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INDLEDNING 
 

Børnehaven på Skanderborgvej er en institution, der har familier med meget 
forskellige forudsætninger og ressourcer. Vi har mange forskellige kulturer, religioner 
og sociale fundamenter repræsenteret i vores børnehave. 

Vi ser denne mangfoldighed som en ressource, som ruster børnene til den verden, de 
skal være en del af som voksne samfundsborgere senere hen. 

Vi har i vores børnehave 6 pladser til børn med behov for særlig støtte. 
 
Personalegruppen består af 9 mennesker med mange forskellige livserfaringer.  

Nogle har arbejdet inden for andre brancher, inden de blev pædagoger, andre har 
arbejdet en årrække inden for det specialpædagogiske område, inden de blev ansat 

hos os. Inden for personalegruppen har vi en stor aldersspredning. Det ser vi som en 
stor fordel. Vi har også en pædagog ansat af anden etnisk oprindelse, og det ser vi 
ligeledes som en stor ressource. 

Vi er således en personalegruppe med særlige kompetencer inden for en række 
forskellige områder personligt og fagligt. Vi sørger for at bruge hinandens 

kompetencer og lade os inspirere af hinanden. 
Ud over den faste personalegruppe har vi løbende ansat personale i job med 
løntilskud, virksomhedspraktikanter, pædagogisk assistent elever og studerende i 

praktik fra seminariet. 
Vi har også ofte unge mennesker fra skolernes 9. Klasser eller fra produktionsskoler i 

erhvervspraktik. 
 
 

Det er vigtigt for os som personale: 
 

- At alle børn og forældre møder et venligt, åbent og imødekommende personale. 
- At vi hver dag er i god kontakt med børn og forældre.  

- At vi som personale er tydelige i det, vi siger og gør, og handler derudfra.  
- At vi er aktivt lyttende, nærværende, udviser empati og støtter børnene i troen 

på eget værd – med andre ord: at vi har en anerkendende tilgang til børnene, 

forældrene og hinanden. 
- At vi har arbejdsglæde, som virker smittende på hinanden i personaleteamet, 

på børn, forældre og øvrige samarbejdspartnere. 
- At vi har et udvidet tværfagligt samarbejde med fx talepædagog, ergoterapeut, 

sundhedsplejerske, sagsbehandler, tosprogspædagog, familierådgiver fra SFC, 

hospitalsvæsenet, konsulent fra specialbørnehave og VISO. 
 

 
Base i husene: 
 

Vores børn er opdelt i faste børnegrupper, i alderen 3-6 år. Hver gruppe er tilknyttet 
hver sit hus. Vi mener, at et sådant fast tilhørsforhold for det enkelte barn er 

medvirkende til at give børnene en tryg og forudsigelig hverdag. Der skabes en tryg 
base for det enkelte barn, og det er en forudsætning for at tilgodese det enkelte barns 
behov og skabe de bedste betingelser for læring.  
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Fællesdage på tværs af husene: 
 

Herudover laver vi aktiviteter på tværs af husene. Fra og med januar til og med maj 
laver vi ”fællesdage”. 
 

Fællesdage betyder, at vi samler børn på samme funktionsniveau i 3 faste grupper. 
Grupperne hedder ”Boblerne”, ”Spirerne” og ”Uglerne”. 

I disse grupper arbejdes der så med emner og projekter, som rammer det niveau, 
som børnene udviklings- og aldersmæssigt befinder sig på. Dette gør at pædagogerne 
i højere grad kan målrette de pædagogiske aktiviteter til netop disse grupper. 

Børnene får også mulighed for at skabe nye relationer på tværs af husene. 
 

Vi arbejder i disse aldersopdelte børnegrupper 2 gange om ugen i 1½ time.   
 
I boblerne og spirerne arbejdes der med aktiviteter som: sang, sanglege, rim og 

remser og rytmik. 
 

I uglegruppen, som er førskolegruppen, arbejdes der med fonemer, som er et 
struktureret forløb, hvor børnene bliver præsenteret for bogstaver på en legende 
måde. Nogle af de ting vi arbejder med er bogstav-lyde, håndbevægelser, 

koncentrationslege, lytte lege, genfortælling med mere.  
 

Uglegruppen starter et forløb allerede i efteråret, hvor der er fokus på de sociale 
kompetencer. Vi skaber rammer for at børnene lærer hinanden at kende og får en 
følelse af at være en del af fællesskabet. Vi tager udgangspunkt i kanon materialet og 

prioriterer ture ud af huset.  
 

 
Brobygning mellem dagtilbud og skole: 

 
Der er i Slagelse Kommune udarbejdet et ”brobygningsskema”, som alle dagtilbud 
laver på hvert enkelt kommende skolebarn. 

Allerede i efteråret, inden børnene formodes at skulle starte i skole, afholdes 
forældresamtaler, hvor vi tager udgangspunkt i brobygningsskemaet. 

Pædagogerne udfylder skemaet, forældrene får det med hjem til gennemlæsning, og 
herefter afholdes samtalen. 
Til samtalen snakker vi med forældrene om det vi har skrevet og skriver efterfølgende 

deres kommentarer ind i skemaet. Når vi er færdige med at udfylde 
brobygningsskemaet skriver forældrene under.   

Vi laver en skoleparathedsundersøgelse (SPU) inden forældresamtalen. Resultatet af 
undersøgelsen fremlægges til samtalen og derefter snakker vi med forældrene om 
hvad vi hver især fremadrettet skal arbejde med. 

 
For at give børnene en god opstart i skolen, laver vi sammen med hvert barn et 

overgangsark, som beskriver lidt om barnet, dets familie og interesser. 
Dette er et ark, som udfyldes af alle institutioner i Slagelse kommune, der er 
udformet som et skattekort.  

Skattekortet overgives inden sommerferien til den kommende børnehaveklasseleder.  
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Hun vil sørge for, at alle indkomne ark kommer i en skattekiste, som børnene åbner, 
når de starter i skolen. På denne måde kan alle de kommende skolebørn så 

præsentere sig for hinanden ud fra et fælles koncept. 
 
Slagelse Kommune har udarbejdet en kanon, som alle dagtilbud er forpligtiget til at 

præsentere alle børn for. Den går ud på, at alle kommende skolebørn i deres 
børnehavetid skal få kendskab til nogle givne bøger, lege, rim, remser osv. 

