Pædagogisk læreplan for
Dagtilbuddene i Haarby Glamsbjergområdet

Den pædagogiske læreplan udgør rammen og den fælles retning for det pædagogiske arbejde med
børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse.
Læreplanen er et levende dokument, som kort beskriver de pædagogiske overvejelser og refleksioner
med eksempler, der er retningsgivende for det daglige pædagogiske arbejde.
Læreplanen indgår samtidig i det lovpligtige tilsyn som et vigtigt supplement til Kvalitetsaftalen - og er
her suppleret med vigtige kommunale poltikker og strategier.
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Forord
Den pædagogiske læreplan udgør rammen og den fælles retning for personalets pædagogiske
arbejde med børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse i dagtilbuddet. Legen er
grundlæggende for børnenes trivsel, udvikling og læring. Børneperspektivet er tydeligt i den
pædagogiske praksis og forældre og dagtilbud samarbejder om barnets/børnenes udvikling og
læring. Læreplanen er et levende dokument, som beskriver pædagogiske overvejelser og
refleksioner i relation til de intentioner, mål og krav som fremgår af Dagtilbudsloven.
Læreplanen bygger på Børne- og Undervisningsministeriets "Den styrkede pædagogiske læreplan,
Rammer og indhold" samt ”Skabelon til pædagogisk læreplan”.
Skabelonen indeholder alle de lovmæssige krav til at udarbejde den pædagogiske læreplan.
Samtidig understøtter skabelonen den løbende dokumentation og evaluering af arbejdet med den
pædagogiske læreplan. Den konkrete læreplan angiver en ramme til at arbejde systematisk med at
planlægge, følge op på og videreudvikle kvaliteten i det pædagogiske læringsmiljø i vores dagtilbud
i forhold til den aktuelle børnegruppe.
Denne rapport er suppleret med politikker og strategier, som er gældende for dagtilbud i Assens
Kommune. Det er intentionen, at vi ved, at denne sammenhæng bidrager til at forenkle alle de krav
og indsatser, der skal efterleves i et dagtilbud. Læreplanen udgør fremadrettet den pædagogiske
del af kvalitetsaftalen for dagtilbud i Assens Kommune, i forbindelse med det lovpligtige tilsyn.
Læreplanen suppleres med en Kvalitetsaftale som tidligere nævnt.
I læreplanen er indskrevet følgende politikker og strategier:
• Med vilje og hjerte - Vision 2030
• Børne- og Ungepolitik (Ny på vej i 2020)
• Sundhedspolitikken
• Assensmodellen
• Sprogvurdering af alle 3-årige børn
Vi håber, at du som læser får indsigt og inspiration om pædagogisk praksis i vores dagtilbud
– rigtig god læselyst!

Venlig hilsen
Ledelsesteamet i Dagtilbud Haarby – Glamsbjerg
Randi Schrøder, Henriette Rahbek Hove og Lisbeth Hyrup Hansen

2

Indhold
Forord .................................................................................................................................................................. 2
Ramme for udarbejdelse af den pædagogiske læreplan .................................................................................... 4
Kort præsentation ................................................................................................................................................ 5
Pædagogisk grundlag ...................................................................................................................................... 7
Assens Kommune - Vision 2030 – med vilje og hjerte .................................................................................... 7
Børne- og ungepolitik....................................................................................................................................... 8
Sundhedspolitik ............................................................................................................................................... 8
Assens Modellen ............................................................................................................................................. 9
Børnesyn, Dannelse og Børneperspektiv, Leg, Læring og Børnefællesskaber ................................................ 10
Pædagogisk læringsmiljø .................................................................................................................................. 12
Samarbejde med forældre om børns læring ..................................................................................................... 16
Børn i udsatte positioner .................................................................................................................................... 18
Sammenhængende børneliv ............................................................................................................................. 20
Øvrige krav til indholdet i den pædagogiske læreplan ...................................................................................... 22
Inddragelse af lokalsamfundet ....................................................................................................................... 22
Arbejdet med det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø ........................................................................ 23
De seks læreplanstemaer .................................................................................................................................. 24
Alsidig personlig udvikling ............................................................................................................................. 24
Social udvikling .............................................................................................................................................. 26
Kommunikation og sprog ............................................................................................................................... 27
Krop, sanser og bevægelse ........................................................................................................................... 29
Natur, udeliv og science ................................................................................................................................ 33
Kultur, æstetik og fællesskab ........................................................................................................................ 34
Evalueringskultur ............................................................................................................................................... 37
Evalueringskultur i Assens Kommune ........................................................................................................... 37
Dokumentation og evalueringspraksis........................................................................................................... 38

3

Ramme for udarbejdelse af den pædagogiske
læreplan

Denne blomst beskriver visuelt den nye dagtilbudslov – både det fælles pædagogiske grundlag og
læreplanerne.
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 publikation
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 løbende til
publikationen.
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Kort præsentation
Dagtilbud: Dagtilbuddene i Haarby - Glamsbjergområdet
Børnehuse: Børnehuset Haarby og Børnehaven Uglebo
Antal dagplejere: 17

Her beskriver vi kort vores stamoplysninger, pædagogiske profil og lokale forhold. Det kan for
eksempel være børnegruppens sammensætning og forskellige forudsætninger, de fysiske rammer,
geografisk placering og andre ting, der har betydning for vores pædagogiske arbejde.
Børnehuset Haarby:
Børnehuset er et integreret børnehus, som består af 2 vuggestuegrupper med børn fra ca. 8 mdr. til
2 år og 11 måneder, der er plads til 25 børn. I børnehaven kan der være 125 børn, men i praksis var
der i 2020 tilknyttet i gennemsnit ca. 67 børn. De fysiske rammer understøtter de nære relationer på
baserne, hvor børnehavebørnene er delt op i 2 grupper: En gruppe med børn fra 2 år og 11
måneder op til 5 år og en gruppe med børn fra 5 – 6 år.
Der er fokus på trivsel, læring, dannelse og udvikling i de enkelte grupper, og samtidig er der fokus
på små og store fællesskaber på tværs af baserne ud fra børnenes individuelle behov.
Der er tæt samarbejde mellem vuggestue og børnehave i forhold til den gode overgang.
Der er ansat 1 daglig leder, 12 pædagoger, 2 pædagogiske assistenter, 1 pædagogstuderende, 2
pædagogmedhjælpere og 1 kostansvarlig. Den kostansvarlige har ansvar for at fremstille sund,
varieret og ernæringsmæssigt korrekt kost til børnene i vuggestuen.
Børnehaven Uglebo:
I Børnehaven Uglebo kan der være 110 børnehavebørn, men i praksis var der i 2020 tilknyttet i
gennemsnit ca. 59 børn. Børnene er inddelt i 3 grupper: To grupper med børn fra 2 år og 11
måneder op til 5 år og en gruppe med de kommende skolebørn fra 5 – 6 år.
Der er en god sammenhæng mellem læringsmiljøerne inde og ude.
Børnehaven Uglebo er certificeret Sangglad institution, hvilket betyder at vi arbejder målrettet med
sang som en del af hverdagen. Sangen indgår i det daglige pædagogiske arbejde med fokus på at
understøtte det nære udviklende læringsmiljø for alle børn.
Der er fokus på små og store fællesskaber, som tager udgangspunkt i børnenes udviklingstrin og de
gode relationer.
Der er ansat 1 daglig leder/stedfortræder, 5 pædagoger, 1 pædagogisk assistent, 1
pædagogmedhjælper og 1 pædagogstuderende.
Børnehaven Uglebo er i en forandringsudvikling, hvor nye pædagogiske tilgange bliver prøvet af.
Dagplejen:
Dagplejerne er fordelt på følgende måde: 4 i Haarby, 3 i Voldtofte / Flemløse, 1 i Gummerup og 9 i
Glamsbjerg. Hver dagplejer har som udgangspunkt tilknyttet 4 børn.
Hver enkelt dagplejer er unik med sit eget personlige udtryk og læringsmiljø. Dagplejen har et fælles
fagligt udgangspunkt, hvor der er tæt relation mellem dagplejer og børn. Der arbejdes målrettet i
forhold til individuel trivsel, læring og udvikling, og der sættes rammer for fællesskabet i gruppen.
Hver enkelt dagplejer er tilknyttet en legestue, som har heldagslegestue en gang om ugen. I Haarby
er legestuen en del af Børnehuset Haarby – og i Glamsbjerg er legestuen i Hytten, som er
nærmeste nabo til Uglebo.
Vi har ansat 1 dagplejepædagog, som er med til at understøtte de gode faglige læringsmiljøer og
det pædagogiske arbejde i dagplejen.
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Faglige kompetencer:
Der er mange forskellige faglige kompetencer i medarbejdergruppen, som er med til at understøtte
kvaliteten i vores dagtilbud på forskellig vis. Vi har f.eks. medarbejdere, som har en
diplomuddannelse i inklusion, praktikvejledere, motorikvejleder, sprogvejleder, ICDP samt en med
kompetencer til at arbejde ud fra den neuronaffektive udviklingspsykologi.
Læreplan for Dagtilbuddene i Haarby – Glamsbjergområdet:
Læreplanen er udarbejdet, så den beskriver og sætter retning for alle enheder. Der er områder i
læreplanen, hvor der er en faglig beskrivelse, som fortæller, hvordan vi arbejder, som er dækkende
for 0 – 6 år og alle enheder. Der kan f.eks. være et eksempel fra vuggestuen, som viser den
generelle praksis i alle enheder – og der er derfor ikke beskrevet flere eksempler fra de andre
enheder.
Ved andre områder i læreplanen er der flere praksis eksempler, som er fra forskellige enheder. Det
gør sig gældende, når det er nødvendigt for at vise, hvordan der arbejdes forskelligt i enheder eller i
forhold til de forskellige aldersgrupper.
Læreplanen er skrevet og udarbejdet af en arbejdsgruppe, som består af pædagoger og ledelse fra
de forskellige enheder. Det er første version ud fra den nye styrkede læreplan – og første version i
vores nye dagtilbud.
Vi har haft fokus på at få udarbejdet dokumentet på en måde, så det f.eks. er de enkelte
fagpersoner med særlige kompetencer inden for et givent område, som har beskrevet og er kommet
med praksis eksempler. Alle enheder har bidraget ud fra den aktuelle situation i den enkelte enhed i
den periode, hvor der har været arbejdet med dokumentet. Det betyder, at der i denne første
version ikke har været det store fokus på, at få lige mange eksempler fra alle enheder –
udgangspunktet har været, at sørge for, at der samtidig med processen var det bedste arbejdsmiljø
og læringsmiljøer for dem, som ikke skulle gå fra og deltage i processen. Fremadrettet vil der være
større fokus på, at der er mere ligevægt imellem bidrag fra alle enheder.
Herunder finder I link til andre relevante oplysninger på vores hjemmeside
https://dagtilbuddenehaarby-glamsbjergområdet.dk
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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, udforskning af naturen og ved at blive udfordret.
 Børnefællesskaber. Leg, dannelse og læring sker i børnefællesskaber, som det
pædagogiske personale sætter rammerne for.
 Pædagogisk læringsmiljø. Et trygt og stimulerende pædagogisk læringsmiljø er
udgangspunktet for arbejdet med børns læring.
 Forældresamarbejde. Et godt forældresamarbejde har fokus på at styrke både barnets
trivsel og barnets læring.
 Børn i udsatte positioner. Alle børn skal udfordres og opleve mestring i lege og aktiviteter.
 Sammenhæng til børnehaveklassen. Sammenhæng handler blandt andet om at
understøtte børns sociale kompetencer, tro på egne evner, nysgerrighed mv.”
”Loven fastsætter, at alle elementer i det fælles pædagogiske grundlag skal være udgangspunkt for
arbejdet med den pædagogiske læreplan og dermed det pædagogiske arbejde med børns læring i
dagtilbud. ”
”Nogle elementer i form af fx børnesynet skal altid være til stede i det pædagogiske læringsmiljø,
mens andre elementer som fx arbejdet med at skabe en god overgang til børnehaveklassen kan
være mere til stede i nogle sammenhænge end andre. ”
Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 14
Assens Kommune - Vision 2030 – med vilje og hjerte
I det følgende præsenteres vision, politikker m.m. fra Assens Kommune, som har betydning for den
pædagogiske læreplan, og for det arbejde der pågår i dagtilbuddene.
Visionen har et afsnit, der hedder: Vores børn og unge lykkes.
”Vores børn og unge er vores fremtid. Vi giver dem de bedste forudsætninger for at leve et godt liv
med et stærkt selvværd. Vi følger børnene fra deres første skridt og hjælper dem på vej til sunde
vaner og et aktivt hverdagsliv med bevægelse, sport og fællesskaber.
Det fortsætter i dagplejen, daginstitutioner og skoler, hvor børn og unge har rammer til at være
kreative, til at lege, lære og danne venskaber og relationer.
Børn og unge udvikler sig både fagligt, personligt og socialt på vejen mod et voksenliv, hvor de
trives og forsørger sig selv. Vores ungdomsuddannelser, lære- og arbejdspladser hjælper til.
Vores skoler, uddannelsessteder, virksomheder og kulturinstitutioner arbejder tæt sammen og
inspirerer vores børn og unge, så de udnytter deres fulde potentiale. Både dem der selv kan og vil,
og dem der skal have ekstra hjælp til at finde netop deres vej.
I 2030 er alle unge i uddannelse eller arbejde.”
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Denne vision forudsætter, at dagtilbud i Assens Kommune tilbyder høj kvalitet, der understøtter alle
børns generelle trivsel, udvikling, læring og dannelse jvf. den nye Dagtilbudslovs formål.
et

