbejde med temaet
Kulturelle udtryksformer og værdier
Det fysiske børnemiljø
Vi repræsenterer blandt personalet og børnegrupperne stor kulturel mangfoldighed og har
tilsammen en bred indsigt i kultur og kulturelle værdier, lande og sprog.
Vi tager emner op i temauger om egen og andre kulturelle udtryksformer og værdier.
Vi snakker om helligdage og højtider, og hvorfor vi vælger at være sammen på særlige måder
med de tilhørende traditioner og ritualer.
Vi gør det spændende at lære om kammeraternes familier, kultur og oprindelse.

Det psykiske børnemiljø
Vi bestræber os på at skabe et miljø, hvor børnene har forståelse og respekt for mangfoldighed
og forskellighed.
Vi bestræber os på at skabe nysgerrighed om og indsigt i det, vi måske ikke lige kender fra
vores egen kultur.
Vi ønsker at understøtte børnenes forståelse af sig selv som kulturbærere. Gennem mødet med
andre kulturelle værdier og udtryksformer kunstnerisk, kulturelt og menneskeligt - kan
børnene blive bevidste om egne kulturelle
værdier og rødder.

Det æstetiske børnemiljø

Børnene flager og pynter op til fødselsdag.
Børnene pynter op med deres kreationer ved
traditionelle højtider.
Børnene skal have mulighed for at eksperimentere og improvisere med forskellige kulturelle udtryksformer.
Vi præsenterer børnenes mange forskellige
udtryksformer for forældre, familie og de andre børn og voksne i institutionen
(ophængning af kreative produkter, opfører
små teaterstykker, holder kunstfernisering
osv.)

59

Vuggestuen 0-2 år
Læringsmål:
At børnene kan udpege og navngive grundfarverne som minimum.
At børnene har været med til projekter og arbejdet med: fingermaling, vandfarver, maling, lim,
udklip, tuscher, farvekridt osv.
At børnene har fået erfaring med at spille på forskellige musikinstrumenter.
At børnene kan synge med på nemme sange.

At børnene kan danse til musik alene og i en gruppe.
At børnene har deltaget i temaprojekter omkring jul, fastelavn, påske og fødselsdage.
At børnene har været på tur til et bibliotek.
At børnene får en fornemmelse af danske traditioner og dansk kultur.
At børnene bliver introduceret til andre kulturer.

Metoder

Vi arbejder meget med de forskellige kreative materialer i forskellige projekter i løbet af året.
Vi gør rigtig meget ud af at fejre fødselsdage og lave fødselsdagsgaver og fars- og mors-dags
gaver.
Vi har trommer, rasleæg og andre rytmeinstrumenter tilgængelige for børnene på stuen og i
tumlesalen.
Vi synger rigtig meget de gode gamle børnesange og viser også nye samt laver traditionelle og
nye sanglege.
Vi gør rigtig meget ud af årets højtider og traditionelle begivenheder.
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Aktiviteter
Vi fejrer børnenes og Børnehusets fødselsdage med flag, sang og bagværk eller is.
Vi markerer højtiderne jul, fastelavn og påske med faste danske traditioner.
Vi smager på traditionel dansk mad samt mad fra andre kulturer.
Vi synger traditionelle danske børnesange.
Vi leger traditionelle danske sanglege.
Vi har altid farveblyanter og papir tilgængeligt for børnene.
Vi maler rigtig tit med vandfarver.
Vi maler ofte med maling både med pensel og med fingermaling.
Vi limer og laver kreative dekorationer ved alle højtider. Udklip, som børnene dekorerer med
maling eller pailletter eller andet.
Vi bager traditionelle kager til jul.
Vi snakker om og kigger på farver i forskellige sammenhænge - i bøger, på billeder, på vores
tog med de forskellige farver togvogne, når vi maler osv.
Vi spiller ofte op til dans fra musikanlægget.
Vi spiller på trommer, rasleæg og andre rytmeinstrumenter både til Morgensamling og i andre
grupperinger.
Vi synger hver dag flere gange om dagen, både fagtesange og andre børnesange.
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Mellemgruppen 2-4 år
Læringsmål:
At børnene kan udpege og sige navnene på mindst 10 forskellige farver.
At børnene kan farvelægge et billede uden at tegne for meget udenfor stregerne.
At børnene kan tegne en tegning og fortælle, hvad det forestiller.
At børnene har skabt noget af materialer hentet fra naturen.
At børnene har arbejdet med forskellige materialer såsom gips, ler, trylledej, perler, maling osv.

