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Den pædagogiske læreplan udgør rammen og den fælles
retning for vores pædagogiske arbejde med børnenes
trivsel, læring, udvikling og dannelse. Læreplanen er et
dokument, som beskriver vores pædagogiske over vejelser
og refleksioner med eksempler, der er retningsgivende for
det daglige pædagogiske arbejde.
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Den pædagogiske læreplan udarbejdes med ud- 
gangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag samt
de seks læreplanstemaer og de tilhørende pæda- 
gogiske mål for sammen hængen mellem det pæda- 
gogiske læringsmiljø og børns læring. 

Rammen for at udarbejde den pædagogiske læreplan
er dagtilbudsloven og dens overordnede formåls-
bestemmelse samt den tilhørende bekendt gørelse.

Ramme for udarbejdelse af
den pædagogiske læreplan

Loven og bekendtgørelsen er udfoldet i publikationen
Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og
indhold. Publikationen samler og formid ler alle
relevante krav til arbejdet med den pædago giske
læreplan og er dermed en forudsætning for at
udarbejde den pædagogiske læreplan. Derfor hen- 
vises der gennem skabelonen løbende til publikatio- 
nen. På sidste side i skabelonen er der yderligere
information om relevante inspirationsmaterialer. 

https://emu.dk/dagtilbud/en-paedagogisk-laereplan/den-styrkede-paedagogiske-laereplan-rammer-og-indhold


Børnehuset Lillekilde er en integreret privat daginstitution, med børn i alderen 0-6 år. 
Vi bor på Trekronergade 120 i Valby – lige midt imellem Toftegårds legeplads og Valby Parken. Vi
åbnede vores døre d. 1. april 1998 og var en af de første privatinstitutioner i Danmark med knap 12
børn. I dag er vi en stor institution, med lidt over 100 børn.

I år 2020 flyttede vi længere ned ad Trekronergade, og har nu til huse i et tidligere trykkeri, som vi
brugte 2 år på at gennemrenoverer og skabe optimale læringsrammer, med masser af plads til det
enkelte barn. Det har været en meget reflekterende og målbevidst proces, for at udnytte muligheden
for velovervejede pædagogiske læringsrum og en daglig struktur, der understøtter og bidrager til vores
fællesmål, kultur, trivsel og udvikling.

Nærvær er grundstenen i vores pædagogisk praksis, 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 tydeligt og ligeværdigt bliver
sammenspillet mellem os, barnet og børnegruppen. Det er et anerkendende aspekt i sig selv, at vi
gensidigt vil hinanden noget, og at vi som pædagoger bliver fanget og fordybet i samtaler og aktiviteter,
på lige fod med barnet.

Lillekildes lokaler strækker sig over 2 bygninger: En lang murstensbygning (hovedbygningen) + en gul
villa. De 2 bygninger deler legeplads og gård. Vi er opdelt på følgende måde: 3 vuggestuer, med børn 
i alderen ca. 0-2,8 år. (Med dør imellem, således at stuerne nemt kan koordinere, planlægge og lave
fælles aktiviteter på kryds og tværs). En mellemgruppe stue med børn i alderen ca. 2,8-4 år. Og en
børnehavestue med bl.a. de kommende skolebørn, (ca. fra 4 - 6 år) hvor antallet naturligt varerier. 

I huset finder man også mange fællesrum, såsom "Hovedgaden" (stort fællesareal), en tumlesal, et 
 kunstrum, et rytmikrum og ”Det blå køkken”. -Fællesrum der skaber plads til udvikling af fx motorik
og/eller sanselige færdigheder og inspirer til anden form for leg og nysgerrighed.

Derudover har vi et køkken med personale der laver varme økologiske retter tirsdag til fredag, som
spises i vores spisestue, i 3 planlagte tidsrammer, to gange dagligt. 
Vi har 2 fælles legepladser til henholdsvis de mindre og større børn, en sovesal, og en 1000 kvm ”vild-
med-vilje have” for enden af den lange bygning.

Hvem er vi?



Børnesyn. Det at være barn har værdi i sig selv.
Dannelse og børneperspektiv. Børn på fx 2 og 4 år skal høres og tages alvorligt som led i
starten på en dannelsesproces og demokratisk forståelse.
Leg. Legen har en værdi i sig selv og skal være en gennemgående del af et dagtilbud.
Læring. Læring skal forstås bredt, og læring sker fx gennem leg, relationer, planlagte aktiviteter
og udforskning af naturen og ved at blive udfordret.
Børnefællesskaber. Leg, dannelse og læring sker i børnefællesskaber, som det pædagogiske
personale sætter rammerne for.
Pædagogisk læringsmiljø. Et trygt og stimulerende pædagogisk læringsmiljø er udgangspunktet
for arbejdet med børns læring.
Forældresamarbejde. Et godt forældresamarbejde har fokus på at styrke både barnets trivsel og
barnets læring.
Børn i udsatte positioner. Alle børn skal udfordres og opleve mestring i lege og aktiviteter.
Sammenhæng til børnehaveklassen. Sammenhæng handler blandt andet om at understøtte
børns sociale kompetencer, tro på egne evner, nysgerrighed mv.”

”Den pædagogiske læreplan skal udarbejdes med udgangspunkt i et fælles pædagogisk grundlag.” 

”Det pædagogiske grundlag består af en række fælles centrale elementer, som skal være kende -
tegnende for den forståelse og tilgang, hvormed der skal arbejdes med børns trivsel, læring, udvikling
og dannelse i alle dagtilbud i Danmark.” 

”De centrale elementer er: 

”Loven fastsætter, at alle elementer i det fælles pædagogiske grundlag skal være udgangspunkt for
arbejdet med den pædagogiske læreplan og dermed det pædagogiske arbejde med børns læring i
dagtilbud.”

”Nogle elementer i form af fx børnesynet skal altid være til stede i det pædagogiske læringsmiljø,
mens andre elementer som fx arbejdet med at skabe en god overgang til børnehaveklassen kan være
mere til stede i nogle sammenhænge end andre.”

Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 14

Et fælles pædagogisk
grundlag
 - Hvad siger loven?



Børnesyn, Dannelse og
Børneperspektiv, Leg, 
Læring & Børnefællesskaber
Hvordan kommer de fem centrale elementer fra det
fælles pædagogiske grundlag til udtryk hos os og bliver
omsat i vores hverdag sammen med børnene.

Hvert barn er forskelligt, og har ret til at udvikle sig på egne præmisser og i eget tempo. Det at være
barn har værdi i sig selv, og det er derfor vigtigt at give omsorg, lytte og se det enkelte barn, som det
unikke menneske det er. Det er vores pædagogiske indstilling, at det at være tolerant og tålmodig er en
nødvendighed, og at der skal være masser af plads til med-bestemmelse og nysgerrighed, og til at det
enkelte barn kan erfare, prøve ideer og lave fejl. 

I hverdagen gør vi derfor brug af at observere frem for at evaluerer. Igennem nærvær og dialoger i
børnehøjde, kan vi forholde os til og handle ud fra det, vi selv direkte kan observere. Det gør at vi har et
nutidigt billede af barnet, forstår hvad der rør sig i dets verden, og hvad det muligvis bringer af behov. 

Det sker fx særligt ved aflevering, små samtaler, dialog og øjenkontakt under bleskift og pottetræning.
Vores morgensamlinger og spisesituationer er igen gode muligheder for, igennem børnenes input og
ideer, at få føling med, ikke kun det enkelte barn, men også børnegruppen som helhed. Her kan vi
justere og ændre i planer, - fx hvis nogle børn i gruppen virker trætte, kan det være en lejlighed til at
opdele os anderledes med passende aktiviteter. Eller fx som en gruppe børnehavebørn der i en
periode var særligt optaget af madlavning – det udviklede sig til at lære at følge opskrifter og lave
varme retter i ”Det blå køkken”, som de serverede for deres venner. 