Børne- og ungepolitik
” Et godt børneliv - altid et fælles ansvar”
Alle børn har ret til omsorg og anerkendelse.
Alle børn skal kunne træffe gode og sunde valg for sig selv, så de bliver i stand til at mestre livet og
udvikle ansvarlighed for sig selv og fællesskabet.
Alle børn skal som udgangspunkt have adgang til samfundets almene tilbud, hvor de indgår i
fællesskaber, der udfordrer og støtter en udvikling af deres personlige, sociale og faglige
kompetencer og tilgodeser særlige behov.”
Denne politik danner rammen for alle børn – også børn med særlige behov eller i udsatte positioner.
Assens Kommune har lavet en ny Børne- og Ungepolitik i 2020, som er gældende til 2024. I
politikken er der indsat 4 pejlemærker:
Tillid, læring og fællesskaber
Selvværd, krop og natur
Teknologi, dannelse og demokrati
Sammenhæng - lokalt og globalt
Pejlemærkerne udfoldes i politiske målsætninger, der sætter retning for den udvikling, vi vil skabe
som grundlag for børn og unges trivsel, udvikling, læring og dannelse.
Læs mere her:
Assens Kommunes børne- og ungepolitik

Sundhedspolitik
Byrådet ønsker, at Assens Kommune skal være en sund kommune både fysisk og mentalt – og det
gælder både de helt små, unge og ældre. Et af pejlemærkerne i politikken hedder:
En sund start på livet.
Ambition:
”Vi reducerer ulighed og skaber mønsterbrydere, og i de første 1000 dage af et barn liv sættes der
særligt fokus på det vi ved, der fremmer trivsel, udvikling og læring. I Assens Kommune er vi
forpligtet til tydelig forventningsafstemning med især forældre samt andre aktører omkring det
enkelte barn, så vi tager et fælles ansvar for alle børns sundhed”,

Sundhedspolitikken retter sig bl.a. mod forældre og hele 0-6 års området og matcher fint
ambitionerne med fælles pædagogisk grundlag og læreplaner i den nye Dagtilbudslov. Vi ved, at en
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sund start på livet har en livsvarig positiv betydning, og særligt de første 1000 dage af et barns liv
har stor betydning for resten af barnets opvækst.
Læs mere under læreplanstemaet: Krop, sanser og bevægelse
Find politikken her: Assens Kommunes sundhedspolitik

Assens Modellen
En tidligere indsats for børn og unge, som bygger på en helhedsorienteret tværfaglig indsats på
baggrund af tidlig opsporing.
Vision: Alle børn og unge får mulighed for at leve et normalt, trygt og meningsfuldt hverdagsliv –
med tilknytning til deres familie, netværk og nærmiljø og med skolegang, uddannelse og et givende
fritidsliv. Vi inddrager og aktiverer systematisk familie og netværk og udvikler et endnu tættere
samarbejde mellem almenområdet og ressourceområderne.

9

Børnesyn, Dannelse og Børneperspektiv,
Leg, Læring og Børnefællesskaber
Først forholder vi os til de fem elementer:
 Børnesyn
 Dannelse og Børneperspektiv
 Leg
 Læring
 Børnefællesskaber.
Elementerne beskrives samlet eller hver for sig.
De øvrige elementer i det pædagogiske grundlag skal ifølge loven fremgå særskilt af den
pædagogiske læreplan. Disse elementer behandles lidt senere.
Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 15
Her beskriver vi, hvordan disse fem centrale elementer fra det fælles pædagogiske grundlag
kommer til udtryk hos os og bliver omsat i vores hverdag sammen med børnene.
Følgende er et eksempel fra en almindelig hverdag i et af vores børnehuse og beskriver det
pædagogiske arbejde omkring spisning og garderobesituationen:
Børnene sidder fordelt ved borde på stuen, hvor alle har en fast plads og sidder sammen med de
samme børn og den samme voksen hver dag. De venter på, at alle er klar ved bordet inden de går i
gang med maden. Et barn fortæller at han har gulerødder med. Pædagogen spørger ind til, hvad
han ellers har med i madpakken af grøntsager. Et andet barn ved bordet holder et stykke agurk
frem og pædagogen vender opmærksomheden på det barn og byder barnet ind i dialogen omkring
grøntsager. Pædagogen sørger for at alle børn er med i snakken og at alle på skift kommer til orde.
En dreng har brug for at pædagogen lægger sin hånd over på hans hånd, for at kunne holde ud at
vente på at det bliver hans tur til at fortælle, hvilke grøntsager der er i hans madpakke.
Spisegruppen justeres løbende igennem pædagogisk refleksion og evaluering i forhold til relationer
og behov.


Børnesyn, dannelse og børneperspektiv kan ses i ovennævnte eksempel, da børnene
oplever at have værdi i sig selv, at de bliver hørt og taget alvorligt i dialogen.

Nogle børn er hurtige til at få spist og den første gruppe er klar til at komme i garderoben. Det er en
gruppe af drenge, som ikke hurtigt nok kan komme på legepladsen og bare glæder sig til at komme
ned på cykelbanen, hvor de i går legede en god leg. De har før de spiste lavet kørekort med
pædagogen, som de skal bruge i deres videre leg.


Leg og børnefællesskaber kan ses ved at børnene oplever deres leg som værdifuld og at
voksne er med til at sætte rammen for legen.

Der arbejdes bevidst med positionering på stuen og derfor går den ene voksen i garderoben
sammen med børnene og er til rådighed, hvis der lige skal bruges en støttende hånd til lynlåsen i
flyverdragten. Gruppen kommer hurtigt i tøjet og ud på legepladsen.
Derefter bliver der plads til de næste, som har spist færdig og som er klar til at prøve kræfter med
påklædningen. En har brug for en støttende hånd til selv at nå op til krogen, hvor flyverdragten
hænger og til at få lagt flyverdragten så den er til at komme ned i. En anden må vente tålmodigt på
at pædagogen bliver færdig med at hjælpe et andet barn, så han selv kan få hjælp. Han kommer til
at skubbe lidt til et andet barn i garderoben. Det er svært at vente, men pædagogen støtter og
spejler ham ved at sige ”jeg tror måske du synes, det er lidt svært at vente på, at jeg kan hjælpe dig
med tøjet – jeg skal nok hjælpe dig lige om lidt”.
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Her ses, at børnene får mod på - via guidning - at opnå færdigheder i forhold til
selvhjulpenhed i garderoben.

Et tredje barn har fået det hele på og mangler kun den ene handske. Den voksne guider barnet til at
spørge om hendes ven, som sidder ved siden af og venter på hende, kan hjælpe hende med
handsken. De får handsken på og går glade ud på legepladsen sammen.
Et barn kravler op på den voksnes skød og får et kram og en lille snak om, hvad hun mon skal lave
når hun kommer ud. Den voksne ved, at det kan være lidt svært at komme i gang med at lege med
de andre og hjælper derfor med at få inviteret en anden pige til en leg i sandkassen. Den voksne
lover at komme ud med vand til mudderleg, så pigerne kan fortsætte deres køkkenleg fra tidligere
på dagen. Den voksne følger med børnene ud på legepladsen og bliver ved pigerne, så de oplever
støtte og nærvær fra den voksne til at få legen i gang og vedholde fokus. Ligeledes får de hjælp til
at invitere et par andre børn med i legefællesskabet, da de ikke er en del af et andet fællesskab på
legepladsen. På den måde oplever pigerne at det er trygt at fordybe sig i legen, fordi den voksne
har tøj på og er klar til at hjælpe, støtte eller inspirere, hvis legen går i stå. Samtidig får de øje for
nye relationer og legen kan udvikle sig.


I ovenstående opleves blandt andet børnesyn, børneperspektiv og leg. Det ses bl.a., ved
den voksnes tilgang til barnet, hvor den voksne understøtter barnet og følger barnets spor
og hjælper med at rammesætte og udvikle legen.

Et par børn på stuen hjælper den sidste voksne på stuen med at få ryddet op efter maden, får tørret
bordene af og fejet gulvet.
Til sidst går de sammen i garderoben, nu er der tid og ro til at de sidste par børn, som har brug for
guidning og støtte, til at komme i tøjet.


Her ses eksempel på dannelse, læring og børnefælleskab. Ved at inddrage børnene i
praktiske opgaver føler de sig værdigfulde i fælleskabet. Når vi arbejder omkring det fælles
tredje, styrker vi den sociale udvikling og børnefælleskabet.

Når vi tilrettelægger vores pædagogiske praksis med fokus på betydningen af gentagelsen i
hverdagsrutiner, planlagte voksen initierede aktiviteter og børneinitierede aktiviteter og lege, så
gøres det med udgangspunkt i, hvad børnegruppen eller det enkelte barn er optaget af på det givne
tidspunkt.
Vi er opmærksomme på at børneperspektivet forstås på flere måder og er bevidste om, at der både
er et udefra perspektiv, et tilstræbt indefra perspektiv og barnets egne perspektiver, oplevelser og
ønsker.
Hvordan lykkes vi med at anvende legen som et potentiale i forhold til børnenes udvikling og
læring?
Vi er opmærksomme på den betydning legen har for barnets udvikling og læring. Vi er
opmærksomme på at skabe rammerne for den gode leg. Der skal være tilstrækkelig tid til legen, og
særligt den leg børnene selv sætter i gang.
Derudover så arbejder vi bevidst med den voksnes rolle i forbindelse med legen. At vi indtager
forskellige roller i forhold til at støtte legen – både igennem deltagelse og involvering. Det kan være
medarbejderen der tager rollen som den der sørger for at skaffe de nødvendige rekvisitter og på
den måde understøtter børnenes leg. Det kan for eksempel være at sørge for at skaffe kaffekopper,
så børnene kan invitere hinanden til kaffe, hælde op osv.
Andre gange er den voksne legeleder og er aktiv deltager i legen. Derved kan legens indhold
påvirkes direkte.
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Vi arbejder løbende med at justere og ændre vores legemiljøer, både ude og inde, så de
understøtter det som børnene er optaget af og så de kan være med til at understøtte legen bedst
muligt.

Pædagogisk læringsmiljø
”Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan det enkelte
dagtilbud hele dagen igennem 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.”
Her beskriver vi, hvordan vi hele dagen skaber et pædagogisk læringsmiljø, der giver alle børn
mulighed for at trives, lære, udvikle sig og dannes.
Hverdagens læringsmiljøer er en daglig genkendelig struktur, som alle børn har glæde af på hver
deres alderstrin. Der er overordnet fokus på:
I alderen 0-3 år har vi særligt fokus på det enkelte barns udvikling, trivsel og sammenhæng mellem
vuggestue/dagpleje og børnehave.
I alderen 3-5 år har vi særligt fokus på børnefælleskaber og socialisering.
I alderen 5-6 år har vi særligt fokus på dannelse, selvhjulpenhed, sociale relationer og den gode
overgang/sammenhæng til den kommende skolestart.
Hverdagens struktur er sammensat af forskellige elementer som opdeles således:
- Hverdagens rutiner
- Vokseninitierede aktiviteter
- Børnenes egen leg og børnekultur
Hverdagsrutiner:
Vores rutiner er lagt ind i en fast struktur, som er vigtig for vores børnehus/børnehave ift.
forudsigelighed og vores arbejdsgange. Der er balance mellem åbningstid, børnenes fremmøde og
antallet af medarbejdere.
Rutinerne er dynamiske, forstået på den måde, at vi konstant har fokus på det enkelte barns
perspektiv og gruppens trivsel som helhed. Det giver os mulighed for at justere.
Morgenstunden:
Om morgenen når børnene møder ind foregår det i et stille og roligt miljø, hvor der er tid til at sige
ordentligt godmorgen til forældre og børn. Når vi servere morgenmad skaber vi rammerne der
opfordrer til småsnak og hygge omkring bordet. Vi prioriterer at der om morgenen tilbydes
læringsmiljøer med fordybelse og ro, samt at der er plads til børnenes egne legeinitiativer.
Formiddagen:
Der spises formiddagsmad på baserne/stuerne. Under måltidet taler vi om dagens aktiviteter, for at
skabe forudsigelighed og for at rammesætte dagen for børnene.
Derudover snakker vi fx om årstider, det daglige vejr, temaer og alt andet som rører sig i det enkelte
barn.
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Derefter arbejdes der ofte i grupper. Arbejdet i grupperne tager udgangspunkt i årshjulet, som bliver
udarbejdet først på året og grupperne bliver sammensat med børnefællesskabet i fokus, ud fra
temaer eller særlig indsats. Grupperne er inddelt i farver eller på anden vis, sådan at børnene hele
tiden ved, i hvilken gruppe de hører til.
Derudover er der den frie leg. Den frie leg sættes i gang på børnenes initiativer uden
voksenindblanding. De voksne, som sætter legemiljøet/rammen med udgangspunkt i enten
konkrete ønsker fra børnene eller der bliver sat en ramme med udgangspunkt i et konkret behov.
Der er variation i de tilbud, som findes tilgængelige.
Enkelte dage om ugen er der særlige fællesskaber, hvor børn som har behovet for en særlig indsats
sprogligt, motorisk eller socialt, er i grupper.
Eksempler på legemiljøer kan være: dukkekrog, bilbane, motorikrum, plads til leg med klodser.
Voksnes opmærksomhed på, at skabe fordybelsesrummet når børnene bliver optaget af f.eks.
larver, bænkebidere, fugle mm.
Frokost:
Når vi skal spise frokost samles alle børn. Der skal ryddes op og dækkes bord. Vi tager
udgangspunkt i rutiner og de naturlige læringsmiljøer, som opstår når det praktiske arbejde skal
gøres, som at dække borde, dele madkasser ud, tørre borde af mm.
På baser/stuer holdes der som udgangspunkt samling, det er her kompetencerne bl.a. ”mod til at
stå frem”, venten på tur og opmærksomhed, når andre taler og har noget på hjertet, styrkes.
Ved spisebordet har børnene faste pladser, som har udgangspunkt i f.eks. relationer, sproglig
udvikling, tæt kontakt til en voksen el. hvad der nu er på spil for det enkelte barn. Bordplanerne får
hele tiden opmærksomhed og ændres efter behov.
Efter frokost går alle på legepladsen. For at styrke selvværd og selvtillid har vi fokus på det, at være
selvhjulpen. Derfor er tiden i garderoben prioriteret så alle børn på deres niveau, bliver støttet i at
komme på toilettet, vaske hænder, blive skiftet, komme i tøjet, mm.
Vi arbejder på at øge trivslen på legepladsen ved indretning af læringsmiljøer og tilrettelæggelse af
strukturerede lege til de, som har behov.
Inden vi spiser eftermiddagsmad ryddes der op. Derefter bliver der afhentet børn løbende og her
prioriteres en snak med forældre om hvordan dagen har været for det enkelte barn.
Det er her relationen til forældre primært dannes og forældresamarbejdet styrkes.
På det tidspunkt er der fri leg, som for øjeblikket pga. Corona, oftest foregår udendørs. I denne tid
prioriteres udelivet højt.
Inden lukketid går vi sammen, alle baser/stuer på tværs undtaget vuggestuen, inden vi lukker.