At børnene kender til forskellige musikinstrumenter og ved, hvad de hedder.
At børnene kan synge med på mere avancerede sange.
At børnene kan rime med på korte rim.
At børnene har lyttet til forskellige genrer af musik.
At børnene kan lave fagter til forskellige sange og lege med i sanglege.
At børnene har besøgt et bibliotek, en kirke og et museum.
At børnene har deltaget i tema-aktiviteter omkring: jul, påske, fastelavn og fødselsdage.
Metoder
Vi sørger for at børnene har adgang til materialer og teknikker, som understøtter fantasien og
bidrager til børnenes egne skabende aktiviteter.
Vi mener, at børn skal møde voksne, der selv er aktive kulturbrugere og støtter dem i at
eksperimentere med, øve sig i og afprøve sig selv i forhold til et bredt spekter af kulturelle
udtryksformer.
Vi sørger for, at børnene stifter bekendtskab med forskellige skildringsformer: Iagttagelse,
fantasi/forestilling og form og struktur med udgangspunkt i, hvad børnene er optaget af, eller
emner valgt af den voksne.
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Aktiviteter
Oplevelser der formidler kunst og kultur, kan være med til at sætte gang i børnenes fantasi og
kulturelle udtryksformer. Derfor tager vi f.eks. på biblioteket, i skoven og får naturoplevelser, til
nye legepladser og ud og ser små teaterforestillinger.
Derhjemme er sang, historielæsning/fortælling, tegning og bevægelse faste daglige aktiviteter.
Vi fejrer danske traditioner, helligdage og andre landes højtider - vi laver karse og klipper kyllinger til påske, synger om nisser og laver juleforestilling til jul, klipper og slår katten af tønden
til fastelavn, laver tegninger til fødselsdage, skærer græskar ud til Halloween m.m.
Børnene udtrykker sig igennem billeder, malerier, tegninger m.m.
Historielæsning/egne fortællinger og rollespil om fantasi og virkelighed. F.eks. emner som: min
familie, venner, det gode og det onde, det uhyggelige og det rare, at være glad/ked af det,
eventyr m.m.
Børnene tegner egne historier, som de præsenterer for vennerne i en lille samling.
Børnene er med til at dokumentere og sætte spor på stuen – udtrykker sig igennem deres
produkter, kunstværker og billeder om deres dag, verden og stil.
Vi maler ansigter, klæder os ud og leger med udtryk og kropssprog.
Til Fredagshygge skiftes børnene til at medbringe noget lækkert. Her præsenteres sommetider
forskellige madkulturer, fra børn med familie med anden nationalitet - f.eks. jødiske
fastelavnskager eller marokkansk brød.
Sammen skaber vi fælles kulturer i huset: madkultur - glæden ved at spise sammen, hygiejnekultur - gode vaner med håndvask m.m., sprogkultur - lytte til hinanden og svare på kommunikationer, social kultur - vente på tur, spilleregler, fødselsdagskultur - sang, kage/boller, flag
osv.
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Børnehaven 4-6 år
Læringsmål:
At børnene har lavet flere projekter med forskellige materialer såsom vandfarver, maling, gips,
ler, trylledej, lim, decoupage osv.
At børnene genkender og kan navngive mindst 15 farver.
At børnene har tegnet eller malet en genstand, der er stillet op som model.
At børnene har været på udflugt og deltaget i projekt omkring dansk historie - kanalrundfart,
museum el.lign.
At børnene har deltaget i projekter og fejringer omkring højtiderne jul, påske, fastelavn, Lucia,
Halloween og sommerfest.
At børnene har set og har prøvet at spille på en mængde forskellige instrumenter og kan
navngive disse.
At børnene kan synge med på en mængde forskellige sange.
At børnene har deltaget i udflugter til teater, bibliotek, museum, biograf, kirke, cirkus o.lign.
At børnene har deltaget i temaet ”Oliver skal i skole”.

At børnene har deltaget i projekter omkring andre lande og kulturer.
At børnene får mulighed for at afprøve forskellige udtryksformer - sang, teater, musik,
fortælling, billedkunst.
At børnene oplever at være skabere af kulturelle værdier og traditioner og får en forståelse af
dem.
At børnene får kendskab til kulturelle forskelle og dermed får et nuanceret billede af den
verden, de er en del af.

Metoder
Vi laver drama, teater, cirkus, musik, sang og digter historier med børnene.
Vi laver teaterprojekter, der strækker sig over en længere periode. Dette skaber en fælles
kultur for børnene, som de selv er skabere af.
Vi mener, at børn skal møde voksne, der selv er aktive kulturbrugere og støtter dem i at
eksperimentere med, øve sig i og afprøve sig selv i forhold til et bredt spekter af kulturelle
udtryksformer.
Vi sørger for, at børnene stifter bekendtskab med forskellige skildringsformer: Iagttagelse,
fantasi/forestilling og form og struktur med udgangspunkt i, hvad børnene er optaget af, eller
emner valgt af den voksne.
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Aktiviteter
Vi har en daglig fortællekultur. Det kan være historieoplæsning af f.eks. H. C. Andersen eller
andre forfattere eller børnenes egne historier af oplevelser og ønsker. Vi samler os og fortæller
om gamle dage og gør os forestillinger om fremtiden.
Ved sommerfesten laver vi en festparade, hvor børnene klæder sig ud og marcherer med
bannere og udsmykning ned ad Trekronergade fra Bogfinken til de andre stuer.
Vi holder afslutningsfest for skolegruppen, hvor de får farvelbøger og afgangshatte.
Hvert år har vi et overnatningsarrangement med de, der starter i skole det år samt de, der skal
starte næste år.
Vi tager til teaterforestillinger, nye legepladser og kulturområder, museer, biblioteker,
vandværk m.m.
Vi har længere forløb, hvor vi laver egne teaterforestillinger og andre optrædener samt vores
årlige Lucia-optog, som vi øver til i flere uger.
Vi har søskendedage, hvor børnehavebørnene besøger deres lillesøster/lillebror, på den stue,
hvor de er i institutionen.
Vi har pas-på-en-ven-dag, hvor mellemgruppens børn besøger børnehaven og bliver passet
godt på.
Vi arbejder med synliggørelse af andre nationaliteter, udseender, sprog og traditioner ved
Kulturdage. Her skal børnene også tage noget
med hjemmefra - ting, påklædning, billeder
m.m., der giver indblik i deres kultur, livsstil
og traditioner. I dette forløb kigger vi nærmere på andre kulture, maler nationaldragter og
flag og lærer og oplever musik, dans og teater
fra andre lande som f.eks. Afrika, Irland og
Indien.
Vi afholder madkulturdage, hvor børnene tager mad med, der repræsenterer deres kultur.
Børnene får kendskab til og mulighed for at
formidle egne etniske traditioner og højtider.
Vi maler, tegner, former, bygger, klipper m.m.
Vi anvender meget forskelligt materiale såsom
papir, glas, pap, skruer, ledninger, kartofler,
læder m.m. i hverdagen. Børnene er medskabere af mange fantastiske figurer, tegninger,
konstruktioner, kunst m.m.
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BØRN MED SÆRLIGE BEHOV
Dagtilbudsloven § 8 stk. 4:

