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Den pædagogiske læreplan udarbejdes med udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag samt de seks
læreplanstemaer og de tilhørende pædagogiske mål for sammenhængen mellem det pædagogiske
læringsmiljø og børns læring.

Rammen for at udarbejde den pædagogiske læreplan er dagtilbudsloven og dens overordnede
formålsbestemmelse samt den tilhørende bekendtgørelse. Loven og bekendtgørelsen er udfoldet i
publikationen Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold.

”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 kendetegnende
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:

▪ 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.”

”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.”
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Hvem er vi?
KFUM’s Institutioner er beliggende i Nordbyen i Randers NØ og rummer både børnehave, fritidshjem (og
ungdomsklub). Med børn fra mange forskellige kulturelle baggrunde er vi dagligt beriget af en vidunderlig
mangfoldighed.

Børnehaven er normeret til 40 børn i alderen fra 3-6 år. Vi har 2 basestuer, -Hobbitterne for de yngste og
Bøflestuen for de ældste.

Om formiddagen er børnene opdelt i mindre grupper. Det skaber et stille og roligt læringsmiljø, hvor der er
tid til det enkelte barn. Børnene har faste voksne. Det skaber tryghed i relationen og giver den voksne
mulighed for at sikre sig, at alle børn trives, får den læring på det niveau de nu er på, samt skaber gode
relationer børnene imellem.

De små grupper skal sikre, at vi kan hjælpe og støtte hvert enkelt barn og løfte barnet til næste
udviklingstrin. Vi arbejder hver dag på at tilrettelægge et læringsmiljø, hvor der gennem planlagte
pædagogiske aktiviteter skabes et børnemiljø, hvor børnene har lyst til at deltage og være en del af
fællesskabet. Børn er af natur nysgerrige og vi mener at de lærer gennem positive relationer til de voksne
og gennem fællesskabet. Vi voksne strukturerer os, så vi bedre kan matche børnenes behov og være
nærværende.

PÆDAGOGISK PROFIL for KFUM’s INSTITUTIONER.

VI VIL GERNE:
● Styrke og udvikle børnenes relationer til andre og verden.

Dette imødekommer vi ved, at børnene inddeles i små grupper med faste voksne ud fra en vurdering
af, hvor relationsarbejdet har de bedste betingelser.
I pædagogisk planlagte aktiviteter tager vi udgangspunkt i barnets behov, perspektiv og interesser,
så barnet føler sig trygt, set og inddraget.

● At børnene oplever, at de er en værdifuld del af et fællesskab.

Dette imødekommer vi ved at skabe rammer i dagligdagen, der giver plads, rum og ro til børnenes
udvikling og læring i huset i tæt samspil med nærværende voksne. Hvert enkelt barn har værdi i sig
selv, -ikke kun for det, det kan, men i høj grad for det, der er.

● At også børn i udsatte positioner føler sig som en værdifuld del af fællesskabet.

Dette imødekommer vi ved at have øje for, at alle børn har særlige behov, men at ikke alle har brug
for samme vej til at få deres behov dækket.
I samarbejdet med forældrene og med udgangspunkt i barnets styrkesider arbejdes frem mod næste
udviklingszone.

● At børnene oplever livsglæde ved at være i bevægelse.

Dette imødekommer vi ved, at børnene oplever øget kropsbevidsthed og glæde ved at bruge
kroppen og samtidig får de kendskab til kroppens muligheder og begrænsninger ved at blive
udfordret på deres grov- og finmotorik
Vores fysiske lege- og læringsmiljø opfordrer til bevægelse både inde og ude. Derfor er vi
opmærksomme på at udnytte mulighederne i vores planlægning, -hvad enten det er indenfor i
motorikrummet, udenfor på vores legeplads eller i naturen i det hele taget.
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● At børn og voksne i fællesskab udforsker og bliver bevidste i forhold til natur og miljø.

Dette imødekommer vi ved at gå på opdagelse i al slags natur (fra nærmiljø til skov og strand),
undersøge og lave eksperimenter.
Vi bruger alle sanser og sætter ord på vind, vejr, smage og dufte. Vi formidler viden om
naturfænomener samt er bevidste om naturens ressourcer og begrænsninger, -herunder vores
ansvar i forhold til at passe på naturen, -både dyr, insekter og planter.

● Styrke og udvikle børnenes sproglige og kommunikative kompetencer.

Dette imødekommer vi ved at være lyttende og til stadighed at justere os i forhold til det enkelte
barns aktuelle sproglige niveau, så forventninger og krav tilpasses. I praksis har vi konstant fokus på
vigtigheden af, at barnets sprog udvikles og nuanceres; at anvende sproget hensigtsmæssigt og at
kunne udvikle dialogens muligheder. Hertil anvendes eksempelvis dialogisk læsning, billedlotteri,
vendespil og sanglege.

● Lægge vægt på børnenes egen virksomhed i form af leg eller andre aktiviteter.

Dette imødekommer vi ved at understøtte børnenes initiativer samt at skabe muligheder for
samværsformer, der kan bane vejen for nære relationer og venskaber.
Vi opfordrer til og bakker op om etablering af legeaftaler.

● At forældresamarbejdet er levende og ærligt med tydelighed omkring det fælles ansvar.

Dette imødekommer vi ved at inddrage forældrene gennem daglige dialoger, hvor vi i høj grad anser
forældrene som de vigtigste voksne i barnets liv. Det er forældrene, der kender deres barn bedst.
Samarbejdet er vigtigt og nødvendigt for at kunne skabe tryghed og tillid mellem hjemmet og
børnehaven. Forældrenes formidling om barnet skaber grundlaget for at kunne give barnet de
bedste udviklingsbetingelser.

