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 1 INTRODUKTION

1.1 Læsevejledning

I Danmark går størstedelen af alle børn i alderen 0-6 år i dagpleje, vuggestue eller børnehave. Det giver dagtilbuddene
en unik rolle i forhold til at understøtte børns generelle trivsel og udvikling.
Siden 2004 har alle dagtilbud arbejdet med en pædagogisk læreplan, hvis formål er at opstille mål for børns udvikling,
læring, trivsel og dannelse inden for seks centralt fastsatte læreplanstemaer. Som led i at styrke kvaliteten på dagtilbud
blev der på baggrund af dagtilbudsaftalen ”Stærkere dagtilbud – alle skal med i fællesskabet” i 2017, vedtaget en ny
lovgivningsmæssig ramme i 2018 for arbejdet med den pædagogiske læreplan i dagtilbud. Ændringerne tager
udgangspunkt i det samlede forslag om en styrket pædagogisk læreplan, som en mastergruppe og seks
arbejdsgrupper udarbejdede i 2016.
Udarbejdelse af dagtilbuddets pædagogiske læreplan skal bygge på lokale udfordringer, styrker og kompetencer og de
er en ledelsesmæssig beslutning, hvordan man mest hensigtsmæssigt udformer sin pædagogiske læreplan inden for
de fastsatte rammer i loven og af kommunalbestyrelsen.

Ramme for udarbejdelse af den pædagogiske læreplan
Den pædagogiske læreplan udarbejdes med udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag samt seks
læreplanstemaer og de tilhørende pædagogiske mål for sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og
børns læring.
Dagtilbuddets pædagogiske læreplan skal fungere som et pædagogisk redskab, der via korte, relevante pædagogiske
refleksioner og eksempler skal skabe en klar fælles retning for det pædagogiske arbejde, der foregår i dagtilbuddet.
Herunder sikre, at den intenderede pædagogik er til stede hele dagen og i alle aktiviteter, rutiner med børnene mv.
Læreplanen skal således indeholde nogle overordnede relevante refleksioner over og eksempler på, hvordan det
pædagogiske læringsmiljø i dagtilbuddet inddrager børnenes perspektiv og børnefællesskabet og tager højde for den
konkrete børnegruppes sammensætning og børnenes forskellige forudsætninger og behov. Eksemplerne skal være
retningsgivende for personalet i det daglige pædagogiske arbejde med børnene.

I denne læreplansrapport kan der læses om dagtilbuddet pædagogisk praksis suppleret med forskellige
resultatvisninger. Resultatvisningerne skal betragtes som et kvalificeret øjebliksbillede og skal altid anvendes som led i
en helhedsbetragtning af dagtilbuddet.

Gennemsnitsgraf
Dagtilbuddets resultater vises på en rød/gul/grøn skala fra 0 til 5, hvor værdierne er tillagt følgende betydning:

Slet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad I meget høj grad

Resultater fra dagtilbuddets dialogvurderinger
Under afsnittet om læreplanstemaerne suppleres dagtilbuddets beskrivelse med en graf for fagpersonalets vurderinger
af børnenes kompetencer på de enkelte læreplanstemaer. Grafen er opgjort som et simpelt gennemsnit, hvor svarerne
på de enkelte spørgsmål tillægges en værdi fra 1 til 4, hvor 1 er ”Kan ikke endnu” og 4 er ”Kan”.
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Den styrkede pædagogiske læreplan

Det fælles pædagogiske grundlag
og de seks læreplanstemaer
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1.2 Beskrivelse til læreplanen (Hvem er vi?)
 
Selvejende deltids børnehave i Gentofte Kommune med normering til 32 børn. Børnehaven har til huse i en gammel,
rummelig patriciavilla. 
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2 DEN PÆDAGOGISKE LÆREPLAN

