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Ramme for udarbejdelse af den
pædagogiske læreplan

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. Publikationen samler og formidler alle
relevante krav til arbejdet med den pædagogiske læreplan og er
dermed en forudsætning for at udarbejde den pædagogiske
læreplan. Derfor henvises der gennem skabelonen løbende til
publikationen. På sidste side i skabelonen er der yderligere
information om relevante inspirationsmaterialer.
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Hvem er vi?

Børnehuset Fjaltring er en lille privat integreret børnehave for børn fra 2,10 - 6 år. Vi bor på Vestermøllevej
11, Fjaltring. 7620 Lemvig. Vi har plads til 12 børnehavebørn. Børnehuset ligger placeret i landsbyen
Fjaltring med kun 900 meter til havet, men også tæt på marker, å, sø og en lille skov plantet på friskolens
grund. Alt dette benytter vi os af i hverdagen, da det hele er meget tæt på os. Vi har også både købmand,
borgerhus og kirken tæt på og i det hele taget et aktivt lokalsamfund. Børnehuset er placeret lige ved siden
af Fjaltring Friskole og indrettet i den gamle lærerbolig, i lyse farver og med plads til leg. Huset er indrettet
med en gang, stor garderobe med god plads, toilet og køkken med spiseplads, samt stort opholdsrum, som
er inddelt i forskellige miljøer med plads til både leg, kreative aktiviteter, og hvile. Opholdsrummet har
udgang direkte til legepladsen. Huset har skolegården på den ene side og legepladsen på den anden.
Børnehaven har med direkte adgang til egen legeplads stor glæde af, at børnene nemt kan komme ud, men
ellers benytter vi også friskolens legeplads og udearealer samt vores fantastiske lokalområde.

Børnehuset Fjaltring har tre pædagogiske medarbejdere ansat. Dette er en uddannet pædagog, en
pædagogisk assistent og børnehusets leder. Derudover har børnehuset 3 faste vikarer tilknyttet huset.
Børnehaven har et forældreråd der sikrer forældreindflydelsen. Forældrerådet består af 5 medlemmer, hvor
mindst 3 medlemmer er forældre til børn i børnehaven. Forældre fra børnehaven har også mulighed for at
være en del af friskolens bestyrelse, som vægter samarbejdet med forældrerådet og forældrene i børnehuset
meget højt.

Værdier og menneskesyn

Her i Børnehuset Fjaltring læner vi os op af den ånd og kultur, som lever på Fjaltring Friskole. Vi er som
nyopstartet børnehave ikke på bar bund i forhold til at definere os selv og vores værdier. Vi trækker på
friskolens mange års erfaringer med leg og læring. Vi er allerede en del af det stærke innovative
læringsmiljø, som i disse år spirer på ny på Fjaltring Friskole. Børnehuset Fjaltring bygger ligesom Fjaltring
Friskole på det Grundtvigske menneskesyn. Vi tror på at livet kommer før oplysningen, at det er svært at
lære mennesket noget, som de ikke har lyst til at lære. Vi arbejder anerkendende på alle planer i et
skabende innovativt miljø.
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Pædagogisk grundlag

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

Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 14
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Børnesyn, Dannelse og børneperspektiv,
Leg, Læring og Børnefællesskaber

Først forholder I jer til de fem elementer:

▪ Børnesyn

▪ Dannelse og børneperspektiv

▪ Leg

▪ Læring

▪ Børnefællesskaber.

Vi har valgt at beskrive elementerne hver for sig.

De øvrige elementer i det pædagogiske grundlag skal ifølge loven fremgå særskilt af den
pædagogiske læreplan. Disse elementer forholder I jer til lidt senere.

Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 15

Hvordan kommer de fem centrale elementer fra det fælles pædagogiske grundlag til
udtryk hos os og bliver omsat i vores hverdag sammen med børnene?

Børnesyn

"Det at være barn har værdi i sig selv. Børn skal ikke alene forberedes på at blive voksne, men også
støttes og værdsættes de første år."
Forarbejder til dagtilbudsloven § 8, stk. 2

I Børnehuset Fjaltring har børn værdi i sig selv, de er hver især unikke individer. Her er børnene
betydningsfulde, værdiskabende og de vil hos os blive anerkendt og opleve, at de hver især kan bidrage
med noget værdifuldt i de forskellige relationer. Her er hvert barn en vigtig del af fællesskabet.
Vi ser livet fra barnets perspektiv og det er vigtigt for os, at alle børn har ret til at være forskellige og at alle
børn har ret til at udvikle sig i forskelligt tempo. Vi viser barnet tillid, så det tør prøve noget nyt og ukendt.
Vi skaber de rammer der gør, at børnene tør at være kreative, innovative og skabende. De lærer at turde
afprøve sig selv uden at føle sig forkerte.

Vi værner om et børneliv med tid og ro til at skabe tryghed og opbygge tætte relationer med nærvær og
omsorg. Vi gør os umage for at alle bliver set, hørt og forstået. Vores mission er at møde det enkelte barn
lige der hvor det er og at skabe rammerne for hver dag, at give dem en god dag.

Dannelse og børneperspektiv

”Dagtilbud skal give børn medbestemmelse, medansvar og forståelse for og oplevelse med demokrati.
Dagtilbud skal som led heri bidrage til at udvikle børns selvstændighed, evner til at indgå i forpligtende
fællesskaber og samhørighed med og integration i det danske samfund.” Dagtilbudsloven §7 stk. 4
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I Børnehuset Fjaltring mener vi, at børn skal høres og tages alvorligt. Vi er nysgerrige på børnenes
følelser, tanker, forståelser, holdninger og oplevelser. Hos os har barnet indflydelse på hverdagen og det
pædagogiske læringsmiljø skal tage udgangspunkt i et børneperspektiv, uanset om der er tale om
hverdagssituationer, børneinitierede aktiviteter eller voksenplanlagte forløb.  For at skabe læringsmiljøer
for alle børn er børnenes perspektiver centrale og vigtige, derfor lytter vi til børnene og ser dem som
aktive medspillere.
Indholdet skal for barnet være meningsfuldt, udfordre barnet og danne afsæt for, hvordan det fremadrettet
handler i verden. Børnene vil altså opleve at medvirke i og have indflydelse på udformningen af
dagligdagen og aktiviteterne i Børnehuset Fjaltring. Børnene er en del af de praktiske gøremål, hvilket gør,
at børnene tilegner sig færdigheder, som giver dem mulighed for at opleve succes og have betydning for
deres omgivelser. De vil også opleve sig selv, som en del af et forpligtende fællesskab. Denne
dannelsesproces tager form i samspillet med andre, fordi det er i med- og modgang med andre at
børnene får erfaring og erkendelser, der gør dem klogere på sig selv og hinanden. Det er personalets
ansvar at skabe de rammer og de sammenhænge, der gør at barnet er aktivt deltagende og med til at
skabe sin egen læring.

Dannelse er udgangspunktet for at kunne indgå i sociale fællesskaber og gode relationer. Dannelse er
identitetsskabende hos barnet og er med til at belyse ”hvem er jeg?” For at danne hensynsfulde, kritiske
og demokratiske mennesker skal børnene tilegne sig en dybere form for læring, hvor barnet forankrer
værdier og viden til sin egen personlige rettesnor. I hverdagen vil børnene udtrykke sig gennem
demokratisk deltagelse i lege, hvor der forhandles og struktureres, de prøver af hvad der virker og hvad er
muligt, hvad kan vi gøre for sammen at komme videre i legen. Det handler om at lytte, forstå, inddrage
hinanden og vise gensidig respekt.
I et dannelsesperspektiv indgår også, at barnet lærer at indgå i demokratiske processer, for eksempel at

● Alle børn bliver hørt og erfarer, at deres mening bliver medtaget i beslutningsprocesser.
● Barnet oplever, at det har betydning for andre.
● Barnet har mod til at sige fra og finde en voksen.
● Flertallet bestemmer.
● At lære at udsætte sine egne behov
● At lære at vente på tur.
● At tale pænt om sig selv og hinanden.

At kunne håndtere modgang og gå efter det i livet der har betydning og værdi, det tror vi på er
altafgørende at lære. Det kan være når lynlåsen i jakken driller, når der bliver sagt nej i en leg, når barnet
oplever at gøre noget forkert og lave fejl, så anerkender og støtter den voksne barnet i at håndtere
modgang og afvisning. Vi er tydelige omkring, at det er okay at være sårbar og vi guider og støtter barnet,
så det rejser sig igen med retning mod det der har betydning og værdi, uden at være bange for igen at
møde modstand eller fejle.