Her beskriver vi kort undersøgelser, evaluering og læring i forhold til læringsmiljøet i rutiner i
hverdagen.
Vi bruger aktivt de daglige rutiner, som læringsmiljøer. Hele tiden med udgangspunkt i den aktuelle
børnegruppe og deres udviklingsniveau. Hvis det for eksempel er vigtigt for et barn at blive mere
selvhjulpen ift. at tage tøj på, så bliver tiden i garderoben prioriteret, og målet bliver selvhjulpenhed
fremfor at skulle hurtigt ud at lege. Det kræver at den voksne formår at skabe et hyggeligt og
spændende miljø i garderoben, som tilgodeser alle børn på hver deres udviklingstrin. At der er tid
og ro til at øve sig. Det samme gør sig gældende i fx spise-, skifte- og puttesituationer. Rutiner er
bundet op på børnenes fysiske behov. Fx spiserutinen, hvor børnene hjælper til med at dække
bord, tager ansvar for den fælles rutine, genkendeligheden i faste pladser og måske fast farve
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tallerken. Det gør børnene trygge, så de kan koncentrere sig om at spise og den sprogudviklende
dialog, der skabes omkring måltidet.
Dagplejen – Spisesituation i legestuen.
Formål: Vi vil gerne afprøve at opdele børnene i legestuen i aldersgrupper, når vi spiser.
Hvorfor? For at målrette fællesskabet omkring de enkelte borde, ud fra et mere alderssvarende
perspektiv. For at kunne frigive en voksen til praktiske opgaver og flyverfunktion omkring måltidet,
så de andre 5 kan koncentrere sig om at være nærværende med børnene.
Hvordan? 1 dagplejer har ansvaret for de praktiske opgaver omkring måltidet. Samme dagplejer er
også ekstra voksen ved det bord, der har mest brug for det.
3 dagplejere har ansvaret for stemningen og fællesskabet omkring bordet med de yngste børn.
2 dagplejere har ansvaret for stemningen og fællesskabet omkring bordet med de ældste børn.
Tiltag: Praktiske dagplejer (som har mad med) sørger for at gøre klar til måltidet sammen med
nogle børn, mens de andre fortsat er nærværende med resten af børnegruppen og sørger for
overgangen fra aktivitet/fordybelse til spisesituation.
Ved de yngste børns bord, sørger dagplejeren for at hjælpe de små, der er ved at lære at spise
selv. Opmuntrer og støtter tilpas. Her er der særlig opmærksomhed på øjenkontakt, mimik og
turtagning.
Ved de ældste børns bord er der særlig fokus på sprogstimulering, turtagning hvor dialogen bliver
udvidet samt betydningen af at være i et fællesskab, hvor alle bidrager.
Praktiske dagplejer har overblikket og sørger for praktisk hjælp, hvor det er nødvendigt. Hente
klude, tørre op, hente mere mad/mælk, hjælpe et barn osv., så de andre to kan være nærværende.
Tegn: Vi vil gerne opnå at der er god stemning omkring måltiderne og at dagplejerne oplever at de
har tid til nærvær og fokus på læring og fællesskab ved bordene.
Evaluering: Det blev prøvet af 3-4 gange, inden Corona gjorde, at vi delte gruppen i to.
Vi oplevede at vi, som voksne, var mere afslappede. Det var rart at kunne koncentrere sig om
børnene og vide, at der var en kollega der havde overblikket over hvad der manglede eller om der
skulle tørres op.
Nogle af de yngste børn, blev kede af at deres trygge voksne sad ved et andet bord. Vi skulle have
fokus på relationen mellem de børn og de andre dagplejere i gruppen. De yngste fik bedre hjælp, da
vi ikke var optagede af dialog med de større børn. Vi kunne lettere støtte op omkring at spise selv,
uden at skulle tænke på rengøringen bagefter. Der var bare mere overskud.
Vi oplevede hvordan at de ældste børn blev mere deltagende i dialogen omkring bordet. At alle
børn blev budt ind i samtalen og at der nu var tid til at udvide den. Det fungerede rigtigt godt.

Her beskriver vi kort om undersøgelser, evaluering og læring i forhold til læringsmiljøet i de vokseninitierede aktiviteter.
Når der skal arbejdes med børnefællesskabet og sikres at alle børn har lige deltagelsesmuligheder.
Den voksne starter fx en leg op med et barn, som er uden for fællesskabet. De andre børn bliver
interesserede og vil gerne deltage sammen med barnet og den voksne styrer legen, så det bliver en
god oplevelse for alle at være i fællesskabet. Den voksne kan også skabe et rum for læring ved at
tage en sprogkuffert frem og skabe dialoger med børnene om tingene i kufferten. I forhold til
regulering af arousal, både høj og lav, er en vokseninitieret aktivitet også en måde at sikre barnets
trivsel og bevidsthed om følelser og egen krop. Dette gør den voksne ved at skabe rolige aktiviteter
til nedregulering og vilde aktiviteter til opregulering.

14

Uglebo - Legefællesskaber
Formål: at få samling til at fungere.
Vi vil gerne lave nogle vokseninitierede aktiviteter med en mindre gruppe børn på stuen, der har
svært ved at indgå i legefællesskaber. Det skal være en samling, hvor den voksne går forrest som
”karavanefører” og viser vejen for børnene i forskellige strukturerede legefællesskaber.
Hvorfor? For at skabe mere ro og forudsigelighed for børnene og derved frigive mere overskud hos
det enkelte barn, så det bedre kan være i legens, på mange måder, uforudsigelige kaos. Når den
voksne helt tydeligt påtager sig ansvaret, frigøres barnet fra at skulle forholde sig til, hvad næste
skridt skal være.
Hvordan? Gennem en tydelig struktur er det vores mål, at kunne møde det enkelte barn i gruppen
gennem aktiviteter og lege med en tilpas udfordring. De voksne vil se og have fokus på positiv
adfærd samt påtage sig ansvaret for en god stemning i samlingen.
Tiltag: Udarbejde et legekatalog med forskellige lege og aktiviteter med henblik på at styrke
børnenes følelsesmæssige udvikling og med fokus på de sociale relationer mellem børnene. Mange
af legene er gamle kendte lege og sanglege. Fælles for de fleste lege er, at de har en tydelig
struktur, der støtter genkendelighed og forudsigelighed. Samlingens struktur skal være ens fra gang
til gang med den samme start, lege/aktiviteter og den samme afslutning. En voksen på stuen holder
samling med seks børn, to gange om ugen. Det løber over 6 gange - tirsdag og torsdag formiddag.
Eksempler fra legekataloget:
Faldskærm, Kongens Efterfølger fx med følelser, højtlæsning/eventyrfortælling, Pizza-massage og
Mindfulness øvelser.
Tegn: Vi vil gerne opnå, at flere af disse børn føler sig trygge i samlingen og derved deltager
sammen med de andre. Vi vil også gerne opnå, at det bliver nemmere for et par af børnene at vente
på tur, når gruppen er mindre og at flere tør sige noget imens andre kigger på. Vi håber også at få
skabt nogle nye legerelationer i den lille gruppe.
Evaluering:
Børneperspektiv: Vi oplevede at børnene den første gang var meget nysgerrige og følte sig som
særligt udvalgte, der var stort engagement til de nye lege fra flere af børnene. Især leg med
faldskærmen var et stort hit.
Eks. Den spraglede faldskærm ligger i en ”bakke” på gulvet. Alle børnene har gemt sig inde under
den. De fniser og er spændte. Den voksne synger ”inde i de mørke hule, pusler det en lille smule.
Ved du hvad jeg tror, det er børnene, der bor. Inde i hulen” (løfter faldskærmen) ”BØØØØØØHH!”
Hvin og jubel bryder ud og legen kan starte forfra igen.
Det kunne stadig være svært for nogle af børnene at vente på tur og ikke at skulle bestemme, men
med fælles fokus i den lille gruppe på, at ingen skal være kede af det og at det er okay at se på fra
sidelinjen, så fik vi skabt et miljø hvor trivslen og omsorgen for hinanden var i fokus.
Eks. En dreng, der har svært ved at vente på tur vil hele tiden have bolden som vi legede med på
faldskærmen, selvom det ikke er hans tur lige nu, da han har prøvet. Han tager alligevel bolden og
den dreng hvis tur det er bliver ked af det og løber væk. Den voksne stopper legen og siger højt
”hov der blev han ked af det, hvordan kan vi gøre ham glad igen?” et af de andre børn siger til
drengen, der kom til at tage bolden ”du kan gøre ham glad igen, bare giv ham bolden”. ”Okay” siger
han så og går hen og giver bolden til sin kammerat og legen kan fortsætte til glæde for alle. Den
voksne roser hans omsorg over for den anden dreng og holder fokus på det positive i relationen.
Børnene fortæller de andre børn på stuen, hvad vi laver til samlingen nogle af legene/sangene kan
ses i børnenes egen leg bagefter.
Vi oplevede i perioden en større relationel sammenkobling mellem disse børn, de udviste en større
omsorg over for hinanden og havde færre konflikter.
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Alle seks børn –også dem der normalt har svært ved at snakke foran de andre - blev rigtig gode til
at slutte af med at fortælle, hvad de syntes havde været godt den pågældende gang med hjælp fra
humørbolde.

Her beskriver vi kort om undersøgelser, evaluering og læring i forhold til læringsmiljøet vedrørende
børnenes egen leg og børnekulturen.
Prøvehandling under udarbejdelse
Vi understøtter børnenes initiativer ved at understøtte med rekvisitter til legen; det kan f.eks. være
flag til sørøverlegen, varer til købsmandslegen, lygter til udendørslegen om morgenen i den mørke
tid, kaffestel til dukkekrogen osv.
Det kan være bøger og sange, som rammer ned til det som børnene er optaget af lige nu og her.
Vi har fokus på hvad der optager børnene både lige her og nu og på sigt.
Det er vigtigt at skabe rum til at kunne tale med børnene om deres oplevelse af hverdagen. Det gør
vi ved samling eller omkring måltidet.
Vi skal have ”indviet” vores Børn og Unge Politik.
Vi snakker om det til formiddagsmaden og børnene ser forsiden af hæftet og bliver optaget af
billederne på forsiden.
Vi fortæller, at den her bog handler om at de voksne skal sørge for at det er sjovt at gå i børnehave.
Noget tid efter siger dreng (4 år): ”Det er de voksne som skal sørge for, at det er sjovt at gå i
børnehave, det har I selv sagt”.
Den voksne: ”Er det sjovt?” Barnet svarer: ”Ja” 

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
Vi arbejder hele tiden med at udvikle samarbejdet mellem forældre og
dagtilbuddet om børns udvikling og læring. Efterhånden som vi arbejder med dette i praksis,
indsætter vi herunder beskrivelser og/eller praksisfortællinger, der viser, hvordan samarbejdet
mellem forældrene og dagtilbuddet er med til at sikre trivsel, læring, udvikling og dannelse for
børnene.