2.1 Børnesyn, Dannelse og børneperspektiv, Leg, Læring og
Børnefællesskaber

 
At være barn i vores hus er en værdi i sig selv. Børnene har en stemme og vi skal i fælleskab med forældrene udvikle og
understøtte børnenes udvikling, gennem meningsfulde læringsmiljøer. 
Børnene lærer hjemme og udvikler i børnehaven. Det er en vigtig forudsætning, at barnet besidder de mest elemntære
kompentencer, så som at være i stand til at gå, tale/lytte, spise, være en del af et fællesskab og grundlæggende lege.
Læringsmiljøet hjemme er i det lille fællesskab, hvor børnehavens opgave er at bygge videre i det store fællesskab.
Børnene skal lære at tage sin plads, såvel som give plads. En af vores grundværdier er at der er læring i al leg, at leg
udvikler børnrnes forskellige kompetencer.  I vores hus har "fri leg" høj værdi, vi "øver" børnene i at de voksne altid er
tilgængelige, hvis legen behøver at børnene selv siger fra eller behøver guidence til at komme videre. 
I løbet af året arbejder vi med børnefællesskaber på forskellige måder. Fra sommer til vinter har vi fokus på
aldersintegration, fordi en af vores grundværdi er at alle aldre kan lære af og har gavn af at hjælpe hinanden. Vores
intergrernde tilgang er inspireret af Maria Montessoris værdier. I halvåret vinter til sommer har vi fokus på
differnetierede børnegrupper, med aldersdifferentierede aktiviteter. 
Dannelse er en vigtig værdi til at styrke fæælesskabet. Vi lægger stor vægt på at sige goddag/farvel, tale pænt til
hinanden, sige tak når man får noget, også i leg med andre børn. At bede og give hjælp, når det er nødvendigt. at kunne
sidde ved frokosten, tale og lytte til hinanden. Nogle gange er samtalerne vokseninitierede, andre gange er de intiteret
af børnene selv, og de tillægges høj værdi. Vi forsøger altid at have børneperspektivet i fokus og forsøger at understøtte
dette. vi lægger utrolig meget vægt på at dialogen strækker sig over mange led. (helst 7 eller flere ifgl. Grethe Kragh-
Müller) 
 

Den pædagogiske læreplan udgør rammen og den fælles retning for vores pædagogiske arbejde med børnenes trivsel,
læring, udvikling og dannelse. Læreplanen er et levende dokument, som kort beskriver vores pædagogiske overvejelser
og refleksioner med eksempler, der er retningsgivende for det daglige pædagogiske arbejde.

     Først forholder I jer til de fem elementer:

 • Børnesyn, Dannelse og børneperspektiv, Leg, Læring, Børnefællesskaber.

     I kan beskrive elementerne samlet eller hver for sig. De øvrige elementer i det pædagogiske grundlag skal ifølge loven fremgå

     særskilt af den pædagogiske læreplan. Disse elementer forholder I jer til lidt senere (Den styrkede pædagogiske læreplan,

     Rammer og indhold, s. 15)

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

 
Vi prøver at skabe læringsmiljøer så alle børn har mulighedsgivende betingelser for at deltage i fællesskabet. Derfor
tager vi udgangspunkt i det enkelte barn 
Vi starter dagen med at sige godmorgen, da det er vigtigt at blive set og taget godt imod,  for at føle sig velkommen.
Ved børnesamlinger lægges der vægt på at føle sig som en del af fællesskabet, at kunne lytte og tage sin plads.
Børnemøder hvor der tales om hvad der rører sig i børnene og i gruppen. Temaer som fx. at være en god ven og om
demokrati. Om formiddagen er der oftest flest vokseninitierede læringsmiljøer med temaer og fokusområder, der
udspringer af læreplanstemaerne. Børnene opdeles aldersintegredrede og differentierede, med henblik på inklusion og
relationsdannelse og i forhold til sprog. 
Ved frokosten er der fokus på samtale og fordybelse i børneperspektiv. Det giver god mulighed for opfange børns spor
og interesser. 
Om eftermiddagen er der børneinitierede læringsmiljøer, med voksne tæt på til at guide. Styrke børnene i deres
konflikthåndtering og fastholdelse af legen. Vokseninitierede læringsmiljøer  der sætter nye processer og relationer i
gang, sætter gang i lege, for derefter at trække sig og se børnene er i stand til at lege videre. Tydeligt tegn på læring. 
Afslutning på dagen er lige så vigitg som start, vi siger farvel og tak for i dag. Ved et ordentligt farvel kan en ny glæde
for dagen i morgen begynde. 
Derudover er der også i overgange og rutinesituationerne fokus på at skabe læringsrum for selvhjulpenhed, ansvar,
koncentration, sprog, emtati, dannelse etc. 
  
  
 

2.3 Samarbejde med forældre om børns læring

 
"Børn lærer hjemme og udvikler i børnehaven" 
Børn trives og udvikler sig bedst, når de voksne omkring dem har fælles retningslinier. Derfor gør vi meget ud af at være
i dialog med forældrene. 
 

Velkomstbrev til både barn og forældre med info om opstart.
Opfølgende samtale kort efter opstart om trivsel og fokuspunkter for barnets udvikling.
Der skal altid findes tid til samtale ved bekymringer for barnets udvikling og trivsel
Samtaler ved overgange og i forbindelse med udarbejdelse af KIP.
Opfordring til at ringe, hvis forældrene har behov for det.