”Det skal fremstå af den pædagogiske læreplan, hvilke relevante pædagogiske metoder,
aktiviteter og eventuelle mål, der opstilles og iværksættes for børn med særlige behov”.
I Børnehuset Lillekilde skal alle børn kunne rummes i børnefællesskabet. Det er personalets
ansvar at få udarbejdet den nødvendige støtte, som børnene har brug for i dagligdagen, for at
kunne være en del af børnefællesskabet og andre daglige værdifulde relationer.
Det er egentlig vores opfattelse at alle børn har et særligt behov – det er helt naturligt, at børn
støder på vanskeligheder og særlige udfordringer i løbet af deres institutionstid. Her er barnets
situation fuldstændig forbundet med institutionens evne til at reagere hensigtsmæssigt, at have
øje for og tage hånd om det, man observerer hos barnet. Således har alle børn brug for
omsorgsfulde og opmærksomme pædagoger, og alle børn har positive ressourcer iboende, der
vil bidrage til fællesskabet.
I arbejdet med et barn med et særligt behov kan det muligvis starte med et individorienteret
arbejde, hvor der kigges på barnets umiddelbare vanskeligheder. Men herefter bevæger vi os
over i et fællesskabsorienteret arbejde, hvor vi kigger på sammenspillet mellem barnet og
fællesskabet. Barnets position i børnefællesskabet har stor betydning for dets
indflydelsesmuligheder og dermed også for dets deltagelses- og udviklingsmuligheder. Vores
tanke er, at børns vanskeligheder ikke udvikles indefra, men i interaktionen med andre, og at
man derfor med stor fordel kan flytte sit pædagogiske perspektiv op til et mere overordnet
niveau og kigge på børnefællesskabet og samspillet mellem barn og børnefællesskab. Hvorledes
kan vi bedst muligt støtte barnet i sammenspillet med fællesskabet? Og hvorledes kan vi justere
på fællesskabet, for at støtte og inddrage barnet?
Hvordan arbejder vi med børn med særlig behov?
Begrebet inklusion er meningsfuldt for alle børn i fælleskabet – ikke kun for de børn med et særligt behov. Inklusion indebærer, at børn oplever at forholde sig til, håndtere og værdsætte det,
som er anderledes end dem selv. Der er indsigt at hente i det, der ikke altid kører på skinner, og
verden bliver større og mere inspirerende, jo mere vi kan rumme som menneske.
De mål for læring, som er opsat i den pædagogiske læreplan, er de samme for børn med særlige
behov, som for alle andre børn. Men vejen til at nå målene kan kræve en særlig pædagogisk
indsats.
Børn som måske har særlige vanskeligheder på et område kan være meget ressourcestærke på
andre områder. Her er det vigtigt at udnytte barnets styrker, glæder og interesse i arbejdet med
det, der ikke er helt nemt for barnet. Barnets ressourcer skal synliggøres over for børnegruppen
for at åbne flere muligheder for inkludering i fællesskabet, så barnet kan danne venskaber, indgå
i lege og deltage i pædagogiske aktiviteter.
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Vi har erfaret, at et særlig behov kan eksistere i en kortere periode – det kan være i forbindelse
med skilsmisse eller andre ændringer i hjemmet, eller at der kan kræves en ekstra indsats ved
sproglige eller motoriske svagheder. Der kan også være tale om et særligt behov over længere
tid eller igennem hele institutionsforløbet, såsom mulig autisme, understimulering eller
koncentrationsbesvær. Det kan også dreje sig om en særlig sensitiv periode for barnet i
forbindelse med en sen adoption eller en flytning fra anden institution, hvor barnet ikke trivedes.
Vores små fleksible stuer og børnegrupper er særligt essentielle for os. Vi kan samle os i de helt
store grupper på legepladsen og i tumlesalen, men vores indretning af stuerne giver os samtidig
mulighed for at være i små grupper, hvor vi i vores pædagogiske hverdag, med de daglige
rutiner, ikke er betinget af ”enten eller”, men kan arbejde med ”både og”, for at skabe
udviklende og inkluderende læringsrum. Hvis alle børn skal have mulighed for deltagelse, kræver
det, at vi arbejder med forskellige grupper og opdelinger – at vi både fokuserer på det enkelte
barn og på styrkelsen af børnefællesskabet.
Når et barn har behov for en særlig opmærksomhed, etablerer vi en lille gruppe med barnet og
et par andre børn med det formål at styrke og stimulere barnet, i det det har brug for. Det kan
være aktiviteter i tumlesalen, der stimulerer motorikken eller giver barnet en særlig
sprogopmærksomhed. Drejer det sig om børn med forskellige hørevanskeligheder eller
koncentrationsbesvær, er det optimalt for dem at deltage i en lille højtlæsningsgruppe med få
venner og en voksen, eller sidde i et stille rum og fordybe sig i billedlotteri, vendespil osv.
sammen med en mindre gruppe.
I tilfælde af, at et barn i en periode har brug for særlig omsorg og tryghed, kan barnet tildeles en
primærpædagog, der er en stabil del af barnets hverdag og gradvist tilrettelægger aktiviteter,
der udfordrer barnet og støtter det i at række ud mod
børnefællesskabet.
Det handler om at skabe en masse succesoplevelser for
barnet ved at tage udgangspunkt i barnets interesse
og langsomt forøge udfordringerne i takt med barnets
formåen og villighed.
Handleplaner omkring børn med særlige behov udarbejdes i tæt samarbejde med forældrene, da de har en
unik indsigt i deres barns verden og de udfordringer,
der måtte være. Forældrene indkaldes til forældresamtale i det øjeblik, vi oplever, at det drejer sig om, at
der skal en ekstra indsats til. Det er vigtigt, at både personale og forældre er enige i, at den indsats, som vi
skal og kan give barnet, er ønskværdig, og at et samarbejde kan etableres mellem hjem og institution.
Hvis den indsats, vi kan tilbyde ikke er tilstrækkelig, tager vi initiativ til at afdække, hvilke andre tilbud, der
kan være for barnet, såsom f.eks. støtte fra en talepædagog.
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BØRNEMILJØVURDERING