Hvordan samarbejder vi med forældrene om barnets og børnegruppens trivsel og læring?
Samarbejdet med forældrene sker via flere forskellige platforme fx Aula, forældremøder,
forældresamtaler, i hente- og bringe situationer og ved sociale arrangementer.
Forældremøde:
På et forældremøde i Børnehaven Uglebo blev forældrene introduceret for det kommende årshjul.
På den måde har forældrene fået et større indblik i, hvad vi har planlagt at lave sammen med
børnene og hvorfor/hvad vi har valgt at have fokus på fx selvhjulpenhed og sociale relationer.
Det har givet større forståelse fra forældrenes side, når vi senere er kommet med en venlig
reminder om at huske at åbne ostehaps mm. hjemmefra, så børnene selv kan mestre at klare
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madpakken eller gøre overtøjet i garderoben tilgængelig så det er lettere for børnene selv at komme
i tøjet.
Aula:
På Aula laver vi løbende opslag, der fortæller om og viser hvad vi laver med børnene og hvad vi har
fokus på.
I forbindelse med at vi i en periode arbejder med farver sammen med børnene skriver vi ud på Aula,
at forældrene kan hjælpe derhjemme ved at have samme fokus fx ved at snakke om og benævne
farverne når de tager tøj på, handler ind, kører bil osv.
Forældresamtaler:
Det er vigtigt for os, at forældrene oplever en ligeværdig relation til medarbejderne, der bygger på
tillid og at deres unikke viden om barnet ses om en ressource for os.
Eks:
 Vi afholder den første samtale med forældrene ca. 3 måneder efter opstart i institutionen.
 Anden samtale inden skolestart
 Og selvfølgelig samtaler med forældrene, når der er behov for det.
Hente- og bringe situationer:
Den daglige dialog med forældrene har under Corona været udfordret ved, at forældrene har haft
begrænset adgang i huset. Samtalerne er ofte også kortere da andre forældre venter på at komme
ind.
Vi oplever at en fælles nysgerrighed på barnets perspektiv, styrker forældresamarbejdet på flere
måder, da vi i fællesskab får øjnene op for hvad barnet ser og oplever.
I praksis gør vi meget ud af, at spørge ind til om forældrene oplever den samme adfærd hos barnet
derhjemme som vi oplever i børnehaven. Samtidig er vi nysgerrige på årsagen bag adfærden. Vi
tager altid afsæt i vores faglighed og erfaring og giver forældrene indblik heri. På den måde gør vi
deres barns trivsel, læring og udvikling til et fælles mål.
Den gode historie
Vi arbejder med at fortælle den gode historie, den hvor tingene lykkedes, når barnet står ved siden
af og lytter med. Det betyder, at det er alt det gode der kommer i fokus og barnet dermed bliver
inspireret til at gøre mere af dette. Samtalen med forældrene omkring det der udfordrer barnet,
tager vi med forældrene et andet sted væk fra barnet eller på et andet tidspunkt.
Sociale arrangementer
Vi har i løbet af året forskellige arrangementer i Børnehaven Uglebo som forældrene er inviteret til
at deltage i fx julebage dag, forældrekaffe, lysfest, fastelavn, bedsteforældredag, afslutning for
skolebørnene osv.

Hvordan involverer vi konkret forældrene i børnenes udviklings- og læringsbehov?
I både Børnehaven Uglebo og Børnehuset Haarby arbejder vi bevidst med at inddrage forældrene i
vores læringsmål. Vi fortæller løbende hvad vi arbejder med, hvorfor og vi opfordrer forældrene til fx
at have samme fokus derhjemme.
I Børnehaven Uglebo foregår det ofte via Aula, dvs. at når vi har lavet en aktivitet med børnene, så
fortæller vi her om hvad vi har lavet, hvorfor, hvad der har været i fokus og hvilke
læringsmuligheder, der er i aktiviteten.
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I Børnehuset Haarby har vi et projekt hvor de limer genbrugsmaterialer sammen med limpistol.
Sammen med billederne af projektet sætter de ord på hvilke processer de har været igennem
undervejs fx ”vi har lavet det her fordi børnene herved får øvet deres tredimensionelle forståelse, får
øvet sig i at vente på limpistolen og øvet sig i at passe på hinanden og sig selv, når den er varm”.
I Børnehaven Uglebo er vi begyndt at arbejde mere struktureret med at inddele børnene i mindre
grupper. Vi synliggør de nye grupper for forældrene og børnene og fortæller om vores overvejelser
herfor. ”Vi har lavet disse nye grupper fordi, det giver os mulighed for at styrke relationen mellem
børnene i gruppen. Det giver medarbejderne større mulighed for at arbejde mere specifikt med fx
sprog eller motorik alt efter gruppens sammensætning og behov.”
I Børnehaven Uglebo har vi lavet en aktivitet for gruppen ”Perleuglerne”: lege-ler lavet med
kartoffelmel. Det er et nyt materiale de ikke har leget med før og er en stor succes. Vi skriver ud til
forældrene, at vi har leget med lege-ler fordi det styrker børnenes taktile sans og det beroliger deres
nervesystem når de sidder og modellere med dette kolde, glatte og formbare materiale. Og så
styrker det fællesskabsfølelsen blandt børnene fordi alle er med. Samtidig fik de opskriften og vi
opfordrede til at de kunne prøve at lave det derhjemme i efterårsferien.
Selvhjulpenhed i garderoben. Et emne vi både har haft oppe på vores forældremøde og som vi
også løbende snakker med forældrene om. Her opfordrer vi forældrene til at øve, hvordan de tager
overtøjet af og på derhjemme. Vi fortæller, hvor vigtigt det er for børnene at de selv kan og derved
får en succesfølelse og ikke altid skal vente på at en voksen har tid til at hjælpe. Samtidig gør vi
opmærksom på, at det gør det hele meget lettere for deres barn, hvis overtøjet er tilgængeligt og
vender rigtigt. Forældrene får dermed også et medansvar.
I Dagplejen har forældresamarbejdet den ekstra dimension, at der kun er den ene medarbejder, at
skulle samarbejde med. Derfor italesætter vi altid overfor nye forældre, hvor særligt vigtigt, et åbent
og tillidsbaseret samarbejde er. Det vil som oftest være en styrke, at have en tæt relation. Den
samme medarbejder følger barnet hele dagen, og ser alle de små nuancer i barnets udvikling og
trivsel, som bliver givet videre til forældrene. Det modsatte sker også fra hjemmet og til dagplejeren,
og gør et sammenhængende fælles fokus til en naturlig tilgang til samarbejdet omkring barnet.
I Vuggestuen har vi et tæt forældresamarbejde, som er fokuseret på barnets udvikling og trivsel. De
små ting kan have stor betydning for det helt lille barn, som ikke selv kan sætte ord på følelser og
oplevelser. Derfor gør vi for eksempel meget for at få taget billeder af de oplevelser barnet har haft i
dagens løb. Hvis vi har været på tur, tager vi billeder af det vi har oplevet. Ofte sætter vi også lidt
ord på til forældrene, så de har mulighed for at snakke med deres barn omkring det, som de har
oplevet. Billederne er med til at skabe en fælles forståelsesramme imellem barn og forældre.

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
Vi arbejder hele tiden med at udvikle vores pædagogiske praksis med børn
i udsatte positioner. Efterhånden som vi arbejder med dette i praksis,
indsætter vi herunder beskrivelser og/eller praksisfortællinger der viser, hvordan vi skaber et
pædagogisk læringsmiljø, der giver alle børn lige muligheder for at deltage i hverdagens
fællesskaber.
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Hvordan skaber vi et pædagogisk læringsmiljø, der tager højde for og involverer børn i udsatte
positioner, så børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse fremmes?
I planlægningen af de pædagogiske læringsmiljøer er det altid den voksnes ansvar, at børnene ikke
bliver sat i udsatte positioner og er ansvarlige for relationen til barnet.
Det stiller krav til at:








Vores læringsmiljøer tager udgangspunkt i børnenes niveau så alle har mulighed for, at
bidrage og udvikle sig i fælleskabet. Fordi det giver gode oplevelser for børnene når de
lykkes, og disse oplevelser er vigtige brikker for netop disse børn i deres videre udvikling og
dannelse.
Børnenes placeringer i læringsrummene ikke kun sker tilfældigt, hvem sidder hvor og
hvorfor? Fordi kvaliteten i interaktionen mellem børnene og medarbejderen er særligt
betydningsfuld for børn i udsatte positioner.
Medarbejderen tager en beslutning om, hvem der er i gruppe med hvem, så ingen bliver
ladt tilbage i en udsat position. Medarbejderne har altid gennemtænkt de grupper børnene
er en del af. Fordi så det er muligt at styrke venskaber eller netop give børnene adgang til
nye relationer
Det altid er de voksnes ansvar, at hjælpe børnene tilbage eller i gang med at få skabt
kontakt til fælleskabet. Fordi det er vigtigt, at børn i udsatte positioner ikke lades alene når
noget bliver svært, det vil kun bidrage til og forstærke de børns mistillid til voksne.
Den voksne hele tiden tilpasser og justerer, tager styringen om nødvendigt, så
læringsmiljøerne bliver trygge og derved giver børn i udsatte positioner de bedste
muligheder for, at bidrage og involvere sig. Fordi det er af afgørende betydning, at børnene
bliver mødt med forudsigelighed, positive forventninger og krav så de opnår følelsen af
mestring i eget liv.

I Børnehuset Haarby og Børnehaven Uglebo benytter vi os af legegrupper for at styrke de børn der
ofte kommer i udsatte positioner. Ud fra principperne i Theraplay og med viden om den
neuronaffektive udviklingspsykologi, tilrettelægges legegrupper (Sunshine Circle eller NUSSA), hvor
det er til hensigt at forstærke børnenes følelsesmæssige trivsel og sociale færdigheder.
I Assens Kommune er der igennem en årrække arbejdet med - og udviklet Assens Modellen,
Forposter m.m.
Hvordan oplever vi, at dette arbejde understøtter børn og familier og vores pædagogiske arbejde i
hverdagen?
For os har Assens Modellen blandt andet betydet, at:





To gange om året har medarbejderne en systematisk gennemgang af alle børn i huset, hvor
børnenes trivsel gennemgås og hvor der udarbejdes indsatser for at understøtte den tidlige
indsats.
Medarbejderen har en lettere adgang til sparring med faggrupper fra PPR via telefonisk
kontakt.
Alle familier tilbydes flere samtaler i løbet af børnenes tid hos os for, at styrke kontakten til
familierne, med særligt fokus på familier i udsatte positioner.
Forpost en gang om måneden i hvert børnehus, for børn og familier der har behov for råd og
vejledning. Medarbejderen bruger ligeledes Forposten til kollegial sparring med henblik på,
at styrke fagligheden men også for, at bibeholde vores ambitioner for børnenes videre læring
og udvikling.
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Den tidlige indsats kan igangsættes via en Dialogbaseret underretning, som afholdes i
Børnehuset Haarby/Børnehaven Uglebo med fokus på, at tilføre hjælp til barnet eller/og
familien.
Vi kan deltage i familie rådslagning og beskrive barnets hverdag i institutionen.

Hvordan er den forebyggende effekt?
Vi oplever, at den systematiske gennemgang, den tidlige opsporing er med til, at tydeligøre
børnenes trivsel eller mangel på samme. Derved kan problematikken italesættes over for familien
og en handleplan igangsættes. De relevante sparringsparter kontaktes, og der kan aftales hvor og
hvordan der sættes ind.
Den dialogbaserede underretning kan understøtte det videre samarbejde mellem os og familierne,
da der sammen med forældrene lægges en plan fremadrettet som alle kender til.
Vi har dog oplevet, at det videre familie arbejde eller eventuelle terapiforløb i fx familiehusene har
været svære eller umulige, at få igangsat.
Mange familier har besøgt Forposten og tilbagemeldingerne har været positive. Vi oplever, at de
tider der er til rådighed bliver brugt igennem året.

Sammenhængende børneliv
”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
I Assens Kommune er der fokus på både børns overgang fra
Dagpleje/Vuggestue til børnehave og til skolen. Målet er at skabe sammenhæng i pædagogik og
læring, så børnene kan føle sig kompetente og hurtigt opleve sig som en del af det nye fællesskab
også ved overgange.
Sammenhæng fra Dagpleje og Vuggestuer til Børnehave
I Dagplejen/Vuggestuen er der i de sidste måneder inden børnehavestart, særligt fokus på barnets
sprog og selvhjulpenhed - mestring af eget liv, samt dannelsen i at være en del af et demokratisk
fællesskab. I Dagplejen/Vuggestuen arbejder vi målrettet med at gøre børnene selvhjulpne, med
respekt for det enkelte barns udviklingsniveau. Det fysiske pædagogiske læringsmiljø kan meget vel
være garderoben i en periode, eller hygge omkring at gøre barnet klar til at slippe bleen. En stor del
af læringsmiljøet er omkring at være i et fællesskab, vente på tur, dele legetøj med en ven og
opleve hvor glad han/hun bliver, og hvor dejligt det er at have en fælles opmærksomhed.
De voksne er generelt meget optaget af, at barnet skal gå fra det lille nære miljø, til det større
fællesskab og hvordan barnet kan rustes til det skifte.
Overgang til Børnehaven fra Dagplejen.
I Dagplejen er det en naturlig del af hverdagen, at besøge børnehaverne, når vi ikke har Corona
restriktioner. Legestuerne er en del af de kommunale børnehuse, så børnene får stiftet kendskab til
børnehavelivet igennem deres dagplejetid. Forældrene bliver opfordret til at gå på besøg med
barnet, samt benytte udearealerne i fritiden i Børnehaven Uglebo, så barnet bliver tryg ved de
fysiske rammer. I samarbejde med forældrene, laver vi et overgangsskema til børnehaven som
beskriver barnets kompetencer og udviklingsmål.
Hvis barnet har en særlig indsats i Dagplejen, vil der altid blive etableret et overleveringsmøde med
børnehaven og forældrene for at sikre en sammenhæng i, at indsatsen fortsætter i børnehaven.
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Overgang til Børnehaven fra Vuggestuen.
Da vuggestuen er en del af et integreret børnehus, er der løbende et tæt samarbejde med
børnehave gennem hele barnets tid i vuggestuen. Børnene deltager afhængig af deres alder og
udviklingstrin i diverse aktiviteter i børnehaven. I den sidste tid inden barnet begynder i børnehaven
sættes der ekstra fokus på at barnet deltager i børnehavelivet sammen med en voksen fra
vuggestuen.
I starten er det for de fleste børn nok at kigge rundt, være med på legepladsen og basen. Langsomt
får de dannet relation til de voksne, som er i børnehaven og får begyndende legerelationer med de
andre børnehavebørn. De har også dage, hvor de får smurt en madpakke i køkkenet, som de spiser
sammen med de andre børnehavebørn. På den måde vænner de sig langsomt til hvad det vil sige
at gå i børnehave, bliver bekendt med de nye rammer og rutiner - og bliver klar til skiftet fra
vuggestuen.

