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Hvem er vi? 

 

Feldborg Frie Børneunivers startede op, som en lille friskole med 54 elever 1. august 2015.   
I 2014 blev det politisk besluttet, at Feldborg Skole skulle lukke pr. 30.6.15, så nu skulle der tages en be-
slutning i byen. Ville man følge kommunens plan og acceptere, at Feldborgs børn skulle gå i skole i en an-
den by, eller ville man kæmpe for, at der fortsat skulle være en aktiv skole i byen? En gruppe forældre gik i 
gang med det undersøgende arbejde, og det viste sig, at der var opbakning til at starte en friskole. Den 
kommunale børnehave og vuggestue, som hidtil havde haft fælles ledelse med Feldborg Skole, skulle fort-
sat være kommunal, men nu med fælles ledelse med nabobyens skole og institution. Dette skabte også 
debat i byen, for kunne en kommunal vuggestue/børnehave samarbejde med en friskole og dermed sikre 
den røde tråd i børnenes liv?  
Debatten mundede ud i en beslutning om, at der skulle kæmpes for at etablere privat vuggestue og børne-
have sammen med skolen. Personalet fra den kommunale institution blev ansat i privatinstitutionen og bør-
nene fra den kommunale vuggestue/børnehave blev meldt ind i privatinstitutionen. 
Det lykkedes næsten at få institutionen med fra skolens start den 1.august. 2015, men på grund af byg-
ningsmæssige udfordringer, kunne institutionen dog først slå dørene op og sige velkommen den 1. novem-
ber 2015. 
 
I dag er daginstitutionen normeret til 50 børnehavebørn og 12 vuggestuen og udgør sammen med 
friskolens godt 90 elever tilsammen Feldborg Frie Børneunivers, i daglig tale FFB. Vi har alle til huse under 
samme tag. Dette giver os store fordele i forbindelse med samarbejdet på tværs af daginstitution og skole, 
og vi har et stort ønske om, at vi en dag kan bygge til og skabe endnu bedre rammer for børn og voksne.  

Vores pædagogik i institutionen 
I FFB går vi meget op i at skabe et fællesskab hvor alle trives og har det godt. Vi er interesseret i at gøre 
børnene så dygtige som muligt. Dette forudsætter, at børnene oplever udvikling, læring, trivsel og dannelse 
hver dag. Vi har i FFB nogle særlige fokusområder der, efter vores overbevisning, er med til at skabe ram-
merne for et godt læringsmiljø. Sprog, Grønne Spirer og Sanse-motorik er nogle af de værdier som vi me-
ner skal have særligt opmærksomhed for at få skabt et rigtig godt fundament for børnenes udvikling. Disse 
3 fokusområder bliver nærmere beskrevet i læreplanens temaer omkring kommunikation og sprog, natur, 
udeliv og science samt krop, sanser og bevægelse. 
 
I vores pædagogiske arbejde har vi indtil nu benyttet os af smttemodellen, når vi udarbejder principper og 
beskrivelser af aktiviteter, og vi har anvendt Herning Kommunes forløbsværktøj til planlægning af temafor-
løb. Der vil derfor på de kommende sider ofte blive anvendt smttemodel. I januar 2021 introduceres perso-
nalet for en udvidet udgave af Rambølls ”Hjernen&Hjertet”. Vi har igennem flere år arbejdet med sprogvur-
deringsmodulet, dialogprofilen samt goddag og farvel, men nu indfører vi også brugen af ”forløbsbyggeren” 
til planlægning af temaforløb, og brug af fokuspunkter. Denne udvidelse vil gøre det muligt for os at samle 
alt dokumentation om både børn og temaforløb i ”Hjernen&Hjertet”. 
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Pædagogisk grundlag 

 
 

”Den pædagogiske læreplan skal udarbejdes med udgangspunkt i et fælles pædagogisk grund-

lag.”  

”Det pædagogiske grundlag består af en række fælles centrale elementer, som skal være kende-

tegnende 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 aktivite-

ter og udforskning af naturen og ved at blive udfordret. 

▪ Børnefællesskaber. Leg, dannelse og læring sker i børnefællesskaber, som det pædagogi-

ske personale sætter rammerne for. 