Legen er helt central i Lillekilde, og vi ved det er vigtigt for børns udvikling og dannelse, at de dagligt
har mulighed for deltagelse i leg, danne venskaber og føle sig værdifulde i børne-fællesskabet. Vi er
meget opmærksomme på, at ”fri leg”, ikke er sjov leg for de børn, der har sværere ved at indgå i
relation med andre. Det er vores pædagogiske ansvar, at hvert barn trives i fællesskabet, og føler sig
som aktiv medspiller. Det imødekommer vi bedst ved at etablere forskellige former for leg og aktivitet i
hverdagen – på en tryg og genkendelig måde. 

Det gør vi bl.a. ved aktivt at opdele i mindre børnegrupper, samt at udnytte vores forskellige fysiske
læringsrum til varierende emner, indhold og aktiviteter. Ved opdeling i mindre grupper, får børnene
oplevelse af at være ”en ud af få”, og skaber plads og tryghed til større bidragelse og medskabelse. 
Ved ligeledes bevidst at benytte rum såsom tumlesalen, rytmikrummet, kunstrummet, legepladsen og
naturen, så indbydes der til en anden form for leg, end hvad stuen byder på. Så børnene kan prøve
kræfter med roller, humør og bevægelser, som de måske ellers ikke kaster sig ud i, i hverdagen. 

Børnene skal opleve, at have forskellige værdifulde roller i fællesskabet og daginstitutionen er en fin
arena til at øve fællesskabskompetencer. Børnene mærker mening med at hjælpe, tage ansvar, yde
omsorg og bidrage til det gode fællesskab. Det sker i bl.a. hverdags-pædagogikken, når vi hjælper
hinanden i tøjet, lytter interesseret til hvad en anden fortæller eller har fundet. –Børnene inddrages
også dagligt i hverdagens gøremål som fx at dække bord, rydde af, hente rent vasketøj, og generelt
fylde op fra lageret. 

Dannelse handler for os om at gøre børn klar til det samfund, som de skal være en del af, men også
som de har ansvar for, og kan påvirke på egen måde. 



Pædagogisk
læringsmiljø
Hvordan skaber vi hele dagen et pædagogisk
læringsmiljø, der giver alle børn mulighed for at trives,
lære, udvikle sig og dannes.
Fælles er vi blevet enige om, at det først og fremmest er erkendelsen af, at læring forgår hele dagen.
Der foregår ikke kun læring i leg, voksenstyret aktiviteter eller synliggjorte læreplans-temaforløb. Der
foregår også læring i afleveringsøjeblikket, på puslepladen, på vej til spisning, i en konflikt, mens tøjet
tages på i garderoben mm.

Med det forstår vi, at det ikke er målet i sig selv, men hele processen fra start til slut, der er selve den
essentielle læring, og der hvor den egentlige udvikling finder sted. Det er ikke værdifuldt at vi endelig
er kommet i skoven, så vores læreplans-naturprojekt kan gå i gang, hvis hele vejen dertil ikke har
været god. Læringen starter allerede om morgen, som vi hilser og byder velkommen. 

For at forøge børnenes deltagelsesmuligheder og dermed deres daglige trivsel og udvikling, har vi
fokus på dagligt at etablere og veksle mellem forskellige læringsmiljøer, som den voksne agere i
bevidst. 
Vi arbejder i Lillekilde med 4 læringsmiljøer: 

Voksenstyret læringsrum (Voksen går foran): Planlagte, organiserede aktiviteter, hvor gruppens
deltagere og emne er udvalgt med et pædagogisk formål, som vi gerne løbende vil kunne ”måle” på,
om er lykkedes og i hvilken grad. Det kan fx være når der arbejdes med et bestemt læreplanstema.
Det kan også være sammensætning af en gruppe børn i forbindelse med venskaber og
konflikthåndtering, eller når der etableres mindre grupper ugentligt, såsom fx en sprog- eller
rytmikgruppe. Her er dog tale om, at den voksne typisk begyndelsesvis går foran og herefter ved
siden af, da børnenes egen engagement og interesse er en vigtig og afgørende faktor for deres
læring og udvikling.

Voksenstøttet læringsrum (Voksen går ved siden af): En fast ramme for aktiviteten, hvor børnene
er aktive medskabere og udtrykker egne ideer og initiativer, der former legen/selve aktiviteten. Fx
vores faste og genkendelige morgensamling, hvor børnene er med til at vælge sange, samtaleemner
og aktiviteter.

Børnestyret læringsrum (Voksen går bag): Selvstyret lege og aktiviteter, hvor børnene leger på
egne præmisser. Den voksne er som sådan ikke medspiller, men observerer og opholder sig i
nærheden. Det kan fx være når børnene leger ude på legepladsen. Der er ofte tale om en naturlig
flydende overgang mellem styret aktivitet og egen læring. En startet voksenstyret aktivitet, kan fx
fortsætte som selvstyret leg. Omvendt kan den voksne også hoppe ind og ud af roller i en
børneinitieret leg, hvis et barn fx har brug for støtte til at kunne blive i legen med andre.

Hverdagens rutiner: Alle de små læreprocesser i hverdagen. Det kan være bleskift, pottetræning,
 og at klæde sig på til en tur på legepladsen. Vi giver os tid til at børnene kan øve sig, gentage rutiner,
udvikle sig og lære. Fx hjælper børnene i små hold til med at dække- og rydde af bordet og der øves
smør-selv mad om eftermiddagen for alle kommende skolebørn. De større vuggestuebørn går selv
stolt efter bleskift ned i sovesalen til deres ”puttepædagog”.



Forældrene er vigtige aktører i det fælles arbejde og fokus på barnets trivsel og udvikling. Derfor er
det værdigfuldt for os, at se barnet som en helhed, sammen med familien. 

I kølevandet af de sidste års mange covid-19 restriktioner for samvær, har vi forsøgt at synliggøre
børnenes hverdag og vores pædagogiske arbejde i endnu højere grad, og skabe muligheder for
dialog og indblik. Det skal være nemt og ligetil både at give og modtage vigtige informationer i
Lillekilde. 

Inden barnets start, modtager forældrene et velkomstbrev samt vores forældrehåndbog med
uddybende informationer om dagligdagen i huset. På første besøgsdag planlægges, et personligt
indkøringsforløb for det enkelte barn. Vi er i tæt samarbejde og dialog med forældrene under hele
indkøringsforløbet, og der justeres til i planlægningen, så snart/hvis behovet viser sig. Vi forstår at
det er en sårbar tid for mange, og at der er tale om indkøring af, ikke kun barnet, men også
forældrene.

Når forældre afleverer om morgen, er der en tavle hvorpå de noterer små vigtige beskeder, som
personalet skal være opmærksomme på – det kan fx være at barnet har sovet dårligt eller ikke har
spist morgenmad. 

I udarbejdelsen af personaleskema er ressourcer fordelt således, at der altid er minimum én voksen
fra barnets stue om morgen, så barnet og forældre møder et velkendt ansigt.
Vi gør forældre opmærksomme på, at det i afleverings- og afhentningsøjeblikke er svært at have
uddybende samtaler, og henviser altid til gode tidspunkter for telefonsamtaler. Vi søger at have en
tillidsfuld og god dialog med forældrene, hvor de føler sig trygge i at dele hændelser og spørger ind
til stort og småt. Deres kommunikation tages altid alvorligt. 