Leg

”Legen har en værdi i sig selv og skal være en gennemgående del af et dagtilbud. Legen er også
grundlæggende for børns sociale og personlige læring og udvikling, og legen fremmer blandt andet
fantasi, virkelyst, sprog, nysgerrighed, sociale kompetencer, selvværd og identitet. Nogle gange skal legen
støttes, guides og rammesættes, for at alle børn kan være med, og for at legen udvikler sig positivt for alle
børn.”
Forarbejder til dagtilbudslovens § 8, stk. 2

Leg er frivillig. Leg varer til den ikke varer længere. Leg er et mål i sig selv. Legen har værdi i sig selv og
her i Børnehuset Fjaltring har vi tid til leg. Børn tager legen i brug i alle situationer og her hos os mener vi
ikke, at vi kan anerkende børnene uden også at anerkende deres leg. Vi leger for legens skyld. Vi leger,
fordi vi ved, at legen er fundamental for barnets udvikling og læring. Legen er en grundlæggende del af
børnenes livsvilkår, da det er børns måde at være til stede i verden på.
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I legen bruges fantasien og nysgerrigheden, det er her der er tid til at udforske sig selv og verden.
Gennem legen bearbejdes livet og selvværd og identitet opbygges. Det er her sociale roller afprøves og
de sociale sammenhænge og spilleregler forstås. Gennem leg styrkes den sproglige og motoriske
udvikling. Det pædagogiske personale påtænker legen i hverdagens situationer. Vi tilføjer læring i legen
og er opmærksomme på, hvordan børnene leger på flere niveauer, og hvornår de skal guides og
rammesættes. Nogle gange skal vi gå foran og fortælle om verden, - Nogle gange skal vi være ved siden
af med barnet – undre os sammen, andre gange skal vi være bagved og høre hvad der optager barnet –
følge barnets spor.
Vi bestræber os på at skabe rammerne og forudsætningerne for, at legen kan være så fri for barnet som
muligt i vores pædagogiske praksis. Den fri leg behøver ikke at betyde, at vi går på kompromis med de
faste rutiner i hverdagen og den forudsigelighed og tydelige struktur, som vi ved skaber tryghed.

Læring

Børn lærer ved at udforske med krop og sanser, ved at undre sig og stille spørgsmål, ved at blive mødt af
spørgsmål og udfordringer, samt ved at eksperimentere med fx materialer og gøre opdagelser. ... Børns
læring fremmes af at turde begå fejl, famle og slippe fantasien løs. Det betyder, at det pædagogiske
personale skal skabe alsidige, inddragende og trygge læringsmiljøer, der fremmer sådanne
eksperimenterende kompetencer samt lyst til at lære og opleve mere – også efter dagtilbudstiden.
Master, styrket pædagogisk læreplan

I Børnehuset Fjaltring har vi en legende tilgang til læring. Læring sker gennem leg, og der er læring i alt
hvad vi gør sammen med børnene, selv de helt små ting i hverdagen. Læring sker når børnene er trygge
og motiveret for det, og ikke mindst når der er tid til det enkelte barn.
Vi udfordrer børnene gennem leg, relationer, planlagte og spontane aktiviteter, eksperimenter der giver
børnene mulighed for at undre sig, udforskning af innovative og kreative processer, og sanse- og
handlingsmæssige aktiviteter. Vi mener, at der et er vigtigt, at barnet får lyst til at lære mere og får lyst til at
øve sig. Derfor er vi opmærksomme på, at vi gennem læring giver børnene troen på egne evner, så de får
lyst til at lære mere, også selvom de ikke altid lykkedes f.eks. falder og slår sig, opfører sig
uhensigtsmæssigt i relationen. Barnets interesser, undren og nysgerrighed vækkes gennem tillid til de
relationer barnet indgår i og derfor er det vigtigt for os, at børnene kender det pædagogiske personale
rigtig godt. Vi har fokus på at børnene gennem pædagogisk aktiv deltagelse i leg får den støtte de kan
have bruge for og kan blive guidet og inspireret evt. til at tage legen et andet sted hen. Vi har fokus på
børn der ikke indgår i legen af sig selv eller altid deltager i samme rolle.
Læring sker over tid, og alle børn skal udvikle sig, men børn er forskellige og derfor kan de udvikle sig i
forskelligt tempo. Vi er opmærksomme på at børnene er aktive, nysgerrige og har lysten til at lære og
opleve verden. Det er vigtigt for os at børnene mødes af meningsfulde udfordringer, som passer til det
enkelte barn og derfor er det altafgørende for os at det pædagogiske personale kender børnene rigtig godt
og med professionel tilgang til det enkelte barn har øje for dets læring og udvikling.
Vi har stor fokus på, at det pædagogiske personale har rammerne for og kompetencerne til at skabe et
alsidigt inddragende innovativt læringsmiljø, hvor børnene kan skabe sig alsidige erfaringer gennem den
læring de får i en hverdag her hos os i Børnehuset Fjaltring.

Børnefællesskaber

”I dagtilbud indgår børn i et socialt fællesskab sammen med andre børn og voksne. De konkrete børn og
voksne, der er til stede i dagtilbuddet, er fælles om at skabe det sociale rum, hvorigennem de enkelte børn
lærer og udvikler sig. Sammen med det pædagogiske personale har de andre børn betydning for, hvilke
erfaringer det enkelte barn gør sig, når det er i dagtilbuddet.”
Master, styrket pædagogisk læreplan.

I Børnehuset Fjaltring deltager alle børn i børnefællesskaber og vi ser det som en enorm styrke at
børnene i Børnehuset etablerer venskaber på tværs af alder, i det samspil vi har med friskolens børn. Vi
værdsætter at børn ikke kun leger med jævnaldrende, men at de får mulighed for at spejle sig i børn i alle
aldre. At alle børn deltager i disse børnefællesskaber på tværs, er for det enkelte barn vigtigt, da det netop
er her barnet lærer, hvordan det er at få adgang til fællesskabet og være en del af det. Det er her de
eksperimenterer, udtrykker sig og dannes – her får de mod til at være den de er og her lærer de at
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opbygge relationer og venskaber på tværs. De lærer også at skabe rum til alle, danne nye relationer og
afprøve forskellige positioner. I den pædagogiske planlægning har vi fokus på, hvordan børnene har
mulighed for at udvikle sig i disse fællesskaber og venskaber på tværs. Det betyder også, at vi kan vælge
at bryde med rutiner, hvis vi kan se, at det er til børnenes fordel evt. for netop at tilgodese relationer på
tværs af grupperne.
Vi er bevidste om, at vi som rollemodeller er med til at skabe rum hvor i børnene tilegner sig viden og
færdigheder gennem fællesskaber i form af etiske og moralske værdier. Vi lærer børnene empati og
støtter dem i de sociale relationer, ved at italesætte følelser og behov hos det enkelte barn og i gruppen,
samt opsætte rammer og regler for det sociale samspil således, at det kommer gruppen og den enkelte til
gode. Børnene øver sig i at drage omsorg for hinanden ved, at vi voksne med en positiv og anerkendende
tilgang, opfordrer børnene til at yde omsorg og trøst overfor de andre børn ved behov.
Vi arbejder med den inkluderende tilgang, ved at synliggøre og bekræfte forskellige perspektiver og behov
i fællesskabet og vise børnene, at mangfoldighed er en styrke. Vi har en fornem opgave, at give børnene
erfaringer med, at de er værdifulde i fællesskabet, og at de har krav på at blive hørt og respekteret –
ligesom de skal lære at læse og respektere andres udtryk og holdninger.
Vi samarbejder med forældrene om at styrke de gode børnefællesskaber og dermed følger et
forældreansvar og et samspil på tværs af forældregruppen. Dette tydeliggør vi gennem den tætte
relationer vi bygger op med forældrene.

Pædagogisk læringsmiljø

”Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan det enkelte
dagtilbud hele dagen etablerer et pædagogisk læringsmiljø, der med
leg, planlagte vokseninitierede aktiviteter, spontane aktiviteter,
børneinitierede aktiviteter samt daglige rutiner giver børnene mulighed
for at trives, lære, udvikle sig og dannes.

Det pædagogiske læringsmiljø skal tilrettelægges, så det inddrager
hensynet til børnenes perspektiv og deltagelse, børnefællesskabet,
børnegruppens sammensætning og børnenes forskellige
forudsætninger.”

Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 22-23

Hvordan skaber vi hele dagen et pædagogisk læringsmiljø, der giver alle børn mulighed
for at trives, lære, udvikle sig og dannes?

Pædagogisk læringsmiljø.

”Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan det enkelte dagtilbud hele dagen etablerer et
pædagogisk læringsmiljø, der med leg, planlagte vokseninitierede aktiviteter, spontane aktiviteter,
børneinitierede aktiviteter samt daglige rutiner giver børnene mulighed for at trives, lære, udvikle sig og
dannes.”
Dagtilbudslovens § 8, stk. 3

I Børnehuset Fjaltring arbejder vi bevidst og målrettet med børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse
gennem pædagogiske læringsmiljøer. Et læringsmiljø er ikke bare et sted, men også de pædagogiske
processer og tiltag der finder sted i løbet af dagen. Det gode læringsmiljø er et samspil mellem strukturelle
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og pædagogiske processer. Vi tager aktiv stilling til, hvordan vi skaber læringsrum og et godt læringsmiljø
med den aktuelle børnegruppe, personalets kompetencer, den overordnede struktur, normeringen og de
fysiske rum. Vi mener at et læringsmiljø er en dynamisk proces, som er afhængig af alle de ovennævnte
elementer. Læringsmiljø forefindes hele dagen, ved børnenes leg, aktiviteter og daglige rutiner. Vi sætter
de rammer, der skaber læringsmiljø som giver mening set fra barnets perspektiv.
Vi har også fokus på de forskellige læringsrum vi kan skabe på forskellige tidspunkter af dagen og i
forskellige kontekster. Det er vigtigt for os at læring sker hele dagen, i børneinitierede lege, i voksen
planlagte aktiviteter og i det spontane i hverdagen. Vi holder et fagligt fokus herpå og løbende vælger vi
fokusområder for at den pædagogiske praksis kan sikre det enkelte barns trivsel, læring, udvikling og
dannelse. Ved etablering af læringsmiljøer vægtes det højt at det pædagogiske personale
understøtter/skaber rum til og har øje for følgende:

- at børnene lærer at sige til og fra, indgå i kendte og ukendte sammenhænge.
- at der skabes et udviklende sprogligt miljø, hvor børnene inddrages i dialog med åbne spørgsmål

og hvor der sættes ord på handlinger, følelser og tanker.
- at børnenes kropslige, sociale, emotionelle og kognitiv læring understøttes
- fokus på det enkelte barn i hverdagens forskellige aktiviteter og gøremål.
- tilrettelæggelse af vores aktiviteter ud fra det enkelte barns udviklingstrin, så barnet aktivt kan

deltage og føle sig som en betydningsfuld del af fællesskabet.
børnene behandles ligeværdigt, og at de føler sig anerkendt i fællesskabet

Vi arbejder med flere typer af læringsrum i løbet af dagen. Typisk vil institutioner have det frie læringrum
om morgenen og om eftermiddagen, og den voksen initierede læringsrum om formiddagen. Hos os
vægter vi det frie læringsrum højt og vores læringsrum kan veksle afhængig af dagens program og selve
aktiviteten. Det betyder ikke, at vi går på kompromis med strukturen. Det organiserede læringsrum er
vigtigt for os, her sikrer vi, at vi arbejder målrettet med de overordnende læreplanstemaer med
udgangspunkt i det pædagogiske grundlag. Men vi vægter det frie læringsrum højt, hvor børnene er
selvbestemmende i forhold til egen leg og læring, men altid med nærværende og tilgængelige voksne
således at barnet kan invitere en voksen ind i legen eller den voksne kan guide og støtte, hvor det er
nødvendigt.
Vi er også opmærksomme på vigtigheden af hverdagens små læringsrum. Det er den læring der sker i de
faste rutiner igennem hele dagen. Vi har faste rutiner i dagligdagen, da det giver børnene en følelse af
genkendelighed og tryghed, som er vigtig for læring og udvikling. Det er blandt andet under måltiderne, i
garderoben, på badeværelset og i overgangene mellem aktiviteter. Her lærer børnene ret hurtigt de
forskellige rutiner, men altid er det vigtigt for os at det giver mening set fra barnets perspektiv.

Når vi åbner i Børnehuset, er vi opmærksomme på at skabe et dejligt rum at møde ind til. Her har børnene
mulighed for at spise morgenmad i køkkenet. Børnene møder ind frem til kl. 9, hvor vi har samling. Børn
der møder efter kl. 9 støder til gruppen. Til samling har vi faste rutiner og så skaber vi et læringsrum med
fokus på det emne/tema som vi arbejder med. Efter samlingen går vi i garderoben. Vi har en stor
garderobe med god plads til at klæde sig på. Her lærer børnene at være selvhjulpne, eks. selv tage tøj af
og på. I Børnehuset foregår meget af læring i uderummet. Vi har god plads ude og vi benytter os meget af
vores nærmiljø. Vi har også god plads inde, da vi også har mulighed for at benytte os af skolens faciliteter
gymnastiksal, teatersalen, skolekøkken og SFO`ens lokaler. Vi spiser vores frokost hjemme eller på tur
mellem kl. 11 og 11.30. Derefter er der lur for de børn der har behov for det. Eftermiddagens aktiviteter
afhænger af dagsformen, om vi har været på tur eller er midt i en aktivitet i huset. Vi kan eksempelvis gå i
skolegården og cykle, gå i bålhytten og lave bål, eller bare være i gang på vores egen legeplads. Er vejret
rigtig dårligt bruger vi som regel vores eget hus om eftermiddagen.
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Samarbejde med forældre om børns læring

”Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan dagtilbuddet
samarbejder med forældrene om børns læring.”

Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 24-25

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

"Dagtilbud og forældre skal samarbejde om at give børn omsorg og understøtte det enkelte barns trivsel,
læring, udvikling og dannelse og bidrage til, at børn får en god og tryg opvækst". "Der skal samarbejdes
om at udvikle og understøtte deres grundlæggende kompetencer og lysten til at lære"
Dagtilbudsloven §7 og 8

Et tæt forældresamarbejde er afgørende for os i Børnehuset Fjaltring. Derfor er åbenhed nøgleordet for
os. Det er meget vigtigt, når vi skal skabe et tæt og trygt forældresamarbejde, som bygger på tillid,
forståelse og respekt for hinanden. Allerede inden barnet starter i Børnehuset Fjaltring er vi opsøgende og
nysgerrige på familiens behov og ønsker. Det er vigtigt for os, at begge forældre fra samarbejdets start
føler sig hørt og værdsat i samarbejdet omkring barnets opstart, udvikling og trivsel. Derudover
forventningsafstemmer vi altid inden en opstart, så både vi og barnets forældre tror på, at vi er det rigtige
match til netop deres familie. Er du interesseret i at få en plads til dit barn i Børnehuset Fjaltring, så
inviterer vi altid på et par introbesøg inden vi starter op med nye børn og familier. Når beslutningen er
truffet og barnet starter op, så sikrer vi en tryg start. Det gør vi ved at planlægge et opstartsforløb sammen
med forældrene. Forløbets længde afhænger af barnets behov og justeres undervejs gennem de
forskellige aftaler vi laver i vores opstartsplan. Når børnene er startet op og opstartsforløbet er afsluttet, vil
forældrene blive tilbudt trivselsmøder, hvor fokus er omkring barnets trivsel og udvikling. Disse møder
justeres efter behov, men forældrene vil hvert halve år blive tilbudt en samtale.

En gang om måneden afholder forældrene forældrekaffe, hvor forældre, bedsteforældre og mindre
søskende også er velkomne. De faste forældrearrangementer afholdes sammen med friskolen og her er
der to arbejdsdage om året, sommerfest, høstfest, luciaaften/julefest, teaterforestilling og forårsmarked,
som forældre er velkomne til at deltage i. Børnehavens forældre inviteres også til at deltage aktivt i
Fjaltring Friskoles bestyrelsesarbejde. Vi holder forældre-aften mindst en gang om året i forbindelse med
valg til børnehavens forældreråd. Vi informerer om planlægning og organisering af aktiviteter, samt
ændringer af struktur i huset, via. fredagsnyt som sendes ud på mail hver fredag. Fredagsnyt er en
fællesinfo mail fra både skolen og børnehuset. Billeder, små historier fra hverdagen og arrangementer
deles på friskolens hjemmeside, hvor børnehuset også har en side. Vi bruger også de sociale medier,
Facebook, instagram og MINLANDSBY.

Daglig dialog ved aflevering og afhentning er hos os en selvfølge. Vi har den daglige kontakt med
forældrene, hvor vi deler stort og småt imellem os, men det er også vigtigt for os at vi ikke tager for lange
snakke som afbryder os i nærværet med børnene. Vi forventer, at forældrene informerer os, hvis der har
været ændringer i barnets hverdag eller rytme, eller hvis der er sket noget særligt i familien. Forældrene
kan forvente, at vi tager kontakt til dem, hvis der er sket noget særligt i børnehaven i løbet af dagen.
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Børn i udsatte positioner

”Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan det
pædagogiske læringsmiljø tager højde for børn i udsatte positioner, så
børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse fremmes.”

Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 26

Hvordan skaber vi et pædagogisk læringsmiljø, der tager højde for og involverer børn i
udsatte positioner, så børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse fremmes?
Børn i udsatte positioner

”Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan det pædagogiske læringsmiljø tager højde for
børn i udsatte positioner, så børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse fremmes.”
Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold

I Børnehuset Fjaltring tager vi i det pædagogiske læringsmiljø højde for børn i udsatte positioner. Det kan
være børn der i en kortere eller længere periode kræver et ekstraordinært fokus, det kan være børn med
fysisk/psykisk funktionsnedsættelse, børn med en svag socioøkonomisk baggrund, børn der mistrives i en
kortere periode eller børn der af andre årsager er i risiko for at stå udenfor fællesskabet. Her hos os er vi
meget bevidste om, at alle har forskellige udgangspunkter og forudsætninger, men alle har noget at byde
ind med. Børn skal lære, at vi alle er forskellige og fællesskaberne skal lære at rumme alle. Vi sikrer at alle
børn har adgang til børnefællesskaber, hvor de oplever trivsel og udvikling. Børn i udsatte positioner, vil vi
følge tæt, være understøttende og guide. Vi arbejder altid med udgangspunkt i barnets ressourcer. De
pædagogiske læringsmiljøer omkring barnet tilrettelægges, så barnet kan indgå i det almene
børnefællesskab. Vi arbejder med specifikke og konkrete handleplaner, hvor der evalueres på barnets
udvikling og tilpasning af læringsmiljøet omkring det enkelte barn. Vi samarbejder med tværfaglige
samarbejdspartnere og PPR både i forhold til sparring, direkte inddragelse og forældrevejledning. Vi kan
afhængig af det enkelte barns behov arbejde med følgende:

- Mestringsstrategier
- Relationer
- Lave særlige aftaler for f.eks. ikke at udsætte barnet for uhensigtsmæssige påvirkninger
- Skabe meningsfulde rum for barnet
- Skabe mindre gruppesammenhænge
- Give forældre støtte og vejledning gennem tæt dialog
- Søge tværfaglig vejledning og støtte for både personale og forældre

Vi vil støtte børnene så de bliver inkluderet i lege med andre børn og så de indgår i betydningsfulde
børnefællesskaber. Det betyder også, at vi vil støtte og guide, så barnet bliver oplevet betydningsfuld i
fællesskabet. Vi arbejder anerkendende og har positive forventninger til barnet. Hos os har børnene
ganske få faste voksne at forholde sig til, det skaber tryghed og tætte relationer, hvilket er en fordel også
for børn i udsatte positioner.
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Sammenhæng til børnehaveklassen

”Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan der i
børnenes sidste år i dagtilbuddet tilrettelægges et pædagogisk
læringsmiljø, der skaber sammenhæng til børnehaveklassen.”

Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 27

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

Sammenhæng til børnehaveklassen

”Dagtilbud skal i samarbejde med forældre og skole sikre børn en god sammenhængende overgang
mellem dagtilbud og fra dagtilbud til fritidstilbud og skole ved at udvikle og understøtte deres
grundlæggende kompetencer og lysten til at lære.” Dagtilbusloven paragraf 7

I Børnehuset Fjaltring er der en naturlig sammenhæng mellem børnehave og skole, fordi vi arbejder tæt
sammen med skolen i hverdagen. Det betyder at børnene fra Børnehuset allerede fra børnehavestart
lærer skolen og skolens børn og voksne at kende. De indgår naturligt i børnefællesskaber på tværs af
alder. Vi understøtter på den måde børnenes personlige og sociale kompetencer og giver dem positive
erfaringer med at indgå i børnefællesskaber. De lærer at tage initiativ til, at indgå i relationer på tværs af
alder og oplever værdien af, at have venner der både er større og mindre end en selv, men også den
store værdi det har, at kunne spejle sig i børn i alle aldre.

I Børnehuset Fjaltring kan børnene starte i individuelle førskoleforløb allerede fra februar i det år de
begynder i skole. Denne periode udgør den egentlige overgang mellem børnehaven og skole. De
kommende skolebørn blive tilknyttet skolen i et tæt samarbejde mellem børnehave, skole og forældre.
Fordelen for børnehavebørnene her hos os er, at de kender både børn og voksne i skolen, men de kender
også de fysiske rammer. Denne genkendelighed skaber tryghed for børnene og frigiver energi til, at lysten
til at lære kan stimuleres, så barnet kan møde skoleverdenen med det bedste udgangspunkt. En god start
på et skoleliv er at være tryg og have lysten til at lære. Børnene vil i denne overgang mellem børnehave
og skole arbejde særligt med at:

- fordybe sig
- sprogligt interagere
- modtage kollektive beskeder
- håndtere konflikter
- være selvhjulpne
- behovsudsætte
- tro på egne evner
- være vedholdende
- skabe nye relationer
- indgå i større børnefællesskaber

Inden førskolestart deltager Børnehusets personale, sammen med forældrene i et intromøde med skolen,
her aftales og planlægges det individuelle førskoleforløb, som løbende vil blive fulgt af både Børnehuset
og skolen. Planen kan justeres undervejs, afhængig af hvordan førskoleforløbet udvikler sig og hvordan
barnet fungerer og profiterer af forløbet. Læs mere om det individuelle førskoleforløb på vores
hjemmeside.
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Øvrige krav til indholdet i den pædagogiske
læreplan

Inddragelse af lokalsamfundet

”Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan dagtilbuddet inddrager lokalsamfundet i
arbejdet med etablering af pædagogiske læringsmiljøer for børn.”

Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 29

Hvordan inddrager vi lokalsamfundet i arbejdet med at skabe pædagogiske
læringsmiljøer for børn?

Samarbejde på tværs af børnehave, skole og lokalmiljø.

Børnehuset Fjaltring har et meget tæt samarbejde med Fjaltring Friskole både i hverdagen indenfor
forskellige temaer f.eks. krop, kost og bevægelse, leg og læring, natur og udeliv, musik, morgensang,
teater, fortælling, men også andre projekter. Børn og voksne kender hinanden på tværs af skole, SFO og
børnehave.
Børnehuset Fjaltring arbejder tæt sammen med lokalsamfundet.

Fjaltring har egen købmand, borgerhus, kirke og bogbussen der kommer en gang om ugen. Alt sammen
noget som Børnehuset Fjaltring nyder godt af. Derudover har vi offentlig transport til Lemvig lige ved
døren, og vi har mulighed for at deltage i aktiviteter og kulturarrangementer for børnene, blandt andet på
biblioteket, museet og Tante Andantes hus som er et musisk børne og familiehus.

Børnehuset Fjaltring arbejder tæt sammen med lokalsamfundet. Fjaltring er en levende landsby med
mange frivillige, her bor mange iværksættere, kunstnere, musikere og teaterfolk, som byder ind med
forskellige projekter som f.eks. musikalsk legestue, haveprojekter, teater osv. Her har vi allerede haft
besøg af flere lokale, som har spillet musik for børnene, hjulpet til med praktisk på legepladsen og i huset.
Derudover har vi fået tilsagn fra lokale om, at de er interesseret i at komme i huset som frivillig for at være
med til at give børnene gode oplevelser. Et eksempel er at børnene allerede er en del af Græskarmarken
som ligger ved byens borgerhus. Her skal de plante græskarfrø og følge dem indtil den store Græskar og
kagefestival i efteråret. Dette initiativ er båret af lokale frivillige.

Børnehuset er nyt og derfor har vi endnu ikke en kreds af frivillige der er i gang, men vi mærker en tydelig
opbakning fra lokalsamfundet både i forhold til donationer, hjælp til praktisk arbejde og frivillige der byder
ind med ideer til, hvordan de kan blive en del af huset i forhold til at give børnene gode oplevelser. Vi
drømmer om at skabe en kreds af frivillige, som vi vil kalde ”Børnehusets Frivillige”
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Arbejdet med det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø

”Arbejdet med det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø i dagtilbuddet skal integreres i det
pædagogiske arbejde med etablering af pædagogiske læringsmiljøer.

Børnemiljøet skal vurderes i et børneperspektiv, og børns oplevelser af børnemiljøet skal
inddrages under hensyntagen til børnenes alder og modenhed.”

Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 30

Hvordan integrerer vi det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø i det pædagogiske
læringsmiljø?

Det fysiske børnemiljø:

I Børnehuset har vi et stort udeareal at boltre os på. Det er inddelt i flere afdelinger. Vi har vores egen
legeplads med god plads til fysisk udfoldelse. Der er direkte udgang til legepladsen fra Børnehusets lille
terrasse, hvor madpakkerne ofte nydes. Legepladsen er belagt med flis, hvilket gør at det er et blødt
område. Her har vi sandkasse, hvor der laves mange kager, graves huller og leges med biler. Vi har den
store gynge, som bruges næsten hver dag. Vi har en bakke, som børnene løber og triller på. Derudover
har vi vores højbede, som børnene selv har været med til at lave, plante og nu følger de processen. Vi har
vores fælles bænk, hvor vi kan spise madpakker, tegne og male.

På skolens legeplads har vi også mulighed for at lege, her bruger børnehavebørnene især det store
legehus, hvor der leges rollelege. I skolegården som har et asfalteret område, kan børnene køre på cykel,
løbecykel og bruge deres traktor og scootere. På området med græs bag skolen, er der god plads til at
spille bold, tumle og lege fangeleg. Her er der også en bålhytte, med bænke, håndvaske og et muret
bålsted som er praktisk i forhold til de mindre børn. Derudover har vi et udeværksted mellem skolegården
og legepladsen. Vi deler værkstedet med SFO-børnene. Her er der mulighed for at save, hamre og male.
Her lærer børnene, hvordan de omgås hinanden i et værksted. Her er der selvfølgelig stor fokus på
børnenes alder og modenhed.

Vi bruger også det at bygge selv, det kan være en forhindringsbane, en cykelbane eller et udekøkken som
sammen med børnene konstrueres af brædder, dæk og plader. Alt sammen noget som fungerer i en leg
og bygges om til den næste leg.

Børnehuset har indgang fra skolegården, med indgang til stor rummelig fælles garderobe. I alle
garderober er der både plads til at hænge overtøj, sætte fodtøj, der er en kasse til børnenes skiftetøj og et
lille skab til ekstra ting en sovebamse, legetøj, sutter eller lign. Efter garderoben er der åbent ind til
børnenes opholdsrum, som er inddelt i flere forskellige læringsmiljøer. Her er krea-hjørne,
købmands/køkken hjørne, bygge/konstruktions hjørne og læsehjørne.