● At NÆRVÆR, TRIVSEL og OMSORG er de bærende elementer i alt, hvad vi foretager os.

Dette imødekommer vi ved hver eneste dag at leve op til at denne overskrift ikke kun er fine ord.
Vi mener det alvorligt. Vi er nærværende, giver omsorg og er således positive rollemodeller.
Gevinsten er, at børnene er i god trivsel og derved hele tiden bedst muligt klædt på til næste
udviklingstrin med selvværdet i top.
Et væsentligt element på vejen hertil er arbejdet med ”de gode gamle dyder”. Derfor arbejder vi hele
tiden med begreberne: høflighed, hjælpsomhed, tålmodighed, venlighed, betænksomhed og
ærlighed.

● Fastholde traditioner

Dette imødekommer vi ved at sikre, at forventningens glæde lever hånd i hånd med genkendelighed.
På længere sigt er traditioner, som er grundlagt i daginstitutionen, med til at skabe minder. Vi vægter
den særlige ”traditionsstemning” højt, -uanset om det er eksempelvis bedsteforældredag,
blomsterplantning eller jul. Samtidig er traditionerne med til at bryde året op og give børn gode
oplevelser året igennem.

● At vores pædagogiske læringsmiljø altid er udgangspunkt for udvikling, læring og dannelse
hele dagen.

Dette imødekommer vi ved at vi ser det individuelle barn i sammenhæng med børnefællesskabet.
Vi organiserer os i små enheder, der sikrer nærværet samt trygge og forudsigelige rammer.
Vi er opmærksomme på at læring sker alle steder og vi justerer læringsmiljøet efter de aktuelle
børns behov. Vores læringsmiljøer er fleksible og foranderlige, -både ude og inde.
Vi er bevidste om værdien af de voksnes indflydelse på børnenes læring, trivsel og dannelse.

● Skabe sammenhæng til børnehaveklassen og fritidshjemmet.
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Dette imødekommer vi ved at have et virkelig solidt samarbejde med Nørrevangsskolen, som er den
skole de fleste af vores børn hører til, samt til fritidshjemmet, som er i vores eget hus. I forhold til
skolen har vi et fælles årshjul, som vi følger.
Det giver mening og betyder størst mulig tryghed for såvel børn som forældre i overgangene.
Ligeledes er samarbejdet med forældrene også her en særdeles vigtig del af den forandring, der
skal ske.
VI arbejder pædagogisk med langsomt at øge kravene til børnenes kognitive færdigheder, deres
robusthed i konflikthåndtering, deres selvhjulpenhed, deres overblik over egne ting, deres
genkendelse af egne behov og grænser, deres behovsudsættelse, deres mod til at udtrykke sig,
deres koncentration og fordybelse samt deres sociale kompetencer,

● At vores hus er en arbejdsplads præget af høj social kapital, hvor samarbejde, tillid og
retfærdighed prioriteres højt i personalegruppen.

Dette imødekommer vi ved, at vi i hverdagen altid handler som fagprofessionelle på baggrund af
såvel vores faglighed som personlighed.
Vores praksis er konstitueret af en lang række teoretiske faglige overvejelser
samt viden om pædagogik, psykologi og sociologi.
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Pædagogisk læringsmiljø
VI VIL GERNE:

● At vores pædagogiske læringsmiljø altid er udgangspunkt for udvikling, læring og dannelse
hele dagen.

Dette imødekommer vi ved at vi ser det individuelle barn i sammenhæng med børnefællesskabet.
Vi organiserer os i små enheder, der sikrer nærværet samt trygge og forudsigelige rammer.
Vi er opmærksomme på at læring sker alle steder og vi justerer læringsmiljøet efter de aktuelle
børns behov. Vores læringsmiljøer er fleksible og foranderlige, -både ude og inde.
Vi er bevidste om værdien af de voksnes indflydelse på børnenes læring, trivsel og dannelse.

Børnenes modtagelse i børnehaven er vigtig for os. At hvert barn afleveres i gode trygge faste rammer. Vi
ser og hører barnet, spørger ind til f.eks. hvis barnet har været til fødselsdag i weekenden eller andet det har
lavet. Vi giver os tid til at vinke farvel, kram eller hvad barnet har behov for ved afleveringen.

Stuerne er indrettet så børnene har adgang til bøger, kreative ting og forskellige former for legetøj. Der er
indrettet et lille rum hvor der kan leges, holde pause (børnene har mulighed for at trække sig lidt tilbage, hvis
de har brug for en lille pause, benytte ”pausestol”) og legetøjet et tilpasset børnegruppen. I kælderen har vi
et sprogrum, hvor vi kan gå fra med en lille gruppe og arbejde med sproget. Rummet er indrettet med både
bøger, legetøj og spil. Vi har et kreativrum hvor det kun er fantasien, der sætter grænser. Motorikrummet har
alle mulige rekvisitter, så børnene får brugt deres motorik på alle mulige måder (motorikbane, madras til
f.eks. kolbøtter, hængekøje til afslapning og meget mere.

I al indretning tages højde for barneperspektivet, børnenes alder og selvhjulpenhed. Eksempelvis er
køleskabet på stuen i børnehøjde, så børnene selv kan åbne og sætte deres madkasser ind. Børnene har
deres egen skuffe med billede på og der er portrætbilleder af alle børn, hvilket bidrager til såvel æstetikken
og    tryghedsfølelsen.