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

Det pædagogiske læringsmiljø skal tilrettelægges, så det inddrager hensynet til børnenes perspektiv og deltagelse,
børnefællesskabet, børnegruppens sammensætning og børnenes forskellige forudsætninger.” (Den styrkede pædagogiske
læreplan, Rammer og indhold, s. 22-23)

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

”Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan dagtilbuddet samarbejder med forældrene om børns læring.” (Den
styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 24-25)

     Hvordan samarbejder vi med forældrene om barnets og børnegruppens trivsel og læring?
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Forventningsafstemning, hvad gør forældrene og hvad gør børnehaven.
Afholdelse af forældrearrangementer, årlige forældremøder, kaffemiks, sommerfest, Lucia og lanternefester.

 
 

2.4 Børn i udsatte positioner

 
Børn er forskellige og har brug for noget forskelligt. 
Vi bruger børneperspektivet til at danne os et billede af børnene og  tager altid udgangspunkt i det enkelte barn og dets
kompetencer, styrker og interesser. 
Udfra dette deler vi børnene i små grupper hvor vi laver vokseninitierede aktiviteter hvor børnenes styrker kommer i spil.
Det giver børnene en status i den lille gruppe som kan overføres i den store gruppe. 
Det kan f.eks. være kreative projekter, Rydde blade i haven, få små ansvarsopgaver som at dække bord, være "hjælper"
for nye børn, samarbejdlege, Motorisk leg etc. 
Derudover laver vi regellege med hele gruppen som de voksne styrer og der er klare ligeværdige rammer for alle børn. 
Vi arbejder med inkluderende fællesskaber hvor børnenes kompetencer sættes i spil i små grupper som kan videreføres
til det store fællesskab. 
Vi sætter omsorgsfulde krav til børnene. Vi forventer (tror på) at de kan og vi giver dem ansvar. Vi tror på at det vokser
man af. 
  
 

2.5 Sammenhæng til børnehaveklassen

 
For at lære skal man være læringsparat. 
Vi arbejder med at give børnene de bedste forudsæninger for at lære. 
Vi arbejder sansemororisk med børnene så de er motorisk/fysisk klar til skolestart. 
 

At kunne holde på en blyant.
At kunne sidde stille på en stol
At kunne have andre tæt på og indgå i relationer

Derudover arbejder vi med dannelse. 
 

Sige goddag og farvel.
At svare når man bliver spurgt.
Empati

Det sidste halve år inden skolestart samles de 5 årige i en skolegruppe.  
 

”Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan det pædagogiske læringsmiljø tager højde for børn i udsatte positioner,
så børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse fremmes.” (Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 26)

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

”Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan der i børnenes sidste år i dagtilbuddet tilrettelægges et pædagogisk
læringsmiljø, der skaber sammenhæng til børnehaveklassen.” (Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 27).

Hvordan tilrettelægger vi vores pædagogiske læringsmiljø for de ældste børn, så det skaber sammenhæng til
børnehaveklassen? (Dette spørgsmål gælder kun dagtilbud med børn i den relevante aldersgruppe.)
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Skrive sit navn
Løse små opgaver
Nogle gange enkelte skolebesøg
Række hånden op og vente på tur
Fremlægge en tegning eller en oplevelse.
Koncentration og fokus

  
Vi arbejder med bogstaver og ordlyde via historier, rim og remser og læsning.  
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3 ØVRIGE KRAV TIL INDHOLDET I DEN
PÆDAGOGISKE LÆREPLAN

3.1 Inddragelse af lokalsamfundet (og evt. forældrebestyrelsen)

 
 

Vi er flittige brugere af kulturskolerne: bl.a. musikbesøg og sprogfitness i Øregårdsparken.
Vi tilrettelægger ture til strand og havn.
 Mange af vores ture går til det naturskønne Ryparken, som vi er naboer til. Her er en sø med ænder og svaner, heste,
æsler og geder. Desuden er der et kuperet terræn med en høj bakke. 
Vi besøger gerne biblioteket. Både til almindelige besøg og til deres koncerter.
Besøg og rundvisning butikker senest et besøg i Meny Rotunden.
Samarbejde og besøg med andre institutioner i kommunen. Fælles ture i teater mm.
Vi har forsøgt at skabe et samarbejde med et af plejehjemmene i kommunen. Enten til kaffe besøg hos os eller at vi
kommer til dem og synger lidt.