Det psykiske børnemiljø:

I Børnehuset er samspillet mellem os kendetegnet ved gensidig respekt og tolerance. Børnene lærer
gennem den frie leg, og gennem de voksenstyrede aktiviteter at respektere hinanden - at der er plads til
alle, og at vi skal acceptere hinandens forskelligheder. Børnene bliver guidet og støttet af de voksne ud fra
børneperspektivet. Børnenes indbyrdes samspil er præget af respekt og forståelse for hinandens
individuelle behov ud fra børnenes alder og modenhed. Det er tydeligt at børnene føler sig som en del af
gruppen og at det er vigtigt for dem, at alle i gruppen har det godt. Her støtter vi dem selvfølgelig gennem
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de situationer der kan svære. Vi bruger ordet STOP og så ved alle godt, at her er der noget vi skal stoppe
op og være opmærksomme på. Så taler vi med børnene om, hvorfor det er vigtigt at stoppe op og kigge
på hinanden. Det er godt at kunne i en leg, som bliver for vild, eller hvis der er uenighed om tingene. Det
er også godt at kunne når man er på tur. Så er det vigtigt, at børnene ved, at de skal stoppe op, når de
voksne beder om det. Det at børnene er trygge i gruppen og i relationen til de voksne på steder, skaber
rum og mulighed for at skabe et miljø, hvor vi kan give børnene de bedste betingelser for leg, læring og
gode oplevelser.

Æstetiske børnemiljø:

Vores Børnehus er tydelig præget af, at det er børnenes hus. Her er det der produceres i kreative
processer lavet af børnene. Det vi laver her i Børnehuset er produceret af børnene. En engel kan være
pink med hat på, en påskekylling kan være lilla og måske forestiller det noget helt andet. Vi går ikke ind for
skabelonpædagogik, men er fascineret af de kreative og innovative processer der sker hos barnet og vi
følger barnets spor.

Huset er malet i lyse farver, gardinerne er hvide og opslagstavlerne på væggene har en lys blå farve
ligesom reolerne. Vi prøver på denne måde at skabe ro og rene linjer i rummene, men med fokus på, at
der i de forskellige læringsmiljøer skal være plads til børnenes lege og systemer.

Det er vigtigt for os, at huset virker hjemligt og varmt. Det betyder, at vi har været opmærksom på valgt af
møbler og belysning, så det kan føles som at komme ind i et hjem. På samme tid er vores værdier om
bæredygtighed i spil og derfor har vi mange genbrugsmøbler og løsninger som vi har skabt ud af noget af
det vi enten er givet eller havde i forvejen. Det er også en måde at lære børnene om bæredygtighed, at
passe på vores ting og være med til at tage hvad vi har og lave hvad vi skal bruge. Børnene bruger
mange timer hos os og derfor er det vigtigt for os at deres hus føles hjemligt og at det er et sted, de kan
sætte deres præg på.
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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.”

Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 32

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.”

Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 36-37

Pædagogiske mål for læreplanstemaet:
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 samt 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.

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø børnenes alsidige personlige
udvikling?
Herunder, hvordan vores pædagogiske læringsmiljø:

▪ Understøtter de to pædagogiske mål for temaet Alsidig personlig udvikling

▪ Tager udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag

▪ Ses i samspil med de øvrige læreplanstemaer.
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Understøttende tiltag og tegn til pædagogisk mål 1: Egne potentialer – Det man kan selv, skal man
i høj grad selv.

Vi øver, at børnene sætter ord på deres egne kompetencer.

Vi inddrager børnene i hverdagens aktiviteter. Vi anerkender når børnene selv tager tøj på, øser mad op,
smører smør på, skræller gulerødder, henter ting de skal bruge, kravler op og ned hvor det er nødvendigt.

Vi har koblet os på friskolens græskarprojekt, som forløber fra forspiring, udplantning, opsyn og pleje,
høst, græskarkonkurrence og udskæring. Børnene erfarer at de små skridt de tager alene og i flok i
processen, får stor betydning for resultatet.

Vi øver, at børnene bliver gode til at praktisere selvkontrol og løse konflikter. Børnene skal øve sig i at sige
STOP, når de mærker deres personlige grænser. Det skal ikke føles grænseoverskridende eller forkert, at
sætte grænser.

Understøttende tiltag og tegn til pædagogisk mål 2: Samspil og tilknytning

Vi holder forskellige samlinger i løbet af en dag: Indholdet er rettet mod at fremme engagement,
livsduelighed, gåpåmod og kompetencer. For at skabe et godt børnemiljø, lærer vi børnene om
forpligtende fællesskab og demokrati som kræver, at der er fokus på hensyn, respekt, medbestemmelse,
meningsudveksling, nysgerrighed og evne til at bruge sin ”inde-stemme”.

Når vi giver kollektive beskeder, er vi opmærksomme på, hvor mange og hvordan vi giver dem. Fx max x
antal instruktioner ad gangen, og i nogle sammenhænge suppleret med piktogrammer. Med til beskeder
må der også meget gerne følge ansvar. Vi giver fx børnene eget ansvar for at pakke taskens indehold til
en gåtur. Vi er selvfølgelig opmærksomme på, om børnene får alt med i deres tasker.

I praksis øver vi at vente på tur, sige og forstå et STOP, holde bordskik, klappe 3 gange for at få ro, at
kunne sidde stille og lytte samt at give plads til, at andre kan få lov at fortælle hvad de har på hjerte. Vi
italesætter hvad børnene er blevet gode til, for via anerkendende italesættelse at fremme dét, som vi
gerne vil at børnene på sigt skal lære.

Vi bakker op om og supplere med guidens, når børnene sætter nye lege i gang eller kommer med ideer,
så de får medindflydelse.

Principper:

- Personalet viser nærvær, forståelse og lytter til det enkelte barn

- Det enkelte barns meninger er højt respekterede

- Personalet inddrager børnene og finder børnenes perspektiv i hverdagens aktiviteter

- Personalet skal ikke gøre noget, som barnet selv er kompetent til

Midler og metoder:

- Børnene lærer dagsrytmen/aktiviteternes rytme at kende

- Børnene er medskabende i deres hverdag, som er en kombination af børneskabte aktiviteter og
aktiviteter som de voksne sætter i gang.
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- Børnene bliver præsenteret for læreprocesser hverdagen, samlinger med børneforslag, mad, ture
ud af huset osv.

- Børnene bliver præsenteret for spændende legemiljøer

Dokumentation:

- Personale og børn skriver hver dag i husets bog (Den store kinabog ligger så familien kan læse
om dagen inden de går hjem)

- Fredagsnyt er en ugentlig mail til forældre med info om ugens forløb

- Børnenes skabende arbejde kan ses i huset, på legepladsen og i det børnene får med hjem.

- Årshjul og handleplaner

Evaluering:

- Løbende kontakt til forældrene

- Personalemøder og pædagogiske dage

- Forældrerådsmøder og forældremøder

- Trivselssamtaler

- Handleplaner/månedsplaner

- Arbejdet med de styrkede læreplaner
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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.”

Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 38-39

Pædagogiske mål for læreplanstemaet:
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.

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø børnenes sociale udvikling?
Herunder, hvordan vores pædagogiske læringsmiljø:

▪ Understøtter de to pædagogiske mål for temaet Social udvikling

▪ Tager udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag

▪ Ses i samspil med de øvrige læreplanstemaer.

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø børnenes sociale udvikling?
Herunder, hvordan vores pædagogiske læringsmiljø:

▪ Understøtter de to pædagogiske mål for temaet Social udvikling

▪ Tager udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag

▪ Ses i samspil med de øvrige læreplanstemaer.

Understøttende tiltag og tegn til pædagogiske mål 1 + 2: Empati, relationer, demokratisk dannelse
og værdien ved at vi er forskellige.

20



Vi lærer børnene, at de er forskellige, og at det er forskelligt, hvad vi interesserer os for og er bedst til. Når
vi træner sociale færdigheder, er det ikke for at gøre børnene ens. Vi ønsker at bevidstgøre børnene om,
at de er unikke og at de i samspillet med deres forskelligheder bliver en del af et hele. Der skal være
balance mellem at tilgodese det individuelle og/eller det sociale individ. Vores målsætninger tager afsæt i
børnenes personligheder og kompetencer, hertil kobles hverdagens indhold og form.

Vi lærer børnene at dele, tilsidesætte egne behov og vente på tur, låne ting, indgå kompromiser og løse
konflikter.

Vi holder samling, hvor børnene lærer at lytte til os og til hinanden. Vi læser bøger med forskellige emner,
som er med til at give børnene en større forståelse af dem selv, andre og deres omverden.

Vi lærer børnene at bruge deres sprog til at forhandle, spørge om lov og forklare det de gerne vil og ikke
vil. Ligesom det er vigtigt at lære at sige og forstå et STOP, mener vi også at det er vigtigt at tage et nej for
et nej, og et ja for et ja.