Hvert barn har egen bøtte til farver, saks og lim til fri rådighed eller til planlagte aktiviteter.

Garderoben er ligeledes indrettet så det fremmer børnenes selvhjulpenhed. Vi har visualiseret, hvor hver ting
skal være, så barnet derved opfordres til og har mod på selv at ville og selv at kunne!

Det strukturerede læringsrum: Vores hverdag er struktureret, hvilket giver forudsigelighed, tryghed og ro for
både børn og voksne. Er der ro i den voksnes nervesystem smitter det til børnene og giver ekstra overskud
til at være i relationen med barnet. Vi arbejder hver dag med målrettede pædagogiske aktiviteter, hvor den
voksne har tilrettelagt et program, hvorved vi kan understøtte og udfordre det enkelte barn.

Vi arbejder med et fast ugeprogram, hvor vi har fokus på børnenes læringsprocesser, der tilgodeser det
enkelte barns nærmeste udviklingszone.

● Lægge vægt på børnenes egen virksomhed i form af leg eller andre aktiviteter.

Dette imødekommer vi ved at understøtte børnenes initiativer samt at skabe muligheder for
samværsformer, der kan bane vejen for nære relationer og venskaber.
Vi opfordrer til og bakker op om etablering af legeaftaler.

Vi har en meget stort og spændende udeområde med muligheder for alt, -fra stille leg til motoriske
udfoldelser på alle niveauer. Vi har bl.a sansegynge, legeskib med klatrevæg og rutsjebane, klatretovbane,
karrusel, stor overdækket sandkasse, udelegekøkken, boldbane, bålplads, trampolin, cykelbane til
mooncars, løbecykler mv, terrasser med borde og bænke og masser af træer, buske, bakker og græs.

Det er især udeområdet vi ser som det frie rum. Her kan børnene lege frit, vi voksne har mulighed for at
være tilbagetrukne og kan observere, hvad de er optaget af, samt guide det enkelte barn, når barnet har
brug for det. Dette betyder, at vi altid er synlige, tilgængelige og bevidste om rollen som både igangsætter,
medleger eller iagttager.

8



Målet er, at barnet er i samspil med andre børn og voksne. At børnene oplever sjove og spændende
aktiviteter og lege, som betyder, at de er en vigtig og positiv del af fællesskabet.

Lykken er, når legen tager børnene ☺

Inddragelse af lokalsamfundet som læringsmiljø.
Uderummet er ikke kun begrænset til vores egen matrikel. Vi er gode til at bevæge os rundt i lokalområdets
natur, -eks. Bækkestien og Skovbakken.

Vi tager på besøg på børnenes egne legepladser og besøger jævnligt både Solgården og benytter alle de
muligheder, der er på Nordre Fælled. I 2020 var vi med til at plante Danmarks første Verdensskov:
Nordbybørnenes Verdensskov.

Vi bruger lokalområdet meget, - f.eks. til jul er vi i kirken til julegudstjeneste. Derudover benytter vi de
kommunale tilbud, f.eks. teater, biblioteket, biograf og hvad der ellers kommer af kommunale tilbud.
Besøg på Nørrevangsskolen og på Naturcenter Randers sker ligeledes jævnligt.

Samarbejde med forældre om børns trivsel og læring.
Vi VIL GERNE:

● At forældresamarbejdet er levende og ærligt med tydelighed omkring det fælles ansvar.

Dette imødekommer vi ved at inddrage forældrene gennem daglige dialoger, hvor vi i høj grad
anser forældrene som de vigtigste voksne i barnets liv. Det er forældrene, der kender deres barn
bedst. Samarbejdet er vigtigt og nødvendigt for at kunne skabe tryghed og tillid mellem hjemmet
og børnehaven. Forældrenes formidling om barnet skaber grundlaget for at kunne give barnet de
bedste udviklingsbetingelser.

Vi har daglig dialog med forældrene ved både aflevering og afhentning af barnet.

Gerne inden og ellers lige efter start i børnehaven har vi den første samtale. Her skabes grundlaget for
den bedste start og størst mulig tryghed for såvel barn som forældre.
Der afholdes forældresamtaler 1 gang om året ,-eller efter behov, hvor der fremlægges Sprogvurdering og
Trasmo, som bl.a. omhandler status på den motoriske udvikling. Vi aftaler, hvem der gør hvad i forhold til
at  barnet når næste udviklingszone og i forhold til at styrke barnets trivsel.
Vi har en gruppe på de sociale medier, hvor vi lægger billeder og små historier op, så forældrene kan
følge med i barnets hverdag.

Forældrebestyrelsen, hvortil der er valg hvert år i september/oktober, er en vigtig sparringsenhed i forhold
til, hvilken retning den daglige pædagogik skal være i.

Vi har desuden 2 forældremøder om året, hvor den ene er socialt betonet. f.eks. grillaften.

Børn i udsatte positioner
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VI VIL GERNE:

● At også børn i udsatte positioner føler sig som en værdifuld del af fællesskabet.

Dette imødekommer vi ved at have øje for, at alle børn har særlige behov, men at ikke alle har brug for
samme vej til at få deres behov dækket. I samarbejdet med forældrene og med udgangspunkt i barnets
styrkesider arbejdes frem mod næste udviklingszone.

Det er de voksnes ansvar, at alle børn indgår i børnefællesskaber hvor de trives og udvikler sig med
udgangspunkt i egne forudsætninger. Det enkelte barn kan af mange årsager have brug for mere
opmærksomhed og støtte i hverdagen i kortere eller længerevarende perioder, hvilket koordineres af den
primære voksne til barnet og forældrene i samarbejde med det tværfaglige team.