Det er vigtigt for os, at der aldrig tales hen over hovedet på barnet, og at samtaler, der har
bekymrende karakter, altid afholdes, når barnet ikke er til stede. Det kan også aftales at
stuepersonalet og forældre lige tager en snak ved afhentning, inden at barnet ser forældrene.

Forældre bliver altid bedt om at lægge følsom og/eller længere information på skrift - det kan fx
være allergier eller konstateret astma, ændret familiesituation mm. således at vi sikrer at alt
personale bliver informeret korrekt og informationerne kommer i barnets mappe. Ligeledes
modtager forældrene også information på skrift fra os, -igen for at sikre korrekt videregivelse af
information, fx hvis barnets voksen er gået hjem. – det kan fx være ang. en konflikt med bid eller
mangel på skiftetøj i garderoben. Beskederne lægges i forældres personlige postbakke, i barnets
garderobe.

Samarbejde om 
børns læring
Hvordan samarbejder vi med forældrene om 
barnets og børnegruppens trivsel og læring?



Hver stue fører dagligt dagbog, som hænger ved garderoberne, sammen med sovetider mm. Her
kan forældrene bl.a. læse om de sange der synges, samt aktiviteter og oplevelser fra dagen.Vi ser
forældrene ofte tager et billede af siden, således at de kan bruge denne viden i hyggelige samtaler
med barnet derhjemme.

Der afholdes faste forældrekonsultationer; 3 mdr. efter opstartsperioden, ved stueflytning, ved
skole-vidensdeling og ved ethvert andet behov fra enten forældre eller personale. Der skrives
referat og aftaler noteres tydligt. Når der udarbejdes handleplan, inddrages forældre og der
afholdes løbende statusmøder med forældre, for at snakke om hvordan det går, eventuelle
fremskridt, succesfulde handlinger mv. og der justeres til i handleplanen hvis nødvendigt. Er der
behov for flere sparringpartnere kontakter institutionen PPR (pædagogisk psykologisk rådgivning),
hvor vi igennem et netværksmøde (med forældrene), vurderer hvilke fagfolk kan være behjælpelig
med det videre forløb - fx talepædagog, psykolog eller fysioterapeut.
Ved behov opfordres forældre til at støtte op om den indsats der foregår i institutionen, med aftalte
aktiviteter og øvelser. 

Generelle informationer og nyheder udsendes på mail. Ca. 10 gange om året sendes Lillekildes
nyhedsbrev ud, der fortæller om alt det der har rørt sig pædagogisk i huset, -vores aktiviteter,
projekter mm. Hertil uploades en masse hverdagsbilleder fra de enkelte stuer, på vores interne
forældreportal, til at understøtte fortællingerne. Vi har valgt at denne billedelige dokumentation
ligger én gang om måneden, bl.a. for ikke at have billedlig dokumentationspres i hverdagen med
børnene. 
Kontoret ligger ugentligt billeder af aktiviteter på vores facebookside, her uden direkte
ansigtsbilleder. 

Vi har et fælles månedstema som går igennem hele institutionen, og her kan forældrene også
inddrages ved fx at medbringe æggebakker til påskekarsen, genbrugsartikler til fernisering eller
plante frø mm. i Danmarks naturuge. 

Forældrene modtager en aktivitetskalender for året, inden årets start, hvor alle møder og
arrangementer står noteret for året. Her på er fx vores årlige fælles forældremøde, eller festlige
arrangementer, hvor forældrene deltager samt får kendskab til hinanden og personalet på en anden
måde. Der udleveres ligeledes årligt en legeliste, hvor forældre kan koordinere legeaftaler med
institutions øvrige børn.



Vi forstår at alle børn har forskellige udgangspunkter og forudsætninger. 

Vi er opmærksomme på, at særlige behov og sårbarhed kan opstå pludseligt og midlertidigt, flere
gange, igennem barnets institutionsliv, i korte eller længere perioder. Vi vægter højt et godt, tæt
forældresamarbejde, fordi det betyder at vi inddrages i svære familiesituationer og andre forhold, hvor
barnets behov midlertidigt kan være ændret. Det kan fx være ved skilsmisse, sygdom eller at man
bliver storebror/søster. Her observerer vi barnet tæt, og imødekommer hurtigt de behov og
udfordringer der kan opstå i perioden; Ekstra kram, mere opmærksomhed, primær voksen, mere ro
osv.

For at sikre deltagelse og trivsel i fællesskaber, prioriterer vi at være fleksible i hverdagen, hvor vi
dagligt deler os i mindre grupper. Ved at arbejde i mindre grupper kan der arbejdes mere intensivt
med særlige kompetencer, og generelt bidrager mindre grupper til, at forøge muligheden for bedre 
at guide og støtte det enkelte barn. 

Vi har fokus på barnets styrker og søger at synliggøre disse i fællesskabet. Vi italesætter vores
forskelligheder og opfordrer til at være nysgerrig på det vi ikke kender eller helt forstår endnu. 
 For at imødekomme det enkelte barns trivsel i fællesskabet, justeres rammerne omkring barnet.
 - Fx har nogle børn brug for at sidde ved en voksen under en morgensamling, nogle kan have brug
for færre valg, mindre grupper, mere udeliv, forberedelse på kommende aktiviteter, barnevogn frem
for krybbe mm. -Det er en naturlig del af vores hverdag. 

Barnets sproglige udvikling er tæt forbundet med dets daglige trivsel og deltagelsesmuligheder. 
Et godt sprog giver de bedste forudsætninger og vi har derfor særlig fokus på barnets sproglige
udvikling. Vi benytter i Lillekilde "UGLe-strategierne" i hverdagen som sprogstimulerende redskab, og
iværksætter, ved behov, mere strukturerede ugentlige forløb, med en lille sproggruppe, samt små
rytmik- og sang hold, som supplement til det almindelige sprogarbejde, der finder sted i hverdagen.

Vi tester ved behov, barnets sprog ved 3-års alderen og har ligeledes implementeret et "sprogligt
stamkort”, der udfyldes af forældrene ved barnets start i institutionen. Stamkortet bidrager til indsigt i
barnets tidlige sproglige historik, og klargører om der er særlige forhold vi skal være opmærksomme
på, for mere kvalificeret, at kunne støtte op om barnets videre sproglige udvikling.

Vi registrerer løbende hvert enkelt barns trivsel og generelle udvikling igennem vores observations-
og evalueringsredskab "Blomsten." Via Blomsten observeres og vurderes hvert enkelt barn, og der
justeres til i hverdagens rammer og rutiner, ved en begyndende bekymring vedrørende barnets
udvikling.

Børn i udsatte
positioner
Hvordan samarbejder vi med forældrene om 
barnets og børnegruppens trivsel og læring?



Vi har stueledermøder hver 2. torsdag, hvor de enkelte stuer kan tage eventuelle bekymringer eller
udfordringer op omkring et barn, eller andre forhold i institutionen. Her sparrer vi i fællesskab og
lægger en plan for videre observation og udarbejdelse af handleplaner. Der deles fremskridt og
udviklingspunkter løbende på møderne, og det vurderes om de initiativer, vi har iværksat, har været
givende. 