Målet med kanonen er at skabe genkendelighed for børnene. Når de starter i skole vil 

de møde bøger, lege m.v., som de allerede har kendskab til. Dette er medvirkende til 

at børnene hurtigere føler sig trygge og bliver en del af det nye fællesskab.  

Vi afgiver børn til mange forskellige skoler. 

Vi får invitationer fra skolerne, og så vidt det er muligt, tager vi på besøg med 

børnene på de skoler, de skal begynde i. 

 

 

Brobygning mellem dagpleje og børnehave: 

 

Når et barn fra dagplejen skal starte i børnehaven, tager dagplejeren kontakt til 

børnehaven. Vi aftaler i fællesskab et tidspunkt, hvor barnet og dagplejeren, kan 

komme på besøg i det hus, barnet skal gå i. Her har dagplejeren mulighed for at 

overlevere den viden hun har om barnet mundtligt og i form af ”beskrivelse af Trivsel 

og Udvikling” skemaet.  

 

 

Børnemiljø: 

 

Vi arbejder med det psykiske børnemiljø i forhold til børnenes almene personlige og 

sociale udvikling. 

Inden for temaet ”Personlig alsidig udvikling” har vi fokus på at når børn starter i 

børnehaven, er det et stort skift, som de skal have hjælp og støtte til at mestre. 

Børnene har i særlig grad brug for at få omsorg, føle sig trygge og blive set, hørt og 

forstået. Vi vil fortsat bestræbe os på at have en anerkendende tilgang til børnene. 

 

Inden for temaet: Sociale kompetencer” beskæftiger vi os med følgende: 

I børnehaven har vi meget fokus på venskaber – hvordan er man en god ven?  

Vi benævner og italesætter følelser: Hvorfor bliver man ked af det, hvorfor bliver man 

bange osv. 

Vi taler med børnene om, hvem der er i børnehave – at alle har en betydning og at 

alle er en del af fællesskabet. 

 

Vi har også fokus på det fysiske børnemiljø. 

Det giver sig udtryk ved at vi laver små rum med forskellige temaer. 

Vi arbejder løbende med at videreudvikle det fysiske miljø tilpasset den børnegruppe 

vi har. 
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De 3 læringsrum: 

 

Vores opgave i forhold til børnenes læring ligger i at støtte, lede og udfordre børnene. 

Læring foregår ud fra hvor børnene er i deres udvikling. Vi tager udgangspunkt i det 

enkelte barn. Børnene deles f.eks. op i mindre grupper ud fra hvilke niveau de er på, 

så alle uanset hvilke færdigheder de har, profiterer af de aktiviteter vi arbejder med i 

børnehaven. Læring er en dynamisk proces, der foregår hele tiden. 

 

Vi tager udgangspunkt i de 3 læringsrum, som beskrives på følgende måde: 

 

1. Planlagt voksenaktivitet , den voksne går foran barnet – her er det os der skal 

tage initiativet og være aktive kulturbærere.   

 

2. Voksenstøttet aktivitet, den voksne går ved siden af barnet – her skal vi 

reagere på barnets initiativer og følge dem.  

 

3. Spontane aktiviteter, den voksne går bag ved barnet – her skal vi ikke deltage i 

aktiviteten, men give plads til børnenes egne handlinger, erfaringer og meninger.  

 

 

Børn med særlige behov: 

 

Som udgangspunkt indgår børn med særlige behov i dagligdagen på lige fod med 

husets øvrige børn. Samtidig er der rum til, at børn tages fra i mindre grupper, eller 

at der på anden måde tages særlige hensyn til de udfordringer, det enkelte barn er i. 

 

Vi vil definere børn med særlige behov således: 

 

- Børn som ikke har optimale udviklingsmuligheder.  

- Børn som er omsorgssvigtede. 

- Børn som ikke er udviklingsmæssigt alderssvarende. 

- Børn som har trivsels- og tilpasningsproblemer. 

- Børn hvor kulturen/sproget er en barriere for udvikling. 

- Børn i krise, som har brug for ekstra støtte i en kortere periode. 

- Børn af misbrugsforældre. 

- Børn som er særligt sensitive. 

- Børn, der er visiteret til ”tilbud for børn med behov for særlig støtte”. 
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De 6 læreplanstemaer: 

 

 Barnets alsidige personlige udvikling. 

 Sociale kompetencer. 

 Sprog. 

 Krop og bevægelse. 

 Naturen og naturfænomener. 

 Kulturelle udtryksformer og værdier. 

 

Vi har beskrevet de 6 temaer ud fra vores daglige pædagogiske praksis. 

 

Herudover har vi beskrevet, hvordan vi dokumenterer, at der sker en læringsproces 

og hvordan vi evaluerer denne læringsproces. 

 

Alle børn får erfaringer inden for alle læreplanstemaer i løbet af deres tid i 

børnehaven.  

Vi sikrer løbende, at alle børn bliver tilgodeset i forhold til deres trivsel og udvikling.  

Vi justerer aktiviteter og tiltag efter børnenes aktuelle behov. 

 

Der er nedsat en arbejdsgruppe, som reviderer den pædagogiske læreplan og 

fremlægger den på personalemøde.  

Efterfølgende vil den blive præsenteret for forældrebestyrelsen. 

 

 

BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGE UDVIKLING. 

 

Forudsætningen for at kunne udvikle sin personlighed er, at barnet føler sig trygt. 

Barnet har brug for, at der er tryghed i forhold til fællesskabet og i samspillet med 

både børn og voksne. Barnet skal møde medlevende og anerkendende voksne, som 

udfordrer og støtter barnet i dets initiativer. 

 

Mål: Alle børn skal have ret til ens muligheder for et godt liv trods forskellige 

forudsætninger. 

 

Det betyder at: 

Vi skal give barnet mulighed for at få oplevelser og udfordringer, der passer til dets 

udviklingstrin, så det bliver støttet i at finde sine egne ressourcer.  

Hverdagen skal tilrettelægges med spændende og udfordrende aktiviteter, som kan 

styrke barnets interesser og deltagelse.  