Vi er rigtig gode til at se det enkelte barns behov og til at handle derpå. Børn som vurderes at være truet i
deres udvikling, handler vi særskilt på. Lige som vi gør i forhold til børn som har brug for ekstra støtte i det
daglige.

Vi er rigtig glade for at kunne trække på den ekspertise, der ligger i den tværfaglige gruppe som er
tilknyttet vores hus.
Vi mødes ca. 6 gange årligt i en tværfaglig reflektionsgruppe, hvor bl.a. PPR psykolog,
Logopæd/talepædagog, fremskudt rådgiver og sundhedsplejerske deltager. Her er forældre også meget
velkomne til at deltage.

Sammenhæng til børnehaveklasse og fritidshjem
VI VIL GERNE:

● Skabe sammenhæng til børnehaveklassen og fritidshjemmet og alt det, der gør børnene
mere mestringsparate til overgangene mellem børnehave, fritidshjem og skole.

Dette imødekommer vi ved at have et virkelig solidt samarbejde med Nørrevangsskolen, som er den skole
de fleste af vores børn hører til, samt til fritidshjemmet, som er i vores eget hus. I forhold til skolen har vi et
fælles årshjul, som vi følger.
Det giver mening og betyder størst mulig tryghed for såvel børn som forældre i overgangene.
Ligeledes er samarbejdet med forældrene også her en særdeles vigtig del af den forandring, der skal ske.
VI arbejder pædagogisk med langsomt at øge kravene til børnenes kognitive færdigheder, deres
robusthed i konflikthåndtering, deres selvhjulpenhed, deres overblik over egne ting, deres genkendelse af
egne behov og grænser, deres behovsudsættelse, deres mod til at udtrykke sig, deres koncentration og
fordybelse samt deres sociale kompetencer,

Vi arbejder målrettet i storbørnsgruppen med på alle udviklingsområder at få børnene styrket til at komme
i skole. Dagen starter med en morgensamling, hvor børnene på skift er ved ”tavlen” og dagens program
snakkes igennem (dag, dato, år, årstider) samt gennemgås både verbalt og visuelt. Dernæst er indholdet
enten historielæsning, rim og remser, sang, sanglege, sammensatte ord eller anden form for læring. Vi
arbejder med skolerelaterede opgaver, kendskab til bogstaver (hvad bruger vi bogstaverne til?) Tal, hvad
kan man bruge dem til? Form og farver, kreativ dag, ud i naturen. Derudover arbejder vi med at børnene
skal kunne koncentrere sig, sidde stille, modtage en kollektiv besked. Børnene kommer de sidste
måneder på besøg i fritidshjemmet en gang om ugen, hvor de lærer, hvad det vil sige at gå i fritidshjem.

Pr. 1. marts rykkes storbørnsgruppen videre i huset til fritidshjemmets førskolegruppe. Der kommer også
somme tider børn fra andre børnehaver i denne gruppe.

Der arbejdes 2 gange om ugen i små grupper, hvor førskolegruppen fortsætter arbejdet fra børnehaven
med skolerelaterede opgaver.
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I førskolegruppen er børnene 2 gange om ugen sammen med de øvrige fritidshjem i området. Èn gang om
ugen er børnene på skolen sammen med de kommende børnehaveklasseledere, hvor de ser og oplever,
hvordan det er at gå i skole. Fritidshjemmene mødes hver fredag på skift ved hinanden, så børnene lærer
hinanden at kende på kryds og tværs, hvilket danner grundlag for at kunne sammensætte harmoniske
klasser.

Hvordan kommer de fem centrale elementer fra det fælles
pædagogiske grundlag til udtryk hos os og bliver omsat i vores
hverdag sammen med børnene?
Vi er meget optaget af, at barnesynet er defineret i, at barnet har en værdi i sig selv. Vi tager
udgangspunkt i, hvad barnet kan nu og hvor vi skal hen (næste udviklingszone). Det gør vi ved at
understøtte barnet. Vi møder barnet med en positiv tilgang, både når det inviterer os eller de andre børn
ind i en dialog, leg eller relationer. Barnet skal føle sig værdsat.

Vi arbejder med at børnene lærer at se, lytte og forstå, at vi alle er forskellige og accepterer hinanden som
vi er.
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De seks læreplanstemaer

”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 understøtter børns

brede læring inden for og på tværs af de seks læreplanstemaer.”

ALSIDIG PERSONLIG UDVIKLING
”Alsidig personlig udvikling drejer sig om den stadige udvidelse af barnets
erfaringsverden og deltagelsesmuligheder. Det forudsætter engagement,
livsduelighed, gåpåmod og kompetencer til deltagelse.”

VI VIL GERNE:

● At NÆRVÆR, TRIVSEL og OMSORG er de bærende elementer i alt, hvad vi foretager os.

Dette imødekommer vi ved hver eneste dag at leve op til at denne overskrift ikke kun er fine ord.
Vi mener det alvorligt. Vi er nærværende, giver omsorg og er således positive rollemodeller.
Gevinsten er, at børnene er i god trivsel og derved hele tiden bedst muligt klædt på til næste
udviklingstrin med selvværdet i top.
Et væsentligt element på vejen hertil er arbejdet med ”de gode gamle dyder”. Derfor arbejder vi
hele tiden med begreberne: høflighed, hjælpsomhed, tålmodighed, venlighed, betænksomhed og
ærlighed.

