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Forord:
Den 1. juli 2018 trådte der nye regler i kraft om den pædagogiske læreplan på dagtilbudsområdet. 

Nogle af de centrale elementer i den nye pædagogiske læreplan er, at børnenes egne perspektiver og 
leg skal være styrende i det pædagogiske arbejde, og at pædagogik og læring skal indgå i alle typer 
situationer gennem hele dagen – fx i rutinesituationer, i de planlagte pædagogiske aktiviteter og i den 
børneinitierede leg.
Arbejdet med den pædagogiske læreplan skal ikke være afgrænset til særlige aktiviteter på fastlagte 
tidspunkter på dagen, men fungere som en integreret del af hverdagen. 

Den pædagogiske læreplan udgør derfor rammen og den fælles retning for vores pædagogiske arbejde.

Læreplanen skal sammensættes af: 
 det fælles pædagogiske grundlag,
 de seks læreplanstemaer,
 de brede pædagogiske mål for sammenhængen mellem læringsmiljøet og børns læring

Desuden skal det fremgå: 
 hvordan læringsmiljøet tager højde for børn i udsatte positioner,
 hvordan der samarbejdes med forældrene om børns læring,
 hvordan der arbejdes med børnemiljøet (fysisk, psykisk og æstetisk),
 hvordan man inddrager lokalsamfundet, 
 hvordan der arbejdes med overgange (hjem-børnehave og børnehave-skole),
 hvordan der etableres en evalueringskultur

Indholdsfortegnelse:
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4. Læreplanstemaerne              
 Alsidig personlig udvikling                 
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 Kommunikation og sprog                
 Krop, sanser og bevægelse                
 Natur, udeliv og science                
 Kultur, æstetik og fællesskab                

5. Evalueringskultur                                                                    



Hvem er vi?
Børnehaven Det ny Børnehus (Børnehuset) blev i 2012 godkendt som privat børnehave med børn i 
alderen 2,10 - 6 år. Børnehuset er en afdeling af Sdr. Jernløse Lilleskole, og fungerer med samme 
bestyrelse. Huset er inddelt i 2 stuer, Nissestuen og Troldestuen og er normeret til max. 50 børn.

Vores fysiske placering midt i mellem skolens 3 bygninger, gør at vores særkende bl.a. er, at vi intet
hegn har rundt om vores store grund, samt at børnehavebørnene hver dag -før en tid med Covid-19, 
kunne dele legeplads og skolegård med skolebørnene fra mellemtrinnet. 
Dette gav en helt unik mulighed for, at børnene kunne lege med andre børn på tværs af alder, og 
skabte en god forudsætning for et tæt samarbejde med skolen. Vi har bestemt en intention om at 
denne hverdag på sigt bliver en realitet igen.
Vi har mulighed for at gå ture i nærmiljøet, hvor der er skov, marker og store græsarealer til 
rådighed. Vi har desuden ”Idasletten”, hvor der foruden Regstrup å, også er en bålhytte, mangfoldig 
beplantning, samt en mindre sø.
På legepladsen har vi diverse legeredskaber, legehuse, en bålplads, varieret terræn med klatretræer 
samt god mulighed for brugen af cykler og mooncars.
Vi vægter udelivet højt i hverdagen, da vores adgang til mange naturoplevelser ligger lige uden for 
døren.
Vi har hønsehold og køkkenhave som del af ”fra jord til bord” tanken, og tænker og handler 
miljøbevidst i hverdagen, hvor det er muligt.
Vi er en børnehave der er ude en stor del af dagen, med prioriteret tid til børn og medarbejdernes 
spontanitet, leg og fordybelse, men vægter også meget den læring og kreativitet der udfolder sig 
inde i vores dejlige hus. Strukturen betyder at medarbejdernes kompetencer og faglighed sættes på 
spil på en måde, hvor det at observerende, kreativ og konfliktløsende er en stor del af det 
pædagogiske arbejde. Vores kompetencer spænder bredt i personalegruppen, således at alle 
læreplanens temaer kan arbejdes med på mange forskellige måder. Vi har desuden en sprogansvarlig
medarbejder.
En del af det at gå i børnehave er også at blive klar til at være i en skoles rammer. Det betyder at vi 
også har fokus på at hjælpe børnene til en god overgang fra børnehave til skole som overhovedet 
muligt. Vi har et vigtigt, og rigtig godt samarbejde med Sdr. Jernløse lilleskole og de andre skoler i 
området og vi prioriterer altid at lave en god overlevering til den skole der modtager børn fra os.

Børnehusets værdigrundlag:

Som en del af Sdr. Jernløse Lilleskole, bygger Børnehuset ligeledes på tolerance, åbenhed, 
demokrati og gensidig respekt. I harmoni hermed er børnehavens vision og værdier grundlaget for
dens virke. 

Vision: 
Vi skaber mangfoldig synergieffekt

Værdisætning:
I samarbejde med forældrene, skaber vi et solidt fundament for at børnene i deres opvækst kan blive
til ”hele mennesker”. 

Hele mennesker der oplever glæden ved fællesskabet og styrken i at være et selvstændigt individ i 
fællesskabet, kræver at børnene dagligt oplever at bevæge sig i trygge og udviklende rammer, i 
mødet med relationskompetente og kvalitetsbevidste medarbejdere. 



Værdier:
Nære relationer 
Sproglig opmærksomhed
Udeliv

Det pædagogiske grundlag.
Vi ser barnet som kernen af blomsten,
som gennem tiden i børnehaven udvikler
sig og er klar til at springe videre i livet.
Blomsten til højre illustrerer dette.

Sproglig 
opmærksomhed

Nære 
relationer

Udeliv

- ude hver dag.
- kendskab til naturens gang 
  og sammenhænge
- gode legemuligheder, fx 
  klatreræer, bakket terræn og 
  gemmesteder
- ugentlig båldag
- affaldssortering
- ”fra jord til bord”
- hønsehold og akvariefisk
- har Friluftsrådets Spirerflag

- relationskompetent personale = 
  nærværende og imødekommende  
  voksne
- den gode tone, glæde og 
  sammenhold
- rart og trygt miljø
- omsorg for hinanden
- ”Fri for mobberi”
- plads til individet i fællesskabet
- tæt samarbejde med Lilleskolen

- fokus på sproglige 
  rollemodeller
- vise interesse for samtalen
- stille åbne spørgsmål
- dialogisk læsning og 
  historiefortælling
- samtale om weekendens 
  besøg af Bamseven
- fællessang
- klare signaler via.   
  kropssprog, tale og mimik, 
  incl. træning i konflikt- 
  løsning gennem dialog



Børnesyn
Vi ser børn som unikke og aktive individer, der både udvikles i relationer med andre samt gennem 
egne opnåede erfaringer. Det betyder at børnene løbende skal opleve at være en del af et fællesskab 
og samtidig opleve en høj grad af medbestemmelse, set i lyset af alder og modenhed. De skal opnå 
stor indflydelse på egen situation, igennem valgfrihed, deltagelse i demokratiske processer, 
mulighed for tid uden overvågning, samtidig med at udvikle forståelsen for ”frihed under ansvar” 
over tid.
Vi betragter forskellighed som en styrke og anerkender hermed, at børn har forskellige evner og 
anlæg for at udvikle sig, hvilket gør at vi møder alle børn med positive forventninger.
Alle børn skal have ret til lige muligheder for et godt liv trods forskellige forudsætninger, hvilket 
kræver at ethvert barn samt forælder, skal respekteres og behandles individuelt, for i praksis at 
behandles lige.