68

METODEVALG
En børnemiljøvurdering er et redskab, som institutioner kan bruge til at beskrive, vurdere og
udvikle børnemiljøet. Kernen i arbejdsprocessen med børnemiljøvurderingerne er, at den skabes i
et børneperspektiv. Det betyder, at børnene skal deltage i det omfang, det er muligt, og
børnenes oplevelse af børnemiljøet skal inddrages i vurderingen.
Vi har valgt at benytte DCUM’s børnemiljøvurderingsskemaer i udarbejdelsen af Børnehuset
Lillekildes børnemiljøvurdering. Det består af et refleksionsskema til vuggestue og mellemgruppe
samt et interviewskema for de 4-6 årige børn.
Vuggestueafdelingerne har hver for sig besvaret et refleksionsskema, hvor de i besvarelsen har
været meget bevidste om, at deres udsagn indikerer deres faglige vurdering af miljøet, som
børnene oplever det. Vuggestuerne har i forløbet observeret børnene og hinanden.
Mellemgruppen har besvaret refleksionsskemaet i et forløb med hyggesnak, under
spisesituationer og i morgensamlingssituationer, hvor vi bl.a. har snakket om venskaber, stuens
indretning og hjælp fra de voksne. Ud fra disse samtaler med børnene og pædagogernes egne
observationer, er spørgeskemaet blevet besvaret.

I udarbejdelsen af børnehavens miljøvurdering valgte vi at udskrive det elektroniske
spørgeskema og lave hyggelige interviews med børnene. Børnene sad i en stor dejlig stol og
fortalte om alt det, de havde på hjertet ud fra de spørgsmål, de fik af en pædagog, som de alle
kender fra en tidligere stue, men som ikke er en del af deres nuværende hverdag i børnehaven.
Vi opdagede på denne måde, at man kan få en helt unik indsigt i børnenes forståelse af sig selv
og omverdenen.
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Børnemiljøet set i børneperspektiv
Børn smager, lugter, ser, mærker – og taler om
det, der sker omkring dem og inden i dem.
Børnenes oplevelse af det fysiske, psykiske og
æstetiske børnemiljø, som de færdes i, påvirker
deres trivsel, sundhed, udvikling og læring.
Ved at undersøge, hvordan børnemiljøet opleves
fra børnenes perspektiv, får man børnenes
bud på, hvordan hverdagen kan blive
endnu sjovere og rarere.
– Dansk Center for Undervisningsmiljø
Uddrag af udtalelser fra børnehavebørnene under børnemiljøinterviews:

Tror du, de voksne ved, hvordan du har det,
når du er i børnehaven?
”Ja. De siger, jeg har det godt, og det er også
rigtigt, for jeg har det godt.”

Tror du, de voksne ved, hvordan du har det,
når du er i børnehaven?
”Nej de kan ikke altid se det – de tror jeg bliver
ked af det når vi leger slåskamp,
men det gør jeg ikke.”

Hjælper de voksne dig, når du bliver drillet?