▪ Pædagogisk læringsmiljø. Et trygt og stimulerende pædagogisk læringsmiljø er udgangs-

punktet 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 under-

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

Først forholder I jer til de fem elementer:  

▪ Børnesyn 

▪ Dannelse og børneperspektiv 

▪ Leg 

▪ Læring  

▪ Børnefællesskaber.  

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? 

Udarbejdelsen af det pædagogiske grundlag er sket på baggrund af drøftelser i personalegruppen. Vi har 

afholdt pædagogiske dage og haft punkter på vores personalemøder, hvor vi har drøftet, hvordan vi ser på 

de fem elementer her hos os. 

Hos os opleves børnene grundlæggende som kompetente og selvstændige, og vi ser en stor 
værdi i, at de bliver anerkendt for at være værdifulde ganske som de er. Børn har brug for om-
sorg, udfordringer og tillid fra de voksne omkring dem, og det er de voksne, som bærer ansvaret 
for at skabe rammerne for, at der kan foregå læring og udvikling hos alle børn. Børnene er selv 
medskabere af deres dagligdag og deres bidrag er væsentlige og vigtige elementer i det pædago-
giske arbejde. Vi voksne skal have positive forventninger til børnene, og der skal være fokus på, 
at læringen sker igennem en legende og nysgerrig tilgang til børnenes liv.  

Igennem barnets tid i daginstitutionen gennemgår det en erfarings- og læreproces, der ikke er 
bundet op på at skulle lære noget bestemt. Denne proces kaldes dannelse og dannelse handler 
om, at værdier og viden forankres i barnets personlighed, og bliver et vigtigt led for barnet i at 
finde ud af ”hvem er jeg”? 

Vi skal i daginstitutionen støtte børns dannelse, ved at skabe rum for at børnene kan forholde sig 
prøvende og nysgerrigt til verden omkring sig, og vi skal give børn erfaringer med at være en del 
af et velfungerende og mangfoldigt fællesskab. Vi skal vise børnene, at de er vigtige for fælles-
skabet, og at deres mening og bidrag tæller lige så meget som alle andres. 

Aktiviteterne skal tage udgangspunkt i et børneperspektiv og tage højde for børnenes meninger 
og give dem mulighed for indflydelse på tilrettelæggelse af både voksenstyrede og børneinitie-
rede aktiviteter. Vi er lyttende og anerkendende overfor de forslag, børnene byder ind med og klar 
til at følge deres spor. 

Hos os er legen og den legende tilgang til læring en vigtig brik i vores samspil med børnene. Per-
sonalet har fokus på at skabe læringsmiljøer, hvor der er fokus på leg, fantasi, børnenes undren 
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og nysgerrighed. Der er fokus på, at læringen og den legende tilgang finder sted hele dagen og i 
alle dagens aktiviteter. 

Når vi tilrettelægger læringsmiljøet er vi bevidste om, at der er mange forskellige ting, som har 
indflydelse på børnenes læring blandt andet gruppesammensætning, rummet, indretningen, per-
soner osv. Vi evaluerer på læringsmiljøet og ændrer på det, hvis der er tegn på, at et barn ikke 
trives i det læringsmiljø, der er omkring barnet. 

Det er igennem legen, at barnet lærer at forhandle, indgå kompromisser og løse konflikter, og det 
er vigtigt, at vi pædagoger giver plads og rum til, at børnene får lov at bruge legen som lærings-
arena. Vi skal være der til at støtte og vejlede dem, hvis det bliver svært, men vi skal også re-
spektere og anerkende deres evne til at skabe legen og afstemme med hinanden. Et af legens 
kendetegn er, at den bliver til undervejs, imens børnene leger, og at det stiller krav til børnenes 
evner til at forhandle og indgå kompromiser. 

Det er vigtigt, at vi har blik for, at børnene lærer ved at iagttage andres leg. De forsøger at afkode, 
hvilke regler der er i legene, og hvordan man kan komme med i en leg. For nogle går denne pro-
ces meget let, mens det for andre er svært af afkode andre. 

I FFB er vi meget nysgerrige på, hvad der er på spil i børnegruppen. Vi forsøger også at være 
både observerende og undrende på, hvad det er der sker, når børnene leger. 

Vi optager ofte små videoklip af udvalgte situationer, så vi efterfølgende kan bruge det i forhold til 
enkelte børn eller for at analysere særlige lege, læringsmiljøer osv. Og også for at blive klogere 
på, hvordan vi selv agerer sammen med børnene. 