Både overfor hinanden og de voksne lærer børnene at sætte ord på deres oplevelser og følelser. Vi lærer
børnene at prøve at løse konflikter, være åbne og hente hjælp, hvis der opstår en konflikt de ikke selv kan
håndtere. Vi lærer børnene at give udtryk for deres følelser, og når de gør det, anerkender vi dem for det.
Vi italesætter, hvad vi oplever ved hinandens mimik og kropssprog.

I praksis har det en afgørende betydning, at børnene udviser forståelse for, at vi venter på hinanden. Vi
lærer børnene, at afstanden mellem forreste og bagerste i flokken på gåturen, ikke må blive for lang. At
det er vigtigt at stå på række og vente på tur ved f.eks. håndvask. Vi oplever, at børnene viser empati for
hinanden og forståelse for deres relationer til hinanden. De er fx meget opmærksomme på, om alle er
med på en gåtur og om der mangler nogen til samling.

Når vi spiser sammen, bliver vi siddende ved bordet, til vi siger velbekomme. Vi skaber en hyggelig
spisesituation, hvor vi taler om den mad vi spiser. Vi øver os i at tale med og lytte til hinanden. Børnene
øver sig i at fortælle om det der optager dem, men også at tilsidesætte egne behov, når de skal lytte på
andre fortælle.

Vi præsenterer børnene for forskellige lege, med forskellige regler. Vi lærer børnene at afkode legenes
regler, ved at guide børnene i legen indtil de kan spillereglerne.

Mål:

- Børnene skal opleve tryghed og tillid i deres relationer til både personale og børn i huset.

- Børnene skal opleve at blive anerkendt og respekteret for dem der er og have en følelse af at
høre til.

- Børnene skal inddrages og være aktive deltagere der samarbejder og er med i demokratiske
beslutningsprocesser.

Principper:

- Personalet inddrager børnene og lærer dem at håndtere konfliktløsning

- Personalet lærer børnene at sige til og fra, at acceptere hinandens forskelligheder
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- Personalet giver børnene indsigt i og forståelse for egne følelser/integritet.

- Personalet skaber/tilrettelægger aktiviteter og fællesskaber med fokus på venskaber og gode
legerelationer.

Midler og metode:

- Børnene er medskabende i løsning af konflikter

- Børnene oplever at personalet i aktiviteter følger børnenes spor og guider dem i forhold til at opnå
gode relationer og indgå i sociale fællesskaber

- børneskabte aktiviteter og aktiviteter som de voksne sætter i gang.

- Børnene bliver præsenteret for læreprocesser i hverdagen, samlinger, mad, ture ud af huset osv.
hvor de oplever at de hver især er vigtige spillere i forhold til processen.

- Børnene bliver præsenteret for, hvordan de kan synliggøre egne følelser og handlinger, set i
forhold til hvordan vi behandler og omgås hinanden med respekt og ligeværd.

Dokumentation:

- Personale og børn skriver hver dag i husets bog (Den store kinabog ligger så familien kan læse
om dagen inden de går hjem)

- Fredagsnyt er en ugentlig mail til forældre med info om ugens forløb

- Børnenes sociale samspil dokumenteres gennem handleplaner

- Årshjul og handleplaner

Evaluering:

- Løbende kontakt til forældrene

- Personalemøder og pædagogiske dage

- Forældrerådsmøder og forældremøder

- Trivselssamtaler

- Handleplaner/månedsplaner

- Arbejdet med de styrkede læreplaner
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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.”

Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 40-41

Pædagogiske mål for læreplanstemaet:
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.

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø børnenes kommunikation og
sprog?
Herunder, hvordan vores pædagogiske læringsmiljø:

▪ Understøtter de to pædagogiske mål for temaet Kommunikation og sprog

▪ Tager udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag

▪ Ses i samspil med de øvrige læreplanstemaer.

Understøttende tiltag og tegn til pædagogiske mål 1: Udvikle sprog frem mod at forstå sig selv,
andre og omverdenen, samt drage erfaringer med kommunikation og sproglighed.

Vi holder samling hver dag. Til samlingerne prøver børnene at være på foran andre. Her øver de at
sprogliggøre deres tanker, vidne, ideer og behov. Til samlingerne, men også i forbindelse med andre
aktiviteter, er vi opmærksomme på, at børnene udvider deres ordforråd, begrebsverden, udtale,
sætningsopbygning og sprogforståelse.

Vi skaber rum for rollelege, hvor børnene i interaktion med andre lærer at udtrykke sig verbalt.

Vi læser bøger med forskellige emner, som er med til at give børnene en større forståelse af dem selv,
andre og deres omverden.

Vi arbejder med begreber, rim, remser og synger. Vi taler om det vi skaber med vores kreativitet og
fantasi.

Vi har fokus på bogstaver og tal. De lærer børnenes navne. De lærer det første bogstav og måske flere i
deres navne. De lytter efter lydene i deres navne. Vi har fokus på tal, alder, dato og det at tælle.
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Vi sprogtester for at sikre at der er en udvikling.

Mål:

- Børnene skal udvikle deres sprog gennem hverdagens aktiviteter og udfordres til sproglig
kreativitet, samt at udtrykke sig indenfor forskellige emner.

- Børnene udvikle nysgerrighed og interesse for tegn, symboler og den skriftsporglige verden,
herunder bogstaver og tal.

- Børnene skal have adgang til at bruge forskellige kommunikationsmidler

Principper:

- Personalet skal skabe læringsmiljøer der inspirerer til deres sproglige udvikling

- Personalet skal gennem lege og aktiviteter udfordre børnenes sproglige udvikling

- Personalet skal møde børnene der hvor de er.

Midler og metode:

- Personalet læser sammen med børnene (også dialogisk læsning)

- Personalet leger forskellige sproglege med fokus på rim, remser og lyde (blandt andet vendespil,
lyd-banko, alfabetbingo, billedlotteri, makkerrim, remseleg, gæt et dyr/gæt en lyd lege)

- Personalet præsenterer børnene for forskellige måder at udtrykke sig på/ kommunikere på (blandt
andet gennem leg, rollespil, teater)

Dokumentation:

- Personale og børn skriver hver dag i husets bog (Den store kinabog ligger så vi bringer dialogen
videre til hjemmet)

- Sproglege/spil der produceres med billeder af rim, tekst, remser osv.

- Sprogtest

- Årshjul og handleplaner

- Arbejdet med de styrkede læreplaner

Evaluering:

- Løbende kontakt til forældrene

- Gennemgang af sprogtest med forældre

- Personalemøder og pædagogiske dage

- Trivselssamtaler

- Handleplaner/månedsplaner
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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”.

Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 42-43

Pædagogiske mål for læreplanstemaet:
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.

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø udviklingen af børnenes krop,
sanser og bevægelse?
Herunder, hvordan vores pædagogiske læringsmiljø:

▪ Understøtter de to pædagogiske mål for temaet Krop, sanser og bevægelse

▪ Tager udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag

▪ Ses i samspil med de øvrige læreplanstemaer.

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø udviklingen af børnenes krop,
sanser og bevægelse?
Herunder, hvordan vores pædagogiske læringsmiljø:

● Understøtter de to pædagogiske mål for temaet Krop, sanser og bevægelse
● Tager udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag
● Ses i samspil med de øvrige læreplanstemaer.

Understøttende tiltag og tegn til pædagogiske mål 1+2: Udforske og eksperimentere og opleve
krops- og bevægelsesglæde i ro og i aktivitet.

Vi indretter et miljø som giver børnene mulighed for, og som motiverer børnene til at være selvhjulpne. Vi
guider dem i at tage tøj af og på, og anerkender dem for alt det, de selv kan. Vi oplever at børnene bliver
mere selvhjulpne, ved at de selv kan håndtere af og påklædning, og at de kan hænge deres tøj på plads i
garderoben. At lyne lynlåse, knappe knapper, tager sko på osv. styrker deres finmotorik og giver dem
succesoplevelser som giver selvtillid. ”Det de kan selv, det skal de som udgangspunkt selv”.
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Vi leger lege og laver aktiviteter der udfordrer børnene motorisk. Vi snurrer rundt, gynge både siddende,
liggende og stående, løbe op og ned ad bakker, kravle op og ned osv. Vi laver forhindringsbaner sammen
med børnene både ude og inde.

Vi leger lege der styrker krop, sanser og bevægelse f.eks. via en selvkonstrueret motorikforhindringsbane
eller ved at kaste, gribe og trille bolde på fantasifulde måder. Via fx gemmeleg og tampen brænder,
bevæger børnene sig, uden det er bevægelsen, der er i centrum, her øver de sig ligeledes i begreber som
over, under, ved siden af, foran, bagved osv. At børnene på eget initiativ leger nogle af de lege, som vi har
præsenteret dem for, viser os, at de har lært at mestre og forstå. De tager det, som de før fik hjælp med
videre til et niveau, hvor de afprøver og justere det lærte.

Vi går, løber, cykler og er opmærksomme på at bruge og færdes i forskellige miljøer og i al slags vejr, så
børnene bliver udfordret motorisk. Sand, mark, skov, skateboardrampe, bakker, klitter osv. Børnene lærer
bevidst og ubevidst at forholde sig til naturens og udemiljøets forhold. Når børnene opdager, at de selv har
styrke og motorik til at gå og cykle på tur i nærmiljøet, oplever de succes og motiveres til at udfordre dem
selv yderligere.