Sammenhæng til børnehaveklassen
I Børnehuset Haarby/Børnehaven Uglebo samler vi de ældste børn det sidste år af deres
børnehave tid på Ahornbasen/Springbrættet. Dvs. at, fra august til juli indgår børnene i en gruppe
der kun tæller jævnaldrende kammerater.
Børnene kommer fra to baser/stuer. Målene med at samle dem er, at vi målrettet kan arbejde på at
styrke børnenes tro på sig selv, de sociale relationer samt styrke fælleskabs-følelsen i gruppen så
nye og flere venskaber kan opstå, og gruppen oplever sig som ét fælleskab inden skolestart.
Børnene støttes i at udvikle strategier til fx at mestre konflikter, indgå kompromiser, honorere flere
krav m.m.
Hvert år i september mødes vi med Haarby Skole/Glamsbjergskolen og tilrettelægger året der
kommer.
Året på Ahornbasen/Springbrættet byder på forskellige aktiviteter og traditioner der knytter sig til
børnenes forestående skolestart. Derudover er der:
-

-

-

-

-

-

Lucia optog for børnehaven og forældre
Flere besøg på skolen henover foråret, hvor børnene og den voksne deltager i skoledagen
hvor de f.eks. er med til morgensang og de følger en næsten almindelig dag i
børnehaveklassen.
I september måned besøger de nye 0. klasser børnehaven hvor skolelivet så småt er
kommet i gang
For Haarby Børnehus
Fælles dag for Ahornbørn og 0. klasse fra Haarby skole på Børnenes jord hvor børnehaven
er værter med frokost til alle.
Besøg i Den Grønne Cafe på Haarby Skole hvor skolen er værter med et varmt måltid til alle
Ahornbørn.
Årets sommerfest i juni hvor Ahornbørnene optræder for 0. klasse + resten af børnehuset,
alles forældre og Ahornbørnenes bedsteforældre.
For Børnehaven Uglebo
Fra april- juni er der forskellige arrangementer med Glamsbjergskolen. Disse foregår
primært på skolen og der er selvfølgelig personale med fra Børnehaven. På den måde bliver
overgangen fra børnehave til skole mere glidende.
Springbrætsbørnene holder afslutning af to gange. Den ene er, hvor de står for frokosten til
resten af børnehaven og den anden er sammen med deres forældre til et aftensarrangement
med spisning, hvor de modtager et skoleklar diplom og en afskedsgave.
Glamsbjergskolen er vært ved et lille grillarrangement med forældre i Grønnegården.
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-

Vi har en byttedag, hvor vi bytter børn med 0.klasse børnene. Så de kommer på besøg i
deres gamle børnehave.

I løbet af året på Ahornbasen/Springbrættet, bruger vi skolerne så meget som det kan lade sig gøre
for, at skolen bliver så kendt for børnene som muligt. Vi har på Ahornbasen brugt skolens
gymnastiksal til ugentlige aktiviteter, benyttet Røde Plads til alverdens kropslige udfoldelser og
besøgt indskolingens legeplads i frikvarterene. På Springbrættet bruger vi også Glamsbjergskolens
udendørsarealer, så meget som muligt og vi går tit ture forbi skolen og snakker om den.
I vores daglige pædagogiske praksis er der altid fokus på læringsmiljøer der skaber sammenhæng
til børnehaveklassen. Børnene vil opleve at fx samling er et alsidigt læringsrum og en fast del af
dagen.
I løbet af det sidste år i børnehaven vil der komme øgede forventninger og krav til at børnene får
styr på sine egne ting og dagene vil bestå af flere læringsmiljøer der er styret af en voksen. Flere af
disse læringsmiljøer vil have det fokus, bl.a. at styrke børnenes før skriftlige færdigheder. Det kan
blandt andet være, mere fokus på bogstav og tal lege, dialogisk læsning og sproglege hvor
børnenes ordforråd styrkes. Dagene på Ahornbasen/Springbrættet vil rumme masser af leg, der
understøtter børnenes lyst til, at lære og give dem mod på nye oplevelser.
(Vi er desværre underlagt diverse restriktioner pga. Corona, men planen er lagt og vi håber den
holder).

Øvrige krav til indholdet i den pædagogiske læreplan
Inddragelse af lokalsamfundet
Vi arbejder hele tiden med inddragelse af lokalsamfundet. Efterhånden som vi arbejder med dette i
praksis, indsætter vi herunder beskrivelser og/eller praksisfortællinger, der viser, hvordan vi
inddrager lokalsamfundet i arbejdet med at skabe trygge og udviklende læringsmiljøer for børnene.
Hvordan inddrager vi lokalsamfundet i arbejdet med at skabe pædagogiske læringsmiljøer for børn?
Dagplejen/Børnehaven Uglebo
I Dagplejen/Børnehaven Uglebo er der tradition for at børnene laver julepynt til butikkerne i
Glamsbjerg, såsom til ABC, Fakta og Matas. Når der ikke er Corona restriktioner, kommer børnene
med og oplever at de bidrager til lokalsamfundet, og stolt kan vise deres familier, hvad de har været
med til. Vi kommer også på besøg i kirken til jul.
Hen over året har vi løbende ture ud i lokalområdet og vi har et samarbejde med biografen,
naturvejlederen og laver flere udstillinger på biblioteket. Biblioteket inviterer også på forskellige
åbne arrangementer, hvor vi gerne deltager, det kan være teater, højtlæsning mm. På
Springbrættet forsøger vi så vidt muligt at komme på virksomhedsbesøg. Vi har bl.a. besøgt
bageren og Falck stationen.
Hvert år afholdes Børnenes Dag i Glamsbjerg og her er Dagplejen/Børnehaven Uglebo altid
repræsenteret med forskellige aktiviteter. Det er en hyggelig dag, hvor personale, forældre og børn
mødes på en anden måde end til hverdag.
Dagplejen/ Børnehaven Uglebo tager på gå- og cykelture ud i naturen i lokalområdet. Børnene
oplever glæden ved at være i naturen. De bliver fortrolige med skov, marker, vandløb osv. På
fortovene i byerne, bliver der øvet at gebærde sig sikkert i trafikken. Flere dagplejere har gode
kontakter til landmænd som nogle dagplejer besøger.
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Børnehuset Haarby
I Børnehuset Haarby er der tradition for at gå på virksomhedsbesøg. Blandt andet har der været
virksomhedsbesøg hos mekanikeren, bageren, kirken, banken og Rema1000, hvor børnene har
fået indblik i noget af alt det, som foregår bagved i butikken eller på værkstedet.
Derudover samarbejder vi løbende med lokalområdet om forskellige aktiviteter. F.eks. har en
gruppe af børnehavebørnene gentagende gange i en periode besøgt plejehjemmet og lavet
aktiviteter med de ældre. En gruppe vuggestuebørn har haft aftaler med en anden gruppe af
plejehjemsbeboere, hvor de ugentligt har haft fælles cykelture ud i lokalområdet.
Der arrangeres tit små udflugter ud i lokalområdet, hvis der fx arbejdes med gravemaskiner og det
er muligt at se de store maskiner arbejde, så går turen hen forbi.
Vi har hen over året forskellige samarbejder med efterskolerne, naturvejlederen, biblioteket,
biografen, musikskolen osv.

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 medinddrager vi børnenes oplevelser i udviklingen af børnemiljøet?
Dagplejen:
Det lille barn kan ikke nå legemaden til komfuret, da det står i en kasse oppe på en reol. Dagplejer
får arrangeret maden omkring komfuret, så barnet let kan tilgå det, og samtidig inspirerer det nu
også de andre børn til leg omkring at lave mad. (fysisk børnemiljø)
Et nystartet barn er stadig lidt utryg. Dagplejer placerer barnet tæt på sig igennem hele dagen, så
barnet får overskud til at være deltagende i trygge rammer. (psykisk børnemiljø)
Dagplejer pynter rugbrødsmadderne med farvestålende pynt. Tomat, agurk, majs, kiwi, bær osv.
Det stimulerer barnet sanser, og er velsmagene. Barnet får lyst til at spise. (æstetisk børnemiljø)
Eksempler på, hvordan vi konkret arbejder med demokrati i børnehøjde?
Dagplejen:
Et barn fortæller om, at han har set en traktor, da de spiser frokost. Dagplejer udvider samtalen og
inddrager de andre børn, så de også kan fortælle om deres erfaringer med en traktor. De førsproglige børn, bidrager med lyde og øjenkontakt. Dagplejer sætter ord på for dem, så alle er en del
af snakken og hvert bidrag anerkendes.
Børn og dagplejer er i garderoben for at få tøj på og gå ud. Det regner, blæser og er koldt. De to
ældste børn siger at de ikke vil ud. Dagplejer anerkender dem, da det er helt rimeligt den dag at
sige fra. De får lov at bestemme en indendørs aktivitet, som alle skal være med til. Et tredje barn,
ville gerne have været ud, men dagplejer forklarer at de to andre ikke havde lyst i dag, og at det
synes hun er ok. De aftaler at de skal ud næste dag og hoppe i vandpytter. Det er alle med 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

I dagtilbud i Assens Kommune tilbydes børnene dynamiske læringsmiljøer gennem hele dagen.
Den didaktiske firkant er en model, som kan anvendes for at synliggøre sammenhængen mellem
barnets / børnenes tilegnelse af nye kompetencer i samspil med andre både børn og voksne.
Barnets tilknytning og trivsel danner grundlaget for, at barnet oplever og lærer nye færdigheder og
kompetencer.

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.
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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
Vores pædagogiske praksis understøtter børnenes alsidige personlige udvikling på forskellige
måder.
Følgende viser eksempel fra den pædagogiske dagligdag:


På engagement og børneperspektiv:

To voksne fra Vuggestuen er på tur med fire børn. Inden vi gik havde vi set to store gravemaskiner
lidt væk, som et par af børnene var meget optaget af og synes var meget spændende. Vi snakker
derfor om at vi kan gå hen til gravemaskinerne og se dem lidt tættere på. De to ældste drenge er
meget begejstrede og spændte. Vi snakker om gravemaskinerne på vej derhen og en af drengene
fortæller at han også har en gravemaskine derhjemme.


På engagement og deltagelseskompetence:

Da vi kommer tæt på, stopper den ene dreng op og ser ud til at være lidt overvældet af hvor stor
den i virkeligheden er, sådan en gravko, når man kommer helt tæt på. Den voksne siger at hun kan
se, at han måske blev lidt bange, fordi den var så stor. Den voksne går helt tæt på gravkoen og rør
ved det store dæk. To af børnene går med og følger opfordringen til at røre ved dækket og se hvor
stort det i virkeligheden er. Den voksne opfordrer den ene dreng til at gå hen og tage den anden
dreng i hånden og spørge om han vil med derhen igen.
Begge drengene nærmer sig gravkoen igen og denne gang tør begge drenge gå helt tæt på. Den
voksne støtter med sprog og handlinger drengene i at turde gå helt tæt på og sammen begejstres
de over at de kommer helt derhen og rører ved dækket.


På gåpåmod og livsduelighed:

Vi går videre på vores tur og kommer over til en meget stejl kælkebakke. De to første børn der
kommer hen til foden af bakken begynder at kravle op. Den er stejl og det kræver meget gå på mod
at bevare troen på at de kan komme helt derop. De kæmper med at holde balancen og samtidig
komme opad. Den voksne er helt tæt på og støtter med sproget børnene i at blive ved med at holde
ud. Da de når helt op jubler medarbejderen sammen med dem over at de kom helt op.
Et andet barn står ved foden af bakken og ser opgivende ud. Hun vil ikke gå med. Den voksne går
hen og tilbyder, at de kan holde hinanden i hånden på vej op ad bakken.
Pigen tager den voksnes hånd og de begynder sammen at gå op. Flere gange stopper pigen op og
kigger opgivende og usikkert op på medarbejderen. Medarbejderen opmuntrer pigen og viser, at
hun tror på, at de kan komme helt op, samtidig med at hun siger at nu er de snart oppe. Da de efter
mange anstrengelser kommer op på toppen, deler de glæder og lettelsen over at være nået helt op.
Pigen er glad og går glad efter de andre børn.
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Når vi understøtter børnenes alsidige personlige udvikling og læring, skal det altid ses i
sammenhæng med de øvrige læreplanstemaer. De øvrige læreplanstemaer vil danne rammen og
være med til, at skabe indholdet i aktiviteten og den alsidige personlige udvikling er målet for det
enkelte barn eller børnegruppen.