Vi er særlig opmærksomme på de børn, der har sværere ved at komme ind i leg og i
børnefællesskaber, og ved at det er vores ansvar som voksne, både at have øje for den sociale
udsathed, og muliggøre deltagelse i gruppen. Her er vores forskellige læringsrum et vigtigt
pædagogisk måleredskab, fordi det giver os mulighed for at observere det enkelte barn i forskellige
rammer/aktiviteter, og iagttage hvornår barnet udviser størst glæde og trivsel, samt hvornår det er
udfordret/har det svært. Disse observationer peger os ind på, hvilke rammer og hvilken støtte barnet
har brug for, for at blive en større del af fællesskabet og etablere meningsfulde relationer med andre.
Der kan fx være behov for at pædagogen tager rollen som ”mægler” eller ”oversætter” og støtter
barnet sprogligt ind i leg med få andre deltagere. Det kan også være behovet for mere aktiv og
legende deltagelse af den voksne, hvor pædagogen i legen støtter barnet, fremhæver muligheder og
gør barnet til en attraktiv legekammerat, som de øvrige børn får opmærksomhed på. 

I vores interne struktur og fysiske rammer, arbejder vi med barnets nærmeste udviklingszone. Vi er
opdelt i 3 aldersgrupper, fordelt på 5 stuer: 3 små vuggestuer, 1 mellemgruppe og 1
børnehavegruppe. Børnegruppernes størrelse forøges gradvist i takt med at barnet rykker op -
Begyndende med en lille vuggestuegruppe, til en større mellemgruppe til den store børnehavegruppe
- lignende barnets kommende skolemiljø.
For os betyder det meget, at barnet i hverdagen kan spejle sig i jævnaldrende kammerater og stå
med samme udfordringer som vennerne på stuen. Fx er man i mellemgruppen sammen om at slippe
søvnen, sutten og bleen, udvikle et større sprog samt langsomt tage større ansvar for sig selv, sine
ejendele og andre. 

Flytning mellem stuer sker når barnet naturligt søger nye udfordringer, i enighed med forældrene -
ikke ved en bestemt alder. Det tilgodeser sårbarheden i ikke at være helt klar, selvom alderen
dikterer det. Ligeledes kan vi pædagogisk tilrettelægge hverdagen, således at den udviklingsmæssigt
tilgodeser aldersgruppen bedst muligt. Det store vuggestuebarn kommer ikke ”i klemme” ved mange
nye indkøringer af babyer, hvis behov ikke kan tilsidesættes, -fordi det store vuggestuebarn er i
mellemgruppen. Ligeledes har det lille børnehavebarn tid og ro til at få personlige og sociale
kompetencer på plads i mellemgruppen, inden det flytter op til de større børn i børnehavegruppen. 



Som privatinstitution har vi erfaret, at det kan være udfordrende ikke at være tilknyttet én specifik skole,
som mange andre kommunale daginstitutioner er. Vi har hvert år børn der starter i mange forskellige
skoler (typisk 7-8 forskellige), med begyndende skolestart allerede fra april og helt op til midt august. 

Vi ser også at det kan være en svær tid, hvor man når at sige farvel til mange kammerater i løbet af et
par måneder. Her holder vi os i tæt dialog med forældrene og forbereder børnene bedst muligt på,
hvad der kommer til at ske over den kommende tid. Vi opfordrer alle forældre til at deltage i
introduktionsdage på skolerne, samt at starte barnet i indskolingsperioden, hvis skolen tilbyder dette.

Vores skoleforberedende arbejde begynder året før, i begyndelsen af september, hvor vi etablerer
vores førskolegruppe og påbegynder førskole-programmet. Der afholdes forældrekonsultationer med
de forældre, som er usikre omkring hvorvidt barnet skal/kan starte i skole, og der lægges materiale til
alle forældre med informationer omkring førskolegruppen; hvad vi arbejder med, hvad der er gode
færdigheder hos et skolebarn, og hvad de evt. selv kan øve derhjemme, for at hjælpe barnet på vej.

Vi udarbejder en uddybende vidensdeling til både barnets kommende skole samt SFO. Denne
gennemgås og underskrives af forældrene til en forældrekonsultation, i februar måned, og sendes
herefter afsted til barnets skole.

Vi har fokus på, at de kommende skolebørn øver sig i at indgå i en struktur, der er sammenlignelig med
den, de vil møde i deres skole. I førskolegruppen arbejdes der mere gruppeorienteret, med at modtage
og handle på kollektive beskeder, og hvor aktiviteter og lege er bygget op omkring samarbejde og
medansvar. Førskolegruppen deltager årligt i et længerevarende projekt -fx. et musik- eller teater
forløb. Her påbegynder og afslutter børnene et emne sammen og øver sig på at samarbejde, udveksle
ideer, lytte og indgå kompromisser.

På planlagte tidspunkter i løbet af ugen, ”leger” førskolegruppen skole – hvor de sidder omkring bordet
med blyant og egen opgavebog og øver sikker håndsdominans, samt prøver kræfter med at sidde stille
og fordybe sig. De introduceres for emner som udvikler sig til finmotoriske opgaver og udendørs
forsøg. Bogstaver og tal er synlige på stuen, og førskolegruppen har som mål at genkende sine egne
bogstaver samt kunne skrive sit eget navn. 

Førskolegruppen er på mange kulturelle og naturrige ture, som udfordrer dem både på udholdenhed,
motorik og opmærksomhed. Garderoben og måltiderne er gode læringsmiljøer for førskolegruppen,
hvor der opmuntres til at kunne selv, - selvhjulpenhed og overblik over egne og andres ting. De øver at
mærke efter på egen krop, og under måltidet øver de, selv at tage/smøre mad samt at spise
eftermiddagsmaden på ”spisefrikvarterstid”.

Sammenhæng i
børnehaveklassen
Hvordan tilrettelægger vi vores pædagogiske læringsmiljø
for de ældste børn, så det skaber sammenhæng til børne-
haveklassen? (Dette spørgsmål gælder kun dagtilbud med
børn i den relevante aldersgruppe.)



Inddragelse af lokalsamfundet
Hvordan tilrettelægger vi vores pædagogiske læringsmiljø for de ældste børn,
så det skaber sammenhæng til børne-haveklassen? (Dette spørgsmål gælder
kun dagtilbud med børn i den relevante aldersgruppe.)

Øvrige krav til indholdet i 
den pædagogiske læreplan:

Vi er medlem af grønne spirer, har modtaget det grønne flag og deltager årligt i arrangementer der
gør os opmærksomme på læringsmuligheder i naturen og nærmiljøet.

 Vi besøger vores mange nærtliggende legepladser og parker, da de byder på anden motorisk
udfordring og plads. Vi etablerer bl.a. skraldeprojekter, hvor vi rydder op på disse legepladser samt
i naturen omkring os. Børnene oplever at ”passe på naturen”, og får øje på det der ikke hører til. 

Vi samarbejder med Freinetskolen, (der ligger længere oppe på vejen) der bl.a. har optrådt med
lanterne sang for os. Vores børnehavegruppe har tillige optrådt for deres børnehaveklasse. Vi
synger Lucia for plejehjemmet (vores naboer), tegner tegninger og bager småkager til nabolaget.

Vi samarbejder med den lokale biavler og er ude at indsamle honning, følge bierne og lære om
deres betydning for miljøet. 

Vi har tradition for at besøge blomsterhandleren, ved Toftegaardsplads hver gang et barn er blevet
storebror/søster, hvor barnet selv vælger blomster til en buket til mor. 

Vi besøger jævnligt den lokale biograf, biblioteket, cykelsmeden, mekanikeren, politiet,
brandvæsnet, kirken og andre lokale kulturelle arrangementer, samt besøger zoologisk have med
vores årskort.

Der er mange omkringliggende indkøbsmuligheder, hvor vi sammen med en gruppe børn køber ind
til projekter og aktiviteter – fx i Bauhaus, dyrehandler eller grønthandler.