Vi indtager forskellige roller i forhold til børnene, når de leger. Nogle gange går vi forrest og isce-
nesætter en leg med en bestemt læring for øje, andre gange går vi med børnene ud af deres 
spor, og ser, hvor det bringer os hen. Nogle børn er udfordrede i særlige læringsmiljøer, og vi kan 
hjælpe disse børn ved at guide og måske ændre på læringsmiljøet. Det kan være, at barnet fun-
gerer bedre udendørs eller måske sammen med en voksen, hvor relationen er stærkere. 
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Pædagogisk læringsmiljø 

”Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan det enkelte 

dagtilbud hele dagen etablerer et pædagogisk læringsmiljø, der med leg, 

planlagte vokseninitierede aktiviteter, spontane aktiviteter, børneinitie-

rede aktiviteter samt daglige rutiner giver børnene mulighed for at trives, 

lære, udvikle sig og dannes.  

Det pædagogiske læringsmiljø skal tilrettelægges, så det inddrager hen-

synet til børnenes perspektiv og deltagelse, børnefællesskabet, børne-

gruppens 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? 

For at kunne skabe et godt og udviklende læringsmiljø er det vigtigt at have fokus på både proces-
ser og strukturer. Processer handler fx om samspillet mellem børn, relationer mellem børn og 
voksne, samarbejde mellem dagtilbud og forældre mv.  

Strukturer handler om personalets kompetencer, børnegruppernes størrelse, de fysiske rammer og 
deres æstetiske udformning, normeringer mv. 

Det er vigtigt at have øje for, at det enkelte barn har brug for at blive set og hørt, og derfor lader vi 

alle børn indgå i både større og mindre fællesskaber. De mindre læringsmiljøer bestående af 2-4 

børn skaber ofte grobund for dannelsen af tættere relationer både mellem børnene, men også mel-

lem den voksne og børnene. Det giver det enkelte barn mulighed for at komme mere i spil og få 

plads til at give udtryk for egne meninger. Vi lytter til børnenes interesser og lader dem være med-

skabere af læringsmiljøet. Vi skal være gode til se det samspil, der foregår mellem børnene og 

være parate til at støtte op og guide, der hvor samspillet bliver svært. 

Dannelse, læring og udvikling foregår igennem hele dagen ved, at de voksne har et bevidst formål 
med det de gør og de ting, de præsenterer børnegruppen for. Børnene er med i alle processer, 
borddækning, madlavning, oprydning osv. for der er mulighed for dialog, læring og udvikling af rela-
tioner igennem alle de ting, vi gør i løbet af en dag. Det er vigtigt, at børnene også selv får en fø-
lelse af, at de kan bidrage med noget vigtigt, og at de selv oplever mestring. 

Vi har udarbejdet smtte-modeller på hverdagssituationer som fx spisning og påklædning og disse 
smttter hænger fremme på stuerne, så vi i en travl hverdag også husker, hvilket læringspotentiale, 
der ligger i en given arena.  

Vi har løbende fokus på videreuddannelse, så vi hele tiden sikrer, at personalet har de uddannel-
sesmæssige forudsætninger for at skabe et godt og inspirerende læringsmiljø 

Praksiseksempel: Per på 4 år er meget urolig, og særligt om vinteren oplever vi, at han har svært 
ved at sidde stille og ofte kommer til at drille eller støde ind i de andre børn. Efter en periode med 
meget udeliv finder vi ved evalueringen af Pers trivsel ud af, at hans udfordringer stort set er for-
svundet, og han er meget sjældent i konflikt med andre børn. Han kan godt deltage i fælles aktivite-
ter, når bare de gennemføres udenfor, og han får lov til at have en aktiv rolle i samlingen. Her har 
læringsmiljøet spillet en stor rolle i forhold til Pers læring. 
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Samarbejde med forældre om børns læring 

”Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan dagtilbuddet 

samarbejder med forældrene om børns læring.” 

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

 

 

 

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

I FFB ser vi forældresamarbejdet som en stor ressource. Det er forældrene, som kender deres 
børn bedst, og vi har brug for den viden, de har om deres barn, så vi sammen kan skabe en ud-
viklende hverdag for barnet. 