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 være med til 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.
Et eksempel på børns sociale udvikling fra vores hverdag:
En gruppe 5 årige drenge sidder og leger med Lego. Der har været godt gang i legen i noget tid, og
der er bygget flotte både, huse og biler. En dreng der tidligere har været med i Lego legen kommer
tilbage til bordet og gør krav på noget af det han byggede tidligere på morgenen. Det giver
selvfølgelig store protester fra de drenge, der nu leger med tingene. Den voksne sætter sig ved
bordet og hjælper drengene med, at forstå situationen set fra begge sider. Den voksne sætter ord
på den nyankomne drengs følelser og giver plads til at de andre drenge kan få luft for deres
følelser. Derved styrkes drengenes empati, når de får mulighed for at forstå hinandens følelser.
De andre drenge indser med hjælp, at de nok må afgive noget af det byggede hvis det skal være
sjovt at lege med dem og de vil egentlig gerne have ham med i legen. Den nyankommne dreng er
ikke helt tilfreds, men de indgår et kompromis som drengene er med til at forme. Den voksne skal
selvfølgelig hjælpe den nyankommne dreng ind i legen, passe på de drenges leg, der allerede var i
gang, og hjælpe med at få legen til at udvikle sig videre. Det lykkes og ved spisetid har drengene
leget længe og de beder om, at Lego legen må stå fremme så de kan fortsætte efter maden, de har
nemlig fået en plan med det store Lego skib de har bygget på…
Børnenes sociale læring og udvikling fremmes når de er sammen med andre børn og voksne og via
legen. Deres dagligdag er ofte en vekselvirkning mellem planlagte lege/læringsmiljøer og de
legemiljøer børnene selv skaber. Børnene har i løbet af dagen mulighed for, at igangsætte
lege/læringsmiljøer på eget initiativ, både ude og inde. Disse lege/læringsmiljøer hvor de selv
bestemmer indholdet, rammen og relationerne er der ofte en voksen der på afstand passer på dem,
sørger for, at alle syntes denne leg er god og skaffer materialer om nødvendigt.
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Børnene vil ofte ikke opdage, at den voksne ved hvad der er på spil, men børnene ved hvor de kan
hente hjælp hvis der opstår uenigheder. Den voksne vil her blandt andet have fokus på, at flere
læreplanstemaer er i spil på samme tid. Fx hvordan bruger børnene sproget, er der brug for hjælp,
har de skovle nok til, at legen kan fortsætte eller kommer enkelte af dem i en udsat position, skal
der tilføres noget spænding så flere af børnene får rykket deres grænser, osv.
Vores planlagte lege/læringsmiljøer, der også er en fast del af vores praksis i alle aldersgrupper, er
derimod styret af den voksne for, at give alle børnene de bedste muligheder for, at styrke deres
sociale læring og udvikling. De grupper børnene indgår i, er planlagt ud fra, at give børnene nye
eller styrke deres relationer i fællesskaberne. Når vi understøtter børnenes sociale udvikling og
læring, skal det altid ses i sammenhæng med de øvrige læreplanstemaer. De øvrige
læreplanstemaer vil danne rammen og være med til, at skabe indholdet i aktiviteten og den sociale
udvikling er målet for det enkelte barn eller børnegruppe.
I Børnehaven Uglebo har vi de fleste fredage ”fællesfredag” hvor vi laver en aktivitet – oftest
udenfor- hvor alle børn er velkommen til at deltage. Det kan for eksempel være diskotek,
fællessang, motorikbane, bålhygge eller skattejagt. Det styrker fællesskabet på tværs af stuerne
både blandt børn og voksne.
I særlige tilfælde tilrettelægger vi Solskinsgrupper hvor det blandt andet er børnenes sociale
udvikling og læring der er i fokus. Disse solskinsgrupper er et tilbud for alle børn, og en mulighed
for, at give disse børn bedre deltagelses muligheder og derved lettere adgang til fælleskaber (se
mere i afsnittet –”Børn i udsatte positioner”).
Vores pædagogiske læringsmiljøer ses altid i samspil med de øvrige temaer. I dette tilfælde vil
børnenes sociale udvikling skabe rammen, og de øvrige temaer vil så være med til, at skabe
indholdet og aktiviteterne i læringsmiljøet.

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.
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Sprog og kommunikation er en naturlig del af hele barnets hverdag, alt det barnet erfarer i løbet af
dagen, såvel i hverdagsrutiner, leg og planlagte aktiviteter, er med til at udvikle og støtte barnets
sproglige udvikling.




















Vi understøtter børnenes egne fortællinger og ideer, ved f.eks. at spørge ind, lytte og udvide
deres ordforråd, ved at føre fortællingerne op på et højere ”sprogligt niveau” gennem
kommunikation og dialog
I tilrettelæggelsen af vores hverdag/læringsmiljø har vi fokus på, at understøtte den
sproglige udvikling for hele børnegruppen, og for det enkelte barn. Vi har fokus på det
enkelte barns sproglige udvikling, fx i forbindelse med spisegrupper og aktivitetsgrupper
Vi har skiftende dialogmateriale hængende i børnehøjde, i alle enheder for at
styrke/opmuntre til dialog barn/barn imellem og barn/voksen imellem.
I vores dagligdag er vi opmærksomme på, at sprog/sproglig udvikling er en naturlig del af
hele dagen. Vi har fokus på interaktion og fællesskab, som er en stor del af den sproglige
udvikling hos børnene. Fx i garderoben er det tid og rum til dialog og i vuggestuen i
forbindelse med puslesituationen.
Vi støtter og opmuntrer børnenes indbyrdes lege og relationer, for at styrke det enkelte
barns deltagelse i fællesskabet, og styrke børnenes anvendelse af kommunikationen i et
socialt fællesskab. Fx har vi fokus på at guide det enkelte barn med i lege og det sociale
fællesskab.
Det er vigtig at vi hele dagen igennem understøtter sprogets mange facetter såsom f.eks.
gestik og nonverbal kommunikation, så alle børn opnår erfaringer med at kommunikere. Fx.
er det vigtigt at vi har øje for børn der er svage i deres kommunikation, ved at ”fange” det, de
er optaget af, og understøtte dette.
Vi ser værdien af børnenes egne produkter, dette kan fx være en tegning som vi skriver en
lille historie til, som vi så hænger op. Barnet oplever sig som værdifuldt og som en del af et
fællesskab. Dette giver forældrene et indblik i hverdagen, men også rig mulighed for dialog.
Vi er som voksne rollemodeller for børnenes sproglige udvikling, det er vigtigt at vi i
hverdagen, er bevidste om dette. Vi har i hverdagen fokus både på den talesproglige
udvikling samt den før skriftlige udvikling. Fx medarbejdernes bevidsthed omkring
vigtigheden af 5 turtagninger i dialogen med barnet.
Vi bruger dialogisk læsning som et pædagogisk redskab, til at understøtte den sproglige
udvikling hos børnene. Fx at udvide deres ordforråd, ved at have fokus og dialog om nye ord.
Vi anvender piktogrammer for hele børnegruppen, for at understøtte det enkelte barns verbale
udvikling, for at give barnet et overblik over bestemt situationer f.eks. hvilket tøj barnet skal
have på, på legepladsen.
I Dagplejen/Vuggestuen er vi fagligt bevidste om, vigtigheden af den voksnes rolle i den
meget tidlige sproglige udvikling. Vi tilpasser dagligdagen og vores aktiviteter, i forhold til
børnenes sproglige niveau. Vi er tilgængelige i øjenhøjde for børnene, med fælles
opmærksomhed for øje, barn – voksen
Vi har vores eget bibliotek, hvor det er muligt for børnene at låne bøger med hjem, der er
ingen restriktioner på, hvor længe man må låne en bog, eller hvor mange.
I forbindelse med biblioteket hænger der skiftede inspirationsmateriale, omhandlende sprog
og sprogligudvikling, som forældrene kan tage med hjem. (Biblioteket er dog lukket pt, på
grund af Corona).
Vi er fagligt opmærksomme på, at vi fastholder de voksnes fokus på sproglig udvikling, ved
at tage sproglige emner op, på både stue og personale møder.

Børnenes kommunikation og sprog tilegnes og udvikles gennem hele dagen. Vi er opmærksomme
på, at de øvrige læreplanstemaer ses i et naturligt samspil i forhold kommunikation og sprog.
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I Assens Kommune er det besluttet, at sprogvurdere alle 3 årige børn, samt de 5 årige børn,
som har haft eller har behov for en fokuseret eller særlig indsats – medmindre andet er aftalt
med PPR.
 Hvordan tilrettelægger vi indsatsen om sprogvurderingen?
 Hvordan følger vi op på resultaterne pædagogisk?
 Hvordan involverer vi forældrene i opfølgningen på barnets resultater?
 Hvordan arbejder vi med flersprogede børns udvikling af kommunikation og sprog?
















Primærpædagogen sprogvurderer alle børn på egne grupper, inden de er ca. 3 år og 4
måneder. Efterfølgende er det muligt at drøfte sprogvurderingen med den sproglige vejleder,
som står til rådighed for sparring og vejledning, for den videre indsats for det enkelte barn.
Den sproglige vejleder deltager i forældresamtaler, hvor det giver mening.
Vi bruger et sprogpædagogisk handleark, for de børn, der er i fokuseret indsats. Sammen
med forældrene skriver vi handlinger og tiltag for det enkelte barn, både i børnehuset og i
hjemmet. Vi laver en aftale om dato for opfølgning. Dette kan være et møde eller en kort
snak i ”garderoben”
For børn i særlig indsats, kontakter vi Kompetence Teamet, for yderlig sparring.
For de børn der er i generel indsats, giver vi en mundtlig tilbagemelding til forældrene, på
sprogvurderingerne.
Når vi løbende sprogvurderer de yngste børnehavebørn, har vi fokus på om der
efterfølgende f.eks. skal være et fælles sprogligt fokus for hele gruppen.
Vi har de seneste 2 år sprogvurderet alle børn på Ahornbasen, som er de kommende
skolebørn. Vi gør dette, for at få et samlet overblik over børnenes sproglige udvikling. Vi
oplever at de tiltag og fokus områder vi sætter i gang, efter vi har sprogvurderet alle, gør at
vi sætter særligt ”skub” i den sproglige udvikling i børnegruppen. Vi har også sprogvurderet
alle børn på Springbrættet i 2020, så vi også der, kan sætte særligt ind med sproglig fokus.
Vi tilbyder forløb med små sproggrupper for de flersprogede børn. Grupperne er sammensat
ud fra et socialt perspektiv, idet vi ønsker at styrke børnenes indbyrdes relationer.
I hverdagen er vi særlige opmærksomme på, de flersprogede børns sproglige udvikling, hvor
vi støtter og guider dem i f.eks. leg og sociale relationer. Når vi sammensætter
aktivitetsgrupper og spisegrupper, er det vigtig med fokus på sprog og kommunikation for de
flersprogede børn.
Vi er opmærksomme på, at benævne ting f.eks. når vi har maddag og generelt i situationer
hvor vi har en til en dialog.
Til samling bruger vi ofte sang, for at skabe et rum hvor alle kan være aktive deltagende.
Ved forældresamtaler, i forbindelse med de tosprogede børn, gør vi ofte brug af tolk, for at
sikre os, at vi får formidlet vores viden om børnenes udvikling på bedste vis.