 
 

3.2 Det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø

 
(Man lærer bedre i rolige æstetiske omgivelser... måske.) 
Vores børnehave har til huse i en gammel herskabelig villa. 
Det er vigtigt for os at huset fremstår hyggeligt, rent og at der bliver ryddet op flere gange om dagen, at møbler og
legetøj er intakt. 
Ved fester og højtider gøres der meget ud af at pynte op, dække borde der er indbydende. 
 Vi er af den opfattelse at det forberedte rum giver børnene (og de voksne) ro og lyst til at gå i gang og tid til fordybelse. 
Vores rytmikrum er dekoreret med vægmalerier, der sætter gang i fantasien, samtidig med at der er god plads til
motorisk udfoldelse. 
Inde såvel som ude i vores gamle have tilstræber vi, at der er plads til bevægelseslege, at der er "højt til loftet" og at der

”Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan dagtilbuddet inddrager lokalsamfundet i arbejdet med etablering af
pædagogiske læringsmiljøer for børn.” (Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 29)

"Det er lederen, der i forbindelse med udarbejdelse af den pædagogiske læreplan sikrer, at forældrebestyrelsen bliver inddraget i
processen omkring udarbejdelse, evaluering af og opfølgning på den pædagogiske læreplan." (Den styrkede pædagogiske
læreplan, Rammer og indhold, s. 52)

Hvordan inddrager vi lokalsamfundet i arbejdet med at skabe pædagogiske læringsmiljøer for børn samt evt. hvordan
forældrebestyrelsen inddrages i arbejdet med læreplanen?

”Arbejdet med det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø i dagtilbuddet skal integreres i det pædagogiske arbejde med
etablering af pædagogiske læringsmiljøer. Børnemiljøet skal vurderes i et børneperspektiv, og børns oplevelser af børnemiljøet
skal inddrages under hensyntagen til børnenes alder og modenhed.” (Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s.
30).

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

Det fysiske børnemiljø

Det psykiske børnemiljø

Det æstetiske børnemiljø

1 2 3 4 5

4,0

4,0

4,0

4,0

er noget pænt at kigge på. 
  
 

3.2.1 Vurdering

3.2.1.1 Børnehaven Globus (deltid)'s vurdering
 

Nedenstående graf viser Børnehaven Globus (deltid)’s vurdering af egen praksis på baggrund af følgende spørgsmål:
I hvilken grad lykkedes det os at skabe et sundt og udviklende børnemiljø indenfor disse tre områder (med inddragelse
af børneperspektivet)?
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Alsidig personlig udvikling

1 2 3 4

2,7

Antal
svar

1

4 DE SEKS LÆREPLANSTEMAER

De seks læreplanstemaer, som omhandler børnenes kropslige, følelsesmæssige, sociale og kognitive læring er: 
Alsidig personlig udvikling
Social udvikling
Kommunikation og sprog
Krop, sanser og bevægelse
Natur, udeliv og science
Kultur, æstetik og fællesskab

4.1 Alsidig personlig udvikling

 

 
Børn skal lære hjemme og udvikle i børnehaven. Derfor har vi et tæt samarbejde med forældrene omkring
hjemmelæringsmiljø, så børnene har de rette betingelser for læring. 
I børnehaven har vi fokus på de 3 pædagogiske rum: 
Vi går FORAN, VED SIDEN AF og BAGVED. 

”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).

     Det pædagogiske læringsmål

 •
Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udfolder, udforsker og erfarer sig og hinanden på både kendte og
nye måder og får tillid til egen potentialer. Dette skal ske på tværs af blandt andet alder, køn samt social og kulturel baggrund.

 •
Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte samspil og tilknytning mellem børn og det pædagogiske personale og børn
imellem. Det skal være præget af omsorg, tryghed og nysgerrighed, så alle børn udvikler engagement, livsduelighed, gåpåmod
og kompetencer til deltagelse i fællesskaber. Dette gælder også i situationer, der kræver fordybelse, vedholdenhed og
prioritering.

Resultat fra dagtilbuddets Dialogvurderinger
Nedenfor vises gennemsnitsscoren for fagpersonalets vurderinger af børnenes alsidige personlige udvikling hentet fra
børnenes seneste Dialogvurderinger.

     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 pædagogisk grundlag.

 • Ses i samspil med øvrige læreplanstemaer.
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Vi guider børnene i forhold til, hvad man skal kunne for at være alderssvarende og med udgangspunkt i, hvor det
enkelte barn er i sin udvikling. 
Som personale er vi tilgængelige og til rådighed. Ser barnet, lytter til  og er i øjenhøjde med. Vi udviser oprigtig interesse
og et kontinuerligt nærvær. 
Vi sætter krav og har forventninger til at de godt kan. Giver kærlige skub som udvikler. 
Vi er tydelige i vores kummunikation, fordi det giver tryghed og ro til at lære. Vi mener hvad vi siger og de kan regne
med os. 
Læringsmiljø: 
 

 Vi laver mororik og sansestimulering så de fysisk står stabilt. At turde og at kunne selv.
 Vi har forskellige kreative processer. F.eks at lære at tegne en giraf, som de ikke vidste de kunne tegne. At skabe
selv.
 Har temaer, emner, små forsøg og undersøger hvad der rør sig. At vide
 Vi skaber rum til personlig fortælling. At definere sig selv.