I FFB arbejder vi ud fra følgende princip vedr. forældresamarbejde: 

     

Princip for forældresamarbejde.                                      

Sammenhæng: 

Som personale er det vigtigt, at vi har positive relationer til vores forældregrupper i henholdsvis 

vuggestue og børnehave.  

I hverdagene taler vi med forældrene om små oplevelser fra dagen, der er gået. Til samtalerne 

tales om alt omkring barnets trivsel, udvikling, læring og dannelse.  

Vi vægter en opstartssamtale, der bærer præg af tid og mulighed for at få talt om de forventnin-

ger, vi har til hinanden og til den tid, barnet er i vuggestuen og børnehaven, indtil det skal starte i 

skole. 

Den børnegruppe, som vi er kontaktpædagog for, afholder vi samtalerne med. 

Det er vigtigt, at der udvises åbenhed, ærlighed, tillid og gennemsigtighed fra begge parter, fordi 

vi arbejder ud fra fælles tredje, som er børnene. 

Mål: 

At skabe et åbent, ærligt og gennemsigtigt tillidsforhold imellem forældre og personale 

At skabe rammerne for, at vi igennem samarbejde støtter bedst muligt op om hvert enkelt barns 

trivsel der er en forudsætning for at det kan opleve positiv udvikling, læring og dannelse. 

Tiltag: 

• At der afholdes en opstartssamtale med god tid og ro til at få et godt samarbejde i gang 

• At personalet indkalder til samtaler 2 gange årligt 

• At forældre via vores dokumentation i form af billeder og tekst kan følge med i vores ar-

bejde 

• At vi arbejder i temaer 
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• At der er kaffe og hyggedage i løbet af et år 

• At vi indkalder til forældremøde mindst 1 gang årligt 

• Forældre er altid velkomne til at skrive mails til os og bestille en tid til samtale omkring de-

res barn. Mails kan også bruges til informationer, som I mener er af betydning for jeres 

barns trivsel i børnehaven.  

• At forældrene sender sms vedr. børnenes fravær til institutionen 

• Vi kontakter forældrene telefonisk, hvis vi oplever, at barnet er blevet sygt eller er kommet 

til skade i løbet af dagen. 

• Personalet har ansvaret for hele børnegruppen, det vil derfor kun være muligt at give kor-

tere beskeder vedr. hvert enkelt barn, ved aflevering/afhentning. 

• Forældrene inddrages i deres børns daglige udfordringer i institutionen, og vi anser foræl-

dre for en vigtig sparringspartner i forhold til at skabe trivsel for alle børn. 

• Vi vil prioritere en god og imødekommende relation  

• Vi ønsker forældre, der er nysgerrige og undersøgende på deres barns trivsel, udvikling, 

læring og dannelse 

• Vi vil videreformidle den faglige viden vi har samt baggrunden for vores valg af aktiviteter 

• Vi ønsker af vores forældre, at de videreformidler deres erfaringer og viden omkring deres 

barn 

• Vi vil som personale tale positivt og anerkendende om ALLE børn 

• Vi forventer, at ALLE forældre omtaler og møder ALLE børn positivt og anerkendende; 

både derhjemme og i afleverings- og afhentningssituationerne 

• Vi har tavshedspligt 

 

Tegn: 

• At forældrene og personalet møder forberedte og nysgerrige op til samtalerne 

• Vi sender billeder ud med forklarende tekst til og hænger ting op, som børnene har lavet 

• At forældrene kan træffes på de telefonnumre, vi har fået oplyst 

• At personalet kan træffes på de telefonnumre, der er oplyst 

• At forældrene udviser interesse over for de ting, som børnene laver eller opfører 

• At forældrene bakker op om arrangementerne i børnehaven og vuggestuen  

• At forældrene omtaler alle børn positivt over for eget barn samt andres børn og forældre 

• At personalet omtaler alle børn anerkendende og positivt 

• At vi er imødekommende og venlige overfor hinanden 

• At forældrene oplever tillid og tryghed i samarbejdet med institutionen 

 

*Vi ønsker i FFB, at alle børn trives for at skabe de bedste forudsætninger for et godt lærings-

miljø, der giver børnene positiv udvikling og dannelse. Når børn trives, er de modtagelig over for 

en positiv udvikling. For at trives kræver det at vi er glade og har det godt sammen med hinanden. 