Når barnet igennem aktiviteter opnår succesoplevelser, får det udviklet og styrket sit 

selvværd og evnen til selv at handle. 
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Mål: Alle børn skal anerkendes som kærlige, nysgerrige og 

eksperimenterende. 

 

Det betyder at: 

Vi skal skabe miljøer, hvor børnene kan være nysgerrige, undersøgende og selv 

bidrage til egen læringsproces.  

Gennem hverdagens aktiviteter skal barnet have mulighed for at kunne deltage aktivt 

på egen hånd.  

Ved at vi er engagerede og lyttende, kan vi skabe rammer, hvor børnene har 

mulighed for at fordybe sig i leg og aktiviteter.  

 

Mål: Alle børn skal have mulighed for at udvikle selvindsigt og empati. 

  

Det betyder at: 

Vi skal vise børnene tillid og give dem ansvar, for at styrke deres mulighed for at 

udvikle selvstændighed.  

Børnene skal lære at kende og håndtere deres egne følelser, for at kunne forstå 

andres følelser.  

Børnene skal lære, at vi mennesker er forskellige, og at der skal være plads til denne 

forskellighed. 

Når vi respekter og anerkender børnene, fungerer vi som rollemodeller, som børnene 

kan spejle sig i. Derved udvikler børnene respekt og anerkendelse for hinanden.  

  

Pædagogiske metoder og aktiviteter. 

Inden barnet starter i børnehaven, sender vi et velkomst brev, hvor vi tilbyder, at 

barnet og forældrene kan besøge børnehaven.  

Når barnet starter i børnehaven, er personalet særligt opmærksomt på barnets behov 

og trivsel. Personalet sørger for at have en tæt kontakt til barnet og forældrene. Vi 

gør de andre børn opmærksomme på, at hjælpe og skabe tryghed for det nystartede 

barn.  

Når barnet starter i børnehaven, vurderer pædagogerne, om barnet har særlige 

udfordringer på det sproglige område. Hvis barnet har det, laver pædagogerne en 

sprogvurdering (TRAS) på barnet. 

Forældrene bliver tilbudt en forældresamtale 3 - 6 måneder efter barnets opstart. Her 

bliver barnets trivsel drøftet, og hvis der er foretaget en sprogvurdering, bliver 

resultatet af denne fremlagt for forældrene. 

Forældre og pædagoger laver fælles aftaler om fokusområder med henblik på at 

udvikle barnets sproglige kompetencer. Som nævnt i indledningen får forældrene 

tilbud om en skolesamtale inden skolestart.  

Herudover afholdes samtaler efter behov.   
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Den voksne er anerkendende og imødekommende i sin adfærd, ved at vise omsorg og 

påskønnelse af det enkelte barn. Vi er nærværende og lyttende i vores kontakt til 

barnet, så det føler sig hørt, set og forstået.  

 

Vi holder samling 2-3 gange om ugen, hvor det enkelte barn har mulighed for at 

bidrage og sætte sine egne kompetencer i spil. Barnet finder ud af, hvem det er i 

forhold til de andre og har mulighed for af dele egne oplevelser og erfaringer med 

dem.  

I hvert hus hænger der billeder i garderoben af de børn, som går i huset. Det enkelte 

barn vender sit billede, når det kommer i børnehave, så alle børn kan se, hvem der er 

en del af huset denne dag.  

Vi tager udgangspunkt i det enkelte barns ressourcer og støtter barnet i at lære nye 

færdigheder og kompetencer. Vi tilrettelægger hverdagen med udfordringer og ansvar 

som f.eks. borddækning, oprydning og andre praktiske opgaver.  

Barnet lærer at håndtere konflikter ved at møde voksne, der sætter ord på deres 

følelser/handlinger og hjælper dem med at finde strategier til at handle 

hensigtsmæssigt. 

 

Succeskriterier  

Vi kan se i vores hverdag, at målet er opnået, når barnet: 

- Er glad for at komme i børnehave. 

- Skaber kontakt til andre børn og voksne. 

- Kan sætte grænser og sige til og fra. 

- Udvikler sig i en positiv retning. 

- Vokser med opgaven og selv tager initiativ til nye opgaver.  

 

Børn med særlige behov 

Vi tager udgangspunkt i barnets udviklingstrin og støtter barnet i nye opgaver. Vi 

støtter barnet ved at tage det i hånden, når det er utrygt, og hjælper barnet videre. Vi 

sætter børnene sammen i mindre grupper, så man langsomt lærer dem at fungere i 

større grupper og føle sig trygge ved det. Vi samarbejder med psykolog, 

sundhedsplejerske, inklusionspædagoger, ergoterapeut og talehøre- og 

sprogpædagoger som kan give os nye værktøjer til vores pædagogiske praksis.  

 

Dokumentation og formidling 

Vi udfylder skriftligt brobygningsskemaer for at beskrive barnets ressourcer og 

potentialer, så de bliver synlige for personalet, forældrene og den kommende 

børnehaveklasseleder. 

Vi tager billeder af barnet i forskellige situationer. Forældrene fortæller, når deres 

barn har tillært sig nye færdigheder, og på den måde opnås en dialog om barnets 

oplevelser af at mestre nye ting. 
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Barnet har en personlig mappe i børnehaven, hvor vi samler tegninger, malerier, 

billeder og opgaver. Mappen er tilgængelig for barnet og dets familie. Den bliver brugt 

til at snakke om de ting, der er sket i børnehaven.  

 

Evalueringsspørgsmål: 

 Hvordan ser vi, at barnet er glad for at komme i børnehave? 

 Tager børnene egne initiativer? 

 Hvordan møder vi børnene? 

 Har vi den anerkendende tilgang, som vi gerne vil have? 

 

 

SOCIALE KOMPETENCER. 

 

Børnene skal have mulighed for at blive anerkendt og respekteret som de personer, 

de er, og opleve at være en del af fællesskabet. I fællesskabet udvikles de sociale 

kompetencer, som er en forudsætning for at kunne udvikle venskaber, tilhørsforhold 

til gruppen og andre gruppesammenhænge. Det er vigtigt af have kendskab til og 

forståelse for forskelligheder.  

Det er vigtigt, at vi er opmærksomme på, at børns behov for tilknytning til andre børn 

er forskelligt. Det er ikke et succeskriterium at have så mange venner som muligt.  