Dannelse og børneperspektiv
I samarbejde med forældrene definerer vi dannelse som en tillært adfærd, hvorunder børnene i 
samspil med hinanden og de voksne omkring dem, tilegner sig pli, sociale normer og god opførsel. 
Dette karakteriseres ved at børnene opdrages til at kunne begå sig, så de fx:

 er opmærksomme på og agerer konstruktivt med hinanden 
 lærer at respektere andres forskellighed
 bliver gode forbilleder, også i de små ting
 bliver opmærksomme på deres omgivelser 
 bliver klar til virkeligheden gennem selvstændighed
 vil udvidde deres horisont

I hverdagen kræver det at vi er gode rollemodeller, der er nærværende og guider børnene til 
forståelsen af at handle som et hensynsfuldt, kritisk og demokratisk menneske. 
Det sker når vi bl.a. sætter ord på de handlemønstre vi ønsker i en given situation, stiller krav der 
svarer til det enkelte barns udviklingsniveau mht. aktiv deltagelse og sørger for at skabe mange 
muligheder for, at børnenes perspektiver bliver set/hørt og bragt i spil på en hensynsfuld og 
anerkendende måde.
I det hele taget at vi som forældre og personale, ser det som en fælles opgave, at være en aktiv del 
af børnenes liv, der deler oplevelser sammen ”live” og ikke via. en skærm.

Leg
Legende børn = glade børn i trivsel. Børn der trives er mere parate til læring og udvikling.

Legen definerer vi som en proces, der 
indeholder kimen til børnenes identitets-
dannelse. 
I legen erfarer børnene noget om det at 
være i et fællesskab. De kommunikerer, 
får idéer, afprøver grænser og finder 
fælles løsninger. Herved udvikles børne-
nes kreativitet, sociale og kommunikative
kompetencer. 
Barnet former sin egen personlighed 
med sin aktive handling, i relationerne 
til andre børn og voksne.



Retningsgivende refleksioner:
Legen skal vægtes som en værdi i sig selv og derfor giver vi ofte børnene mulighed for, at vælge 
legen til - frem for at deltage i en vokseninitieret aktivitet. Dette gør at store dele af dagen, giver 
børnene tid til at bruge deres fantasi og fordybe sig i de lege de er optaget af. 

Når børnene får rig mulighed for ”egen tid”, kræver det en understøttende pædagogik ved at vi hele 
tiden er observerende og får øje på det der foregår på børneniveau af forhandlinger, samt den 
enkeltes position og roller i børnegruppen. Den viden anvendes når vi fx hjælper de børn der enten 
har konflikter indbyrdes, eller de børn som har svært ved at danne gode relationer og indgå i lege på
en hensigtsmæssig måde, ved at guide det enkelte barn eller børnefællesskabet – således at alles 
bidrag opleves som betydningsfulde og hensigter bliver forstået. 

Som personale kan vi desuden sørge for at en igangværende leg får en målrettet drejning, således at 
legens indhold udvikler børnene i en bestemt retning, fx når vi giver indput til deres lege og hjælper
med at bygge hulen, laver en kikkert eller andet der passer ind og på denne måde, med alternativer, 
er med til at udvikle børnenes fantasi og udfoldelsesmuligheder. 

Vi rammesætter og skærmer i perioder børnenes leg, da vi ved at forstyrrelser udefra kan hindre 
børnenes fordybelse i legen. Vi er desuden opmærksomme på en god vekselvirkning mellem 
vokseninitieret og børneinitieret leg gennem dagen.
Når vi selv deltager i børnenes leg, får vi nyttige informationer til brug for indsatser over for det 
enkelte barn eller over for et givent børnefællesskab med henblik på, at skabe deltagelsesmulig-
heder for alle børn. 

Læring
Begrebet læring mener vi dækker over, at barnet tilegner sig erfaring, færdigheder og viden, 
gennem deres handling (aktiv deltagelse). Børns læring er meget handlingspræget og sanselig og 
deres erfaringsdannelse sker, når de afprøver deres ideer i praksis fx ved at eksperimentere eller ”gå 
på opdagelse”. Her lærer de af de konsekvenser deres handlinger har og ved at blive mødt af 
spørgsmål og udfordringer fra omverdenen. 
Som voksne skal vi støtte op om og lære børnene, at det ofte er nødvendigt at øve sig, være 
vedholdende og turde begå fejl, så de udvikler en læringsbevidsthed, som gør dem i stand til selv at 
få en fornemmelse af, at deres læring ændres, udvikles og udvides.

Læring kan både være produktiv og befordrende for barnet, men kan også være uhensigtsmæssig. 
Derfor er det vigtigt at have fokus på, at børnene har brug for et støttende læringsmiljø med voksne,
som er bevidste om deres ansvar som rollemodeller og ligeledes er gode iagttagere af deres 
indbyrdes læring i egne lege.

Retningsgivende refleksioner:
Vi skaber dagligt muligheder for at fremme og udvikle alle børns læring. Læring ses i dagligdagen i 
vid udstrækning, hvor vi skaber rammerne for, at børnene bl.a. lærer om følelser, udvikler deres 
sprog og motorik, almene dannelse og inddragelse i mange forskellige gøremål.
Læringen sker således både i børnenes egen leg og i de vokseninitierede aktiviteter, som kan være 
alt fra rutiner omkring måltider, hvor børnene lærer om hygiejne til de mere planlagte aktiviteter. 

Vi har øje for at børnene støttes i at turde begå fejl,
gøre sig umage og slippe fantasien løs, når vi fx
opmuntrer til vedholdenhed og sørger for at barnet 
oplever at turde udfordre sig selv i et trygt miljø, 
hvor det anerkendes for dets handlinger. 

”Det man lærer med et stærkt 
engagement, er mere nuanceret og har 
bedre muligheder for at blive husket og 
anvendt i et bredt spektrum af relevante 
sammenhænge” (Illeris)



Vi har ”De 3 læringsrum” i mente (Bernstein, 2001), så børnene oplever at bevæge sig i flere 
forskellige læringsrum gennem dagen.
 