Nogle gange kan børn opleve konflikter, der skaber mistrivsel, hvis ikke de håndteres og konfron-

teres med en anerkendende og nysgerrig tilgang. Her kommer et eksempel og to måder at hånd-

tere situationen på. 

Praksiseksempel: 

”Jens leger i sandkassen med en spand og en skovl. Han sidder og graver et stort hul og fylder 

samtidig spanden med sand. Når spanden er fyldt, tømmer han den og laver en stor bunke ved 

siden af hullet. Han fortsætter, og hullet bliver større og større. Poul sidder og gynger og ser plud-

selig Jens’ spændende leg. Han begynder allerede at juble inden i og forsøger hastigt at få brem-

set gyngen, så han kan komme over og spørge, om ham må lege med. Poul, der gynger, synes 

det går alt for langsomt med at få gyngen bremset, så han hopper af og løber over til drengen. 
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Han har lidt for meget fart på og glemmer, i al sin iver for at være med i denne spændende leg, at 

spørge Jens, inden han løber hen og tager skovlen, der ligger på sandet ved siden af Jens. Jens 

der sidder fordybet i leg ”vågner” ved, at Poul er gået i gang med at grave i ”hans” hul. Han skyn-

der sig at råbe ”NEEEEJ, det er min skovl” samtidig med, han ser surt på Poul. Poul kommer til at 

skubbe, fordi han bliver så forskrækket over, at han råber. En voksen kommer over og hjælper 

dem med at løse konflikten. Den voksne sætter ord på situationen og de følelser, de hver især vi-

ser, og de leger efterfølgende sammen, hvor de deles og hjælpes ad med at grave hullet større. 

De leger noget tid sammen og har det sjovt. 

Jens der sad og legede i sandkassen hentes, og da de kommer hjem, fortæller han pludselig at 

Poul tog hans skovl og skubbede til ham i dag. Han bliver ked af det og sur ved tanken. 

 

 

To handlemuligheder: 

1. Mor eller far vælger at spejle følelsen og sige: ”åh nej dog, hvorfor gjorde han det?” Jens: 

”Det ved jeg ikke. Han er dum” Årh altså det kan jeg godt forstå du bliver ked af. Sagde du 

det ikke til en voksen? Jo. Åh altså lille skat. Mor og far kommer til at snakke lidt om det 

igen, da de sidder ved aftensmaden. Jens sidder også ved bordet. De får sagt højt i sam-

talen med hinanden, at Jens ikke bryder sig om Poul, og at det godt nok er tit Jens kom-

mer hjem og fortæller noget, som Poul har gjort. Kan godt forstå, at han er træt af, at han 

tog hans skovl og bliver skubbet til. Det er ikke okay. Jeg spørger lige en voksen til det i 

morgen. 

Dagen efter kommer mor hen og siger til en voksen, da hun afleverer Jens, at Jens var 

ked af det i går og sagde, at Poul havde taget hans skovl og skubbet til ham. Hun siger 

også, at han tit nævner at Poul gør noget, han ikke bryder sig om og spørger, om det er 

noget de er opmærksomme på? 

 

2. Mor eller far vælger at kigge på Jens og spørge ham: ” Hvad skete der?” Jens:” Han løb 

over og tog min skovl, og da jeg råbte NEEEEEJ, skubbede han til mig, og så blev jeg sur 

og ked af det. Hvad gjorde du så? Jens:”Det ved jeg ikke, men han er dum”. Mor:” Jeg tror 

bare, Poul gerne vil lege sammen med dig. Og det kan være, Poul ikke lige ved hvordan 

man spørger om det”. Jens: ”Ja, der kom en voksen og hjalp os, og så legede vi sammen” 

Mor: ”Ej hvor dejligt, at I legede sammen” 