 

Mål: Alle børn skal have muligheder for at indgå i ligeværdige sociale 

fællesskaber. 

 

Det betyder at: 

Alle børn skal have mulighed for at indgå i et fællesskab med andre børn og voksne, 

hvor de har mulighed for at føle sig som en del af helheden.  

Børnene skal have mulighed for at opleve tryghed og tillid i relationer til andre børn 

og voksne.  

 

Mål: Vi vil skabe miljøer, hvor børn kan opbygge gode venskaber og udvikle 

sig både socialt og fagligt.  

 

Det betyder at: 

Børn skal mødes af anerkendende og nærværende voksne, der støtter dem i at danne 

venskaber og fællesskaber.  

Vi skal give børnene kendskab til de sociale spilleregler, så de har mulighed for selv at 

skabe positive venskaber.  

 

Mål: Børn skal have medbestemmelse, medansvar og forståelse for 

demokrati.  
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Det betyder at: 

Vi skal inddrage børnene i hverdagens aktiviteter, så de får mulighed for at være 

nysgerrigt udforskende sammen med andre.  

Børnene skal have mulighed for, at samarbejde om fælles projekter og herigennem få 

forståelse for hinandens forskelligheder.  

Børnene skal have mulighed for at have indflydelse på deres hverdag dvs. foretage 

valg og give udtryk for deres meninger.  

 

Pædagogiske metoder og aktiviteter. 

Vi arbejder bevidst med anerkendelse og opmuntring, udfordringer og 

succesoplevelser. Vi har fokus på det enkelte barns styrker frem for svagheder, for at 

få det ind i fællesskabet.  

 

Under leg og samvær giver vi børnene redskaber til selv at kunne begå sig i en social 

sammenhæng. Vi taler med børnene, når fx en konfliktsituation opstår, og hjælper 

dem med at få en forståelse for hinandens handlinger. 

 

Vi laver grupper på tværs af børnegrupperne (fællesdage) for af styrke 

fællesskabsfølelsen. Vi laver aktiviteter i mindre grupper, som giver tryghed og 

nærvær. Mange af aktiviteterne med børnene styrker fællesskabsfølelsen. Aktiviteter 

kan være samling, fællesdage, fælles aktiviteter for alle børnehavens børn og ture ud 

af huset. Ved eksempelvis samling mødes alle børn ligeværdigt, og de voksne skaber 

rammerne, så alle børn har mulighed for at blive hørt og dele deres oplevelser med de 

andre i gruppen.  

Når vi holder fællesdage, styrkes børnenes relationer på tværs af husene. 

 

I hverdagen arbejder vi på at give børnene en følelse af ansvar og omsorg over for 

hinanden. Vi taler sammen om forskelligheder og om, hvordan man behandler 

hinanden. Børnene lærer derigennem at opnå en forståelse og respekt for hinanden.  

Efter at vi har fået Det særlige Tilbud er børnenes tolerance og rummelighed blevet 

større. Denne samhørighed bliver også brugt til at styrke fællesskabsfølelsen og 

bevidstheden om at være en del af en gruppe.   

 

Succeskriterier. 

Vi kan se i vores hverdag, at målene er opnået når børnene: 

- Udviser ansvar, respekt og tolerance over for hinanden.  

- Er opmærksomme på egne behov og kunne give udtryk for dem.  

- Er opmærksomme på andres behov ved fx at give trøst og hjælp til andre.  

- Opnår venskaber. 

- Indgår i fællesskaber. 

- Kender sociale spilleregler. 
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Børn med særlige behov 

Vi støtter børnene i leg og samvær, hvor den voksne forklarer normer og regler i 

legen. Giver redskaber til, hvordan man inviterer venner med, og hvordan man selv 

kommer ind i legen på en ordentlig måde. Vi hjælper dem med at takle en afvisning, 

og hvordan man kommer videre.  

 

Dokumentation og formidling  

Vi laver iagttagelser. Vi tager billeder, printer ud og skriver tekst ved. Vi laver opslag 

og har daglig dialog med forældrene.  

 

Evalueringsspørgsmål: 

 Udviser børnene empati for hinanden? 

 Hvordan indgår børnene i sociale relationer? 

 Hvordan ser vi at børnene har lært de sociale spilleregler? 

 

 

SPROGLIG UDVIKLING. 

 

Det er vigtigt at arbejde bevidst med sprog for at kunne skabe kontakt med og forstå 

andre. Vi skal som voksne skabe rammer for, at børnene bliver nysgerrige på sproget. 

Vi vil give børnene mulighed for at møde voksne, som bruger sproget understøttet af 

kropssprog, mimik og fagter. Sproget bruger vi i dagligdagens aktiviteter på mange 

måder, for at give børnene indsigt i sprogets anvendelse.  

 

Mål: Barnet skal have mulighed for at udvikle sit sprog, ordforråd og 

begrebsforståelse gennem hverdagens aktiviteter  

 

Det betyder at: 

Vi som voksne skal være opmærksomme på, at vores kropssprog, mimik og udtale er 

i overensstemmelse med hinanden.  

Vores sprog skal være klart og tydeligt, så børnene støttes i at udvikle et varieret og 

korrekt sprog samt en evne til at bruge sproget i forskellig kontekst. 

Vi skal være lyttende og interesseret i dialogen med børnene og sammen med 

børnene sætte ord på handlinger og oplevelser.  

 

Mål: Barnet skal udfordres til sproglig kreativitet samt til at udtrykke sig på 

mange forskellige måder og ved hjælp af forskellige kommunikationsmidler.  

 

Det betyder at: 

Børnene skal have mulighed for at få kendskab til forskellige udtryksformer som f.eks. 

fortælling, rim og remser, højtlæsning, sang og musik.  

Vi skal støtte og udvikle børnenes nysgerrighed i forhold til symboler, så børnene får 

mulighed for at få kendskab til bogstaver, tegn og tal.  
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Mål: Barnet skal lære at bruge sproget i den kontekst, barnet er i. 

 

Det betyder at: 

Børnene skal udvikle en forståelse af, at sproget bruges forskelligt afhængigt af, 

hvilken situation børnene er i.  

Børnene skal have mulighed for at udvikle evnen til at anvende sproget til konflikt- og 

problemløsning.   