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,
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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
0-3 år:
I de første år af barnets liv er det de helt grundlæggende bevægelsesmønstre der er vigtige at
understøtte. Det betyder at læringsmiljøet i Dagplejen/Vuggestuen handler om at få tid til at sanse,
øve sig i, at lære sin krop at kende. Vi støtter barnet i at være nysgerrig på det der ligger lige uden
for rækkevide, så der er et formål for barnet til at udfordre sin egen kunnen i trygge rammer. Det er
udviklingen fra at krybe og kravle til op og gå.
Vi skaber plads til den læring der er i, at mærke og forstå de basale behov og giv udtryk for dem.
Fx: ”Jeg tror du er mæt nu, men synes at det er spændende at mose maden mellem dine fingre”.
De sociale kompetencer spirer også i denne alder og der opstår en interesse for hinanden. Hvem er
jeg i forhold til de andre børn. F.eks. ”Når jeg banker i bordet, kan jeg få de andre børn med?”. Eller
”Det er sjovt at gøre det samme som det, de andre gør”. I denne alder er det meget den kropslige
leg børnene er optaget af og kommunikerer igennem. Vores bevidsthed om, at de bruger deres krop
til at blive klogere på dem selv og omverdenen gør, at vores praksis er understøttende og giver
plads til kropslig læring og udvikling.
Eksempel fra vuggestuen: I vuggestuen er vi opmærksomme på, hele tiden at udfordre barnet tilpas
motorisk. Når det motorisk har en stabilitet og sikkerhed kan barnet begynde at sidde uden bøjle i
højstolen. Inden da er mange børn stærke nok til selv at kunne kravle op og ned fra højstole, hvis
de bliver støttet af en voksen. Når de sidenhen bliver endnu mere sikker i deres balance og motorik,
begynder børnene at sidde på taburetter i stedet for. På den måde justerer vi hele tiden på krav og
udfordringer, så barnet hele tiden bliver udfordret tilpas i de små dagligdagsting.
3-4 år:
Vores udgangspunkt er barnets perspektiv. I denne aldersgruppe er barnet optaget af, hvordan
deres krop virker og hvad den kan bruges til. De er meget optaget af at spejle sig i hinanden. - ”Jeg
kan stå på et ben. Kan du også det?” Så det er vigtigt for os at skabe nogle læringsmiljøer, hvor der
er plads til at eksperimentere og udfordre sin egen krop sammen med jævnaldrende. Det gør vi i de
fysiske rammer inde, hvor vi giver plads til bevægelse der hvor legen opstår. Bliver de optaget af at
gå på taburetter er det ok. En anden dag er de optaget af at lave huler og hygge i mørke, så er der
tæpper hen over bordene. Derudover har vi rum der inviterer til bevægelse (motorikrum) og andre
rum der inviterer til stille leg og fordybelse. Ude har vi en legeplads der understøtter både de vilde,
de eksperimenterende og de stille lege. Vores legepladser er indrettet, så der er muligheder for
bevægelse i alle retninger (labyrintstimulering). Det vil sige at barnet kan gynge, klatre, rutsje, slå
kolbøtter, trille ned af bakker, m.v. Derudover sætter vi aktiviteter i gang der kan udfordre det
enkelte barn, styrke fællesskabet, skærpe sanserne, m.v.
I de voksenstyrrede aktiviteter indgår den kropslige læring og forståelse hele tiden. Skal vi sidde
stille og skabe ro i kroppen for at spise eller modtage en besked, er det ved at bruge kroppen.
Fx: En medarbejder siger: ”Hænderne på hoved, hænderne på lårene, hænderne på maven, vi
tæller fælles til tre og siger værsgo.” Når vi skal lære en ny sang sætter vi fagter på, for at lære med
kroppen.
Vi bruger meget vores lokaleområde, som regel en gang om ugen. Her er der mange muligheder for
sanseoplevelser, fordybelse og kroplig læring. F.eks. er vi på tur og skal ind i skoven, så går vi
gerne igennem det høje græs på brakmarken i stedet for at gå på stien. Vi leger kongens efterfølger
ind igennem den tætte granskov for at mærke duften af gran og sejren i kroppen når det blev svært,
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men lykkedes. I løvskoven har vi bladkamp om efteråret. Når vi går i bækken lærer vi, at går vi for
stærkt, får vi vand i støvlerne og våde tæer.
Det, at blive selvhjulpen med tøj og toilet er også noget af det vi sætter meget fokus på i hverdagen.
Vi positionerer os, så der er en medarbejder i garderoben til at hjælpe, guide og anerkende
børnenes selvstændige valg når de har brug for det.
5-6 år:
I Førskolegruppen, er fokus på deres fysiske og kropslige kunnen, målrettet deres kognitive
udvikling. Vi skaber aktiviteter og læringsmiljøer der udfordrer dem, så der bliver skabt en
bevidsthed og sammenhæng mellem det kognitive og det kropslige. F.eks. cykeldag, hvor alle
medbringer egen cykel og hjelm. Vi spærrer et stykke af en blind vej af og de får instruktioner i
hvordan de skal cykle. Disse dage afvikles et par gange i efteråret og igen i foråret lige inden
skolestart. Det gør det synligt, for både børnene, medarbejdere og forældre, hvad det er, vi øver os
på lige nu og hvor meget de så udvikler sig. Fra en cykel med støttehjul til at cykle sikkert uden
støtte. Flere familier bliver optaget af det konkrete læringsmål og øver sig også der hjemme. I
Uglebo laver vi cykelbaner og sætter vores vejskilte op. Herefter arbejder vi med trafiksikkerhed og
snakker om hvad de forskellige skilte betyder, og går tur ud i byen for at finde dem.
I førskolegruppen, lægger vi også stor vægt på at børnene får plads til at mærke efter på sig selv. Er
det koldt eller varmt, skal man tage jakke på ud i dag. Så det er legalt at de største børn går ud og
mærker efter inden de konstaterer at det er koldt og selv går ind og tager jakke på.
De store børn har de samme muligheder på legepladsen som de mindre. Derudover er der på
legepladsen i Haarby et lukket område, som kun de store må benytte. Her har de i ro for andre,
mulighed for at eksperimentere med materialer og værktøj. De har paller, træstubbe, sand, vand
m.v. De bygger, saver, stabler, laver gå baner og meget mere.
Vores pædagogiske læringsmiljøer ses altid i samspil med de øvrige temaer. Vi kan arbejde med et
overordnet emne, men den kropslige del vil altid være mere eller mindre på spil. F.eks.: Er vi
optaget af sprog, sætter vi fagter på sangen. – Er vi optaget af teater, bruger vi kroppen som udtryk.
– Er vi optaget af naturen, bruger vi vores krop fysisk i naturen. – Er vi optaget af højtiderne, klippe/
klistrer vi og styrker vores finmotorik.
Motorikvurdere alle børn når de er ca. 3 år og 4 måneder - 4 år.
Vores motorikvejleder, screener alle børn motorisk når de er ca. 3 år og 5 måneder. Det foregår i
små hold på 4-5 børn. Her får vi et lidt grundigere billede af barnets motoriske kunnen. Er der børn
der er udfordret, kan de komme med i et motorikforløb, en gang om ugen i en periode. Er der brug
for særlig indsats, laver vi en plan i samarbejde med forældre og kommunens børneterapeuter.

I Assens Kommune er der som nævnt udarbejdet en ny Sundhedspolitik som understøtter
alle borgeres – herunder også børns - fysiske og mentale sundhed. Samtidig ses en
udvikling af stadig flere overvægtige børn i Assens Kommune. I effektmålene for politikken
står:
 Alle børn er fysisk aktive i institutioner og i fritiden.
 Hvordan arbejder vi med børns fysiske og mentale sundhed hos os?

Den mentale sundhed er den samlede oplevelse af, at blive set og anderkendt som den man er,
være en del af et fællesskab, få dækket sine basale behov for sund kost, søvn og daglig
bevægelse.
Under afsnittet ”Krop, sanser og bevægelse”, er der beskrevet eksempler på fysiske aktiviteter på
vores enheder. Herunder uddybes forskellige enkelområder.
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Legepladsen
Vi bruger legepladsen som et aktivt læringsrum for børnene og er dagligt ude. Legepladsen er
indrettet så den understøtter børnenes leg og udfoldelsesmuligheder. Der er mulighed for både
voksenstyrede aktiviteter, selvvalgte lege og motoriske aktiviteter, hvor det fysiske miljø indbyder til
brug af alle sanser og fysisk aktivitet f.eks. løb, cykling, kravle og balancegang.
På legepladsen er der forskellige underlag, klatretårne, træer, buske, bakker, cykelbane, gynger og
ruchebane mm. Indimellem får børnene pulsen op ved aktiviteter f.eks. stopdans, kapløb, regellege
og motorikbaner.
Lokalområde
Vi bruger vores lokale område meget, vores beliggenhed i et lokalsamfund, med stisystem, skove,
søer, åer og offentlige legepladser giver mange muligheder for ture ud af huset som vi ofte benytter
os af.
Fritidsliv for alle
Vi er løbende i dialog med forældrene om deres børn har et aktivt fritidsliv f.eks. om børnene har
private legeaftaler. Vi guider og hjælper med at finde de rigtige muligheder, hvis de har brug for det.
Assens kommune har afsat en pulje, for at understøtte at alle børn i alderen 0-18 år får mulighed for
at få et aktivt fritidsliv og blive en del af et fællesskab i fritiden. Er forældre økonomisk udfordret
hjælper vi med at søge midler fra puljen ”Fritidsliv for alle”.
Bruger Skolernes faciliteter
Skolens faciliteter (Røde Plads og gymnastiksalen) Røde plads bruger vi som et alternativ til ture.
Der er både en legeplads udenfor, lavet for skolebørn med store ting og lidt vildt, så vores børn
bliver udfordret. Indenfor er der pudegrav, klatretårn og gynger, der også er spændende
bevægelsesrum. I Børnehaven Uglebo gør vi også brug af skolens legeplads, som er vores
nærmeste nabo. At bruge skolens faciliteter er desuden en del af, at blive tryg og få kendskab til
skolen og dermed gøre overgangen nemmere.
Kostpolitik
Vi læner os op af både Kommunes kostpolitik og egen kostpolitik. Forældrene opfordres til at lave
sunde og næringsrige madpakker til deres børn. Ind imellem sætter vi ekstra fokus på det sunde
valg, for at vi alle kan holde fast i de gode vaner. Til fødselsdage og andre arrangementer opfordre
vi til sunde alternativer, hvis vi skal ”hygge” os, - eller vi opfordrer til max en sød ting. Vi har en gang
imellem maddag, hvor vi laver mad sammen med børnene i stedet for deres middagsmadpakke.
Der laver vi mad der har relation til vores tema, årstidens grønsager, højtider eller bestemte
smage/konsistenser, som vi ønsker børnene skal opleve.
Skolernes Motionsdag
Vi har tradition for at lave vores egen motionsdag på legepladsen samme dag som Skolernes
Motionsdag. Vi løber rundt om vores hus. Alle deltager (vuggestue, børnehavebørn og voksne) i
deres eget tempo. Hver gang man passerer start får man et kryds på hånden. Afslutter med vand,
gulerødder og diplom til alle.
Dagplejen/Vuggestuen cykletur
Vi har et par el-ladcykler i vuggestuen og ved enkelte dagplejere, hvor der kan sidde 4 børn. Dem
bruger vi til at komme rundt i vores lokalområde, så de små også får mulighed for at komme rundt
og opleve naturen, skov og strand, trods det, at de ikke kan gå så langt.
Nogle af turene for vuggestuen er sammen med medarbejdere og beboere fra Plejecenter
Æblehaven, der også har egne cykler.
Dagplejen og Tumlekaravanen
I Dagplejen har vi i 2021 etableret et samarbejde med Tumlekaravanen, som er et projekt støttet af
Nordea Fonden. Projektet går ud på at inspirere til nye lege, som giver børn lyst til at bevæge sig
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mere. Der kommer en legekonsulent ud en formiddag, og leger med børn og voksne i de grupper,
som er tilmeldt. Vi håber at restriktioner ikke forhindrer projektet i år.

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. Vi vil udvikle deres nysgerrighed og lyst til at udforske naturen, som giver børnene
mulighed for at opleve menneskets forbundenhed med naturen, og som giver børnene en
begyndende forståelse for betydningen af en bæredygtig udvikling.
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.
Eksempel fra vores hverdag:
Der arbejdes med eksperimenter i en periode. En gruppe 5 årige børn er samlet i et læringsmiljø for,
at blive nysgerrige på olie og vand, og hvad der sker når man nedsænker ting deri. Medarbejderen
har samlet et lille udvalg af legetøj som børnene skal være med til at dykke ned i olien/vandet, men
inden denne øvelse finder sted, spørger medarbejderen børnene: ”Hvad tror I der sker når jeg
hælder vandet i vasen?” og ”Hvad tror I der sker når jeg hælder olien oveni?” derefter ”Hvor tror I
LEGO manden lander når han kommer ned i olien/vandet?”. Børnene var i starten ikke med på
legen, de troede at de skulle gætte rigtigt fra begyndelsen, men efterhånden blev de ivrige og
gættede løs og det blev en rigtig fin leg hvor børnenes nysgerrighed og egen lyst til at
eksperimentere videre, blev vakt.
Vores læringsmiljøer der understøtter, at børnene får konkrete erfaringer med naturen, foregår ofte
på vores legeplads. Her er der rig mulighed for, at udforske når årstiderne skifter, blive klogere på
krible krable, eksperimentere og sanse med forskellige natur materialer som vand, jord, sand, kridt
og ler.
I Børnehuset i Haarby observerer og fodrer de fuglene på legepladsen, børnene sår blomster inde
som plantes ud og vi bruger grøntsager, som børnene har været med til at dyrke til måltider.
Vi har igennem flere år haft et samarbejde med Naturvejleder Christian Heller, der tilbyder mange
forskellige natur oplevelser for børnene, hvor de fx kan blive klogere på dyrene omkring os og give
børnene en begyndende interesse for natur og naturfænomener.
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Derudover har de ældste børn fra Børnehuset i Haarby deltaget i Danmarks
Naturfredningsforenings affaldsindsamling i nærområdet med stor succes.
Vores pædagogiske læringsmiljøer ses altid i samspil med de øvrige temaer. I dette tilfælde vil
Natur, Udeliv og Science skabe rammen og aktiviteterne, og de øvrige temaer vil så være med til, at
skabe indholdet i læringsmiljøet.
I Assens Kommune er vi omgivet af natur, vand og skov. Der er rige muligheder for at
inddrage lokalmiljøerne i den pædagogiske praksis. (Sundhedspolitikken)



Hvordan anvender vi naturen i vores lokalområde som et pædagogisk læringsmiljø
for jeres børnegruppe?

Eksempel fra vores hverdag:
De ældste børn er kommet i overtøjet, fiskestængerne er pakket og vores bøtter er lagt i tasken. Vi
skal på fisketur i lokalområdet og undersøge hvem der bor i søen. Børnene er meget optaget af
hvor langt de kan gå ud i søen inden vandet kommer i gummistøvlen, en enkelt dreng kan
konstatere at han skal have nye gummistøvler, da han kan mærke vandet inde i støvlen. Der bliver
fisket hele formiddagen, og vi fanger både hundestejler, vandkalve, guldsmedelarver og
skøjteløbere. Børnene har nogle laminerede sider med fra en naturbog, hvor de selv kan gå på
opdagelse og genkende fangsten. Flere af børnene vil godt vide hvornår vi kommer igen, inden vi
kan gå hjem efter en dejlig dag ved søen.
Dette er blot et eksempel på hvordan vi inddrager vores lokalområde som et pædagogisk
læringsmiljø. Vi bruger uderummet så ofte det er muligt, og vi inddrager gerne flere forskellige
uderum så børnene møder så forskellige sanseoplevelser som muligt.