Eksemplerne viser 2 forskellige måder at handle på. Måske kan I genkende jeres reaktion i én 

af ovenstående, hvis det var jeres barn, der var Jens. Vi vil rigtig gerne bede jer forældre om 

hjælp til, at vi får skabt trivsel hos alle børn. Dette kan gøres ved at tage udgangspunkt i 

handlemulighed 2, hvor forældrene anerkender barnets følelse, men også kommer med posi-

tiv feedback og tolkninger på Pouls intention. Vi har børn, der på skift kan være i en udsat po-

sition, når det kommer til at handle om ”at være i trivsel”. Grunden til, at man ikke trives, kan 

være mange, det kan være et øjebliksbillede, og det kan være længerevarende. Men når det 

sker, er det vigtigt, at vi som de primære voksne i børnenes liv forsøger at hjælpe vores børn 

til at forstå, at alle børn har de bedste intentioner med det, de gør eller vil. Vi skal hjælpe dem 

med at tænke positivt om sig selv og de andre, og det gør vi bedst ved, at vi selv taler positivt 

om os selv og hinanden. Alle børn har brug for en god og anerkendende plads i fællesskabet. 

Vi skal forsøge at se på det negative og vende det til noget positivt og særligt når vi har bør-

neører omkring os, der lytter med. Anerkend jeres børns oplevelse og kommenter/foreslå så 

positive fortolkninger/handlemuligheder, der ikke udstiller de andre børn negativt. 
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Når det så er sagt, kan vi alle havne i situationer, hvor det er nødvendigt, at vi får snakket eller 

lettet vores hjerte. Når dette er nødvendigt, skal det ske under de rette rammer og forhold. I 

FFB er de rette rammer og forhold for dette: 

- At skrive en besked via intra til kontaktpædagogen/lederen 

- At efterspørge en samtale, hvor børn ikke er til stede og hvor det, der fylder, kan drøftes 

- Føles der behov for at snakke om det internt i hjemmet, opfordrer vi til at man er meget 

opmærksom på hvad der siges, når børn er til stede og her ikke snakker negativt om egne 

eller andres børn. 

 

I et trygt børnefællesskab: 

- er tolerancen og respekten for hinanden så høj, at børnene kan se ud, hedde og 
være præcis, som de er. 

- hjælper børnene hinanden og har øje for, at alle kan bidrage med noget. 

- er der ingen, der bliver mobbet og holdt udenfor. 

  (https://www.friformobberi.dk/foraeldre/, 2020) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.friformobberi.dk/foraeldre/
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Børn i udsatte positioner 

”Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan det 

pædagogiske læringsmiljø tager højde for børn i udsatte positioner, så 

børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse fremmes.” 

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

 

 

Hvordan skaber vi et pædagogisk læringsmiljø, der tager højde for og involverer børn i 

udsatte positioner, så børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse fremmes? 

Vi har, som faguddannet personale, en forpligtigelse til at skabe rammerne for, at børn trives i Feld-
borg Frie Børneunivers. Det er ikke alle børn, der har lige let ved at tilpasse sig de rammer, der er. 
Derfor har vi den holdning, at hvis børnene ikke passer ind, så må vi ændre på rammerne, så det 
bliver muligt for børnene at trives. 
Vi ser det som et vigtigt led i et barns udvikling, at det får mulighed for at være en del af noget 
større – et fællesskab.  
Alle børn har brug for venskaber, måske i særlig høj grad de børn, som ikke er lette at være venner 
med. Derfor gør vi en stor indsats for, at alle børn skal opleve, at de har mindst en ven. 
I Feldborg Frie Børneunivers har vi plads til forskellighed. For at give børn de bedst mulige vilkår 
for at udvikle sig, er man nødt til at behandle dem forskelligt samt tilpasse pædagogikken efter bør-
nenes niveau. 
Vi arbejder ud fra den overbevisning, at alle børn kan være i en udsat position på særlige tidspunk-
ter i deres liv. Forældres skilsmisse, travlhed eller sygdom i familien, mistede pårørende og andre 
ting, kan have indflydelse på deres trivsel, og her er der brug for fagligt kompetente voksne, der 
kan samarbejde, skabe relationer og skabe en tryg og udviklende praksis. Vi skal som personale 
være gode til at skabe struktur og overskuelighed for alle børn med afsæt i børnenes forskellighe-
der. 
Vi har et godt samarbejde med PPR og har derfor mulighed for at sparre med andre faggrupper 
omkring børn med særlige behov. Vi ser forældrene som en kæmpe ressource i forhold til børn 
med særlige behov – det er trods alt forældrene, der kender deres børn bedst og ved, hvad der 
fungerer for børnene, når børnene er hjemme. 
Som udgangspunkt inddrages alle børn i aktiviteterne, der bliver arrangeret for deres gruppe – in-
gen er udelukket fra at deltage, men der kan være børn, der får særlige hjælpemidler stillet til rådig-
hed, for at kunne indgå i aktiviteten sammen med de andre børn. Det kan ses ved, at nogle har 
brug for piktogrammer for at gøre dagen overskuelig, andre har brug for at få pauser i dagens løb 
osv.  
Det kan være ganske små ting, som er afgørende betydning for, om barnet lykkes i dagligdagen og 
netop det, at børnene lykkes, er et af omdrejningspunkterne i vores pædagogiske arbejde. 
Vi arbejder ud fra følgende princip vedr. inklusion af børn i udsatte positioner. 
 