SELVHJULPENHED gør vi meget ud af. I rutinesituationer som toilet, og garderobe, at spise selv etc giver vi os tid, så
børnene har rum til at lære og øve sig, og at personalet er tilgængelig til at guide. 
  
Tegn på læring: 
Børnene udviser tryghed i de forskellige kompetencer, de tør mere selv. Får overskud til at indgå i dialog og leg med
andre. 
Børnene vokser af at kunne. Øjnene stråler/glade børn i trivsel. De begynder at hjælpe de børn der måske endnu ikke
kan endnu. Tager selvstændige initiativer og udfordrer sig selv. De udviser nysgerighed. 
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4.2 Social udvikling

 

 
Hos os er forskellighed en ressource. 
Vi er en dansk børnehave men har børn fra mange forskellige lande. Vi gør derfor meget ud af at dyrke -og være
nysgerrige på, forskellighed. Vi har fokus på de styrker der ligger i "det anderledes".  
Vi gør meget ud af sociale arrangementer med forældrene for at understøtte fællesskabet og derved være rollemodeller
for børnene. 
Vi arbejder udfra dannelsesbegrebet om: 
 

 Selvbestemmelse
Små overskuelige valg. f.eks. er det legalt ind imellem hvis to børn gerne vil lege for sig selv. 
 

 Medbestemmelse
At blive hørt og have indflydelse i demokratiske processer som at vælge farven til stuens vægge. Hvilken legeplads vi
skal på tur til eller om vi skal være ude eller inde.  
 

 Solidaritet 
At acceptere den demokratiske proces og kunne indgå på fælles præmisser. Derudover også at kunne indgå i små som
store fællesskaber. Vi HAR vores plads og vi GIVER plads og vi guider hen imod solidaritet. 
  
Relationer og empati trænes i små og store fællesskaber meget specifikt sammensat udfra det enkelte barns behov og
udvikling. 

     Det pædagogiske læringsmål

     Det pædagogiske arbejde med læreplanstemaet Social udvikling i beskrivelsen af temaet og to pædagogiske mål målrettet børn i

     aldersgruppen 0-5 år. De to pædagogiske mål er følgende:

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

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

Resultat fra dagtilbuddets Dialogvurderinger
Nedenfor vises gennemsnitsscoren for fagpersonalets vurderinger af børnenes sociale udvikling hentet fra børnenes
seneste Dialogvurderinger.

     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 pædagogisk grundlag.

 • Ses i samspil med øvrige læreplanstemaer.
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Kommunikation og sprog
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Læringsmiljøer: 
 

 Morgensamling danner ramme for at være en del af et større fællesskab hvor det trænes at tage og give plads og
vente på tur.
 Vokseninitierede aktiviteter med rammer regler og fokus. 
 Børneinitierede lege med de voksne tæt på til at guide i sociale spilleregler.
 Skolegruppe med ekstra fokus på Empati, koncentration, 
 Fri for mobberi. Konflikthåndtering og det at være en god ven. At trøste hinanden. 
 Ture ud af huset. Regler og vi passer på hinanden.
 Aldersintegrerede aktiviterter. De små lærer af de store og  de store lærer af at være de store (Empati)
 Aldersopdelte aktiviterer med alderssvarende aktiviteter.
 Garderoben. Vi hjælper hinanden.
 Musik/Rytmik/Motorik forløb med regler og rammer der skal følges. At være en del af et fællesskab.
 Kreative processer hvor vi skaber noget sammen og fællesskabet understreges synligt.
 Luciaoptog, Lanternefest og optræden ved sommerfest. Vi skaber noget sammen og vi har brug for at alle er med på
tværs af alder, køn og kultur.

 
 

4.3 Kommunikation og sprog

 

 
Hele vores dag og måde at være sammen med børnene på er bygget op med et sprogligt og kommunikativt fokus. Fra

     Det pædagogiske læringsmål

     Det pædagogiske arbejde med læreplanstemaet Kommunikation og sprog skal tage udgangspunkt i beskrivelsen af temaet og to

     pædagogiske mål målrettet børn i aldersgruppen 0-5 år. De to pædagogiske mål er følgende:

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

 •
Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn opnår erfaringer med at kommunikere og sprogliggøre tanker,
behov og ideer, som børnene kan anvende i sociale fællesskaber.

Resultat fra dagtilbuddets Dialogvurderinger
Nedenfor vises gennemsnitsscoren for fagpersonalets vurderinger af børnenes kommunikation og sprog hentet fra
børnenes seneste Dialogvurderinger.

     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 pædagogisk grundlag.