Praksisfortælling, -mål, indsats og effekt

Praksisfortælling fra hverdagen i garderoben: Børnene skal selv hente deres overtøj og tage det på.
Den voksne er ved siden af med masser af guidning. Ofte er barnets første reaktion ”det kan jeg ikke”
Først tager du højre ben i flyverdragten så venstre, kommer der nogle fødder ud? Så rejser du dig op,
tager højre arm i og så den venstre. Så skal du lyne lynlåsen op. Nu er det støvlerne, først den højre
fod i og så den venstre. Nu mangler du kun hue og vanter. Barnet får den hjælp der er nødvendig.
Barnet vokser flere centimeter når tingene lykkes. Denne producere gentages og gentages både når
tøjet skal af og på.

MÅL: Nysgerrighed på barnets iboende kompetencer samt zone for nærmeste udvikling. Den voksne
er hele tiden opmærksom på at barnets selvværd styrkes. Forudsætningen er omsorg og nærvær i
situationen og relationen styrkes barn/voksen.
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INDSATS: Rutiner og gentagelser som redskab for læring. Den voksne anerkender og opmuntrer. Der
sættes ord på genstande og handlinger. Der er 1-1 tid og nærvær.

Alle dyder er i spil i kraft af den måde den voksne er og taler på.

EFFEKT: Barnet oplever sig bekræftet i dets betydning for egen udvikling. Barnet oplever stolthed ved
selv at kunne.

Sidegevinsten her er, at barnet også får styr på højre og venstre ☺ og ofte også vokser så meget i
selvværd, at det har overskud til uopfordret at tilbyde sin hjælp til andre, der måske ikke kan nå sin hue
i skabet eller lyne en lynlås.

Social udvikling
”Social udvikling er udvikling af sociale handlemuligheder og
deltagelsesformer og foregår i sociale fællesskaber, hvor børnene kan opleve
at høre til, og hvor de kan gøre sig erfaringer med selv at øve indflydelse og
med at værdsætte forskellighed.
Gennem relationer til andre udvikler børn empati og sociale relationer, og
læringsmiljøet skal derfor understøtte børns opbygning af relationer til andre
børn, til det pædagogiske personale, til lokal- og nærmiljøet, til aktiviteter, ting,
legetøj m.m.”

VI VIL GERNE:

● Styrke og udvikle børnenes relationer til andre og verden.

Dette imødekommer vi ved, at børnene inddeles i små grupper med
faste voksne ud fra en vurdering af, hvor relationsarbejdet har de
bedste betingelser.
I pædagogisk planlagte aktiviteter tager vi udgangspunkt i barnets
behov, perspektiv og interesser, så barnet føler sig trygt, set og
inddraget.

● At børnene oplever, at de er en værdifuld del af et fællesskab.

Dette imødekommer vi ved at skabe rammer i dagligdagen, der giver
plads, rum og ro til børnenes udvikling og læring i huset i tæt samspil
med nærværende voksne. Hvert enkelt barn har værdi i sig selv, -ikke
kun for det, det kan, men i høj grad for det, der er.

Praksisfortælling, -mål, indsats og effekt
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Praksisfortælling fra frugtpausen: alle børn bliver spurgt, hvad de gerne vil
lave efter frugtpausen og med hvem.

Mette: ”Jeg vil gerne lege med biler sammen med Anne”
Anne siger: ”Det gider jeg ikke, jeg vil tegne”.
Mette: ”Du er dum og jeg vil aldrig lege med dig mere”.
Den voksne til Mette:  ”Det er faktisk er i orden, at Anne siger nej til at lege.

Jeg kan godt forstå, at du bliver ked af det. Det er også i orden. Måske var
det bedre på en venlig måde at sige til Anne: ”Øv, så må jeg da bare spørge
en anden”. Jeg vil faktisk gerne være med til at lege med biler.

Mette lyser op ☺

MÅL: At arbejde med at børnene selv skal lære at håndtere de små konflikter,
som opstår i relationerne ved at kommunikere med hinanden.

INDSATS: Den voksne anerkender følelserne hos børnene og medvirker til
udvikling af tolerance og empati. Konflikten nedtrappes.

EFFEKT: Børnene foræres handlemuligheder og at det er i orden at sige fra.
Børnene lærer en positiv tilgang til at skabe gode relationer til hinanden og
de voksne. Børnene lærer gennem sociale fællesskaber. Gennem gode
relationer udvikles sociale handlemuligheder, som er essentielle for
oplevelsen af at føle sig betydningsfuld og ligeværdig med andre.

Kommunikation og sprog
”Børns kommunikation og sprog tilegnes og udvikles i nære relationer
med barnets forældre, i fællesskaber med andre børn og sammen med
det pædagogiske personale.

Det centrale for børns sprogtilegnelse er, at læringsmiljøet understøtter
børns kommunikative og sproglige interaktioner med det pædagogiske
personale. Det er ligeledes centralt, at det pædagogiske personale er
bevidst om, at de fungerer som sproglige rollemodeller for børnene, og
at børnene guides til at indgå i fællesskaber med andre børn.

VI VIL GERNE:

● Styrke og udvikle børnenes sproglige og kommunikative kompetencer.