 

Pædagogiske metoder og aktiviteter 

Vi støtter børnene i at lære at bruge deres sprog i den daglige kontakt, at udvikle 

deres ordforråd og i at bruge et varieret og korrekt sprog. Det kan være under leg, i 

konfliktløsning, eller når man beder om hjælp. Vi ønsker at lære børnene den bedste 

indgangsvinkel og kontaktform, når man ønsker kontakt med andre.  

 

Vi udvikler også sproget gennem højtlæsning og bøger, som er tilgængelige for alle og 

passer til forskellige aldre.  Vi arbejder med dialogisk læsning, og har gode erfaringer 

med at arbejde med højtlæsning på denne måde. Ligeledes arbejder vi med rim, 

remser, sange og sanglege. 

Vi ønsker at give børnene den oplevelse, at bøger er en brugsgenstand, som er 

tilgængelig i børnehaven. 

 

Under samlingen opmuntres hvert enkelt barn til at være sprogligt aktiv samt at 

kunne modtage og forstå kollektive beskeder. Ved højtlæsning og historie- fortælling 

lærer børnene at lytte, de bliver motiveret til at genfortælle med egne ord og til selv 

at fortælle historier.  

Ved at de voksne er engagerede og aktive i vores projekter, gør vi børnene nysgerrige 

og interesserede, og derigennem får de mulighed for at tilegne sig mere konkret viden 

om specielle emner.  

 

I ”Uglegruppen” arbejder vi med Kanon i efteråret og håndfonemer i foråret.  

 

Succeskriterier 

Vi kan se i vores hverdag at målet er nået, når børnene: 

- Selv tager en bog og fortæller andre om den. 

- Selv viser initiativ og fortæller om egne oplevelser.  

- Anvender sproget til konflikt- og problemløsning. 

- Sætter ord på egne og andres følelser. 

- Skriver/leger skole. 

- Udfører de individuelle og kollektive beskeder.  

- Overfører de voksenstyrede aktiviteter til deres egen leg. 
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Børn med særlige behov 

Vurderer vi, at et barn har sproglige vanskeligheder, har børnehaven tilknyttet en 

tale-hørepædagog, som kan arbejde målrettet med barnet. Dette foregår altid i 

samarbejde med forældre og personale.  

Vi modtager indimellem tosprogede børn, der ikke kan tale dansk. Her har vi en 

forståelse for, at det kan være en stor udfordring for barnet at starte i en dansk 

børnehave. Vi har en skærpet opmærksomhed på dem og deres behov i en 

opstartsperiode. 

Som personale har vi også fokus på barnets sprog i hverdagen, hvor vi kan arbejde 

med sproglige aktiviteter i form af spil, øvelser, sange og højtlæsning. Vi har mulighed 

for at tilgodese det enkelte barn ved at dele børnene op i mindre grupper, som kan 

variere i forhold til barnets alder og udvikling. I forhold til de tosprogede børn i 

institutionen er der 2 sprogpædagoger tilknyttet, som laver sprogstimuleringsforløb i 

form af læseleg.  

Når barnet starter i børnehaven, vurderer pædagogerne, om barnet har særlige 

sproglige udfordringer. Hvis det er tilfældet laves der en TRAS på barnet. 

 

Dokumentation og formidling 

Vi tager billeder og udstiller de ting, børnene har lavet. Mundtlig dokumentation i 

forhold til daglig kontakt til forældrene og på forældremøder.  

Alle børn har en mappe, hvor der bliver samlet materiale fra forskellige aktiviteter. De 

børn, som har fonemer, har yderligere en mappe, hvor der er materialer om de 

bogstaver, de har haft. 

 

Evalueringsspørgsmål: 

 Viderefører børnene f. eks sange, sanglege, rim og remser til egen leg? 

 Kan børnene gøre sig forståelige overfor og forstå andre børn og voksne? 

 Lytter pædagogerne til børnenes sproglige initiativer? 

 

                                   

KROP OG BEVÆGELSE 

 

Ved at skabe muligheder for udvikling af motoriske færdigheder og sanseoplevelser 

får børnene styrket deres krop og dermed også støttet deres naturlige lyst til 

bevægelse. Vi mener, at der er en sammenhæng mellem god motorik og læring. 

Desuden spiller gode kostvaner en stor rolle, og det er derfor vigtigt at sætte fokus på 

både kost og hygiejne. 

 

Mål: Barnet skal have mulighed for at være i bevægelse og opleve glæde ved 

sin krop  
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Det betyder at: 

Børnene skal have mulighed for at få viden om og kendskab til kroppens funktioner. Vi 

skal vise glæde ved fysisk udfoldelse, så børnene oplever glæden ved at være i 

bevægelse.   

 

Mål: Barnet skal i dagtilbuddet sikres betingelser, der styrker den fysiske 

sundhed, herunder forhold som ernæring, hygiejne og aktivitet  

 

Det betyder at: 

Børnene skal have kendskab til sunde kostvaner og betydningen af sundhed og god 

hygiejne.  

Alle børn skal have mulighed for kropslig udfoldelse både ude og inde.  

Alle børn skal tilgodeses uanset kultur, religion eller andre særlige hensyn. 

 

Mål: Barnet skal støttes i at videreudvikle motoriske færdigheder i både leg 

og tilrettelagte udfordringer  

 

Det betyder at: 

Børnene skal have mulighed for at styrke de motoriske færdigheder i forhold til deres 

udvikling.  

Børnene skal mødes af engageret og aktive voksne, der giver dem mulighed for 

motoriske udfordringer i dagligdagen.  

 

Pædagogiske metoder og aktiviteter 

Vi har gode fysiske rammer i form af vores store legeplads og store indendørsarealer, 

hvor børnene har rige muligheder for motoriske udfoldelser.  

  

På legepladsen er der mulighed for, at børnenes motorik styrkes ved at cykle, gynge, 

spille fodbold, lege fanger og gemmer, køre mooncars og klatre i træer. På 

forhindringsbanen er der mulighed for at gå balancegang, kravle og hoppe ned.  