 • Ses i samspil med øvrige læreplanstemaer.
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vi siger ordenligt goddag om morgenen til vi siger ordenligt farvel og tak for idag. Vi gør meget ud af at være gode
rollemodeller for børnene i måden vi kommunikerer med hinanden, børn og forældre. 
I løbet af dagen kommunikeres på følgende måde: 
 

Vi sætter ord på handling
 Vi gentager.
 Vi bruger fakter og kropssprog til at understøtte det vi siger.
 Vi bruger konkreter
 Vi guider børnene i deres relationer og hjælper med at italesætte deres handling.

Vi lytter og har en oprigtig interesse med nærvær og øjnkontakt for børnenes fortælling. Vi er opmærksomme på at
samtalen helst kommer op på 7 led (jvnf. Grethe Krag Müllers forskning om samtalen). 
Vi har pt. ca. 1/3 to-tresprogede børn og og ca. 1/3 med sprogvanskeligheder. Vi er derfor i tæt samarbejde med
audio/logopæd fra PPR. 
Generelt deles børnene bevidst i mindre grupper som, giver dem de bedste mulighedsgivende betingelser for at lære og
deltage. 
 

Dialogisk læsning
Bogstaver med ordlyde og fokus på nye ord.
Rim og remser
Sprogkufferter
Fri for mobberi (Hvordan taler vi til hinanden)
Sprogspil eks. billedlotteri.

Frokosten og samlingen danner ramme for samtale, læring og børneperspektiv. 
Et halvt år før skolestart samles børnene en gang om ugen hvor der bl.a. er ekstra fokus på at kunne udtrykke sig,
fremlægge, konklikthåntering etc. 
  
Kommunikation og sprog er grundlæggende for arbejdet med alle lærerplanstemaerne. 
  
Tegn på læring: 
 

Børnene er gode tilat give plads og tid til andre med taleudfordringer.
Børnene lægger hånd på hinanden ( giver ro)
Børnene har en inforståethed, empati og rummelighed for hinanden og en inkluderende tilgang til hinanden.
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4.4 Krop, sanser og bevægelse

 

 
En velstimuleret sansemotorik (de tre primærsanser) er en forusætning for at barnet er i stand til at eksperimentere
medmange forskellige måder at bruge kroppen. Vi oplever at mange børn ikke er i stand til dette på grund af en
understimulerede sansemotorik. Derfor starter arbejdet med nye børn og deres forældre allerede ved den første kontakt
med barn og forældre. 
Alle børn screenes sansemotorisk. Hvordan var graviditeten, fødslen, de første år, sygedom og motoriske udvikling.
Søvn, mad og tøj. 
Børn der vurderes understimulerede på primærsanserne tilbydes en test, hvorefter et træningsprogram udarbejdes og
forældrene bliver instrueret i træningen. 
Screeningerne ligger også til grund for de pædagogiske læringsrum hvor der er tages udgangspunkt i både det enkelte
barns og gruppens behov: 
 

De bliver gynget/får fodbad før præstation for at få ro og fokus.
Kuglepude/stol til ro og fokus.
Vokseninitierede aktiviteter: forskellige former for massage eller berøring hvor taktilssansen stimuleres.
Planlæggelse af rytmikforløb hvor sansemotorikken er i fokus.
Aktiviteter under samling: stimulering (massage) under fødderne, hænderne, lege med hovdet nedad, maveliggende
etc.
Legepladsen er udformet så den i stor omfang tilgodeser stimuleringaf grov- og sansemotorikken.

     Det pædagogiske læringsmål

      Det pædagogiske arbejde med læreplanstemaet Krop, sanser og bevægelse skal tage udgangspunkt i beskrivelsen af temaet og

      to pædagogiske mål målrettet børn i aldersgruppen 0-5 år. De to pædagogiske mål er følgende:

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

 •
Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn krops- og bevægelsesglæde både i ro og i akvitet, så børnene
bliver fortrolige med deres krop, herunder kropslige fornemmelser, kroppens funktioner, sanser og forskellige former for
bevægelse.

Resultat fra dagtilbuddets Dialogvurderinger
Nedenfor vises gennemsnitsscoren for fagpersonalets vurderinger af børnenes krop, sanser og bevægelse hentet fra
børnenes seneste Dialogvurderinger.

     Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø 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 pædagogisk grundlag.

 • Ses i samspil med øvrige læreplanstemaer.
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Natur, udeliv og science
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Gå på tur. Her er der fokus på steder med hvor der er muligheder for at udfordre kroppen: klatre i træer, balancere,
ujævnt terræn etc.
Vi går på bare tæer ude og inde.
Løbelege og Løbefodsprojekt.
Børne OL-projekt.
Forhindringsbaner uder og inde, med grovmotoriske og sansemotoriske redskaber.
Grundlege og grundbevægelser.
13.Lege med kartoffelmel, vandleg, ler/moddulervoks, bage boller etc.
14. Lærer om kroppen og hvordan den fungerer (Skellet)
I det daglige arbejde, er personalet i tæt kontakt med det enkelte barn, hvor der arbeljdes med at få barnet til at
udfordre sig selv kropsligt eks. cykle, klatre, balncere etc.