Vi arbejder ud fra et ønske om, at vores børn får godt kendskab til lokalmiljøet. Derfor benytter vi ofte
de omkringliggende tilbud, både inde- og udendørs, som en del af vores pædagogiske læringsmiljø og
hverdag. Lillekilde har barnevogne, Christiania cykler, Turtlebusser og månedskort til offentlige
transportmidler, der altsammen beriger vores hverdag i høj grad. Jo nemmere det er at komme sted, jo
oftere kan det lykkedes.

 



Børnemiljøperspektiv: 
Arbejdet med det fysiske, 
psykiske & æstetiske børnemiljø
Hvordan integrerer vi det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø i det
pædagogiske læringsmiljø?

Da vi havde mulighed for at renovere og indrette nye lokaler til vores institution, arbejdede vi først og
fremmest ud fra det synspunkt at Lillekilde er et børneunivers og det skal børnemiljøet og det
pædagogiske læringsmiljø dagligt afspejle. 

Vi har arbejdet på at etablere forskellige fysiske læringsrum (ud over barnets trygge stue)
 - der indretningsmæssigt opfordrer og inspirerer til andre former for leg og udvikling. Der er fx vores
kunstrum, der indbyder til kreativitet, fordybelse og sanserig aktivitet. Den lange gang der forbinder
vores stuer (Hovedgaden) er udstyret med små motorcykler til fart og bevægelse og langs væggen er
kasser med bygge-legetøj, så der virkelig er plads til leg og lange togbaner, Lego konstruktioner mm.
Tumlesalen har redskaber der udfordrer kroppen motorisk, og i Læsestuen er der ro til
historielæsning og fortællinger. På første sal i børnehaveafdelingen står mange forskellige
musikinstrumenter, hvor børnene fx kan prøve kræfter med høje og lave lyde, toner og rytmer. 

Vi benytter alle kvadratmeter i institutionen, og der har været fokus på at skabe rum og plads til
muligheden for både stille og vilde lege. Det er vigtig for os, at et barn fx kan trække sig og søge
roligere omgivelser, hvis behovet opstår, og modsat få plads til bevægelse og tumlen, hvis der er
masser af energi i kroppen. 

Æstetisk arbejder vi med ro for øjet, at der er ryddeligt på alle flader og at legetøjet hver dag er
sorteret, tilgængeligt, indbydende og i børnehøjde. Lillekilde er enkelt indrettet med samme lyse
møbler på hjul, således at indretningen er fleksibel og møbler kan flyttes og ændres efter
børnegruppens behov. Der er hvide vægge overalt - et hvidt kanvas, hvor børnene kan sætte deres
tydelige spor. Det fremstår så smukt, når børnenes billeder, pynt og kunst farver institutionen ved fx
juletid, påske, fernisering eller projektforløb. Vi oplever på denne måde, at børnenes ejerskab,
motivation og glæde bliver endnu større.

Tilgængelighed er afgørende i hverdagen, så børnene selv kan træffe valg af aktivitet. Vuggestuerne
kan selv nå papbøgerne eller tage bolde frem, og i børnehaven er sakse og farveblyanter altid
tilgængelige, så man kan øve sig. På badeværelserne er der også fokus på, at børnene kan selv –
der er skamler, så man selv kan nå. Håndvaskene hænger lavt, og ved puslebordene er der stiger, 
så de små selv kan kravle op og ned.

I hverdagen skabes der plads til børnenes medbestemmelse og inddragelse i beslutninger, der
vedrører deres dag. Der udføres fx ofte demokratiske afstemninger, hvor børnene ved
håndsoprækning kan stemme om, hvorvidt de har lyst til det ene eller det andet. 



Dette kan udmønte sig på mange måder - det kan være flertallet der sætter dagsorden, eller der kan
italesættes argumenter og holdninger, hvor flere ideer kan realiseres. Som en afsluttende del af
morgensamlingen i børnehavegruppen, opfordres hvert barn fx til at tage stilling til hvilken
leg/aktivitet de efterfølgende gerne vil gå i gang med. Børnene oplever også at ændre mening, ved
at lytte og blive inspireret af andre. 

Mellemgruppen og Børnehavens dagbog er ofte børnenes egen fortælling, hvor børnenes ord om
dagen skrives ned -ordret! Det giver et spændende perspektiv på dagen, set igennem børnenes
øjne. 

Vi foretager løbende børnemiljøvurderinger, som giver os et særligt indblik i børnenes perspektiver.
Disse fortages bl.a. igennem observationsskemaer i vuggestuerne, samt gennem dialog og
interviews med børnehavebørnene.

"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, 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 1/2

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

Lærer du noget nyt, mens
du er i børnehaven?
Ja.... og ikke kun mig,
også min mor og far!



De 6 læreplanstemaer danner den faglige ramme for vores hverdag med børnene og ses altid i
sammenhæng med (og beror på) vores fælles pædagogiske værdigrundlag. 

I Lillekilde er der udnævnt ansvarlige for hvert enkelt læreplanstema, på hver enkel stue – et bredt
fælles ansvar, for at sikre implementeringen og udvikling af alle 6 læreplaner i hverdagen.

Læreplanerne er i spil både i det daglige samt i planlægningen for hver måned. I hverdagen kan vi,
igennem etablering af de forskellige læringsrum, fx hverdagens rutiner, skabe muligheder for at
undersøge, eksperimenter og øve personlige og sociale kompetencer. 

Læreplanerne kommer både i spil som individuelle projekter men også gennem et større fællestema
og fokus for hele institutionen, (Månedstema)- hvor vi sammen berører emner på forskellige niveauer.
Stuer og børn imellem kan spejle sig i hinanden, og vi oplever at det bringer flere læringsdimensioner
i spil, når en nysgerrighed og fælles undren rør sig i hele huset på samme tid.

Vi arbejder løbende på at opbygge vores idékatalog til inspiration for alle i huset, ved skriftlig at
beskrive refleksioner over givende læringsforløb og projekter. Disse fungerer som en fælles faglig
”vidensbank”, som de øvrige voksne kan drage inspiration af.

De seks 
læreplanstemaer
- Hvad siger loven?
”Den pædagogiske læreplan skal udarbejdes med udgangspunkt i seks
læreplanstemaer samt mål for sammenhængen mellem læringsmiljøet og børns
læring. Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan det pædagogiske
læringsmiljø under støtter børns brede læring inden for og på tværs af de seks
læreplanstemaer.” 
Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 32



Til dagligt støtter vi det enkelte barn i at sætte ord på egne og andres handlinger og følelser og
støtter op om realisering af barnets initiativer og ønsker. Dette kommer fx til udtryk under
morgensamling, hvor barnet får mulighed for at øve sig i at tale højt, være i fokus, lytte til andre, og
træffe valg om sange, dagens aktiviteter mm. Barnet oplever at blive set, hørt og respekteret, indgå i
en demokratisk proces, samt mærke sig selv som selvstændigt individ og del af en større gruppe.

I løbet af dagen, møder børnene passende udfordringer så som, at vente på tur, være selvhjulpne
med tøj, løse konflikter, gøre klar til aktivitet, rydde op på stuen og lign. Den voksne motiverer, guider
og støtter barnet. Der tages udgangspunkt i barnets nærmeste udviklingszone, -også i den måde vi
er inddelt gruppestrukturmæssigt. Fx er der i mellemgruppen ”Guldsmeden” fokus på, at barnet trin
for trin, i eget tempo og med spejling i jævnaldrende, kan mestre personlige kompetencer såsom at
blive renlig, ikke længere at bruge sut samt at stoppe med at sove til middag. mm. 
Med tiden, og i takt med den voksnes tro på barnets evner og kunnen, oplever barnet succes og
stolthed ved selv at kunne klare udfordringen. 