På bakken kan børnene rulle, rutsje ned, glide samt løbe op og ned. Uden for kan der 

være mulighed for at være med til at hinke, sjippe, løbe kondiløb rundt på 

legepladsen, deltage i boldlege, badminton samt værkstedsarbejde, hvor børnene kan 

hamre, save, måle, slibe og skrue. Vi laver også jævnligt bål, hvor der fx snittes pinde 

og kan samtales over arbejdet.  

 

Ved frokost spiser vi samlet, hvor vi lægger vægt på fællesskabet under måltidet. Det 

er vigtigt for os at skabe en god stemning, da det fremmer lysten til at spise. 

 

I vores kostpolitik lægger vi vægt på, at børnenes indtag af fedt og sukker minimeres, 

både i hverdagen og ved særlige lejligheder.  
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Ved samling udfordres børnene motorisk med dans, sange, sanglege, rytmikforløb og 

afspænding. Her arbejder vi også med at give børnene en grundlæggende viden om 

kroppen og dens funktioner. 

 

I garderoben lærer vi børnene at klæde sig af og på, lyne og knappe ved at give dem 

den tid og hjælp, de har brug for.  

 

I puderummet kan børnene udfolde sig frit dvs. lege nogle lege, som ville være for 

støjende eller fylde for meget fysisk i grupperummene.  

 

Vi arbejder i de aldersopdelte børnegrupper målrettet med at styrke børnenes 

motorik. Der arbejdes med sanglege, sange med fagter, rim og remser, 

gymnastikforløb, mundmotorik, eventyr og afspænding. 

 

Det er vigtigt at vi opmuntrer til og igangsætter fysiske aktiviteter med børnene, så 

børnene selv finder glæde ved at bruge deres krop og selv formår at videreføre og 

udvikle det, de har lært.  

 

Succeskriterier 

Vi kan se i vores hverdag at målene er nået når børnene: 

- Selv tager initiativ og tør gøre ting uden de voksnes styring. 

- Udstråler glæde ved motorisk aktivitet. 

- Selv kan igangsætte og udføre motoriske aktiviteter. 

- Selv kan tage tøj af og på. 

- Cykler på tohjulet cykel. 

- Griber en bold. 

 

Børn med særlige behov 

Har barnet et særligt behov for motorisk udvikling, er det altid i samråd med 

forældrene, at vi vurderer, hvilke hjælpeforanstaltninger der skal til. Disse børn har 

krav på, at vi tilbyder dem særligt tilrettelagte rammer og aktiviteter, så de kan 

udvikle sig så optimalt som muligt. Det enkelte barn indgår som hovedregel i en del af 

en gruppe, og gruppestørrelsen kan variere i forhold til barnets alder og udvikling.  

 

Dokumentation og formidling 

Dokumentationen foregår i form af billeder og med udstillinger af børnenes kreativitet. 

Tegn på læring sker også, når børnene synger og leger de sange og lege, som de har 

lært.  

 

Evalueringsspørgsmål: 

 Hvordan kan vi forbedre mulighederne for fysisk udfoldelse? 

 Tager børnene selv initiativ til motoriske aktiviteter? 

 Ved børnene, hvad gode kostvaner er? 
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NATUR OG NATURFÆNOMENER. 

 

Vi vil give børnene en viden om naturen og inddrage dem i naturens mangfoldighed. 

Vi vil give dem naturoplevelser ved at give dem mulighed for at bruge sanserne.  

Vi vægter naturen i nærmiljøet højt. 

 

Mål: Barnet skal have mulighed for at opleve glæde ved at være i naturen og 

udvikle respekt for natur og miljø 

 

Det betyder at: 

Børnene skal have mulighed for at glædes ved naturen, både på legepladsen og i 

naturen uden for børnehaven. 

Børnene skal mødes af voksne, der viser glæde ved og respekt for naturen.  

Børnene skal have mulighed for at opleve naturens skiftende årstider gennem deres 

sanser.  

Børnene skal opleve, at de kan bruge naturen i deres spontane og fantasifulde leg.  

 

Mål: Barnet skal opleve og erfare samspillet mellem menneskene og naturen 

 

Det betyder at: 

Børnene skal have mulighed for at lære om og få erfaringer med naturen.  

Børnene skal mødes af voksne, der er støttende og inspirerende over for børnenes 

nysgerrighed. 

Børnene skal lære at respektere naturen og miljøet. 

 

Mål: Barnet skal have mulighed for at få mange og forskelligartede erfaringer 

med naturen og naturfænomener samt for at opleve naturen som et rum for 

at udforske verden 

 

Det betyder at: 

Børnene skal have mulighed for at arbejde med naturens dyr, planter og materialer. 

Børnene skal mødes af voksne, der er vidende og engagerede.  

Børnene skal have tid til at fordybe sig og stille spørgsmål til egne erfaringer.  

 

Pædagogiske metoder og aktiviteter 

Vi har en tradition der hedder ’Blomstens dag’. En bestemt dag i maj måned kommer 

børnene med en plante hver, som vi i fællesskab planter i bede og blomsterkasser. 

Børnenes navne bliver bundet på planterne. Børnene får ansvaret for at passe og pleje 

deres plante hele sommeren. De lærer planternes navne og forskelligheder.  

Børnene lærer at have respekt for hinandens planter.  

 

Vi bruger naturen på vores legeplads. Vores gode udendørs arealer, frugttræer og 

nøddebuske, og vores rige fugleliv inspirerer børnene og giver dem en god læring og 
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viden om naturens gang. De stiller spontant mange spørgsmål, som de voksne tager 

seriøst og svarer på. 

 

Børnene lærer om dyr og planter på forskellige årstider.  

Om foråret følger vi med i, at træernes knopper og planter springer ud og at fuglene 

bygger reder.  

Om sommeren giver vi børnene mulighed for at eksperimentere med vand og mudder 

på forskellige måder. Vi passer og plejer de blomster, vi har plantet.  

Om efteråret bruger vi naturens frugter og bær. Vi koger, sylter, bager, smager og 

lugter. Vi ser forandringer på træer og planter. Vi samler nødder og kastanjer, som vi 

spiser, snakker om og laver figurer af.  