 
Princip for inklusion af børn i udsatte positioner 

Sammenhæng: 

Uddrag fra Herning Kommunes guide til den styrkede pædagogiske læreplan ”Inklusion omfatter 

såvel fysisk integration som social integration, og der er såvel et omsorgs- som et udviklingsper-

spektiv. Inklusion er en proces, hvor der er fokus på udviklings- og omsorgsmiljøet og de sociale 

fællesskaber. Det er således udviklings- og omsorgsmiljøerne, der skal tilpasses barnet, såvel som 

barnet skal lære at begå sig i de mange arenaer og fællesskaber, som naturligt hører med til at 
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være barn, ung og voksen. Tilpasningen skal ikke alene ske til børn med særlige behov, men til 

alle børn, idet alle børn opfattes med forskellige/særlige behov. 

Mål: Alle børn skal udfordres og opleve mestring i lege og aktiviteter 

Tiltag:  

- Alle børn drøftes på stuemøder, og der laves dialogprofil 2 gange årligt. 

- Observeres mistrivsel og/eller uhensigtsmæssig adfærd hos et barn laver teamet omkring 

barnet en handleplan under fanen fokuspunkter i Rambølls ”Hjernen&Hjertet”. Handlepla-

nen er udformet som en smttemodel. Både barnet (i det omfang, det vurderes muligt) og 

barnets forældre inddrages i processen. Lederen orienteres. 

- Kontaktpædagogen sørger for at informere resten af personalegruppen om, at der er lavet 

en handleplan på et barn. Orienteringen foregår på førstkommende fælles stuemøde. 

- Er der efter evaluering af handleplanen stadig en bekymring i forhold til barnet, inddrages 

lkt-pædagogen i processen ud fra en kort skriftlig beskrivelse lavet af teamet omkring bar-

net. 

- Lkt-pædagogen afholder møde med teamet og lederen i forhold til nye anvisninger i tilgan-

gen til barnet.  

- Er der efter evaluering af lkt-indsatsen stadig en bekymring, inddrages ppr i kraft et ressour-

cecentermøde, fælles forum eller netværksmøde. Lederen afgør i samråd med PPR, hvilket 

møde, der indkaldes til. 

Tegn:  

- At vi har notater vedr. alle børn, så vi har en opdateret skriftlig viden om deres trivsel 

- At der samarbejdes om at få udført de tiltag/handleanvisninger, der står beskrevet i smtte-

modellen 

- At lkt-pædagogen inddrages og har mulighed for at byde ind med nye løsningsmuligheder 

- At der ved henvendelse til PPR bliver åbnet op for nye perspektiver 

- At barnet der mistrives, kommer i trivsel 

 

 

Evaluering:  

Smtte-modellen vedr. barnets trivsel evalueres ca. hver 14. dag på stuemøde. Evalueringen laves 

på målene, tiltagene og tegnene, som kan justeres, hvis der opleves behov for dette. 

 

 

Praksiseksempel: 

Karl på 5 år er ny i børnehaven, og det er svært for ham at komme i gang med at lege med de an-
dre børn. Hans kontaktpædagog har bemærket, at han ofte er lidt stille og ikke så deltagende, når 
der holdes samling. Hun vælger derfor at lave et fokuspunkt på Karl, hvor hun laver en handleplan 
omkring Karls trivsel. Et af tiltagene er en lille læsegruppe bestående af Karl og 3 andre børn, som 
hun mødes med hver dag i en periode. De laver dialogisk læsning og laver små lege, og via disse 
små aktiviteter finder hun ud af, at Karl interesserer sig meget for skibe og har en stor viden om 
det. Dette giver hende mulighed for at gå med på Karls interesse, når der leges på legepladsen, og 
det lykkes hende at få ham i gang med at lege 

 



 

14 

 

Sammenhæng til børnehaveklassen 

”Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan der i børnenes 

sidste år i dagtilbuddet tilrettelægges et pædagogisk læringsmiljø, der 

skaber sammenhæng til børnehaveklassen.” 