Vores fælles aktivitetsrum i institutionen, bidrager til barnets oplevelse af fokus, fordybelse og
mening. Barnet kan udfolde, udforske og erfare - Fx i kunstrummet med alverdens materialer, i
musikrummet med instrumenter og optræden og i Det blå køkken med madlavning.

Barnet øver sig i at iværksætte og realisere idéer gennem leg. Vi skaber rum til og mulighed for, at
barnet kan erfare på egen hånd, konsekvenserne af de valg, som barnet tager - fx at man får våde
og kolde fødder, hvis man tager skoene af udenfor om vinteren. 

Alsidig personlig
udvikling

Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udfolder, udforsker og
erfarer sig selv og hinanden på både kendte og nye måder og får tillid til egne
potentialer. Dette skal ske på tværs af blandt andet alder, køn samt social og
kulturel baggrund. 
Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte samspil og tilknytning mellem børn
og det pædagogiske personale og børn imellem. Det skal være præget af omsorg,
tryghed og nysgerrighed, så alle børn udvikler engagement, livsduelighed, gåpåmod
og kompetencer til deltagelse i fællesskaber. Dette gælder også i situationer, der
kræver fordybelse, vedholdenhed og prioritering.

1.

2.

Pædagogiske mål for læreplanstemaet:



At have gode venner og være en del af et fællesskab er vigtigt for barnets overordnede trivsel og
livsglæde. Vi arbejder på tværs af alder, køn, stuer og kulturel baggrund, for at understøtte at alle børn
kan udforske og erfare selvstændigt og sammen. Vi skaber velkendte hverdags-situationer samt andre
små traditioner i huset, hvor børnene glædes over at være sammen og føler et fællesskab. Fx
fællessang ved spisning, pottetrænings-sjov, kaninfodring, historie-tid, storbørns-vuggestue ture,
overnatning for skolebørn, fredagshygge, mm. 

Vi er opmærksomme på at være gode rollemodeller i det pædagogiske læringsmiljø, hvor børnene
kan spejle sig i det de ser og oplever. Vi arbejder i børnehøjde og har en behagelig og venlig
omgangstone. Der lægges vægt på at sige ”goddag” og ”farvel”, være en god kammerat, bidrage til
fællesskabet og i det store hele pleje gode menneskelige relationer. 

Vi opmuntrer børnene til at være aktivt deltagende og tage medansvar for fællesskabet. Børnene
foretager demokratiske beslutninger fx er de med til at bestemme maden på menuen eller nogle af
dagens aktiviteter. De hjælper også til med meningsfulde gøremål fx dække bord, ”rulle afsted” med
vasketøjskurven, reparere legetøj.

Vi har fokus på at etablere forskellige fællesskaber – fx større og mindre grupper med vekslen mellem
voksenstøttet læringsrum og børnestyret lege, der udfordrer og udvikler barnets evne til at forstå sig
selv og andre i fælleskabet. Barnet har her mulighed for at øve sig i forskellige relationer (voksen/barn,
barn/barn).

Vi hjælper barnet i at udvikle positive strategier til både at indgå i socialt samspil samt at løse de
konflikter der opstår undervejs. Børnene støttes i at udtrykke sig verbalt og nonverbalt, til at kunne
sige fra når egne grænser overtrædes, til at udvikle empati og omsorg og finde gode løsninger. 

Der er værdigfuld læring for barnet at hente i konflikter, som det senere kan trække på ved næste
problematik. Allerede i mellemgruppen benytter vi bl.a. materialet ”Fri for mobberi” og dens forslag til
børnesamtaler, til at understøtte vores arbejde med børnenes sociale udvikling. I Børnehaven bruges
særligt rollespil og dukker i morgensamling, som et redskab til samtaler om konflikter og
forskelligheder. Vi italesætter hinandens forskellighed bl.a. at vi tænker og handler forskelligt, men på
trods af det, stadig kan lege sammen. 

Social Udvikling
Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn trives og
indgår i sociale fællesskaber, og at alle børn udvikler empati og relationer. 
Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte fællesskaber, hvor
forskellighed ses som en ressource, og som bidrager til demokratisk
dannelse

1.

2.

Pædagogiske mål for læreplanstemaet:



Kommunikation og sprog er helt grundlæggende for barnets videre udvikling og dets muligheder for at
indgå i fællesskaber med andre. Derfor arbejdes der med dette læreplanstema igennem hele dagen, i
de mange små hverdagsrutiner, og i tæt samspil med de 5 andre læreplanstemaer. Sproget er ikke en
isoleret indsats - barnet udvikler sit sprog i samspil med nære voksne og med kammeraterne imellem;
i legen, i aktiviteter, under måltider, på turen og i garderoben. 

Der vægtes højt at gruppen udgør en tryg ramme for det enkelte barn, hvor det kan drage egne
erfaringer i at bruge sproget, lytte (række hånd op for de større) og byde ind, så barnets eget
perspektiv kommer i spil. Der arbejdes med opdeling i mindre dynamiske grupper, som er sammensat
ud fra forskellige parametre – f.eks. børnenes sprogstile, strategier og personlighed. 

Vi har ugentlige sang og rytmik hold, på tværs af stuer, hvor gruppens sammensætning også bidrager
til sproglig udvikling samt social og personlig udvikling.
Til dagligt synger vi samt leger med fagter, rim og remser - både under morgensamling men også (for
alle vuggestuer) under fællesspisningen. I mellemgruppen og børnehavegruppen gribes muligheden
for historielæsning flere gange dagligt, fx inden spisning, under pottetræning, efter udendørs leg mm.
Her opmuntres der samtidig til dialog, så̊ børnene bliver deltagende aktører i højtlæsningsprocessen.

Vi har fokus på at skabe sammenhæng mellem den verbale og den nonverbale kommunikation. I
samtalen prioriteres det at have øjenkontakt/være inden for barnets synsfelt samt at se hinandens
mimik, idet det fremmer mulighed for mere samspil og dialog. Med indlevelse og nysgerrighed,
opmuntres der til turtagning, og den voksne bygger ovenpå og udvider barnets kommunikation. Vi gør
brug af ”UGLe-teknikkerne”, både i nærværende fællesleg på stuen, men også i en mere struktureret
indsats ved en eventuel sproglig bekymring.

I det fysiske læringsrum præsenteres børnene for plakater og billeder med bogstaver, tal og dyr. -
Desuden er bøger og brætspil i børnehøjde på stuerne. Mellemgruppen har piktogrammer og arbejder
med understøttende illustrationer af dagligdagens aktiviteter, så det visuelle sammenkædes med
dialog. I børnehaven og førskolegruppen taler vi om ugedag, dato, måned, årstid og årstal. Her leges
med bogstaver, tal og mængder, hvor vi øver abstrakt tænkning, forståelse af tid mm. Vi arbejder med
forskellige emner og temaer. Vi samler op på og snakker om det vi har erfaret, fx igennem forsøg,
hvor børnene møder nye ord og begreber der virkeliggøres igennem aktiv deltagelse.

Legen er vigtig for børnenes sprogtilegnelse og der skabes aktivt rum og mulighed for leg igennem
hele dagen. Det er ofte gennem legen, at vi som voksne bliver opmærksomme på børnenes sproglige
begrænsninger og udfordringer. Her kan den voksne UGLe med udvalgte børn i mindre grupper, når
det vurderes meningsfuld og udbytterigt for den sproglige udvikling. 

Kommunikation 
& sprog

Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udvikler sprog,
der bidrager til, at børnene kan forstå sig selv, hinanden og deres omverden. 
Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn opnår erfaringer
med at kommunikere og sprogliggøre tanker, behov og ideer, som børnene
kan anvende i sociale fællesskaber.