Vi bruger gymnastiksalen, vores opholdsrum og uderum til bevægelse året rundt. Vi laver også forskellige
krops- og sanseøvelser. Vi kan mærke hinanden ved massage og forskellige lege (f.eks. hotdog/kage–
leg. Vi laver en hotdog/lagkage på hinanden) hvor børnene bliver mere kropsbevidste. Det kan også være
at lytte til musikfortællinger og tage på en lille musikrejse, hvor børnene lærer at slappe helt af i kroppen
og får en pause. Vi deltager fast i skolernes motionsløb. Her laver vi en overskuelig udgave, som
anerkender børnenes deltagelse uanset hvor langt de når. Børnene bliver til samlinger og gennem
aktiviteter som motionsdagen også bevidst om kroppens funktioner. (eks. hvorfor er det mit hjerte slår så
hårdt, når jeg har løbet, hvorfor bløder jeg når jeg slår mig osv.)

Vi har en ugentlig maddag, hvor børnene er med helt fra dyrkning og indkøb og indtil vi spiser maden
sammen. Der er mange grov- og finmotoriske led i processen, som bliver hensigtsmæssige at kunne, og
som børnene nyder stor glæde af at øve sig på. Sanseligt udfordres de på forskellige smags- og
konsistentoplevelser. Vi ser hvordan børnene glædes over at spise råvarer de selv har dyrket, købt og
tilberedt. Vi lader også børnene øve sig i at blive selvhjulpne ved fx at udfordre dem til at gøre det, vi ved
er svært. Det kan være svært at skrælle en appelsin, da det kræver finmotorik og tålmodighed. Glæden
ved at kunne er stor og det giver flere forskellige sanseoplevelser undervejs. (Føle, lugte, smage).
Derudover får børnene gennem maddagen viden om kostens betydning.

Mål:

- Børnene skal styrke deres fysiske sundhed, både i forhold til ernæring, hygiejne og det at være
aktiv.

- At børnene får viden om kostens betydning

- Børnene skal aktivt udforske og tilegne sig den fysiske verden gennem alle sanser.

- Børnene skal have kendskab til kroppens grundlæggende funktioner og udvikle forståelse og
respekt for egen og andres kropslighed.

- Vi vil styrke børnenes motoriske kompetancer, kropsbevidsthed og styrke deres selvværd

- At børnene får mod på at udfordre sig selv fysiske
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Principper:

- At rammerne og aktiviteterne der skabes giver børnene mulighed for fysisk udfoldelse

- At der er læringsrum som understøtter børnenes egne initiativer

- At der er tid og rum til fordybelse

- At personalet er engagerede og har viden om krop, bevægelse og kost.

- At børnene inddrages i hverdagens aktiviteter

Midler og metoder:

- Vi anerkender og bakker op om børnenes egne initiativer og forslag

- Vi laver forhindringsbaner både ude og inde som udfordrer børnene motorisk

- Vi bruger vores terræn som er både bakker, klitter, græs, marker og sand. Vi cykler, går løber og
kælker.

- Vi har en ugentlig maddag, som vi forbereder dagen før, handler ind og dagen efter er børnene er
med til at tilberede maden. Det betyder at vi lærer børnene om kostens betydning gennem
samtalerne der opstår i forberedelserne

- Personalet tilrettelægger forskellige fysiske aktiviteter og lege (gymnastiksal, cykle,
forhindringsbaner osv) hvor børnene tumler, klatrer og bygger.

- I hverdagen indgår læreprocesser som styrker både finmotorik og grovmotorik.

Dokumentation:

- Personale og børn skriver/tegner hver dag i husets bog (Den store kinabog ligger så familien kan
læse om dagen inden de går hjem)

- Fredagsnyt er en ugentlig mail til forældre med info om ugens forløb

- Børnenes sociale samspil dokumenteres gennem handleplaner

Evaluering:

- Løbende kontakt til forældrene

- Personalemøder og pædagogiske dage

- Forældrerådsmøder og forældremøder
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- Trivselssamtaler

- Handleplaner/månedsplaner

- Arbejdet med de styrkede læreplaner
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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.”

Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 44-45

Pædagogiske mål for læreplanstemaet:
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.

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø, at børnene gør sig erfaringer med
natur, udeliv og science?
Herunder, hvordan vores pædagogiske læringsmiljø:

▪ Understøtter de to pædagogiske mål for temaet Natur, udeliv og science

▪ Tager udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag

▪ Ses i samspil med de øvrige læreplanstemaer.

Understøttende tiltag og tegn til pædagogiske mål 1+2: Konkrete erfaringer med forbundetheden
med naturen med øje for bæredygtighed. Observation og undersøgelse af naturfænomener.
Årsags-virkning-sammenhæng frem mod matematisk opmærksomhed.

Vi giver børnene erfaring med processer og fokusere i mindre grad på produktet. Vi har i både friskole og
børnehave fokus på, at lære at ”sætte i værk”. Sammen med børnene sprogliggør og reflekterer vi over
processen ved at være med til at arrangere.

Vi ønsker at gøre det til en naturlig del af hverdagen at tænke bæredygtigt. Vi opfordrer børnene til at
bruge deres fantasi og kreativitet til, hvordan vi kan genanvende ting. Vi italesætter, at vi skal passe på
vores ting, og at vi ikke nødvendigvis køber nyt. Vi genanvender materialer, som papir, byggematerialer og
bruger det genbrugsting fra lokalmiljøet.

Børnene bliver bevidste om, hvordan affald skal sorteres og hvilken betydning det har når vi gør det. Vi
arbejder med forrådnelsesprocesser blandt andet gennem kompost eller når vi finder en lille død mus - og
det gør at børnene bliver bevidste om at noget forgår.
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Vi samler plastik ind når vi går tur og når vi er ved havet. Børnene kommenterer, når de ser affald i
naturen og er opmærksomme på ikke at smide affald

Vi har en ugentlig maddag, hvor børnene lærer om råvarer og får kendskab til sund og usund kost.
Børnene får indblik i, hvordan vi sår frø, passer det indtil det vokser op, så vi kan bruge det i maden Vi
dyrker grøntsager og grøntsager i højbede og vi følger processen, fra børnene sår et frø og til det vokse
op. Vi ser hvordan børnene glædes ved at spise råvarer de selv har dyrket og børnene italesætter glæden
ved det.

Vi følger årets gang, og går ud i alt slags vejr. Til samling taler vi om vind og vejr og årstid. Et tegn på at
børnene bruger deres viden er, at de ved hvilket tøj de skal tage på i forhold til årstiden. De fortæller også
om årets gang og viser genkendelighed ved eksempelvis at konstatere; ”Nu er regnormene kommet
tilbage” eller ”Nu er sommerfuglene kommet igen”. Vi fejrer høsten ved at holde høstfest sammen med
friskolen.

Vi laver eksperimenter med vind, vand, ild og jord eks. regnvandsmålinger og opsamlinger, fryseprojekter,
vindmøller. Ligeledes italesætter vi sammen med børnene forskellen på naturens fænomener og
kontrasterne kold/varm og tørt/fugtigt. Vi oplever at de er opmærksomme eksempelvis på regnbuen og at
is smeltes af solen.

Vi bygger insekthoteller og har fokus på biodiversitet. Børnene holder øje med insekterne og de kan
pludselig fortælle om, hvor vigtige insekterne og de vilde planter er for vores natur

Vi giver børnene kendskab til naturen gennem forskellige naturoplevelser men også gennem sang og leg.
Vi ser f.eks. efter fugle eller det lille gedekid synger om dem og leger dem. Børnene kender f.eks. flere
forskellige fuglearter og kan sætte navn på dem (måge, stær, solsort)

Mål:

- Børnene skal have mulighed for at opleve glæden ved at være i naturen, udvikle respekt for vores
natur.

- Børnene skal opleve naturen som et sted de kan erfare, udforske og fordybe sig – og de skal
kende årets gang.

- Børnene skal lære om naturfænomener, bæredygtighed og miljø fra et børneperspektiv

- Børnene skal erfare naturen med alle sanser med både plads til stilletid og vilde aktiviteter.

Principper:

- Personalet skal glædes ved naturen og være åben for de muligheder naturen indeholder

- Personalet skal kunne fordybe sig i naturen og det spontane som naturen byder på.

- Personalet skal være lyttende og involvere børnene i aktiviteterne i naturen

Midler og metoder:

- Personalet skaber rammerne og inddrager børnene i indholdet

- At børnene er aktivt medskabende

- Der er et spændende miljø, som gør det let at inddrage naturen i børnenes hverdag.

- Vi tager sammen på ture ud af huset. Både de små spontane hverdagsture og de faste planlagte.
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Dokumentation:

- Personale og børn skriver/tegner hver dag i husets bog (Den store kinabog ligger så familien kan
læse om dagen inden de går hjem)

- Fredagsnyt er en ugentlig mail til forældre med info om ugens forløb

- Billeder på sociale medier og skærm i huset.