Dette imødekommer vi ved at være lyttende og til stadighed at justere os i forhold til det
enkelte barns aktuelle sproglige niveau, så forventninger og krav tilpasses. I praksis har vi
konstant fokus på vigtigheden af, at barnets sprog udvikles og nuanceres; at anvende
sproget hensigtsmæssigt og at kunne udvikle dialogens muligheder. Hertil anvendes
eksempelvis dialogisk læsning, billedlotteri, vendespil og sanglege.
Vi sætter ord på børnenes og egne handlinger. Vi hjælper til at børnene kan udtrykke sig på
alle mulige måder, -verbalt, kropsligt, mimisk og ved hjælp af billedsprog.
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Praksisfortælling, -mål, indsats og effekt

Eksempel fra hverdagen: To børn sidder og leger på gulvet.
Pludselig begynder det ene barn at skrige.
Barnet skriger, fordi et andet barn har taget en legoklods. Den voksne guider barnet i at bruge
sproget til at få klodsen tilbage.

Eksempel fra ”dagens gang”, -Morgensamling i den store gruppe hver dag: ”: hvert barn
har sin dag,  hvor barnet er i fokus og med verbal og visuel guidning hjælpes til at formidle
dagens gang til de øvrige børn.

Mål: At børnene udvikler deres sproglige kompetencer i samværet med hinanden og de voksne
samt får de bedste forudsætninger for at bruge sproget hensigtsmæssigt i alle sammenhænge,
-samvær, relationer, oplevelser, fortællinger, planlagte og spontane aktiviteter i hverdagen, at
udtrykke følelser, behov og i konfliktsituationer.

Indsats: Vi sætter ord på børnenes handlinger og følelser og guider dem til at anvende de
kommunikative redskaber, vi forærer dem.

Vi arbejder hver dag i mindre grupper, hvor børnene får bedre muligheder for at bringe deres
stemme i spil. Her er fokus på det enkelte barns sproglige udvikling og niveau og vi bevæger os
konstant mod næste trin, hvad enten det handler om udtale, sætningsproduktion ordforråd eller
forståelse af, hvordan sproget bruges på en hensigtsmæssig måde til at skabe kontakt til sin
omverden.

I såvel de små grupper som i de større fællesskaber er der fokus på forudsigelighed og gentagelser.
Til at kvalificere indsatsen anvendes ”Sprogvurdering 3-5 årige”
Børn med sproget som en udfordring (ordforståelse, ordforråd og sætningsdannelse). Her får
forældrene hver uge et nyt ord med hjem, som der skal snakkes om. Vi bruger sprogkalenderen
f.eks. ordet: tøj. Hvad hedder de forskellige stykker tøj vi har på, hvilken farve er det? Hvad skal vi
have på når det er koldt? Hvor mange par bukser skal vi have på ad gangen?

Effekt: I kraft med at børnenes kommunikative evner styrkes, vokser såvel selvtillid og selvværd.
Børnene trænes i at tale i større grupper, at turde træde frem foran andre. De trænes i at lytte til
hinanden samtidig med at det er trygt og rart og de lærer at turde tage ordet og give deres viden
og mening til kende. Krydderiet er masser af anerkendelse.
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Krop, sanser og bevægelse
”Børn er i verden gennem kroppen, og når de støttes i at bruge,
udfordre, eksperimentere, mærke og passe på kroppen – gennem ro
og bevægelse – lægges grundlaget for fysisk og psykisk trivsel.

Kroppen er et stort og sammensat sansesystem, som udgør
fundamentet for erfaring, viden, følelsesmæssige og sociale processer,
ligesom al kommunikation og relationsdannelse udgår fra kroppen”.

VI VIL GERNE:

● At børnene oplever livsglæde ved at være i bevægelse.

Dette imødekommer vi ved, at børnene oplever øget kropsbevidsthed og glæde ved at
bruge kroppen og samtidig får kendskab til kroppens muligheder og begrænsninger ved
at blive udfordret på deres grov- og finmotorik.
Vores fysiske lege- og læringsmiljø opfordrer til bevægelse både inde og ude. Derfor er vi
opmærksomme på at udnytte mulighederne i vores planlægning, -hvad enten det er
indenfor i motorikrummet, udenfor på vores legeplads eller i naturen i det hele taget.

Praksisfortælling, -mål, indsats og effekt

Eksempel. Vi skal i kælderen i motorikrummet. Der er planlagt en pædagogisk aktivitet, hvor der
indgår en motorikbane. Den voksne har ti kort med forskellige udfordringer på. Børnene er
sammen 2 og 2. De tager på skift et kort. Det første viser tallet 1. Barnet, som trak kortet,
fortæller sin makker, hvilket tal der har trukket og hvad tegningen viser de sammen skal gøre:
De skal slå 1 kolbøtte. Det gør de, kommer tilbage og tager et nyt kort. Her viser tallet 10: hop
på et ben 10 gange osv.

Mål: At børnene bliver så glade og fortrolige med deres krops motoriske muligheder, at de
uopfordret efterspørger kropslige aktiviteter.
At børnene bliver fortrolige med deres krops funktioner og sanser.
At børnene motiviteres til og understøttes i motoriske aktiviteter samt udvikler og tager initiativer
til legen i fællesskabet.

Indsats: Den voksne sikrer, at krop, sanser og bevægelse inddrages i såvel rutineprægede
hverdagsaktiviteter som planlagte pædagogiske aktiviteter.
Den voksne har ansvaret for at være igangsætter, medleger og iagttager.

Effekt: Børnene oplever en motorisk, kropslig og sanselig sikkerhed, der har en afsmittende
virkning i forhold til mange områder, -fra stolthed ved og tro på selv at kunne ”Se, jeg ku’!” Herfra
kan der nu tages udgangspunkt i barnets nye ståsted og den voksne kan udfordre børnene på
næste niveau, og herved styrke fornemmelsen for deres egen krops muligheder.
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Natur, udeliv og science
”Naturoplevelser i barndommen har både en følelsesmæssig, en
kropslig, en social og en kognitiv dimension.