”Ja, de er så gode til at høre, når nogen græder,
så kommer de og trøster.”
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Tror du, at de andre børn kan lide dig?
”Kun lidt. Ikke så meget tror jeg. Omkring
8 meter (viser med armene) – jeg kunne godt
tænke mig 10 ½.”

Fortæller de voksne dig, når du gør noget godt?

”Ja, så får jeg klistermærker! Jeg har sindssygt
mange, så det betyder, at jeg er rigtig, rigtig,
rigtig, rigtig go’! ”

Fortæller de voksne dig, når du gør noget godt?
”Hmm… De siger det først til min mor,
og så siger min mor det til mig.”

Savner du steder, hvor du kan slappe af?
”Nej, ingen steder mangler jeg,
vi har det bare så sjovt her.”

Har du ondt i hovedet, når du er i børnehaven?
”Ja, når de larmer for meget, eller hvis jeg
får noget i hovedet.”

Har du ondt andre steder på kroppen,
når du er i børnehaven?
”Jeg har faktisk ondt i panden, fordi jeg fik
en bule i Afrika.”
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Kan du og dine venner lege i fred og ro indenfor?
”Der er ikke så meget fred og ro. Nogen gange
råber de, og andre gange skriger de.”

Synes du, at der er steder nok i børnehaven, hvor du
må råbe, snakke højt og larme?

”Kun et sted må man larme
– jeg vil gerne have 3.”

Er du med til at bestemme, hvad I skal lave
i børnehaven?
”Ja, der er meget vi må bestemme.
Det er rigtig rart.”

Synes du at børnehavens rum er hyggelige at være i?
”Ja, men ikke lige så meget som Capella Play,
men de er da lidt interessante.”

Er der beskidt i børnehaven?
”Nej, men det synes min mor, der er.
Hun siger, mine sokker er for beskidte,
og skal hele tiden vaskes.”

Lærer du noget nyt, men du er i børnehaven?
”Ja…og ikke kun mig, også min mor og far!.”
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Er der rodet i børnehaven?
”Ja, det roder med puder og med legetøj, men
derhjemme roder det endnu mere.”

Er der rodet i børnehaven?
”Ja, det roder en del, men det er fordi alle
børnene gerne vil lege med det, men når de
finder på en ny leg, så smider de det bare, og så
ligger det der... Jeg er god til at finde det,
der ligger, og når jeg er færdig med at lege,
rydder jeg op”.

Kan du lide at bruge børnehavens toiletter?
”Nej, ikke hvis der er pupu! Andres lort lugter
grimt, og jeg vil ikke lugte deres lort. Heller ikke
mit eget lort...det lugter også – faktisk lugter
alles lort, selv de voksnes lort.”

Har de voksne fortalt dig, hvordan du skal passe på,
når i laver bål?
”Et bål? I virkeligheden?! Ja, så skal man ikke gå
for tæt på, ellers bliver man selv til et bål.”

Ved du, hvad du skal gøre, hvis der skulle
blive brand i børnehaven?