 
 

4.5 Natur, udeliv og science

 

 
Vi gør meget ud af at være nysgerrige og undre os med børnene samt følge deres spor. 
Hvorfor slår flaget knuder på sig selv? 
Hvem laver hul i nødderne i vores nøddetræ? 
Hvem bor under træstubben eller blomsterkrukken? 

     Det pædagogiske læringsmål

     Det pædagogiske arbejde med læreplanstemaet Natur, udeliv og science skal tage udgangspunkt i beskrivelsen af temaet og to

     pædagogiske mål målrettet børn i aldersgruppen 0-5 år. De to pædagogiske mål er følgende:

 •
Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn får konkrete erfaringer med naturen, som udvikler deres
nysgerrighed og lyst til at udforske naturen, som giver børnene mulighed for at opleve menneskets forbundethed med naturen,
som giver børnene en begyndende forståelse for betydningen af en bæredygtig udvikling.

 •
Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn aktivt observerer og undersøger naturfænomener i deres
omverden, så børnene får erfaringer med at genkende og udtrykke sig om årsag, virkning og sammenhæng, herunder en
begyndende matematisk opmærksomhed.

Resultat fra dagtilbuddets Dialogvurderinger
Nedenfor vises gennemsnitsscoren for fagpersonalets vurderinger af børnenes natur, udeliv og science hentet fra
børnenes seneste Dialogvurderinger.

     Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø børnenes 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 pædagogisk grundlag.

 • Ses i samspil med øvrige læreplanstemaer.
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Kultur, æstetik og fællesskab
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Hvordan bliver blade til muld? 
Årets gang i vores have. Vi sår frø og løg og ser på de forskellige spirringsproceser. De første fårårstegn med blomster
og fugle. Sætter mariehøner i blomsterne der har fået lus så de kan spise dem. Se hvordan vand ændrer sig ved
forskellige temperatur. Bladenes forandringsprocesser. Frugter og bær som vi ser modnes og spiser når de er klar.
Vandbaner og vandleg og fysiske love. Vandpytter og mudderhuller. 
 

Blæsten, flaget og skyerne. Termometeret som viser rødt og blåt. Spande med forstørrelsesglas til små insekter.
Forsøg med kogler der ændrer sig i vand. Jerikos rose som springer ud når den kommer i vand.
Ture i skoven, ved vandet hvor vi samler materialer som vi bruger kreativt.
Vi har en årlig plantedag hvor alle børn har en blomst med som skal plantes og passes
Vi har en årlig bondegårdstur hvor vi ser livet på landet og kommer helt tæt på dyrene og udfordres ved at holde dem
og komme op på hesten.
Vi klemmer som kan optage en opgave de skal løse og sendes videre til næste klemme. Bee bob som skal
programeres for at bevæge sig. ture lokalt til dyrene og bakken der er god at løbe på.
Vi laver forskellige papirsfly og den grundlæggende teknik til de første tegnefilm.
Kort til Eksperimentariet

 
 

4.6 Kultur, æstetik og fællesskab

 

     Det pædagogiske læringsmål

     Det pædagogiske arbejde med læreplanstemaet Kultur, æstetik og fællesskab skal tage udgangspunkt i beskrivelsen

     af temaet og to pædagogiske mål målrettet børn i aldersgruppen 0-5 år. De to pædagogiske mål er følgende:

 •
Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn indgår i ligeværdige og forskellige former for fællesskaber, hvor de
oplever egne og andre kulturelle baggrunde, normer, traditioner og værdier.

 •
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.

Resultat fra dagtilbuddets Dialogvurderinger
Nedenfor vises gennemsnitsscoren for fagpersonalets vurderinger af børnenes kultur, æstetik og fællesskab hentet fra
børnenes seneste Dialogvurderinger.

     Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø børnenes 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 pædagogisk grundlag.