- Udstillinger af fund og projekter der er lavet

- Børnenes sociale samspil dokumenteres gennem handleplaner

Evaluering:

- Løbende kontakt til forældrene

- Personalemøder og pædagogiske dage

- Forældrerådsmøder og forældremøder

- Trivselssamtaler

- Handleplaner/månedsplaner

- Arbejdet med de styrkede læreplaner

-
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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.”

Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 46-47

Pædagogiske mål for læreplanstemaet:
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.

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø, at børnene gør sig erfaringer med
kultur, æstetik og fællesskab?
Herunder, hvordan vores pædagogiske læringsmiljø:

▪ Understøtter de to pædagogiske mål for temaet Kultur, æstetik og fællesskab

▪ Tager udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag

▪ Ses i samspil med de øvrige læreplanstemaer.

Understøttende tiltag og tegn til pædagogiske mål 1+2: Ligeværdige og forskellige fællesskaber.
Opleve og være del af forskellige kulturelle oplevelser samt have tilgang til materialer, redskaber
og medier. (Fantasi, kreativitet og nysgerrighed)

I Fjaltring har vi mange lokale kulturelle og kunstneriske tilbud, herunder teater, musik, dans og
udstillinger, som børnene både kan opleve og selv være med til at skabe.

Vi tager børnene med på udstillinger f.eks. årets påskeudstilling som de fik lov til at besøge som de første.
De er også gæster til friskolens store årlige teaterforestilling i foråret, ligesom de bliver inviteret ind på
friskolen til forskellige samlinger og præsentationer der passer til aldersgruppen. Derudover er børnene en
del af lokalsamfundet som jævnligt har besøg af teaterfolk og kunstnere, som præsenterer os for
forskellige kulturer og traditioner. Vi samarbejder med lokalsamfundet om at børnene kan gøre sig
erfaringer med kultur, æstetik og fællesskab både som tilskuere og aktive deltagere.

Vi laver vores egne produktioner med blandt andet rollespil, teater, lyd og musikrejser. Alt dette giver
børnene mulighed for at gøre sig erfaringer med forskellige udtryksformer, både som aktiv deltager og
tilskuer.
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Vi synger, spiller musik, danser og digter vores egne sange. Vi har blandt andet sunget sange om
forskellige krible krable dyr og her digtede vi videre på en af sangene fordi børnene mente at der
manglede noget og mere viden om dyret blev bygget på. Vi har også digtet om tigeren, da vi manglede en
sang om den til vores musikkuffert. Det er en egenproduktion som børnene holder af.

Når vi er kreative sammen så støtter vi børnene indenfor rammerne men vi er opmærksomme på
forskellen mellem proces og produkt. Vi er ikke tilhængere af skabelonpædagogik. Fx skal en engel ikke
nødvendigvis være hvid og have en bestemt form – vi sørger for, at børnene selv kan vælge farve og
materiale indenfor en sat ramme. Vi anerkender børnene for det de arbejder med.

Vi anerkender børnene, når de bruger deres fantasi og skabertrang. Vi viser det blandt andet ved at
smykke vores lokaler og hus, med det børnene fremstiller. Fx hænger vi børnenes tegninger i vinduet, så
de kan beundres fra ydersiden. Vi retter ikke på børnenes udtryk, men lader dem hver især stå frem som
unikke produktioner, hvor processen er i fokus.

Vi følger årets skikke og traditioner og børnene lærer vores og andre kulturers traditioner at kende.

Vi skaber rum for rollelege, hvor børnene i interaktion med andre lærer at udtrykke sig. Dette både
børnene mellem hinanden i huset, men også i samspillet med eleverne fra friskolen, hvor børnene leger
på tværs af alder. Vi leger f.eks. cirkus, og legen udvikler sig undervejs med mange forskellige dyr eller vi
leger et eventyr med forskellige roller.

Mål:

- Børnene skal have lyst til at øve sig, afprøve sig selv i forhold til forskellige udtryksformer

- Børnene skal have mulighed for at deltage i forskellige kulturelle traditionelle og lokale
kunstneriske tilbud, herunder teater, musik, dans og udstillinger.

- Børnene skal have rammerne med adgang til materialer og redskaber som kan være med til at
give børnene en oplevelse og skave en kulturaktivitet.

Principper:

- Personalet giver børnene mulighed for at opleve andre kulturer, livsformer og værdier

- Personalet giver børnene mulighed for at opleve og erfare gennem sanserne og kroppen.

- Personalet skal turde være eksperimenterende, aktive og se muligheder i forskellige kulturelle
udtryksformer.

Midler og metoder:

- Vi læser historier, hører fortællinger, laver teater, synger sange indenfor forskellige temaer og
traditioner

- Vi laver egne produktioner indenfor mange forskellige udtryksformer

- Vi oplever forskellige teaterforestillinger og kunstneriske udtryksformer både professionelt og
amatør.
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Dokumentation:

- Personale og børn skriver/tegner hver dag i husets bog (Den store kinabog ligger så familien kan
læse om dagen inden de går hjem)

- Fredagsnyt er en ugentlig mail til forældre med info om ugens forløb

- Billeder på sociale medier og skærm i huset.

- Gennem udstillinger, optrin og små forestillinger

- Børnenes sociale samspil dokumenteres gennem handleplaner

- Årshjul og handleplaner

Evaluering:

- Løbende kontakt til forældrene

- Personalemøder og pædagogiske dage

- Forældrerådsmøder og forældremøder

- Trivselssamtaler

- Handleplaner/månedsplaner

- Arbejdet med de styrkede læreplaner

.
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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.

Efter udarbejdelsen af de styrkede pædagogiske læreplaner er det vigtigt for os at få skabt en
evalueringskultur, som vi kan bruge til at arbejde med de styrkede læreplaner i praksis. Som nyopstartet i
december 2021 har fokus været på arbejdet med de styrkede pædagogiske læreplaner. Vi har arbejdet
med dem til personalemøder og pædagogiske dage, men vi er bevidste om, at vi skal evaluere løbende.
Vi har ikke sat os fast på en bestemt evalueringsmetode endnu, men sammen skal vi finde ud af, hvilken
model der passer bedst til os.

Næste skridt er for os, at vi vil arbejde for at synliggøre vores arbejde med de pædagogiske læreplaner
ved at visualisere arbejdet overfor hinanden i personalegruppen, men også overfor forældrerådet og
forældrene generelt, dernæst vil vi sætte fokus på at styrke vores evalueringskultur.
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Hvordan evaluerer vi lige nu?
Det er vigtigt for os at evalueringen ikke kun er personalets, men at alle både børn, forældre og personale
stiller spørgsmål til det vi gør. Det skaber medindflydelse som er et nøgleord for vores hus. På den måde
bliver vi også gode til at reflektere over vores pædagogiske praksis og argumentere for, hvorfor vi gør som
vi gør og skabe et godt læringsmiljø, hvor der er plads til forandring og udvikling.

Vi evaluerer på vores personalemøder som et fast punkt hver gang. Derudover vil vi have to pædagogiske
dage om året, hvor vi arbejder med de styrkede læreplaner og evalueringen. Vi vil inddrage forældrerådet,
hvilket kan ske på vores forældrerådsmøder. Her vil vi synliggøre vores arbejde og lade dem være en del
af evalueringen. Helt konkret vil det foregå på den måde at evalueringen er et fast punkt på mødet. Her
trækker vi et par eksempler fra hverdagen frem og sammen evaluerer vi på, hvorfor vi gør, som vi gør og
hvordan vi kan udvikle os fremadrettet.

Hver dag vil vi dokumentere vores arbejde i hverdagen gennem husets bog, som både personale og børn
dokumenterer i. Det er her vi kan kigge tilbage og ud fra hverdagspraksis evaluere på de observationer, vi
gør i den pædagogiske praksis.

Vi bruger allerede SMTTE modellen, når der igangsættes forandrings- eller udviklingsprocesser i huset. Vi
beskriver sammenhæng, mål, tegn, tiltag og dernæst evaluerer vi.

Vi vil bruge vores årshjul til at beskrive vores hovedtemaers mål, tegn, tiltag og dernæst vil vi løbende
arbejde med evalueringen. Det er vigtigt for os at vi løbende udvikler os og derfor er vi bevidste om, at vi
løbende skal have fokus på, at udvikle vores kultur i huset og justere vores pædagogiske praksis, så vi får
skabt den kultur i huset som vi drømmer om.

Vi er i proces i forhold til at finde ud af, hvordan vi bedst evaluerer og her skal vi have skabt en
evalueringskultur som fungerer i praksis og giver værdi til det pædagogiske arbejde fremadrettet.

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

Evalueringen af læreplanen ses lige nu primært i den daglige dokumentation gennem ”husets bog” som
både børn og voksne dokumenterer i, til personalemøder, pædagogiske dage og forældrerådsmøder. Vi
arbejder ud fra vores månedlige temaer med at evaluere helt konkrete eksempler og hverdagssituationer,
som vi kan kigge tilbage på i bogen og gennem personalets planlægning/ tilrettelæggelse af aktiviteter og
personalets observationer. Så vi arbejder løbende med evalueringen, og de styrkede læreplaner rettes til
mindst hvert andet år, men det hele foregår gennem en proces, hvor vi indsamler og dokumenter, arbejdet
samles op på vores pædagogiske dage.
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