”Ja, så skal vi skynde os ud af vinduerne ved
trappen, det er brandvejen – og vi skal gøre det,
inden hele huset springer i luften!”
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KONKLUSION OG HANDLEPLAN
Vores styrker ligger inden for det psykiske og æstetiske børnemiljø – herunder især på det
personlige og sociale plan.
Det område vi især vil have fokus på i de kommende år, ligger på det sproglige område, og i de
fysiske rammer inden for temaet Natur og naturfænomener.
Sprog
Da vi er en mangfoldig kulturel sammensat personalegruppe, er vi meget opmærksomme på at
have voksne på hver stue, der er tydelige i deres danske sprog og udtale. Vi fokuserer dagligt på
nærvær og tiden til én-til-én-kommunikation eller historiehygge i mindre grupper. Vi vægter højt,
at sproget kobles på kroppens bevægelse i form af sang og rytmik ved morgensamlinger og
andre samlinger i tumlesalen.
Vi vil nu bestræbe os på, at sproget i endnu højere grad skal stimuleres igennem de fysiske
rammer. Her tænker vi, at selve udsmykningen i institutionen skal udfordre barnets sproglige
udvikling og skabe en opbyggende nysgerrighed for ord, læsning, bogstaver og tal.
Naturen og naturfænomener
Vores legepladser er indrettet med redskaber med henblik på motorisk udvikling (balance, styrke,
kropskoordination m.m.). Lillekilde bærer Det grønne flag, hvilket betyder, at vi årligt udarbejder
handleplaner for læring og udvikling i naturen. Her har vi altid brugt de mange skønne
nærområder, og ved bestemte læringstemaer har vi benyttet særlige lokaliteter f.eks. strand eller
skov.
Det næste initiativ vil nu være at skabe natur og sanseoplevelser i vores egne fysiske rammer.
Det vil vi gøre bl.a. ved at etablere ”den grønne have”, hvor vi sammen med børnene har et
grønt område, hvor vi vil plante blomster, grøntsager og krydderurter. Der skal opsættes paller
med jord op ad muren flere steder, således at der kan vokse og gro overalt i haven, og børnene
får fornemmelsen af en anden verden lige midt i legepladsen.
De fysiske rammer indenfor
Indenfor i de fysiske rammer vil vi gerne arbejde mere med belysningen af rum og legehjørner,
således at lyset kan skabe forskellige stemninger i rummet og komplementere en given aktivitet.
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Mad og ernæring
Mad og ernæring i Lillekilde har været et af vores store indsatsområder gennem årene. Vi har nu
et fuldt udstyret industrikøkken, hvor vores daglige kok og køkkenassistent laver varm mad 4
dage om ugen. Det gør de af de friske råvarer og økologiske produkter, som de indkøber om
mandagen, mens vi den dag spiser vores medbragte madpakker i institutionen.
Kokken styrer selv menuplanen og skaber således en varieret kost hen over ugen. Der er masser
af mad og frisk frugt og grønt, som kan spises hele dagen.
Det glæder os meget at se, at børnene i Lillekilde er glade for maden og oplever at blive mætte.
Ernæring, og i det hele taget madglæde, er en vigtig del af et barns udvikling.
Indretningen i børnehaven
Vores fokus i forbindelse med indretningen i børnehaven Bogfinken har været at forsøge at
skabe muligheder og rammer for læring, ved at etablere forskellige læringsmiljøer. Mange af de
indrettede rum har således en funktion: et kreativt rum, et læse/hygge/skoleunivers rum, et
byggerum med LEGO, baner og konstruktionsmagneter, en legeplads med mange ”hjørner” samt
institutionens store fælles tumlesal, der giver den nødvendige plads for kropslig udfoldelse og
større fælleslege. Vi bestræber os på at indrette ”rum i rummet”, ved at benytte aktivitetsborde,
sofa, og mindre tæpper, som naturlig opdeler børnene i mindre grupper.
Dette har været succesfuldt i lyset af at børnene udtrykker glæde ved dagligt at skulle i børnehave, og at de kontinuerligt laver spændende aktiviteter og lærer nye ting.
Fokus i de kommende år (Børnehaven)
Vores fokus i de kommende år vil fortsat ligge på Bogfinkens rammer, med bestræbelsen på at
synliggøre mulighederne i rummene således, at børnene har en klar fornemmelse af, hvordan de
kan begå sig i hvert enkelt rum og dermed, hvor de kan gå hen for at få opfyldt et behov. Her
tænker vi især på børnenes opfattelse af larm og støj. Det skal i højere grad defineres, hvor der
kan larmes og støjes, og hvor roen og stilheden skal respekteres. Det giver børnene mulighed for
at bevæge sig hen i det miljø, de ønsker, uden at det opleves som ubehageligt med støjen, men
at der samtidig ikke synes at mangle et sted at lege vildt.
Dette mener vi vil forhøje kvaliteten af læringsmiljøerne og i samme forbindelse formentlig forøge deres daglige velbefindende og tilpashed.
Børnene oplever at få den nødvendige hjælp og opmærksomhed fra de voksne. De kommende
projekter i Bogfinken vil bære præg af venskabsaktiviteter, der i høj grad handler om fælles fordybelse og ansvar, samarbejde og koordinering, og hvorledes man kan hjælpe en anden.
Fokusområderne set ud fra de 6 Læreplanstemaer hedder altså: Sociale kompetencer (venskaber
og drillerier), Personlige kompetencer (velvære og veltilpashed) og Krop og bevægelse
(synliggørelse af rummenes funktion/forståelse for, hvordan og hvornår vi kan bruge vores krop
og stemme).
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DOKUMENTATION
OG EVALUERING
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BESKRIVELSE
Dokumentation er en vigtig del af den pædagogisk praksis. Den hjælper os til at synliggøre de
ellers ofte usynlige pædagogiske processer og giver os samtidig noget håndgribeligt, som vi har
mulighed for at evaluere på senere hen. Dokumentation i form af synliggørelse er en
igangværende proces – vi udvikler os kontinuerligt på området og bliver bedre til at udnytte de
muligheder dokumentation af det pædagogiske arbejde giver os.
I Børnehuset Lillekilde bruges dokumentation til følgende ting:
Rum til pædagogisk refleksion
Dokumentation er et arbejdsredskab for det pædagogiske personale. Det er grundlaget for vores
refleksioner og tanker om det, der lige er sket, og gør os ofte opmærksomme på et nyt relevant
projekt.
Dokumentationen i forbindelse med et projekt eller længerevarende tema vil ofte (som