1:Det voksenskabte, hvor vi som voksne går foran børnene ved at være ”den instruerende”
2:Det voksenstøttede, hvor vi som voksne går ved siden af børnene og udforsker aktiviteten 
sammen med børnene, ved at være undrende, undersøgende og medskabende
3:Leg og spontane oplevelser, hvor vi som voksne kan trække os og være bag ved børnene, ved at 
lade læringen være præget af børnenes egen leg og selv-igangsatte aktiviteter 

Eksempel:
En dreng på 4 år holder meget af bogen om sommerfugle og insekter. Han sidder sammen med tre 
af hans bedste venner og bladrer i bogen – peger - ”den dér sommerfugl skal vi fange”. De går alle
fire på jagt med sommerfuglenet efter den udpegede sommerfugl. Efter en rum tid og manglede 
succes, er børnene ved at give op. Drengen vil aflevere bogen tilbage til medarbejderen, der 
spørger ind til hvordan det går med ”jagten”. Børnene fortæller om, hvor svært det er at fange den 
ønskede sommerfugl og at de bare gerne ville vide, hvad den hedder. Medarbejderen fortæller 
navnet på sommerfuglen fra bogen og lidt om, hvor den lever. Så kan børnene godt forstå at de ikke
kunne finde den, for det var en udenlandsk sommerfugl de havde udvalgt. Medarbejderen finder 
billederne af de danske sommerfugle og sammen når de frem til taktikken om, at børnene først 
fanger en sommerfugl og så finder de ud af, hvad det er for en bagefter. Denne metode viser sig at 
bære frugt og børnene fortsætter deres jagt på sommerfugle i flere timer.

Børnefællesskaber
De voksne har ansvaret for udviklingen af Børnehusets kultur, bl.a. kendetegnet ved dets atmosfære 
og udviklingen af fællesskaber – små som store. At indgå i et fællesskab med nære relationer, har 
fundamental betydning for udviklingen af menneskers mentale sundhed.  
Vi ved at en god omgangstone, gensidig respekt og tolerance, har en stor betydning for om både 
børn, forældre og medarbejdere oplever sig inkluderet i et fællesskab. Men særlig vigtigt er det, at 
vi interesserer os for, om alle børn oplever følelsen af, at være en del af et fællesskab i hverdagen.

I et fællesskab skal børnene opleve og føle at: 
 det gør en forskel om jeg er her eller ej, der er brug for mig
 jeg samarbejder/leger med andre og vi skaber noget sammen der er ”vores”
 jeg hjælper andre og så hjælper de mig

Gennem dagen indtænker vi fx gruppesammensætninger og gruppestørrelser, værner om- og 
opmuntrer børnenes egne initiativer til leg, aktiviteternes indhold og skaber positiv opmærksomhed 
og forventning til børnene.

Retningsgivende refleksioner:
Vi er opmærksomme på at tilrettelægge arbejdet, ud fra den til enhver tid pågældende børnegruppe. 
Det er nødvendigt, at vi er i stand til at tænke i anderledes måder at strukturere dagen på, hvis vi 
skal kunne tilgodese de enkelte børns muligheder for deltagelse i mindre børnefællesskaber. 

Vi arbejder derfor dagligt for at sikre en god samværsform og tone, både voksne og børn, samt børn 
og børn imellem. Når vi omtaler - eller taler om et barn - sørger vi for at italesætte barnet positivt, 
for at undgå at fastholde barnet i en bestemt position/rolle og er opmærksomme på, at skældud ikke 
hører til i hverdagens praksis.



Det pædagogiske læringsmiljø
Det pædagogiske læringsmiljø defineres ved, at der gennem: 

 leg 
 planlagte vokseninitierede aktiviteter
 spontane aktiviteter 
 børneinitierede aktiviteter og
 daglige rutiner

gives mulighed for at fremme børnenes sundhed, trivsel, læring, udvikling og dannelse, både fysisk,
psykisk og æstetisk - gennem hele dagen (en bred læringsforståelse).
Læringsmiljøet skal tilrettelægges, så det inddrager hensynet til børnenes perspektiv og deltagelse, 
børnefællesskabet, børnegruppens sammensætning og børnenes forskellige forudsætninger.

Vi skal derfor:
Fysisk tænke på, at indretningen både ude og inde, er så fleksibel som muligt   

 mindre rum i rummet - der giver mulighed for fordybelse
 rum der giver mulighed for inspiration til forskellige lege
 rum for plads til de mere fysiske lege
 anvende inventar/lyssætning der kan sænke støjniveauet

Psykisk tænke på, at vi som voksne har ansvaret for at skabe en god, omsorgsfuld og tryg stemning,
når: 

 vi viser i vores adfærd, at barnet kan regne med os - vi bliver en naturlig og troværdig 
autoritet

 vi er opmærksomme på det tonefald vi anvender når vi taler med/til børnene
 vi sørger for at børnene oplever individuel støtte og handlevejledning - for at skabe positive 

samværsmønstre, både i relationen barn/barn og barn/voksen
 vi prioriterer forudsætninger for trivsel - ved at støtte op om udviklingen af børnenes 

selvtillid og selvværd, kreativitet, gåpåmod, medbestemmelse og evne til at indgå i et 
fællesskab

 børnene oplever at deres undren imødekommes, med respekt for barnets tempo og initiativ
 børnene oplever, at de hører til og gør en forskel - ved at blive set, hørt og forstået
 børnene oplever, at de har mindst én god ven i børnehaven

Æstetisk tænke på, hvordan indretningen, stemningen og udsmykningen i vores hus/på legepladsen 
påvirker og stimulerer børnenes sanser - så de:

 føler at det er et rart sted at være
 oplever børnehaven udfordrende, spændende og motiverende, både ude og indenfor
 bliver inspireret til nysgerrighed, fordybelse, oplevelser og handling

Retningsgivende refleksioner
Overordnet set byder vores læringsmiljø på en ”åben” struktur med udelivet i fokus og megen tid 
sat af til børnenes fordybelse og egen leg, hvor vi som personale er aktive og understøttende 
medspillere og rollemodeller på forskellig vis. 
De daglige rutiner og husets traditioner, danner fundamentet for de kendte rammer i vores hverdag, 
hvor børnene inddrages ud fra det enkelte barns udviklingsniveau. Vi medtænker at disse situationer
er med til at skabe genkendelse og tryghed, der er en vigtig forudsætning for børnenes trivsel, 
læring og udvikling.



Kendetegnet for Børnehuset er, at vi som personale værner om vores værdier og hele tiden sørger 
for at tilpasse vores relationskompetencer til vores aktuelle børnegruppe. Vi prioriterer tid til 
nærvær og ved hvad det betyder for børnene, at vi har fokus på alle børns mulighed for deltagelse i 
et fællesskab, fx når vi:

 understøtter positive samspil ved konkret at hjælpe børnene ind i leg 
 udviser glæde og engagement, når børnene lykkedes med noget 
 afhjælper børnenes indbyrdes konflikter gennem dialog og (om mulig) fælles refleksion. 

Vi sørger for at børnene bliver involveret i børnemiljøarbejdet i det omfang, der skaber mening. 
Vi lytter derfor til børnenes meninger/ønsker og inddrager dem i det omfang det er muligt, således 
at de oplever at få medbestemmelse på indholdet og organiseringen af deres hverdag, når deres 
stemmer kommer til udtryk og får værdi. Det kan være i form af fx børneinterviews, observationer 
mv. - der udgør den dokumentation, der efterfølgende anvendes i grundlaget for en evaluering i et 
børneperspektiv.