 • Ses i samspil med øvrige læreplanstemaer.
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Vi arbejder med små og store fællesskaber hele dagen. Børnene opdeles meget bevidst alt efter behov for læring. Vi
vægter ro, nærvær og det æstetiske rum meget højt som ramme for læring. 
Vi bruger gerne biblioteket til at læse og låne bøger og deltager i deres kulturelle tilbud. og ca. to gange om året er vi i
teateret.  
Morgensamlingen danner også ramme for styrkelse af det store fællesskab hvor det f.eks. trænes at vente på tur med
små lege. Men også de små fællesskaber styrkes ved f.eks. pizzaleg hvor børnene masserer eller "maler" hinanden og
derved får styrkes deres relationer i det små. 
Vores læringsmiljøer tager også udgangspunkt i de danske trationer og årstider. 
Kreative proceccer bruges som fælles tredie til at skabe fællesskaber og til at se børneperspektivet. 
Dokumentationen underbygger det æstetiske. 
Morgensamlingen er ofte grundlag for introduktion til et emne. Herefter opdeles børnene i mindre grupper med ro til
fordybelse eller i større grupper med fokus på deltagelse i det store fællesskab. 
I haven kan det f.eks. være små værksteder hvor der laves bladkranse, juledekorationer, og kastanjedyr mm. 
Indenfor har vi et stort værksted i kælderen som bruges til diverse kreative projekter med forskellige materialer, og
gerne naturmaterialer som vi selv har samlet. Børnene præsenteres også her for forskellige teknikker med farve,
maling, ler, papir, perler etc. 
På udsmykningen i vores garderobe ses det tydeligt hvilket tema vi er igang med. Er temaet stjerner, laver hvert barn en
stjerne, som sammen med de andres stjerner danner en stjernehimmel. Alle byder ind med sit til det fælles udtryk. 
At holde haven fin og rydde op når noget slutter gør vi meget ud af sammen med børnene så "rummet er fint og
indbydende" næste gang vi eller andre træder ind i det. På den måde prøver vi at skabe ejerskab over "vores hus" og
derved styrke fællesskabet og ikke mindst fællesskabsfølelsen. 
 

Børnehaven Globus (deltid) Den styrkede pædagogiske læreplan

20



 5 EVALUERINGSKULTUR

5.1 Evalueringskultur

Vi har udarbejdet et skema til evaluering. Det skal bruges på et fast punkt på personalemødet til at evaluere den
forgående måned. Aktiviteter,temaer mm. fra vores halvårsplan, som tager udgangspunkt i de 6 læreplanstemaer og
evt.møder. 
Derefter laver vi skema til handling for næste måned, som så evalueres på næste personalemøde.  
  
  
Vi har opdelt året i 6 fokusområder med lærerplanstemaerne. 
Dvs. at vi har et læreplanstema som fokus i 2 måneder. Efter første måned delevalueres tema og aktiviteter og følgende
måned opfølges der på det vi ikke har nået eller ideer til nye aktiviteter. 
Vi bruger SMTTE- modellen til at evaluere på vores personalemøder. På den måde sikrer vi at vi kommer hele vejen
rundt om alle temaer.  

5.2 Evaluering af arbejdet med den pædagogiske læreplan

Evalueringsskemaerne som laves hver måned bruges til at evaluere læreplanen på en pædagogisk weekend. 
Derudover gennemgåes børnenes "Tegn på læring" i forhold til de 6 læreplanstemaer og deres generelle udvikling. 
Vi vil bruge EVA s materiale til at evaluere. 
  
Vores evalueringer og delevalueringer bruges til at evaluere læreplanen på en pædagogisk weekend. 

Lederen af dagtilbuddet er ansvarlig for at etablere en evalueringskultur i dagtilbuddet, som skal udvikle og kvalificere
det pædagogiske læringsmiljø. Hermed forstås, at det pædagogiske personale og ledelsen løbende forholder sig
refleksivt til, hvordan det pædagogiske læringsmiljø understøtter børnegruppens trivsel, læring, udvikling og dannelse.

     Hvad siger loven?

 •
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
pædagogiske læringsmiljø og børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. Den pædagogiske dokumentation skal indgå i
evalueringen.

     Dagtilbudslovens § 9, stk. 2 og 3.

Hvordan skaber vi en evalueringskultur, som udvikler og kvalificerer vores pædagogiske læringsmiljø? Det vil sige, hvordan
dokumenterer og evaluerer vi løbende vores pædagogiske arbejde, herunder sammenhængen mellem det pædagogiske
læringsmiljø og de tolv pædagogiske mål?

Hvordan evaluerer vi arbejdet med den pædagogiske læreplan, som skal foretages mindst hvert andet år?
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Derudover gennemgåes børnenes "tegn på læring" i forhold til de 6 læreplanstemaer og deres generelle udvikling. 
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 6 UDVIKLINGSPLANER

Evalueringskultur

Sammenhæng

Mål

Tegn

Tiltag

Evaluering

Hvem gør hvad
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Fakta og følelser

Sammenhæng

Mål

Tegn

Tiltag

Evaluering

Hvem gør hvad
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Rutinesituationer

Sammenhæng

Mål

Tegn

Tiltag

Evaluering

Hvem gør hvad
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Sansemotorik

Sammenhæng

Mål

Tegn

Tiltag

Evaluering

Hvem gør hvad
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