pædagogens egne notater) indeholde aktivitetsbeskrivelser med pædagogiske mål og metoder til
at opfylde disse, samt refleksioner over procesforløbet. Dette har vi besluttet bliver samlet i en
fælles mappe, således at vi kan dele vores erfaringer med kollegaer og sammen debattere og
udvikle vores pædagogiske arbejde.
Kommunikation til omgivelser
Dokumentationen bruges også til at synliggøre den pædagogiske praksis over for forældre,
familien og andre samarbejdspartere. Den giver forældre og andre en øget indsigt i og forståelse
for deres barn/børns hverdag i Lillekilde. Undervejs i forskellige projekter og aktiviteter kan
dokumentation medvirke til, at forældrene kan indgå aktivt ved f.eks. at stille spørgsmål til
barnet, og bidrage til at læreringstemaet bliver endnu mere virkeligt.
Pædagogisk aktivitet
Målet eller resultatet er ikke uvæsentligt, men processen er vigtigst. Dokumentationen skal frem
for alt være til gavn for børnene. Vi bruger den selv til at forstå, hvordan børn lærer, oplever,
forstår og fortolker deres verden. Igennem dokumentation kan vi se, hvad der er oppe i tiden, og
hvad der rør sig i deres øjenhøjde.
Men barneperspektivet omkring dokumentationen er ligeledes ganske essentielt, fordi den
fungerer som et redskab, hvor børnene i sammenspil med de voksne kan erindre, genkende og
få idéer til nye aktiviteter.
Dokumentationen benyttes som en del af processen. Der arbejdes ligeledes med at Lillekildes
største børn inddrages i dokumentationen - f.eks. i form af billeder fra et engangskamera,
tegninger, familietræer, nedskrevne guldkorn og børnekommentarer m.m. Samlet bliver dette til
fortællinger af det, børnene er optaget af, deres tanker og deres virkelighedsforståelse.
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Børn med særlige behov
I arbejdet med børn med særlige behov har dokumentation vist sig at være specielt gavnligt. Ud
over at det tillader, at pædagogen kontinuerligt kan følge udviklingen og barnets nye ståsted,
virker det som hjælpemiddel i et udviklingsarbejde.
Ofte bliver dokumentationen brugt til f.eks. sprogstimulering i form af personlig billedbog, hvor
barnet ved hjælp af mor og pædagog har taget billeder af det barnet holder af. Dokumentation
er ligeledes blevet brugt til at fastholde hensigten, lysten og koncentrationen ved et projekt, ved
at hænge det hidtidige arbejde op, således at barnet kan genkalde sig det, han har lavet, og se
det som en kontinuerlig proces, som han kan fortsætte på og færdiggøre. Dokumentation er
altså vigtigt for at fastholde processen og nå målet, og er med til at man kan huske, hvad og
hvordan det foregik.
Evaluering
Dokumentationen giver os mulighed for at blive klogere på egen praksis og fungerer som et
fundament og en forudsætning for evaluering. Der kan kun evalueres på noget, der er
dokumenteret, noget der er synligt og målbart.
Vi evaluerer løbende vores ugeplaner/månedsplaner og det daglige pædagogiske arbejde på
personalemøder. På vores årlige pædagogiske dag for personalet vil der på dagsordenen bl.a.
være evaluering af den pædagogiske indsats i arbejdet med de 6 læreplansområder, hvor vi
kigger på vores overordnede mål og metoder fra hvert læringstema. Som grundlag for evaluering
benytter vi vores brugte dokumentationsmateriale, hvor der både kigges på dagligdagen, specifikke projekter og forløb samt børnegruppens udvikling.
Ud over den løbende evaluering af institutionen i form af den daglige kontakt, forældremøder,
forældresamtaler, stuemøder, personale- og bestyrelsesmøder, afholder lederen
Medarbejderudviklingssamtaler, og laver Arbejdsmiljøplaner for både børn og voksne, der laves
Forældretilfredshedsundersøgelser og Børnemiljøvurderinger – der igen anvendes til evaluering
og den fortsatte udvikling af vores pædagogiske praksis.
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Hvordan dokumenterer vi i
Børnehuset Lillekilde?
Vi laver dokumentation i form af tegninger, kreativ kunst, udsmykning af lokaler, dagbøger om
hvad vi har lavet, ugeplaner, skriftlige iagttagelser og optegnelser over, hvad børnene siger og
gør, Fredagscafé i børnehaven, optræden og teater, fernisering/kunstudstillinger, billeder af
projekter, udflugter, temauger m.m.
Vi forsøger at dokumentere så meget som muligt med billeder, med ganske lidt eller ingen tekst,
desto ældre barnet er. Vi har ofte oplevet, at barnets fortælling handler om noget helt andet end
det skrevne ord. Vi interesserer os for barnets oplevelse og fortælling. Billederne bliver enten
fremkaldt og hængt op på stuerne eller lagt ned på en DVD, som forældrene altid har mulighed
for at købe, og billederne bliver også vist på storskærm i tumlesalen for børnene, så vi sammen
kan erindre og glæde os over oplevelser, vi har haft. Til større begivenheder benytter vi os af
vores videokamera, hvor vi optager oplevelsen og børnene har mulighed for at se filmen sammen
i institutionen.
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SIDEN SIDST
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FOKUSPUNKTER FRA 2012-2014
Vi skal udvide Børnehuset Lillekilde, således at vi kan tilbyde børn en institutionsplads, samt få
skabt forskellige aktivitetsrum, der udfordrer kroppen og kreativiteten.
Vores professionelle kok er tilbage i køkkenet og tager fuldt ansvar for indkøb, økologi, sundhed,
rengøring og hygiejne samt ansvaret for den helt rette ernæring til børnene.
Der tages hånd om børn med allergi.
En af Lillekildes pædagoger har været på kursus om mobning. Der skal fokus på mobning og
socialisering igennem aktiviteter og udfordringer og vennegrupper. Børn skal i dag kunne agere i
mange forskellige sociale arenaer.
To af Lillekildes pædagoger er nu uddannet i ”udtryk, musik og drama”. Når vi får vores nye
rytmikrum, vil vi have endnu mere fokus på kroppen og motorisk udvikling, tilpasset forskellige
aldersgrupper, igennem sang og musik.
En pædagogmedhjælper har været på kursus i Udeliv, hvormed vi sikrer os en videre
udarbejdelse og iværksættelse af projekter og aktiviteter med Grønt Flag.
Vi bestræber os på mere motion blandt personalet.