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.
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Eksempel fra Børnehuset Haarby:
Nu var det endelig blevet Blå gruppes tur til, at have musik med Barbara fra musikskolen. Det havde
de haft 5 onsdage nu. Alle børnene havde glædet sig og de sad altid parat når Barbara kom med
sin musik kuffert. I løbet af sådan en ”musik time” skulle børnene synge kendte sange, lære nye,
spille på instrumenter, snakke om nye instrumenter der blev præsenteret på computeren, lege med
forskellige materialer til musikken og meget andet. For en af pigerne blev den 5. gang med Barbara
noget helt særligt. Midt i, at de lå med lukkede øjne og nød den stille sang begyndte pigen, at
græde så tårerne trillede ned af hendes kinder. Medarbejderen tog stille den lille piges hånd og
spurgte om hun var okay, den lille pige sagde ikke noget, men smilte tilbage. Den lille pige havde
ikke slået sig, hun havde ikke ondt - hun var blevet ramt af musikken og stemningen og det fik
hendes følelser til at spille med.
I Børnehuset Haarby og i Børnehaven Uglebo deltager børnene i forskellige planlagte traditioner der
følger året, hvor sang og musik er en fast del i hele huset. Med udgangspunkt i traditionerne
eksperimenteres der med forskellige kunstarter, skabende kræfter og kreative udtryk der aktiverer
deres sanser og følelser.
Eksempel fra Børnehaven Uglebo:
Børnehaven Uglebo er desuden certificeret som en ”Sangglad” institution, dvs. vi har haft besøg af
Kristine som er sangpædagog. Hun lærte os nye sange og gav medarbejderne ideer til, hvordan vi
fremover kan bruge sangen i vores pædagogiske praksis. For nogle børn er det nemmere/ mere
naturligt at vise følelser gennem musik og bevægelse.
Kulturelle traditioner
Vi har her beskrevet nogle af vores årlige kulturelle traditioner
Fastelavnsfest:
I forbindelse med fastelavn arbejdes der ofte med masker hvor forskellige materialer afprøves.
Børnene oplever at klæde sig ud, lade sig male med ansigtsmaling og det ”at være en anden end
den jeg plejer at være”.
Påske:
Til påske klippes der flere steder i huset gækkebreve, der pyntes med blomster og forårets komme,
markeres på forskellige måder med blandt andet såning af div. blomsterfrø. Påskefrokosten
afholdes stue/basevis hvor børnene tilbereder et måltid til fælles spisning
Sommerfest i Børnehuset Haarby:
Hvert år afholdes sommerfest. Den ældste gruppe planlægger og fremfører scenekunst. Deres
optræden vises for resten af husets børn og deres forældre og bedsteforældre.
Halloween:
Baserne/stuerne udsmykkes med græskar, flagermus, hekse osv. og der snakkes om hvad børnene
skal klædes ud som.
Jul:
Der knytter sig mange traditioner til Julen. Førskolegruppen går Luciaoptog. (til den årlige julefest
der afholdes for alle børn, søskende og forældre.) det her skal muligvis slettes. Børnene besøger
kirken til julegudstjeneste og I Haarby børnehus medbringer de julepynt til kirkens juletræ.
Derudover bliver der klippet, bagt, lavet julegaver til forældrene osv. Børnene har ofte en julefrokost
hvor der øves i, at smøre sine egne madder og der kan eksperimenteres med, at smage noget nyt. I
Børnehaven Uglebo holdes der desuden småkagebagning med bedsteforældre, forældrekaffe med
æbleskiver og pyntning af juletræer ude i byens butikker.
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I perioder tages udklædningstøjet frem og der leges med nye roller. De yngre børn, øver på eget
initiativ, gerne små cirkus forestillinger eller små roller som de viser for de andre børn og/eller
voksne. De ældste børn øver med hjælp små eventyr som de gerne viser for hinanden til
eksempelvis samling.
Derudover giver vi gerne plads til andre kulturer og initiativer. Vi har med stor succes haft børnenes
forældre til, at fremstille mad fra andre dele af verden til mindre børnegrupper. Vi har ligeledes
sunget tyske julesange med de ældste børn, på opfordring fra forældre.
En gang om året har Haarby besøg af Cirkus Arena på arealet bag Børnehuset. Vi er altid inviteret
til at besøge dyrene, se hvordan et cirkus telt bliver til og snuse til hvordan man bor som cirkusartist.
Derved har alle børn, uanset om de har billet til aftenenes forestilling, mulighed for at besøge et
cirkus og dufte til savsmulden.
Vores pædagogiske læringsmiljøer ses altid i samspil med de øvrige temaer. I dette tilfælde vil
Kultur, Æstetik og Fælleskab skabe rammen og aktiviteterne og de øvrige temaer vil så være med
til, at skabe indholdet i læringsmiljøet.
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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

Evalueringskultur i Assens Kommune
I Assens Kommune skal etableringen af en evalueringskultur i dagtilbud forstås, som udvikling af en
læringskultur. Læringskulturen har til formål at skabe og arbejde med meningsfuld viden i forhold til
at kvalificere den pædagogiske praksis løbende. Det betyder med andre ord, at vi kontinuerligt og
systematisk undersøger og udvikler på praksis for at blive klogere på praksis – sammen – for
børnenes skyld.
Det er i den pædagogiske praksis gennem voksen-barn tilknytningen og i børnefællesskaberne, at
det enkelte barns trivsel, udvikling, læring og dannelse sker. Det er derfor også en bevægelse fra
praksisfællesskaber til professionelle læringsfællesskaber, hvor vision, faglig ledelse og samarbejde
er nøglebegreber. Der er fokus på både børn og voksnes læreprocesser.
Det at sætte mål, dokumentere i praksis, evaluere og skabe ny og bedre praksis er en pædagogisk
metode, som motiverer fagprofessionelle i forhold til at skabe optimale læringsmiljøer for alle børn i
dagtilbud.
Der anvendes metoder, som understøtter systematik – og tydelige mål for undersøgelserne og for at
evaluere sammenhængen mellem læringsmiljøet og børns læring for hvert læreplanstema.
Der arbejdes med en udvidet SMTTE (Sammenhæng, Mål, Tegn, Tiltag og Evaluering), blomsten,
prøvehandlinger eller andre metoder – hvert dagtilbud vælger en metode eller flere som de
dygtiggør sig i.

Hvordan skaber vi en evalueringskultur, som udvikler og kvalificerer det pædagogiske læringsmiljø?
Hvordan arbejder vi med evalueringskultur vedrørende:
1. Læreplanstemaerne?
2. Børnenes udvikling og læring - og læringsmiljøerne?
3. Her og nu - kvalificering af praksis?
4. Pædagogisk udviklingsarbejde?
5. Andet?





Vi evaluerer løbende vores pædagogiske praksis, for at sikre at vi når omkring alle
læreplanstemaerne. Når vi gør dette, bruger vi blomsten. Vi erfarer, at vi ofte når omkring
alle læreplanstemaerne i forbindelse med hverdagsrutiner og planlagte pædagogiske
aktiviteter.
Blomsten tydeligøre for os, vigtigheden af at se på og blive klogere på egen praksis, ud fra
det perspektiv og fokus vi har i hverdagen
Vi er i vores hverdag bevidste om, at alle temaer er i spil, mange gange i løbet af en dag, for
det enkelte barn og for hele børnegruppen.
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Når vi planlægger vores årshjul, har vi særligt fokus på, at vi når rundt om alle
læreplanstemaerne i vores planlægning.
Vi er bevidste om, vigtigheden af hverdagsrutiner, og den læring der finder sted der. Fx
spisning hvor barnet opnår erfaringer med langt de fleste af de 6 læreplanstemaer.
I hverdagen reflekterer vi løbende på egen praksis. Dette gøres også i samarbejde med
kollegaer, med øget fokus på barnets udvikling og læring, set ud fra et læreplans perspektiv
Vores læringsmiljøer er under løbende udvikling. Vi har fokus på hvad der fungerer for det
enkelte barn, men også hvad der fungerer for børnegruppen som helhed.
Vi handler på og reflekterer sammen over læringsmiljøer, som har brug for at blive tænkt på
nye måder. Dette kan fx være indretningen på grupperne.
Når vi sætter mål for de enkelte aktivitetsgrupper, er det med børnenes læring og udvikling i
fokus. Vi sammensætter grupperne ud fra et børneperspektiv, med fokus på den sociale
udvikling samt et udviklings- og læringsperspektiv.
Vi evaluerer vores aktiviteter i Blomsten, for at reflektere på de mål vi har sat os, for
gruppen.
Når vi ser på vores egen praksis, er det vigtigt at, vi forholder os til den viden vi har, og
handler ud fra dette. Hvis vi fx har brug for flere voksne på legepladsen om eftermiddagen,
hvordan kan vi så ændre i praksis, så dette bliver opfyldt. Vi må derfor evaluere på, om der
er noget i vores struktur, der kan ændres, så der vil kunne komme flere voksne på
legepladsen over middag.
I vores hverdag reflekterer vi løbende for at kvalificere vores praksis. Fx hvis det er aftalt at
alle børn i vuggestuen skal på legepladsen om formiddagen, men de to ældste børn har
gang i en god leg inde, så ændrer vi vores pædagogiske praksis, så de to leger inde.
Vi justerer og reflekterer løbende i hverdagen, set ud fra det enkelte barn og hele
børnegruppen. Vi anerkender vigtigheden af børnenes egne initiativer og det de er optaget
af. Har børnene f.eks. fundet en død fugl på legepladsen, er det det, der bliver fælles fokus
på. Så gemmer vi det, som vi som medarbejdere havde planlagt, til en anden dag.
Vi reflekterer på den viden vi erfarer i praksis – evaluering skabes i praksis og anvendes i
praksis.

Dokumentation og evalueringspraksis
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.
Den styrkede læreplan, rammer og indhold, s. 50-51
Hvordan dokumenterer og evaluerer vi løbende vores pædagogiske arbejde, herunder
sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og de tolv pædagogiske mål?
Her kan vi kort beskrive vores arbejde med at etablere en evalueringskultur, som en del af det
daglige pædagogiske arbejde. Vi kan fx beskrive, hvordan vi arbejder systematisk med evaluering,
om vi arbejder med særlige metoder, om vi arbejder eksperimenterende eller undersøgende med et
særligt fokus, samt hvordan, hvor ofte og i hvilke fora vi drøfter og reflekterer over vores
pædagogiske praksis mv.
I forbindelse med dokumentation og evaluering bruger vi foto, blomsten, SMITTEN, praksisfortælling
og prøvehandlinger. Billederne bliver hængt op i garderoberne eller lagt ind på Aula, så forældre og
børn kan følge med.
Hvordan evaluerer vi arbejdet med den pædagogiske læreplan, som skal foretages mindst
hvert andet år?
Her beskriver vi, hvordan evaluering af læreplanen kan ses i forhold til vores evalueringskultur i
hverdagen.
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Når vi evaluerer, så gør vi det ud fra de konkrete mål vi har sat for vores pædagogiske praksis. I
forhold til den pædagogiske læreplan, så ser vi på året som helhed, ud fra vores årshjul, har vi nået
de mål vi havde sat os. Har vi fx været omkring alle læreplanstemaerne i løbet af året, har vi fået
gennemført nogle af de planlagte aktiviteter?
I hverdagen er vi refleksive i forhold til børnenes udvikling og læring, vi har fokus på børnenes
trivsel, såvel i planlagte pædagogiske aktiviteter som i legen. Vi er bevidste om, om de 6
læreplanstemaer er i spil hele dagen. Vi ser og oplever fx hvordan vi løbende evaluerer de grupper
børnene er i, set ud fra et helheds perspektiv på børnenes udvikling og trivsel.
Inddragelse af forældrebestyrelsen
Her kan vi kort beskrive:
 hvordan forældrebestyrelsen inddrages i udarbejdelsen, evalueringen af og opfølgningen på
den pædagogiske læreplan
 hvordan forældrebestyrelsen inddrages i arbejdet med at skabe gode overgange fra hjem til
dagtilbud, mellem dagtilbud og fra dagtilbud til skole

Der er gennem de sidste år løbende blevet informeret omkring den ny Dagtilbudslov og den
styrkede pædagogiske læreplan. Vi har bl.a. brugt de små film, som beskriver læreplanen og
inddragelse af forældrebestyrelsen.
Medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen har sammen med en lille gruppe af andre medarbejdere
holdt oplæg om den styrkede pædagogiske læreplan på et bestyrelsesmøde. Forældrene fik
information omkring de nye krav samtidig med, at der blev fortalt om, hvordan vi arbejder i praksis.
Bestyrelsen blev på mødet igen introduceret for ”Blomsten” ved, at der var medarbejdere, som
brugte den til at ”gå rundt på” samtidig med, at der blev fortalt om et konkret eksempel fra
hverdagen.
Efterfølgende har der på bestyrelsesmøderne været særligt fokus på forældresamarbejde,
overgange og drøftelser omkring samarbejdet med lokalsamfundet. Forældrene har bidraget med
deres holdninger og overvejelser, som har dannet grundlag for faglige drøftelser. Der er
fremkommet forskellige vinkler og gode ideer, som aktivt er indgået i det videre arbejde med praksis
og udarbejdelse af læreplanen.
Bestyrelsen er inddraget i udarbejdelsen af vores skriftlige læreplan ved, at de i processen har haft
oplæg til gennemlæsning. Vi har efterfølgende på et bestyrelsesmøde drøftet deres overvejelser og
tanker, som har været en del af grundlaget for den færdige udgave.
Efterfølgende vil bestyrelsen 2 gange om året blive involveret i opfølgning og evaluering af den
pædagogiske læreplan.

Til at understøtte og inspirere det videre arbejde med den styrkede pædagogiske læreplan er der
udviklet en række øvrige materialer. Alle inspirationsmaterialer – nuværende og kommende – kan
findes på Danmarks Læringsportal EMU
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