1.

2.

Pædagogiske mål for læreplanstemaet:



Forældre bliver involveret i barnets sproglige læring gennem forældresamtaler, nyhedsbreve og
hverdagsdagbogen. Hvis der opstår en sproglig bekymring, bliver forældrene inddraget i specifikke
initiativer i institutionen i forbindelse med udarbejdelse af handleplan. Under forældresamtaler gives
der vejledning i hvordan der kan arbejdes med sproget derhjemme, og der bygges videre med
talepædagogisk hjælp fra PPR.



Børn oplever særligt verden gennem deres kroppe, og når de støttes i at bruge, udfordre og sanse -
både igennem ro, bevægelse og fart – lægges grundlaget for trivsel. Krop, sanser og bevægelse
medtænkes i de daglige aktiviteter og projekter, som vi tilbyder børnene fx bevægelseslege, som en
del af den genkendelig morgensamling og ugentlig sang og rytmik samt motorisk sjov i tumlesalen. Vi
kommer ned i tempo med middagsluren, historiefortælling, børnemassage samt under den store vifte
til rytmik. Vi får pulsen op når vi kæmper og konkurrer og mærker egne grænser. Der er fokus på
plads til alsidige former for leg. – rolige såvel som vilde.

Vi er særlige opmærksomme på, at vores rum og regler ikke sætter for mange begrænsninger for
børnene. Fx kan inde-lege flyttes udenfor på kunstgræsset eller vores 40 meter lange gangareal,
Hovedgaden, kan bruges til cykelbane, motorikbane, løb og lange togbaner. 

Vores egen legeplads fordeler sig på 2 områder - henholdsvis den store og den lille legeplads. Begge
legepladser har kunstgræs, som fungerer som et stort trygt udendørs tæppe/blødt faldunderlag. På
legepladserne finder man henholdsvis sandkasser, hinkerude, fodboldmål, klatretårn og X-Block's til
at bygge med. Udover legepladserne har vi en 1000 kvm2 vild baghave, der foruden blomster, træer
og "ægte græs" byder på masser af plads til store armbevægelser. 
Uderummet har særlig betydning for brug af kroppen, fordi det giver barnet muligheder for at bevæge
sig i forskelligt terræn, end det der findes indendørs. Da alle børn er på legepladsen mindst én gang
om dagen hele året rundt, giver det også anledning til, at børnene kan danne relationer på tværs af
alder og stuer samt mulighed for kropsligt at spejle sig i hinanden og udforske sig selv motorisk.

I hverdagens rutiner gives der rig mulighed for, at barnet kan bruge sin krop og gøre erfaringer med
den selv - fx selv kravle op på puslepladsen eller op i krybben, åbne madkassen, tage tøj af og på
samt øve sig på ikke at bruge ble. Når vi fx spiser sammen, øver børnene sig i at mærke, hvor meget
kroppen har behov for at indtage, og de mærker sult og mæthed. Når børnene skal tage deres tøj af
og på, opfordres de til at forsøge selv, således at de voksne ikke overtager processen for børnene.
Børnene bliver bevidste om, hvad de kan, og ved at øve sig, oplever de, at de vokser med opgaven.
Det skaber både selvværd og selvtillid at få oplevelsen af succes.

I vores mange rum indbydes der til forskellige sanseindtryk, materialer og muligheder. Fx må der i
kunstrummet komme maling på borde og stole og der skal ikke nødvendigvis ”ryddes af”, fordi vi skal
gøre klar til spisning eller anden aktivitet. Vi giver børnene tid og ro til at eksperimentere med
forskellige farver, former, materialer og andre kreative processer. Hver vuggestue har bl.a. en
"madras pool”, som kan fyldes med alverdens ting – bløde bamser, små runde bolde, Lego mm. som
de kan sidde eller ”svømme rundt” i. Dele af madrassen kan tillige bruges som vippe, bro, rutsjebane
og andet motorik sjov. 

Krop, sanser &
bevægelse

Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udforsker og
eksperimenterer med mange forskellige måder at bruge kroppen på. 
Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn oplever krops-
og bevægelsesglæde både i ro og i aktivitet, så børnene bliver fortrolige med
deres krop, herunder kropslige fornem melser, kroppens funktioner, sanser og
forskellige former for bevægelse.
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Pædagogiske mål for læreplanstemaet:



Vi ser først og fremmest naturen som et fri- og fantasisted, hvor man kan bruge sin krop og udforske
omgivelserne. Vi har en del planlagte læringsforløb i naturen hen over året, men vi tager som oftest
på tur ud i naturen med det formål “bare” at være i den som den er.

Vi er ude dagligt og i alt slags vejr. Børnene stifter bekendtskab med skov, strand, park, sø og
bondegårde og de levende dyr, planter og organismer, der findes der - men også̊ byen Valby og
København som helhed og de mange tilbud som byen byder på. 

Da vi er en by-institution, prioriterer vi i høj grad at skabe meningsfulde relationer til naturen, der er
med til at nære et medansvar for at passe på vores fælles jord. For at gøre, ikke kun udelivet men
naturen en del af hverdagen, har vi i baghaven vores ”vild med vilje have", hvor alting gror på naturlig
vis og legematerialerne er i træ. Naboens høns går ofte frit i haven og børn i alle aldre inddrages i
pasning af både høns og kaniner, samt beplantning af vores udendørs arealer, der alt sammen
bidrager til sanserige udendørs hverdagsoplevelser. 

Der skabes kontinuerligt sammenhæng til lokalområdet ved brug af legepladser og nærliggende
natur i form af parker, enge og strande, hvor vi også rydder op med vores skraldehelte kapper. Med
vores Turtlebusser og Christiania cykler kan vi komme lidt længere væk end gåafstand. På 10
minutter er vi fx ved Karensminde og besøger dyrene, eller i Valbyparken med de fritgående alpakaer
og får, eller vi kan soppe i vandkanten. Der planlægges også årlige ture med bus til fx Sagnlandet i
Lejre og div. bondegårde.

Vi er medlem af de grønne spirer, hvor vi årligt har personale der uddanner sig på dagskurser med
emner der er tilpasset børnegruppens alder og kunnen. Vi følger børnenes naturlige nysgerrighed og
undren og udforsker sammen det vi møder på vores vej/tur – fx stopper op og kigger på edderkoppen
i hjørnet, sneglen på vejen, eller de insekter træstammen gemmer på.  – Eller snakker om hvordan
en regnbue mon bliver til på himlen.
Vi laver forskellige projekter i årets løb som omhandler bl.a. vind og vejrfænomener, bål og bålmad
og fra jord til bord. Vi går på jagt efter De glemte Kæmper, planter blomster samt indsamler ting fra
naturen til den årlige børnefernisering.

Natur, udeliv &
science

Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn får konkrete erfaringer med
naturen, som udvikler deres nysgerrighed og lyst til at udforske naturen, som giver
børnene mulighed for at opleve menneskets forbundenhed med naturen, og som giver
børnene en begyndende forståelse for betydningen af en bæredygtig udvikling.
Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn aktivt observerer og
undersøger naturfænomener i deres omverden, så børnene får erfaringer med at
genkende og udtrykke sig om årsag, virkning og sammenhænge, herunder en
begyndende matematisk opmærksomhed.
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Pædagogiske mål for læreplanstemaet:



Vi får inspiration til mange aktiviteter igennem ”De grønne spirer” og "Krible Krable" universet. Vi har
et fast samarbejde med vejens biavler Ebbe, hvor børnene følger biernes liv over en periode og
kommer helt tæt på bistadet i beskyttelsesdragter samt smager på biernes søde honningen. Til foråret
er vi ude at samle skrald op på vores favorit legepladser og i nærmiljøet, vi lærer mere om
affaldssortering og forstår os bedre på nedbrydelighed med nedgravningsforsøg. Til efteråret tager
børnene hjem i familiernes haver på æblehøst, og herefter laver vi sammen æblemost på
gammeldags manér med æblepresseren.