Naturen er et rum, hvor børn kan eksperimentere og gøre sig de første
erfaringer med naturvidenskabelige tænke- og analysemåder. Men
naturen er også grundlag for arbejdet med bæredygtighed og
samspillet mellem menneske, samfund og natur.”

▪ VI VIL GERNE:

At børn og voksne i fællesskab udforsker og bliver bevidste i forhold til natur og miljø.

Dette imødekommer vi ved at gå på opdagelse i al slags natur (fra nærmiljø til skov og
strand), undersøge og lave eksperimenter.
Vi bruger alle sanser og sætter ord på vind, vejr, smage og dufte. Vi formidler viden om
naturfænomener samt er bevidste om naturens ressourcer og begrænsninger, -herunder
vores ansvar i forhold til at passe på naturen, -både dyr, insekter og planter.

Praksisfortælling, -mål, indsats og effekt

En forårsdag hvert år har alle børn en blomst eller en plante med i børnehaven. De planter
hver deres medbragte sammen med en voksen. Herefter følges udviklingen hver eneste dag,
børnene vander og der snakkes om, hvad det er, der sker i processen. Når det så bliver
”høsttid” for eks. bær eller tomater finder alle ud af, at lige netop deres eget bidrag smager
allerbedst eller hvad blomsterne angår, at netop deres er allersmukkest.

Mål: At børn sideløbende med at lære en masse også har det trygt og sjovt i og med naturen,
lyst til at lege og lærer at færdes i naturen med respekt.
Børnene skal træne matematiske færdigheder i uderummet ved at systematisere, klacificere
og problemløse.

Indsats: De voksne er undersøgende sammen med børnene. Alle undrende spørgsmål
undersøges så vidt muligt med det samme. Der laves eksperimenter, -flyde- og synkeleg, der
tælles bænkebidere og måles regnorme. De voksne viser interesse for naturen er ansvarlige
for at formidle viden samt hvordan vi bruger naturen med respekt for dyr og planter.
Naturen og vejrfænomener er en fast del af dialogen under morgensamlingen. Vi taler om,
hvilket vejr det er i dag, hvilken beklædning vi skal bruge samt årstiderne.
Vi sikrer også, at børnene lærer at bruge, hvad der er spiseligt fra naturen og laver
”fra-jord-til-bord” projekter.
Ligeledes er affaldssortering en naturlig del i vores hverdag og børnene er med til at sortere
såvel det, vi samler op i naturen som det vi selv bruger i huset og vi laver eksperimenter om
forgængelighed.
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Effekt:
Børnene udviser nysgerrighed og de voksne griber alle undrende spørgsmål og fordyber sig
sammen med børnene i at finde svarene.
Børnene foreslår uopfordret, at vi skal bestemte steder hen, ud at samle affald eller eks.
plante blomster.
Børnene glædes tydeligvis ved at være ude, -ved at lege i naturen og ved at undersøge den.
Såvel børnenes motoriske som matematiske færdigheder styrkes.
Ordforrådet udvides og dialogen om det fælles tredje trænes.
Nye fællesskaber/relationer opstår.
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Kultur, æstetik og fællesskab
”Kultur er en kunstnerisk, skabende kraft, der aktiverer børns sanser og
følelser, ligesom det er kulturelle værdier, som børn tilegner sig i
hverdagslivet.

Gennem læringsmiljøer med fokus på kultur kan børn møde nye sider
af sig selv, få mulighed for at udtrykke sig på mange forskellige måder
og forstå deres omverden.”

● VI VIL GERNE:

Fastholde traditioner, blive klogere på hinanden og vores forskellige kulturer.
Derfor tilbyder vi læringsmiljøer, som er med til at danne og skabe forståelse (både for
sig selv og andre) hos børnene.

Dette imødekommer vi ved at sikre, at forventningens glæde lever hånd i hånd med
genkendelighed.
På længere sigt er traditioner, som er grundlagt i daginstitutionen, med til at skabe
minder. Vi vægter den særlige ”traditionsstemning” højt, -uanset om det er eksempelvis
bedsteforældredag, fødselsdage, blomsterplantning eller jul. Samtidig er traditionerne
med til at bryde året op og give børn gode oplevelser året igennem. Kulturen handler
ligeledes om traditioner, men også om normer og religion. Indsigt i kulturelle
forskelligheder giver børnene mulighed for at møde andre med åbenhed og tolerance og
derigennem opleve mangfoldighed som gave. Vi tilbyder planlagte kreative aktiviteter
mindst èn gang om ugen hvor børnene for mulighed for at udtrykke sig kunstnerisk og
æstetisk.

Praksisfortælling, -mål, indsats og effekt

Hvert år i Maj har vi temauger hvor vi rejser ud i verden. Vi stiger i fællesskab ind i
flyvemaskinen og spænder sikkerhedsselen og flyver en laaaaaang tur eller kort, hvis vi bare
skal en smuttur til Norge. Vi besøger alverdens lande lige fra Polen til Eritrea. Her smager,
dufter, ser og lytter vi til forskellige kulturelle indslag eller medbragte aktiviteter fra børnene og
deres forældre. Nogle kommer i nationaldragt mens andre medbringer en historie som bliver
læst på deres sprog, eller en nationalret/ livret fra hjemegnen. De børn som har rødder i netop
det land som vi besøger, er i centrum denne dag sammen med deres forældre.