Forældresamarbejde
Vi anser forældrene som de vigtigste voksne i børnenes liv, der derfor er hovedansvarlige for 
børnenes liv, udvikling og opvækst. Et godt forældresamarbejde er et af vores arbejdsredskaber til at
skabe et godt børneliv. Vi prioriterer en god start for hvert barn og dets forældre i institutionen, med
fokus på sammenhængen i barnets liv mellem livet derhjemme og institutionslivet.

Vi vægter den daglige dialog med vores forældre meget højt, det er rart at kunne snakke om dagens 
oplevelser og børnene nyder den fælles dialog mellem børnehaven og mor og far.
Vores fælles skriftlige kommunikationsplatform er forældreintra. Her foregår al skriftlig 
kommunikation og det er også her man som forælder tilmelder sit barn til pasning i ferier osv. 
Desuden på vores lukkede Facebookgruppe eller ved nyhedsbreve. Vi tilbyder opstartssamtaler, 
årlige samtaler og samtaler, hvis der er en problemstilling forældrene eller vi finder relevant at tale 
sammen om.
Der afholdes to forældremøder pr. år, hvor der afsættes tid til dialog blandt forældrene i mindre 
grupper. Ofte med udgangspunkt i et overordnet tema der relaterer sig til børnenes hverdag i 
børnehaven.
Vi afholder en årlig sommerfest, hvor alle børn og forældre kan mødes på kryds og tværs og få talt 
sammen på en uhøjtidelig måde. Vores forældreråd sørger desuden for et par sociale arrangementer 
årligt udenfor åbningstid, hvor familierne kan mødes i privat regi.
Vi opfordrer til forskellige fritidsaktiviteter for børnene, ved at reklamere for de lokale foreninger.

I perioder kan vi i samarbejde med forældrene, have særlig opmærksomhed på et område der er 
udfordrende for barnet. Her aftaler vi hvordan vi hver især kan ”sætte ind”, så barnet oplever at vi 
som voksne taler sammen og vil i samme retning. 
Det kunne være små ting som fx at barnet skal øve sig på at klippe med en saks og skrive sit navn, 
blive selvstændig i forbindelse med af- og påklædning, blive blefri eller klare toiletbesøg selv. 
Men det kunne også være, at forældrene vejledes i at følge op på den indsats der gøres i børnehaven
omkring en særlig sproglig træning, hvordan et barns vrede kan håndteres, eller hvordan barnets 
sociale udvikling fx kan styrkes gennem legeaftaler i fritiden.

Eksempel:
Under et forløb med dialogisk læsning, lånte en forælder den bog med hjem som skulle læses i 
gruppen. Herved kunne barnet få læst historien højt flere gange end de andre børn. Dette gjorde at 
barnet lettere kunne deltage aktivt og mere relevant i børnehaven, da barnet i hjemmet kunne øve 
sig på at svare på de spørgsmål der stilles til bogens handling mv.



Forældreråd
I Børnehuset har vi et forældreråd, der vælges af børnehavens forældregruppe ved forårets 
forældremøde. Forældrerådet har ansvaret for afholdelsen af sociale arrangementer gennem året, 
kontakten til fotograf, evt. deltagelse i ansættelsessamtaler, samt hjælper til med praktiske opgaver 
ved sommerfesten. 
Et medlem af forældrerådet har mulighed for at deltage i skolebestyrelsesmøderne (uden 
stemmeret), for at styrke sammenhængen og kommunikationen ml. børnehaven og skolebestyrelsen.
Forældrerådet orienteres om vores arbejde med læreplanen på møder, og får den til gennemlæsning 
hvert andet år, i forbindelse med at den skal revideres. Her har de mulighed for, at komme med 
kommentarer/rettelser, samt med idéer og ønsker til, hvilke aktiviteter de evt. kunne tænke sig blive 
gjort anderledes eller sat i gang.

Børn i udsatte positioner
I arbejdet med børn i udsatte positioner, tager vi udgangspunkt i det enkelte barns forudsætninger, 
handlinger og kompetencer. I et samarbejde med forældre og evt. eksterne samarbejdspartnere, 
søger vi at tilrettelægge læringsmiljøet, så det på bedst mulig vis tilgodeser og støtter op om barnets 
videre udvikling. Kvaliteten af relationen og interaktionen mellem barnet og personalet er ekstra 
betydningsfuld for børn i udsatte positioner, det kan være alt fra at hjælpe barnet med at skabe 
overblik og overskuelighed i hverdagens rutiner og overgange, til at støtte op om deltagelse i 
fællesskaber. 

Retningsgivende refleksioner:
Ser vi børn som af forskellige grunde kan stå i udkanten af fællesskabet og have svært ved at indgå i
lege og venskaber på lige fod med andre børn, er det vores pligt at være nysgerrige og afsøge 
barnets ”gode grund” til at handle som det gør. Dette kan give os en pejling af de muligheder, der 
kan hjælpe barnet videre i dets udvikling.
Det kan fx være at støtte op om barnets måde at tilbyde sig på i legen, arbejde med børnegruppen 
omkring inklusion/eksklusion, eller hjælpe barnet med at forstå legens indhold og hvad det konkret 
kan bidrage med.
I det hele taget at vi medvirker til at skabe en kultur med opmærksomhed på hinanden som 
ressource, plads til forskellighed og støtte til de børn, som af den ene eller anden grund er eller føler
sig udenfor.

I de mere rutineprægede aktiviteter fx garderoben, kan vi skærme barnet, ved fx at have en særlig 
aftale om, at barnet går først eller sidst i garderoben - for ikke at udsætte barnet for 
uhensigtsmæssige påvirkninger. Dette vil i de fleste tilfælde også betyde, at der er flere ressourcer 
til barnet i situationen, i forhold til at hjælpe og guide barnet til en positiv oplevelse af en svær 
situation. 

Vi kan desuden tilrettelægge aktiviteter med børnene i mindre grupper. Børnegrupperne sammen-
sættes ud fra pædagogiske overvejelser, hvor der tages højde for at børnene har mulighed for at få 
forskellige kompetencer i spil og lære af hinanden. Det kan fx være i forbindelse med en kreativ 
aktivitet, hvorunder barnets fantasi og kreativitet kan komme til udtryk og kompensere for det 
barnet finder svært, da der i kreative aktiviteter ofte er mange måder at gøre tingene ”rigtigt” på.

Eksempel:
Fem børn på knap 4 år, sidder omkring et bord og tegner på hver deres papir. Pædagogen og de 
fire af børnene taler sammen om, hvad der tegnes hos hver enkelt barn. Børnene fortæller lystigt på
skift og kigger med hos hinanden. Det femte barn tegner ufortrødent videre, rundt og rundt med 
mange forskellige farver. Deltager ikke i den fælles samtale. Pædagogen spørger nu barnet, hvad 
det tegner. Barnet kigger op, men svarer ikke. Kigger tøvende ned på sin tegning. Et andet barn 



udbryder: ”det ligner en tornado. En der har fuld fart på”. Pædagogen svarer ”åh, ja. Sikke en 
tornado”. Barnet der har tegnet tegningen, kigger glad op og siger ”det en tornado!”. Der bliver 
en kort samtale om, hvad en tornado er og pludselig får flere af børnene lyst til at tegne tornadoer. 
Barnet med ”tornado-tegningen” ser nu, hvordan de andre børn tegner deres tornadoer.