For at børnene kan få en begyndende matematisk opmærksomhed, måler og vejer vi ting og
sammenligner størrelse og vægt – vi finder fx store og små pinde i skoven, tunge sten og lette fjer. 
Vi målte i år fx hvor store vores jordhøje var i baghaven, så vi kunne indkøbe nok ”græsbeklædning”.
Vi taler om, hvor mange børn, der går på stuen, hvor mange der er til stede i dag, og hvor mange
børn, der så er fraværende, - som altsammen bliver til små regnestykker.

Køkkenet er institutionens hjerte, og økologi er vores mærkesag. Vi handler ugentlig det meste hos
Årstiderne der er 100% økologiske med lokale, sæsonbestemte råvarer. Vi er opmærksomme på
miljøet og bæredygtighed, og anvendelse af naturens ressourcer - fx at begrænse madspild ved at
tilbyde overskydende mad (fra menuen gennem ugen) til eftermiddagsmaden, og fodre vores høns og
kaniner med vores ”køkkenaffald” – brød, frugt og grønt rester. 
Vi planter krydderurter, grøntsager og blomster i vores højbede med børnene, som de går rundt og
dufter og smager på.



Kultur, æstetik 
& fællesskab

·Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn indgår i ligeværdige
og forskellige former for fællesskaber, hvor de oplever egne og andres kulturelle
baggrunde, normer, traditioner og værdier. 
Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn får mange forskellige
kulturelle ople velser, både som tilskuere og aktive deltagere, som stimulerer
børnenes engagement, fantasi, kreativitet og nysgerrighed, og at børnene får
erfaringer med at anvende forskellige materialer, redskaber og medier.
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Pædagogiske mål for læreplanstemaet:

Kulturen danner ramme for vores værdier og hvordan vi omgås hinanden og andre mennesker vi
møder og her er de voksne vigtige rollemodeller. Lillekilde er en institution med stor kulturel
mangfoldighed – både bland personalet og børnene, og det giver anledning til mange gode dialoger.
Med demokrati i fokus, øver børnene på at ytre sig i gruppen, lytte til andre og at vente på tur.
Gennem leg og temaprojekter præsenterer vi børnene for forskellige værdier og traditioner og lægger
vægt på mangfoldighed, og at der findes mere end én sandhed. Det er vigtigt at alle oplever at høre til
og mærker fællesskabet, som noget rart og berigende – uanset kultur, religion eller modersmål.
Igennem husets aktiviteter som fx besøgsdage, sommerfest, julefest, fredagshygge samt mig-og-
mine-venner fødselsdagsfest (hvor børnene vælger tema), oplever de at være sammen på nye måder
i andre sammenhænge.

Kultur opleves og erfares i mange forskellige former og ved at have fokus på forskellige
læringsmiljøer, skaber det grundlag for diversitet i kulturoplevelser og kulturskabelse. Kultur og
æstetik er for os en skabende kraft, der aktiverer børns sanser, følelser og kreativitet. 

Leg og fantasi spiller en væsentlig rolle i arbejdet med "Kultur, fællesskab og æstetik", fordi det er
igennem legen at børn bearbejder og fortolker deres hverdag og verden. Når børnene leger "Floor is
lava"/"jorden er giftig" i tumlesalen, bygger en scene af kasser i haven og inviterer til koncert eller
laver restaurant i sandkassen - så ser vi børn der er kulturelt skabende.

Institutionens indretning er meget lys og rolig for øjet, således at børnenes kunstværker og kreativitet
er fremtrædende under årstider/temaforløb/"bare fordi" og bidrager til en helt særlig æstetik i
børnehøjde.

Vi synger danske sange, rim og remser, og børnene stifter bekendtskab med klassisk børnelitteratur
igennem bøger og sange såsom Pippi, Emil fra Lønneberg, Halfdan Rasmussen mm. 
Vi tager til mange kulturelle tilbud i byen – fx udstillinger, biograf, cinemateket, museum og
teaterforestiller og byder vores døre åben for kunstnere, musikere og passionerede fagfolk, der gerne
vil dele deres forestilling med os. Vi havde i år besøg af ”Skrot og Tuti” der optrådte med deres show
”Den musikalske skraldespand”. Derudover har vi opstartet et samarbejde med dyreformidler ”Fugle-
Mark”, som vil besøge os og lave forløb med fugle og krybdyr. Vi besøger plejehjem og kirker samt
bager småkager til nabolaget så børnene oplever kultur og fællesskab som noget levende og
foranderligt. Mester Jakobs melodi lavede vi fx i Corona-tiden om til en vaske hænder sang i
sammenspil med børnene – og den hitter stadig.



Dette er første udgave af vores nye styrkede læreplan og vi skal nu sammen (som institution) etablere
og udforme en evalueringskultur, der bidrager til fortsat udvikling af vores pædagogiske praksis.

Ved hjælp af bl.a. EVA’s refleksionsredskaber, vil vi løbende forholde os refleksivt til egen praksis, ved
at se nærmere på hvordan vores pædagogiske læringsmiljøer understøtter vores børnegruppers
trivsel, læring, udvikling og dannelse. Igennem EVA’s refleksions- og evalueringsmaterialer, kan vi
finde frem til hvad der fungerer godt lige nu, og hvad der skal prioriteres, forbedres og udvikles.

Evaluering af praksis vil nu blive et fast punkt på dagsorden til personalemøder. Der vil løbende
udvælges nye emner fra læreplanen der tages op og kigges nærmere på. Emnet kan fx vælges ud fra
hvilke områder der har størst brug for forandring, eller som vi oplever væsentlig undren over. Vi
arbejder på at inddrage forskellige former for dokumentation, som fx praksisfortællinger, at spørge
børnene, samt at reflektere over tegn og reaktioner hos børn og voksne. Vi øver os på både at kunne
reflektere selv og sammen med kollegaer.

Et fokuspunkt vælges i fællesskab og er kendt inden næste møde, således at stuerne har haft tid og ro
til at observere og reflektere, på stuen og generelt i institutionen. Der følges op på de initiativer og
ændringer der er sat i gang, ved næst kommende møde.

Der er nu uddannet 4 faglige fyrtårne i institutionen, som i samarbejde med ledelsen, vil sikre
kvaliteten og arbejdet med evalueringen af egen praksis. Vi vil arbejde på at skabe en systematisk og
lettilgængelig evalueringskultur, og på sigt også udarbejde vores egen fælles skabelon til evaluering af
praksis, som nemt kan benyttes af den enkelte gruppe – eller fælles for hele institutionen. 
Forældrebestyrelsen inddrages også i evalueringen af læreplanen og specifikke udvalgte områder, på
de pågældende bestyrelsesmøder. 

 

Evalueringskultur
Hvordan skaber vi en evalueringskultur, som udvikler og kvalificerer                                 
vores pædagogiske læringsmiljø? Det vil sige, hvordan dokumenterer                     
 og evaluerer vi løbende vores pædagogiske arbejde, herunder sammenhængen      
mellem det pædagogiske læringsmiljø og de tolv pædagogiske mål?
Hvordan evaluerer vi arbejdet med den pædagogiske læreplan, som skal
foretages mindst hvert andet år?
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