Mål: Vi vil tilbyde aktiviteter, som er med til at forme børnene, vække deres nysgerrighed på
kreative processer samt give dem nye oplevelser og vække forundring. Vi ønsker at udfordre
børnene på deres kreativitet og opfordrer dem til at bruge deres fantasi og deres nysgerrighed
på omverdenen.

Indsats: Vi er kreative i vores nyetablerede Krea-værksted samt på stuerne, som altid er
dekoreret med børnenes kreative igangværende processer og som senere kommer med hjem.
Vi besøger biblioteket, museer (især Gammel Estrup) med Bøflebussen, teatre og andre
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kulturinstitutioner. Vi vil gerne, at børnene lærer, at forskellighed er en naturlig del af vores
hverdag.

Derfor vægter vi at give plads og rum til netop forskellige kulturelle baggrunde, men ligeledes at
have fokus på alle de områder vi er ens, selvom vi kommer fra vidt forskellig baggrunde. Derfor
arbejder vi kontinuerligt med ”De gode gamle dyder”, hvor begreber som: hjælpsomhed,
tålmodighed, ærlighed, venlighed og betænksomhed italesættes og sættes på episoder i
hverdagen fx: ”sikke en flot tegning, den har taget lang tid at tegne. Sikke en tålmodighed du
har!” Dette ser vi især vigtigt, da alle forældre i hele verden ønsker, at deres børn skal komme
gennem livet som hele og ordentlige mennesker. Her ser vi forældrene som en vigtig del af
dannelsesrejsen og har vi fokus på tålmodighed i børnehaven opfordres forældrene til også at
have det derhjemme.

Effekt: Børnene møder samfundet samt omverdenen med åbenhed og tolerance og en større
forståelse for forskellige normer og værdier. Dette fordi de er vokset op med forskellighed og
mangfoldighed som gave. Børnene er fortrolige med de danske traditioner såvel som nye
traditioner da de er tilegnet allerede i børnehaven. Traditioner er ofte forbundet med adskillige
kreative aktiviteter: julen har juledekorationer, påsken har malede påskeæg, halloween har
græskarhoveder, fastelavn har udklædning og fastelavnsris osv.
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Evalueringskultur

”Lederen af dagtilbuddet er ansvarlig for at etablere en evalueringskultur i dagtilbuddet, som skal
udvikle og kvalificere det pædagogiske læringsmiljø.

Lederen er ansvarlig for, at arbejdet med den pædagogiske læreplan evalueres mindst hvert
andet år med henblik på at udvikle arbejdet. Evalueringen skal tage udgangspunkt i de
pædagogiske mål og herunder en vurdering af sammenhængen mellem det pædagogiske
læringsmiljø i dagtilbuddet og børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse.

Evalueringen skal offentliggøres.

Lederen af dagtilbuddet er ansvarlig for at sikre en løbende pædagogisk dokumentation af
sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og børnenes trivsel, læring, udvikling og
dannelse. Den pædagogiske dokumentation skal indgå i evalueringen.”

Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 50-51

Det er ikke et lovkrav at beskrive dagtilbuddets dokumentations- og evalueringspraksis i den pædagogiske
læreplan, men det kan være en fordel i udarbejdelsen af læreplanen at forholde sig til den løbende
opfølgning og evaluering af indholdet i læreplanen.

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?
Her kan I kort beskrive jeres arbejde med at etablere en evalueringskultur som en del af det daglige
pædagogiske arbejde. I kan fx beskrive, hvordan I arbejder systematisk med evaluering, om I arbejder
med særlige metoder, om I arbejder eksperimenterende eller undersøgende med et særligt fokus, samt
hvordan, hvor ofte og i hvilke fora I drøfter og reflekterer over jeres pædagogiske praksis mv.

Vi har det som fast punkt på vores stuemøder, hvor vi evaluerer om vores tiltag har båret frugt eller om vi
skal justere os i forhold til børnene. Vi bruger både dokumentation i form at Trasmo, sproglige vurderinger
videooptagelser m.m.

Hvordan evaluerer vi arbejdet med den pædagogiske læreplan, som skal foretages
mindst hvert andet år?
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Her kan I fx kort beskrive, hvordan evaluering af læreplanen kan ses i forhold til jeres evalueringskultur i
hverdagen.
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Her kan I finde yderligere inspiration til
arbejdet med den pædagogiske læreplan

Til at understøtte og inspirere jeres videre arbejde med den styrkede pædagogiske læreplan er
der udviklet en række øvrige materialer. Alle inspirationsmaterialer – nuværende og kommende
– kan findes på www.emu.dk/dagtilbud

Redskab til
selvevaluering er en
ramme til systematisk
at analysere jeres
praksis inden for
centrale områder i den
styrkede pædagogiske
læreplan.

Redskab til
forankringsproces
indeholder fem tilgange
til, hvordan I kan
arbejde med forandring
og forankring af et
stærkt pædagogisk
læringsmiljø.

Film introducerer indholdet i og
illustrerer hovedpointer fra publikationen
Den styrkede pædagogiske læreplan.
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Forskellige tematiske materialer dykker ned i viden om et tema og giver
inspiration til dialog og handling. Her er bl.a. materialer om evaluerende
pædagogisk praksis, som understøtter en systematisk tilgang til det at evaluere.

Der offentliggøres løbende nye temaer.

Alle materialer kan findes på www.emu.dk/dagtilbud
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