Sammenhænge
Inden et barn begynder i Børnehuset, kontakter vi forældre og barn så de kan komme og besøge os. 
Ved opstarten har vi en mindre samtale med forældrene om deres barn, så de kan fortælle os, hvad 
der er vigtigt for os at vide og vi kan få afklaret forventningerne til hinanden om det kommende 
samarbejde.

En formiddag hver uge året rundt, arbejder vi i aldersopdelte grupper. Her tilrettelægger vi det 
pædagogiske indhold i forhold til forventet udviklingsniveau hos børnene. 
For de ældste børn i børnehaven betyder det, at vi får god mulighed for at danne os et billede af 
børnegruppen som helhed og herunder det enkelte barns udvikling. Måske er der børn der har brug 
for ekstra opmærksomhed og støtte, for at kunne blive klar til kommende skolegang, eller særlige 
styrker/konflikter i gruppesammenhængen der skal arbejdes videre med, så alle børnene befinder 
sig godt med at være blevet de ældste.

Fra februar til juni arbejder vi med projekt ”skolegruppe”. Det foregår en gang om ugen i 
formiddagstimerne. Her arbejdes mere koncentreret med skoleparathed, hvilket bl.a. indebærer at 
der trænes i at være selvhjulpen, venten på tur, fastholdelse af koncentrationen om en given opgave 
og få denne gjort færdig, regellege, holde rigtigt på en blyant og skrive sit navn, samt vide de mest 
basale ting om sig selv og sin familie. Men lige så vigtigt er det, forsat at opøve sociale spilleregler 
for, hvordan man agerer i en situation der kræver at kunne udsætte eget behov og bidrage positivt 
til fællesskabet.
Vi samarbejder desuden i slutningen af forløbet med en medarbejder fra Lilleskolens SFO, der 
gennem besøg og deltagelse i skolegruppen, skaber et begyndende kendskab til børnene og 
omvendt. 
Vi besøger også SFO flere gange, så børnene bliver fortrolige med lokalerne og børnene vil på skift 
prøve at deltage en formiddag i 0.klasses undervisning for at afprøve, hvordan det er at gå i skole 
for alvor.

Vi samarbejder med kommunens andre skoler på den måde, at har vi børn der skal gå dér, tager en 
medarbejder og de pågældende børn på besøg, en af de gange vi bliver inviteret til. 
Der er desuden overleveringsmøde med alle børnenes skoler. Her deltager en medarbejder fra 
skolegruppen samt en repræsentant fra skolen. Forældrene er altid orienteret herom på forhånd, så 
de ved hvad vi fra børnehavens side finder vigtigt, at skolen får at vide om barnets situation. 
Ligeledes kan det forældrene finder vigtigt blive fortalt, og der er også mulighed for at forældrene 
kan deltage. 
Dette skal ses som udtryk for, at alle ønsker en så god skolestart for barnet som muligt.

Inddragelse af lokalsamfundet
Vi bruger bl.a. den lokale kirke ved juletid. I kirken synges salmer, vi hører jule evangeliet og 
pynter kirkens juletræ med pynt klippet af børnene.
Vi har et godt samarbejde med de lokale private dagplejere, der besøger os fx i forbindelse med 
børn der skal begynde i børnehaven eller til det årlige arrangement ”små synger sammen”. 

De ældste børn deltager i den årlige børnedag i Nr. Jernløse, der er et arrangement for alle børn i 
kommunale dagtilbud i distriktet.



Vi har god mulighed for at gå ture i den nærliggende skov efter aftale med ejeren og må ligeledes 
anvende præstehaven som udflugtsmål.
 Alsidig personlig udvikling

”Vi prioriterer at være nærværende og imødekommende voksne, så alle børn 
og deres familier kan regne med at blive mødt med respekt, venlighed og 
interesse og herigennem opleve at blive set og hørt. Vi værner om børnenes 
trivsel (da dette er forudsætningen for bedst mulig læring, udvikling og 
dannelse) når vi i hverdagen arbejder målrettet på, at støtte op om udvikling-

en af børnenes selvtillid og selvværd, kreativitet, gåpåmod, medbestemmelse og evne til at indgå i et
fællesskab. En god alsidig personlig udvikling har stor betydning for, i hvor høj grad barnet trives 
og udvikler sig indenfor- og i sammenhæng med de andre læreplanstemaer”

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø børnenes alsidige personlige udvikling?

Da Børnehuset er et mindre dagtilbud, opnår børnene hurtigt kendskab til hinanden på tværs af 
stuerne og til alle medarbejdere. Desuden har børnene dagligt mulighed for at lege med eleverne fra
mellemtrinnet på Lilleskolen, der giver dem stor erfaring med at indgå i lege på tværs af alder.

Vi sætter rammen for et miljø der er lydhør og medlevende, når vi har fokus på den daglige 
individuelle kontakt med både barnet og dets forældre. Fx ved at vores morgenstund prioriteres med
god tid til at spise i, samt dæmpet belysning, hygge ved bordet og mulighed for at få hjælp til 
afskeden ved ”vinkevinduet”. Er der oplevelser fra fritiden vi ved er sket, spørger vi ind til dette, så 
barnet oplever at vi også er interesseret i deres liv uden for børnehaven.
Vi søger at fremhæve det positive hos det enkelte barn, både overfor barnet selv, men også i andre 
børns eller deres forældres påhør, fx når vi fortæller forældrene om en god oplevelse deres barn har 
haft, eller om noget det har lært at mestre efter lang ihærdig indsats.
Ved stunder med samling, forsøger vi så vidt muligt at alle børn bliver set/hørt. Dette kan være 
enten ved at få ordet, at vise noget frem til de andre, at samle ting ind/dele ting ud der skal bruges, 
at være i midten når vi synger, eller blot at være en del af fællesskabet omkring det vi taler om.

Under konfliktsituationer, hjælper vi børnene med at få sat ord på både hensigter og handling, 
således at de implicerede børn, øger forståelsen for, hvorfor konflikten opstod og hvordan den kan 
løses nu og måske også næste gang. Dette er med til at opbygge børnenes selvopfattelse og empati. 
Vi lærer dem at sige ”pyt”, hvis noget ikke går som det skal.

1) 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, social og kulturel baggrund.

2) 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.



Desuden tilpasser vi vores krav til det enkelte barns udvikling og er opmærksomme på at udfordre 
lidt, så barnet løbende er i udvikling. Vi er opmærksomme på, at hver gang vi gør noget for børnene
de selv kan, bremser vi deres udvikling.

Når vi tager på koloni, øver barnet sig på at være hjemmefra i 3 dage. For mange børn er det første 
gang de skal sove ude. Her træner børnene for alvor at ”stå på egne ben”, hvorfor de i høj grad 
anerkendes og roses for den succes det bagefter blev for dem at kunne klare.