Om vinteren, når der er sne, bruger vi sneen som legeredskab. Vi har en dejlig stor 

kælkebakke, som giver børnene mulighed for at kælke, rutsje, glide og rulle. Børnene 

har stor mulighed for at udfolde sig motorisk. Vi bygger snemænd, laver snebold 

kamp, engle og leger på isen. Børnene får bevidsthed om, hvad det betyder for 

dyrene, når det er vinter. Vi snakker om, hvordan de finder mad om vinteren 

og vi hænger vi fuglemad ud. 

 

Vi har en stor bålplads i børnehaven, hvor der er plads til mange børn. Derfor bruger 

vi bålet i årets gang. Vi laver suppe og anden bål mad. 

 

Succeskriterier 

Vi kan se i vores hverdag, at vores mål er nået når: 

- Børnene viser interesse for ting i naturen. Interessen kan ses ved at 

børnene snakker om og spørger til naturen. Hvis vi f.eks. går en tur i skoven 

og børnene efterfølgende genkender eller benævner dyr eller planter, de har 

set på turen. 

- De ting og aktiviteter vi har lavet genspejler sig i børnenes leg. 

- Børnene viser interesse for at opsøge mere viden om naturen, f.eks når de 

spørger til dyr som de ikke kender. 

 

Børn med særlige behov 

Afhængigt af barnets udfordring er det vigtigt, at vi tilpasser udfordringer og 

aktiviteter, så disse børn opnår succes oplevelser. Når vi laver aktiviteter, deles 

børnene op i mindre grupper, og vi tager hensyn til sammensætningen i 

børnegruppen. Det gør, at det enkelte barn kan få størst muligt udbytte af 

turen/aktiviteten og kan deltage i sit eget tempo.  

Dokumentation og formidling 

Sammen med børnene laver vi bål mad, vi skriver i dagbog, tager billeder. Børnene 

tegner, maler og former deres oplevelser. 

 

Evalueringsspørgsmål: 

 Hvordan bruger børnene naturen? 
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 Viderefører børnene deres viden om naturen? 

 Hvordan kan vi blive ved med at gøre børnene nysgerrige på naturen? 

 

 

KULTURELLE UDTRYKSFORMER OG VÆRDIER. 

 

Det er vores opgave som voksne at formidle viden om forskellige kulturelle 

udtryksformer. Derved får børnene kendskab til kultur og til det samfund, vi lever i.  

Det er vigtigt at skabe rammer for mange forskellige kulturelle oplevelser og derved 

styrke børnene i at udvikle fantasi, nysgerrighed og spontanitet.  

 

Mål: Glæden ved kunst og kultur skal stimuleres 

 

Det betyder at: 

Børnene skal have mulighed for at deltage i mange forskellige kulturelle 

udtryksformer og opleve glæde derved.  

Vi skal være med til at skabe de fysiske rammer for disse aktiviteter, så børnenes 

interesse, fantasi og spontanitet underbygges.  

Vi skal være støttende over for børnenes nysgerrighed og være bevidste om vores 

rolle som kulturformidlere.  

Børnene skal opleve, at der er tid til fordybelse og mulighed for at vælge sin egen 

udtryksform.   

 

Mål: Barnet skal have adgang til materialer, redskaber og moderne medier, 

herunder IT, som kan bruges både i forbindelse med oplevelser og skabende 

kulturel aktivitet 

 

Det betyder at: 

Børnene skal have mulighed for at have indflydelse på planlægning af aktiviteter og 

herunder valg af materialer der skal bruges i aktiviteterne. 

Børnene skal have mulighed for at få kendskab til forskellige materialer og deres 

anvendelse.  

Børnene skal have mulighed for, at børnelitteratur, faglitteratur, musik, billeder m.v. i 

forskellige genrer er til rådighed for dem og giver oplevelse og inspiration i 

hverdagen.  

 

Mål: Barnet skal møde pædagogisk personale, der selv er aktive 

kulturbrugere og støtter barnet i at eksperimentere med, øve sig i og afprøve 

sig selv i forhold til et bredt spekter af kulturelle udtryksformer 

 

Det betyder at: 

Børnene skal møde voksne som aktivt formidler kultur og som giver børnene 

inspiration til at lære om og få erfaring med forskellige kulturelle udtryksformer.  
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Børnene skal have mulighed for at få indsigt i vores samfund og de forskellige kulturer 

det indeholder.   

 

Pædagogiske metoder og aktiviteter 

I forbindelse med årstidens traditioner afholder vi fastelavn, påske, sommerfest for 

børn og forældre, skt. Hans, Halloween, fødselsdage og jul. Herudover holder vi 

forældrekaffe 3-4 gange om året. Vi holder juleklip med forældre og bedsteforældre 

og deltager i julegudstjeneste i den lokale kirke.  

 

Vi synger sange, læser bøger og fortæller historier som hører under de forskellige 

traditioner og årstider. Vi udsmykker husene med klip, malerier, tegninger, skulpturer 

for at understrege traditionerne og årstiderne.  

 

Vi holder samling 2-3 gange om ugen. Vi synger, fortæller historier og eventyr, 

snakker om regler i børnehaven, leger voksenstyrede lege og sanglege.  

 

Børnene har mulighed for at klæde sig ud og danse til musik fra cd-afspiller.  

Børnehaven er i besiddelse af forskellige musikgenrer, som børnene får kendskab til.  

 

Vi synger og dramatiserer sange og eventyr. Vi tager på biblioteket med børnene og 

låner bøger. Vi modtager bogkasser fra biblioteket med bøger i forskellige genrer. 

Bøgerne er placeret, så de er tilgængelige for børnene. Det giver børnene mulighed 

for at få kendskab til bøger og opleve glæden ved at bruge dem.  

 

2 gange om året tager alle børn og pædagoger i børnehaven i teatret sammen. Vi 

tager op i ”Det lille Teater” i Slagelse og ser børneforestillinger, arrangeret af 

Vestsjællands Teaterkreds. 

 

Succeskriterier 

Vi kan se, at målene er nået når børnene: 

- Spontant udtrykker sig via musik, sang, drama, billeder og historiefortælling 

i deres leg. 

- Når børnene kommer med bøger og opfordrer de voksne til højtlæsning. 

- Når børnene virker interesseret i og kan huske traditionerne fra sidste år.  

- Når børnene viser glæde og interesse ved forskellige kulturelle 

udtryksformer.  