EVALUERING AF ÅRET, DER GIK
Udfordringer
I den første del af perioden var der en del forvirring i forhold til personalefordelingen – hvem
skulle være på hvilke stuer – og der blev flyttet en del rundt, hvilket var til gene for både børn,
forældre og personalet selv.
En del forvirring i Sommerfuglen og Mariehønen i starten af 2013 pga. ustabile medhjælpere.
Bogfinken startede i maj 2013 og derfor havde vi mange udfordringer og forvirringer m.h.t
personale, børn og forældre og ikke mindst selv fysiske rammer. Det tog tid med at få styr på
fysiske flow i børnehaven, aflevering og afhentning af børnene i Trekronergade og Bogfinken og
garderobesituationen.
Vi manglede personale i begyndelsen i Bogfinken som blev rettet op efter sommerferien.
Forvirring omkring samarbejde og benyttelse af nye omgivelser.
Intet (måske tidsmæssigt) overskud til prioritering af stuemøder, stueledermøder og koordinering
mellem stuer, hvilket først blev sat i system i løbet af efteråret.
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Positivt
Udvidelsen med Sneglehuset (tumlesal, kreativt værksted, personalerum, ledelseskontorer og
industrikøkken), Mariehønen (lavet om fra mellemgruppe til vuggestuegruppe), Brumbassen (ny
vuggestuegruppe), Guldsmeden (lavet om til mellemgruppens tilholdssted, der på grund af de
store lokaler nu kan huse op til 21 børn) og Bogfinken (børnehavegruppen, der i disse nye lokaler
kan huse helt op til 31 børn). Altså sammenlagt mere end en fordobling af børneantallet i huset.
På trods af forvirring og udfordring har vi haft mange succeser.
Stabilt personale som har givet både børn og forældre tryghed.
Vi har fået meget større stue og egen legeplads til børnehaven. Dette har givet meget mere rum
og frihed for børnene. De har fået mulighed for at være udendørs hele dagen. I Trekronergade
kunne de ikke lege på legepladsen, mens vuggestuebørnene sov, hvorimod her bestemmer de
selv, om de vil lege inde eller ude.
Vi har fået en legeplads som er egnet til børnehavebørn, og det giver dem flere muligheder og
udfordringer m.h.t. krop og bevægelse.
I sommer var vi på flere udflugter end sidste år og har oplevet flere nye steder.
Vi har gennemført to succesfulde projekter - Genbrug og Kulturel forståelse - og vi fik stor ros fra
alle forældre. Vi var faktiske den første børnehave nogensinde til at besøge en genbrugsstation
og få en rundvisning, hvilket ellers er beregnet til skoler.
Ansættelsen af en ledelsessekretær bidrager til en administrativ lettelse og højere
professionalisme skriftligt.
En hel masse nye dejlige børn og forældre.
Gode, stabile og kompetente ny- og genansatte pædagoger, medhjælpere og vikarer, der skaber
ro og kontinuitet i huset.
Den meget positive forældretilfredshedsundersøgelse.
Mange gode personalemøder med lærerige og inspirerende input – Liv Igen, Rytmik og Tegn til
tale-konsulenter.
Nye faciliteter og større rum – her især flere kvadratmeter indenfor med plads til uendelige
former for kreativ udfoldelse i det lange vinterhalvår.
Muligheden for at tilbyde flere forældre en plads. Vi er ikke længere ”lukket” for omverden
grundet søskendegaranti.
Åbningen af Bogfinken – der komplementerer netop det, vi før ikke kunne, fordi vi var en lille
børnehavegruppe – før-skolemiljøet. Det at de er en større adskilt børnehavegruppe gør, at
pædagogerne kan udfordre og forberede børnene til det kommende skoleliv.

Ansættelse af 2 dygtige pædagogmedhjælpere, der ved deres danske oprindelse (og derved
styrke i skriftlig og mundtlig kommunikation) faktisk er en håndtering af det, forældrene satte en
finger på ved tilfredshedsundersøgelsen: at sproget ikke var helt tilstrækkeligt.
Højere faglighed og professionalisme ved ansættelse af 2 nye pædagoger.
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Danskundervisning til personalet – igen en håndtering til tilfredshedsundersøgelsens pointe om
Lillekildes svaghed med det danske sprog.
Mao fuld tid i eget køkken – hvor han tager fuldt ansvar for allergibørn, muslimer, kvaliteten af
fødevare m.m.

OVERORDNEDE FOKUSPUNKTER
FOR 2014-2016
At alle medarbejdere kommer igennem vores interne kurser.
Bedre planlægning og fordeling af vores kompetencer i huset.
Udvidelse med en udflytterafdeling.
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Børnehuset Lillekilde
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Børnehuset Lillekilde
Trekronergade 54-56
2500 Valby
lillekilde@lillekilde.dk
www.lillekilde.dk
Daglig leder:
Marianne Fogelstrøm
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