 Social udvikling

”Sociale kompetencer udvikles, når barnet oplever sig selv som betydnings- 
fuld for fællesskabet. Det handler om at kunne indgå konstruktivt med andre i
ven- og fællesskaber, hvor de fx oplever at ”sammen kan vi mere”. Om at 
leve sig ind i andres følelser og tanker og at kunne knytte sig til andre. Især 
under leg sker dette. Børnene skal lære, at der i fællesskaber er plads til at 

give udtryk for, hvad de selv gerne vil og har lyst til, men også lære at forstå, at andre har behov - i 
en begyndende forståelse for demokratiske processer. Desuden at forskellighed er en styrke, så de 
ikke udsættes for mobning eller udelukkelse af fællesskabet.”

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø børnenes sociale udvikling?

Indretningsmæssigt søger vi at skabe ”rum i rummet”, så børnene får mulighed for at lege i mindre 
grupper og giver børnene stor mulighed for hver dag, at kunne prioritere og fordybe sig i deres egne
lege.  
Vi sørger for løbende at variere vores udbud af legetøj og har bevidst valgt at have forskelligt lege-
tøj på hver stue. Dette for at give mulighed for at der er plads til fx at bygge en togbane, men også 
for at få børnene til at fordele sig i hele huset, så der bliver så få forstyrrelser som muligt i legene. 
Meget af legetøjet står i børnehøjde, så børnene selv kan nå det de skal bruge.

Selv om vi i forbindelse med børnenes egen leg, arbejder pædagogisk bevidst ud fra et overordnet 
princip om at børnene ikke må holde nogen ude fra legen, vægter vi også at tilgodese en social 
relation gennem en særaftale med enkelte børn om, at lege uforstyrret et bestemt sted. 

Periodevis arbejder vi med materialet ”Fri for mobberi”, der omhandler børnenes sociale kompeten-
cer, hvor der er fokus på omsorgen for hinanden, samtidig med at det enkelte barn kan opleve, at der
er plads til individet i fællesskabet. 

Vi sørger for at børnene inddrages i hverdagens rutiner når det er muligt, fordi vi her kan skabe en 
stund med mulighed for at støtte og guide børnene i disse sammenhænge. Målet er at børnene får en
oplevelse af, at det er rart at hjælpe hinanden, samt at blive hjulpet, og vi husker at rose børnene ved
at italesætte deres handling. Fx har vi små kander til drikkevand, så børnene kan hjælpe hinanden 
med at hælde op i kopperne under frokost og i garderoben forsøger vi at give børnene god plads til 
at få sit tøj på, ved at sende få børn i garderoben samtidig, så de undgår at få skubbet til hinanden. 
I vinterhalvåret har vi samarbejde med elever fra mellemtrinnet, som kommer for at hjælpe børnene 
i børnehaven med overtøjet. 

Ved eftermiddagsmåltidet står børnene i kø for at få frugt og brød, hvilket kræver at de er omsorgs-
fulde for hinanden, hvis dette skal fungere godt og at de kan udsætte deres eget behov for en stund.

I hverdagen arbejder vi bevidst på at skabe en god omgangstone, når vi fx italesætter for et barn at 
kigge hen på barnet der taler og lytte efter hvad der bliver sagt og tage positivt imod det andet barns
forslag, fx synge med på sange som den anden har valgt.

1) Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn trives og indgår i sociale 
fællesskaber, og at alle børn udvikler empati og relationer.

2) Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte fællesskaber, hvor forskellighed ses som en 
ressource, og som bidrager til demokratisk dannelse.



 Kommunikation og sprog

”Vi understøtter børnenes udvikling af sproget på mange forskellige måder, 
fx sang, rim-og remser, historiefortælling og dialogisk læsning. Foruden at 
styrke børnenes sproglige udvikling, ser vi at de forskellige metoder er med 
til at skabe glæde og sammenhold. I vores daglige kontakt med børnene er vi 
meget bevidste om at anvende forskellige kommunikative strategier, fx 

tydeliggørelse af turtagning, der er forudsætningen for at kunne indgå i en længere-varende dialog.
Kommunikation og sprog er et bærende element for arbejdet med de resterende læreplanstemaer.”

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø børnenes kommunikation og sprog?

Vi prioriterer arbejdet for at skabe en god tone og stemning imellem os, med mulighed for ”rolige 
omgivelser” til dialogen, barn-barn samt barn-voksen. Vi sætter ord på egne og børnenes 
handlinger, og bekræfter den adfærd vi ønsker. Vi gør brug af et varieret sprog og anvender de 10 
understøttende sprogstrategier. 
Vi er opmærksomme på at fremme alle børns sproglige udvikling og sørger for alle børn på deres 
forskellige niveauer, kan deltage aktivt i vores daglige aktiviteter, ud fra den sproglige kompetence 
de har. Vi husker at give børnene 2 valgmuligheder i de situationer, hvor deres usikkerhed giver sige
til udtryk i en tøven, fx. er det en pære eller en appelsin?, er bilen rød eller blå?, skar du agurk 
eller banan ud? Ved eventuelle småfejl i barnets udtale, gentager vi med korrekt og tydelig udtale, 
så barnet hører de korrekte ord og sætninger mange gange.

Alle børn i alderen 2,10 - 3,2 år sprogscreenes. Ud fra resultatet, arbejder vi efterfølgende med 
sprogstimulering enten generelt i huset, i vores interne sproggruppe styret af den sprogansvarlige 
pædagog, eller gennem indstilling til kommunens talepædagog. Altid i samarbejde med barnets 
forældre.

Vi spiller spil, både uopfordret og målrettet, og guider i lege så børnene lærer at gøre brug af 
sproget til konfliktløsning. Vi anvender legen som ramme for den målrettede sproglige indsats, bl.a. 
for at udvikle børnenes interesse for tegn, symboler, tal, bogstaver og rytmeforståelse.
I perioder arbejder vi struktureret med dialogisk læsning (”Læse-leg”).
 
Under frokosten spiser vi i mindre grupper med 6-8 børn og en voksen, hvorunder samtalen 
prioriteres så alle for ordet på skift. I perioder har vi højtlæsning under frokosten, i bøger med få 
eller ingen billeder. Her opfordrer vi børnene til selv at danne billeder i tankerne.
Når Bamseven har været med et barn hjemme på weekend, opfordrer og støtter vi barnet i at 
fortælle de andre børn om, hvad der er foregået i weekenden. Fundamentet for at de tør stå frem og 
fortælle, er bl.a. vores overordnede arbejde med at skabe trygge rammer, hvorunder der hører at 
børnene lærer de sociale spilleregler for kommunikation at kende, fx at lytte og give plads til andre.

Rundt i huset har vi bl.a. bogstaver, tal og symboler som udsmykning og bøger liggende i 
børnehøjde, samt præsenteret hvert barn i garderoben med deres navn og billede.

1) Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udvikler sprog, der bidrager til, at 
børnene kan forstå sig selv, hinanden og deres omverden. 

2) 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.



 Krop, sanser og bevægelse.