 

Børn med særlige behov 

Det er vigtigt, at vi voksne er bevidste om vores rolle som kulturformidlere, men også 

er opmærksomme på børnenes forskellige traditioner og kulturer.  

Vi er opmærksomme på, at der er litteratur, der passer til børnenes udviklingsniveau.   

Når alle børn og pædagoger i børnehaven tager i teatret, lejer vi en dobbeltdækker til 

at køre os til og fra teatret. Det er blevet en fast tradition. Det sikrer, at alle børn har 
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gode forudsætninger for at rumme teaterturen, fordi de kommer nemt og bekvemt 

frem og tilbage. 

 

Dokumentation og formidling 

Vi opfører teater/eventyr for hinanden og sætter plancher op med billeder af 

aktiviteter eller afholdelse af en tradition.  

 

Evalueringsspørgsmål: 

 Viser børnene interesse for de forskellige kulturelle udtryksformer? 

 Hvordan kan vi styrke børnenes muligheder for at opleve forskellige kulturelle 

udtryksformer? 

 

 

DOKUMENTATION OG EVALUERING GENERELT: 

 

Vi vil tage udgangspunkt i nogle få projekter. Når projekterne er færdige vil vi 

analysere, hvor mange læreplanstemaer vi er kommet ind omkring. Hvis der er et 

læreplanstema, der ikke er så ofte berørt, så kan vi tilrettelægge en aktivitet, hvor 

dette tema er i centrum. 

Vi vil arbejde med børnene i små grupper, så alle børn på skift får mulighed for at 

opnå fordybelse og nærvær i aktiviteten og derved får oplevelsen på allernærmeste 

hold. 

Det er vores opgave som voksne at sørge for at alle børn bliver inddraget i aktiviteter 

i løbet af året. Vi er klar over, at andre børn end de implicerede kan få en anden slags 

oplevelser ved at overvære/observere aktiviteterne, men vi ønsker at alle børn i løbet 

af året skal opleve at være ”hovedpersoner” i nogle aktiviteter. 

Personalet systematiserer dokumentation og evaluering i Slagplan, hvor vi beskriver 

forventet mål med aktiviteten, de læreplanstemaer, vi forventer bliver inddraget, og 

så det faktiske udbytte for børnene af aktiviteten. 

                                              

 

STATUS 

 

Den dokumentation og evaluering, vi hidtil har udøvet, har som det fremgår under 

hvert enkelt læreplanstema, været: billeddokumentation, børnenes mapper og 

børnenes kreativiteter. Dette har været rigtig god dokumentation over for forældre og 

børn i forhold til at synliggøre de aktiviteter, der foregår i børnehaven. Vi mener, at 

det har rigtig stor værdi at fortsætte med disse ting, og det giver børnene mulighed 

for at genopleve aktiviteterne. 

 

Arbejdet med Slagplan har givet følgende erfaringer: 

Vi bliver mere fokuserede på vores mål, når vi bruger skemaet. Vi får italesat: hvorfor 

gør vi det?  Hvordan gør vi det? Hvad fik vi ud af det?  
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Personalet tænker reflekterende i forhold til de aktiviteter, der bliver gennemført, ofte 

gøres det blot mundtligt i en dialog mellem pædagogerne. Vi er opmærksomme på, at 

den reflekterende dokumentation vil blive mere skarp, når vi bruger skemaerne og 

skriftliggør vores erfaringer. 

Personalet vil fortsat arbejde med Slagplan, for at gøre vores pædagogiske praksis 

endnu mere synlig for os selv og på den måde højne fagligheden. 

 

PERSPEKTIVERING 
 
Vi vil i perioden 2016 – 2018, have vores hovedfokus på at skabe bedre 

forudsætninger for implementering, af den faglige viden, som vi eksternt og internt 

målrettet har oparbejdet i perioden 2013 – 2015. Vi må konstatere, at det målrettede 

arbejde med kompetence udvikling, medførte fravær i timer til det pædagogiske 

arbejde med børnene. 

 

En væsentlig forudsætning for god implementering, er medarbejdere, der arbejder 

målrettet med børnene og ikke deltager i anden virksomhed. Det er svært at arbejde i 

små grupper, hvis man er alene på stuen. Derfor vil vi i den kommende periode 

prioriterer deltagelse i anden virksomhed og have vores hoved fokus på 

implementering. 

 
Faglig udvikling 
Personalet har afholdt pædagogiske dage i 2015. 

Vi havde fokus på hvad vores nye indsatsområde skulle være.  
Vi havde en ekstern foredragsholder, som fortalte om ”viden til praksis”; Hvordan får 

vi implementeret ny viden til vores pædagogiske praksis. Vi kom frem til at vi skal 
være med til at skabe nogle mere robuste børn, som er bedre mentalt rustet til de 

høje samfundsmæssige forventninger der stilles til dem. Derfor vil vi i 2016 starte op 
med et nyt indsatsområde der handler om ”mental robusthed”. 
 

Vi vil fortsætte med at holde pædagogiske dage i de kommende år, da vi har erfaring 
for, at det er meget vigtigt for personalet at prioritere tid til at tale med hinanden om 

vores pædagogiske værdier og praksis i andre rammer end institutionens. Det er 
meget værdifuldt at have tid til at fordybe sig i de temaer, vi har oppe, og udveksle 
erfaringer og viden.  

 
Fortsat supervision i forhold til børn i det særlige tilbud. 

Vi vil fortsat have fokus på et fælles sprog og nogle fælles erfaringer i forhold til, 
hvordan vi inkludere børn med særlige behov på den bedst mulige måde. Vi fortsætter 
med supervision v/ ekstern psykolog i 2016. 

 
Vuggestue 

I løbet af 2016 vil der blive etableret en vuggestuegruppe i Myrehuset. 
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Projekt 

I et af husene samarbejder vi med motorikkonsulent, tale-hørepædagog og 
sprogkonsulent omkring et udviklingsprojekt, som omhandler indvirkning på sproget 
når motorikken inddrages. 

 
Tabulex 

Tabulex vil blive opsat i alle huse i foråret 2016. Tabulex er en elektronisk 
touchskærm hvor forældre blandt andet kan trykke deres børn ind og ud. Vi vil bruge 
Tabulex, som en del af vores dokumentering med billeder, praksisfortællinger og 

opslag. 
 

 
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