”Når vi arbejder med børnenes kropsbevidsthed, indebærer det både den 
motoriske og sansemotoriske udvikling. Vi ønsker at børnene opnår et godt 
kendskab til- og god bevidsthed omkring deres egen krop og formåen og op- 
lever at det er sjovt at bruge sin krop i legen med andre. Vi arbejder på at 
børnene lærer at give klare signaler gennem kropssprog, tale og mimik, så 

deres initiativer i sociale relationer bliver forstået og deres kommunikative strategier udvikles.”

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø børnenes krop, sanser og bevægelse?

Generelt indbyder vores fysiske miljø til en masse forskellige aktiviteter, både de sansemæssige, 
fin- og grovmotoriske. Udendørs tilbydes bl.a. legeredskaber, køretøjer, hængekøjer, byggeplads, 
sandting, samt vores varierede terræn og mange gamle klatretræer. Under halvtaget og ved bål-
pladsen er der mulighed for ro til de mere stillesiddende aktiviteter, såsom fx bygge med PlusPlus 
eller træklodser, lave perlekæder, spille spil, lege med dukker, finde smådyr og tegne eller læse i 
bøger. 
Børnene har mulighed for at blive stimuleret sanseligt, når de fx må løbe rundt på bare tæer udenfor,
eller når vi anvender massage i nogle aktiviteter. Desuden når vi hjælper dem med at skærpe deres 
opmærksomhed og pirre deres nysgerrighed, ved verbalt og eksperimenterende at påpege bl.a. de 
dufte, lyde og materialer de er omgivet af og leger med. Vi undersøger, prøver af og mærker også 
ved noget, som eks. er ”ulækkert” og husker at vi som voksne er både inspirator og rollemodeller.

Under arbejdet med ”fra jord til bord”, hører bl.a. vores køkkenhave og hønsegård. Vi anvender 
bl.a. de afgrøder vi selv har sået, eller dem børnene kommer med hjemmefra, til måltider på 
bålpladsen. Vores madaffald sorterer vi, så høns og kompostorme får det grønne affald og resten 
smides til skrald. I perioder arbejder vi med sammenhængen ml. kost, motion og sundhed. Herunder
taler vi om, hvordan vores krop fungerer, hvad der er godt at spise og hvad man bør spare på.
  
Udover at give børnene god tid og rum til at udfordre sig selv motorisk, er vi ligeledes opmærk-
somme på, at den glæde vi selv udviser for bevægelse og fællesskab, har stor betydning for at nogle 
børn bliver udfordret på anden vis, gennem fx deltagelse i vokseninitierede fangelege, gemmelege, 
forhindringsbaner og boldspil eller ved mindre aktiviteter under en samling.
I perioder trænes opmærksomhed på vores krop, fx ved små åndedrætsøvelser eller massage 2 og 2.

Efterhånden som børnene udvikler sig, støtter og opmuntrer vi dem til at blive selvhjulpne, især ved
toiletbesøg og af- og påklædning. Her giver vi dagligt god tid til, at børnene øver sig i disse færdig-
heder. 

Vi generelt er opmærksomme på, hvad det enkelte barn interesserer sig for at lære, så vi evt. kan 
underbygge dette gennem støtte og opmuntring. Desuden om der er noget mht. den motoriske og 
sansemæssige udvikling, det kunne være godt for barnet at øve sig på.

1) Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udforsker og eksperimenterer med 
mange forskellige måder at bruge kroppen på.

2) 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 fornemmelser, kroppens funktioner, sanser og forskellige former for bevægelse. 



 Natur, udeliv og science.

”I Børnehuset er uderummet meget vigtigt. Vi er ude hver dag og har båldag
en gang om ugen. Vi ønsker at børnene opnår kendskab til naturens gang og 
sammenhæng, og lærer at passe på den. Når vi fx har såprojekter, når vi udfolder 
børnenes interesse for smådyr ved at være undersøgende sammen med dem, når vi 
har små forsøg eller leger naturbanko, opnår børnene erfaringer de kan bygge 

videre på. I naturen er der også god plads til at eksperimentere og udfordre sig selv motorisk, og 
dele naturoplevelser med sine venner.”

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø børnenes erfaringer med natur, udeliv og science?

Vi lægger vægt på udeliv, så børnene gennem deres sanser kan opnå kendskab til årstidernes skiften,
fx ved at gå en tur i nærområdet, en ”skovtur” på legepladsen, hvor vi spiser madpakker på tæpper, 
når vi kælker om vinteren eller leger med vand om sommeren og når der er rig mulighed for at blive
godt beskidt. På vores koloni prioriteres ture til stranden meget højt, hvor børnene kan mærke 
blæsten fra ”havet”, lave vandkanaler og evt. mærke sandet ml. tæerne. Vi udviser respekt for 
naturen og forventer det samme af børnene, fx når vi ikke smider affald på jorden eller når vi sætter 
dyrene varsomt tilbage til deres levested igen.

Vores gode udendørsfaciliteter med bl.a. højt græs, en å, væltede træer og stubbe, giver børnene rig 
mulighed for at kunne undersøge dyre- og plantelivet og ofte opnå succes med at finde smådyr. 
Vi har forstørrelsesglas, luppe og bestemmelsesdug børnene kan bruge og har naturplakater 
hængende i børnehøjde indendørs. Vi er meget bevidste om vores funktion som rollemodeller, og 
går med på børnenes undren samt undersøgelse af dyrene, naturfænomener mv. og vi giver tid til 
fordybelse og lader børnene kigge på, føle, smage og lugte til, lege i, og undre sig over naturen.
Vi benytter fagbøger, billeder og materiale fra Grønne Spirer til naturformidling, herunder 
deltagelse på deres kurser. I perioder laver vi mindre naturvidenskabelige forsøg, hvor børnene bl.a. 
får erfaring med materialekendskab samt begreberne kulde/varme, tung/let, flyde/synke og vi leger 
med former, farver, mængder, figurer og taler om højest/lavest og færrest/flest. 

Børnene er med til at passe vores køkkenhave, blomsterkasser og hønsehold, og de kan opleve 
hvordan det foregår under en slagtning af høns og herefter være med til at undersøge dyrenes 
anatomi (og smag) og sammenligne med vores egne kroppe.
Vi forbereder vores traditioner gennem fx at lave lygter til lygtefesten, indsamler materiale i skoven 
til dekorationer til jul, sår karse til påske, laver spireforsøg om foråret, samt laver græskarsuppe til 
græskarfesten om efteråret, efter græskarene er skåret ud til lygter.

Vi lader børnene benytte de ting de finder af naturmaterialer på legepladsen i deres lege, laver div. 
udsmykninger med naturens materialer og indsamler desuden løbende genbrugsmaterialer fra 
børnenes familier, som de enten kan lege med, eller kan skabe noget nyt i en værkstedsaktivitet.

1) 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 forbundethed med naturen, og som giver børnene en 
begyndende forståelse for betydningen af en bæredygtig udvikling. 

2) 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.  



 Kultur, æstetik og fællesskab

”Kultur er udtryk for menneskers forståelse af og tilgang til verden. Gennem 
mødet med andre udtryksformer, ved fx at stifte bekendtskab med andre 
måder at leve på og andre værdier, kan børnene udfolde sig til nysgerrige og 
tolerante mennesker.”

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø børnenes erfaringer med kultur, æstetik og 
fællesskab?

Et særkende for Børnehuset er at vi som en afdeling af Sdr. Jernløse Lilleskole, i høj grad har 
mulighed for at skabe en kultur med børnefællesskaber på tværs af alder. 
I forskellige aktiviteter, bringes børnene sammen på tværs af børnehave og skole, fx ved teater-
forestillinger, forløb med højtlæsning eller ved hjælpefunktion i garderoben. 
Vi oplever fx at børnene selv har opfundet lege som ”Sure mor” og ”krokodillefanger”, der i 
perioder er udgangspunktet for det fællesskab der er imellem skolebørn og børnehavebørnene.

I løbet af året værdsætter vi at holde vores traditioner i hævd og søger at indføre børnene i dansk 
kultur, når vi fx fortæller om grunden til/historien bag de højtider og traditioner vi fejrer. Dette for 
at skabe genkendelse for børnene og give dem en fornemmelse af, at traditioner er med til at skabe 
fællesskab og glæde. Både når vi forbereder os til arrangementet, gennem fx klippe/klistre 
aktiviteter og oppyntning, men også under selve afviklingen.

Vi arbejder med forskellige kulturer, ved at lade børnene fortælle om oplevelser de har haft på rejser
til andre lande, eller ved at tale om de forskellige lande børnenes forældre/bedsteforældre kommer 
fra. Vi anvender ligeledes billeder til at vise den mangfoldighed der er i verden.

Indenfor har børnene bl.a. mulighed for at klæde sig ud, høre musik, låne rytmeinstrumenter og 
hånddukker. Vi sidder med som publikum til børnenes små forestillinger, eller når førskolebørnene 
optræder til sommerfesten. 
På vores koloni er der mulighed for at se dukketeater, som personalet fremfører og børnene 
inviteres med som tilskuere til Lilleskolens udstillinger og teaterforestillinger. Vi har i perioder 
rytmik i mindre grupper, synger ofte fællessange og til jul går vi i kirke og ser om muligt 
professionelt teater en gang årligt.

Gennem året tilbydes mange forskellige værkstedsaktiviteter, hvor børnene fx opnår kendskab til at 
arbejde med maling, lim, perler, ler, træ, naturmaterialer, trylledej, dej til brød, søm og hammer, sav,
papir og pap, glimmer mv.

1) 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.

2) Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn får mange forskellige kulturelle 
oplevelser, 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.



Praksiseksempler:

Alsidig personlig udvikling:
En dreng på 5 år leger med PlusPlus sammen med Rebecca. Han bygger en masse robotter og stiller
dem på række, så de er klar til at skyde mod hende. Rebecca bygger en større og fjollet robot, der 
udrydder dem alle sammen, hvilket han synes er mægtig sjovt. Rebecca ved at drengen pt. har 
mange mareridt med robotter og monstre, samt at det fylder hos ham. Rebecca bringer det på banen 
og sammen beslutter de at bygge en stor ko, som kan udrydde alt det han er bange for når han sover.
Det er lidt svært – koen bliver ved med at falde sammen – de morer sig. Pludselige siger han: ”jeg 
ved det Rebecca, jeg bygger bare en i min fantasi, så er den der også når jeg skal sove!”

Social udvikling:
En dreng på 5 år kommer op at slås med en anden. Han bliver rigtig gal og ked af det, da han bliver 
vist ned på den anden stue. Dorte følger efter. Hun taler med drengen om, hvad der var sket. Han 
bliver rolig og glad igen, efter at være blevet hørt på, men bliver siddende i hjørnet, da Dorte vil gå 
igen. Hun spørger drengen om, hvad han nu godt kunne tænke sig at lege. Han trækker på skuldrene
og ved det ikke rigtigt. Dorte ser nogle andre børn der sidder med et spil og ved at drengen holder 
meget af at spille spil. Hun hører drengen ad, om han kunne tænke sig at være med. De børn der 
spiller, har hørt hvad der blev talt om, og siger ”X må gerne være med”. Dorte hjælper drengen med
ind i spillet, ved at spørge de andre børn om, hvordan reglerne er og hvilken brik X kan få.

Kommunikation og sprog:
En pige på 4 år lånte en bog med hjem fra børnehaven. Dagen efter vil hun gerne have at Louise 
skal læse den op for hende. Louise sætter sig i sofaen med pigen på skødet. Pigen begynder at 
”nusse” med Louises hår og tørklæde. To andre børn vil også læse med og sætter sig op ved siden 
af. Først læser Louise bogen højt, så ”læser” pigen bogen højt og herefter opstår en god og lang 
snak om bogens historie og billeder.

Krop, sanser og bevægelse:
I garderoben skal tre børn til at tage overtøj på. En dreng på 4 år lægger alt sit tøj ud på gulvet som 
et menneske. Marianne kommer forbi og siger ”hvad søren, er det X der ligger dér?” En pige siger 
”så vil jeg også ligge dér” og ligger sig oven på tøjbunken. Drengen siger ”neiii- jeg vil have mit 
tøj” imens han griner. Børnene begynder at tage deres overtøj på, men det er svært at få trukket 
buksebenene ud over støvlerne for de to første. Det tredje barn fortæller at hun godt kan tage 
bukserne ud over støvlerne. Marianne spørger om hun så vil hjælpe hende med de to andre. Det vil 
hun gerne. Pigen ordner det ene bukseben imens Marianne ordner det andet, hvorefter Marianne 
siger: ”Whau – så ved I hvem I skal bede om hjælp med bukserne næste gang”



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?

I denne læreplansperiode vil vi arbejde med et fokus på at etablere en evalueringskultur i 
Børnehuset. 

Vi vil arbejde med at skabe en systematisk og lettilgængelig evalueringskultur, der sikrer 
organisatorisk læring på baggrund af de pointer, som vi kommer frem til løbende. I dette arbejde vil 
vi være særligt opmærksomme på det enkelte barns perspektiv og børnemiljøet. Børnene er vores 
kerneopgave, og det ligger os meget på sinde at børnenes trivsel og udvikling er så god som muligt. 
Vi vil derfor også have fokus på at involvere forældrene i vores evalueringskultur, så vi kan blive 
kloge på de ting der fungerer og som vi evt. kan gøre bedre. Det vil vi bl.a. gøre ved den daglige 
dialog, et årligt spørgeskema og naturligvis via vores 2 årlige forældremøder. Det vigtigste for os er 
dog at skabe en kultur hvor forældre og børn trygt kan fortælle hvis der er noget der ikke fungerer. 
På den måde kan vi blive klogere og det skaber rammer for trivsel og positiv udvikling. Det er 
aftalt, at vi udarbejder en fælles skabelon til evaluering af praksis og praksiseksempler. Den 
samlede personalegruppe arbejder løbende med evaluering og det vil være fast punkt på 
personalemøderne.