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

 

 

Hvordan tilrettelægger vi vores pædagogiske læringsmiljø for de ældste børn, så det 

skaber sammenhæng til børnehaveklassen? (Dette spørgsmål gælder kun dagtilbud med 

børn i den relevante aldersgruppe.) 

I FFB har vi fokus på overgange, og vi ser det som en vigtig pædagogisk opgave at skabe en god 
overgang i hele børnenes liv i daginstitutionen. Det er vigtigt, at vi har fokus på at støtte op om, at 
børnene får udviklet de kompetencer, de har brug for, når de skal begå sig i en ny gruppe, hvor 
kravene er højere. 

Arbejdet med at gøre børnene skoleparat starter tidligt, men vi ser det ikke bare som en opgave, 
at vi skal gøre børnene skoleparat, ne,j vi skal i stedet ruste dem til livet og gøre dem livsduelige.  

Omdrejningspunktet i førskolearbejdet er en højere grad af selvhjulpenhed, og vi har formuleret 
det i nedenstående princip for førskolegruppen. 

Princip for arbejdet i førskolegruppen 

Sammenhæng: 

Førskolearbejdet går typisk i gang et år før skolestart og intensiveres fra januar til juni, det år bar-

net starter i skole. Børnene har nu nået en alder, hvor vi kan arbejde med emner på et mere ab-

strakt og målrettet niveau, som skal sikre, at de dels bliver klar til skolen, men også bliver rustet til 

en fremtid, der ligger udenfor skolelivet. Aldersspredningen og den generelle forskel i børnenes 

niveau stiller krav til os som fagpersoner om, at vi er stand til at møde barnet, hvor det er rent ud-

viklingsmæssigt.  

Vi pædagoger har ansvaret for at robustgøre børnene til at kunne agere i skolen, og vi skal sørge 

for, at alle børn udvikler sig. Vi skal tale med - og lytte til børnenes behov. Hvilke forventninger 

har de til skolestarten, og hvad betyder det, at de skal forlade børnehaven? - Derfor består vores 

arbejde bl.a. i, at børnene skal rustes til at mestre nye udfordringer i nye læringsmiljøer. 

Udfordringerne ligger bl.a. i, at gruppen skal øve sig socialt, lytte til hele beskeder, at kunne sige 

pyt og blive selvhjulpne 

Mål: 

Børnene skal gøres robuste og selvhjulpne til at starte i skolen 

Børnene skal kunne udvise empati overfor andre  

Børnene skal kunne modtage og udføre kollektive beskeder 

 

Tiltag: 

Social udvikling: 

- Vi italesætter og roser, når vi ser børn, der udviser forståelse for andres adfærd og behov 

og tilbyder andre hjælp.  

- Vi opfordrer børnene til at invitere andre med i legen 
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- Vi har fokus på, at børnene øver sig i almindelige samtaleregler – blandt andet at lytte og 

lade andre tale ud. 

- Vi arbejder med at håndtere konflikter hensigtsmæssigt fx ved brug af sprog   

- Børnene opfordres til at dele med andre, at skiftes til tingene og vente på tur 

- Vi italesætter vores forventning om, at børnene overholder gængse samværsnormer. Fx 

ikke prutte, bøvse og bande ved bordet 

 

Alsidig personlig udvikling 

- Vi hjælper barnet med at sætte ord på egne følelser fx ved at kunne sige til og fra.  

- Vi har fokus på, at barnet bliver lyttet til og forstået bl.a. i forskellige pædagogiske aktivite-

ter 

-     Vi opfordrer barnet til at indgå i nye relationer  

       -    Vi arbejder med at kunne håndtere et nej fx, hvis barnet ikke lytter til den voksnes besked   

       -    Vi taler med barnet om, at det er ok at tabe i spil. Fokus er på aktiviteten og samspil med                                           

andre. 

       -    Vi italesætter overfor barnet, vigtigheden af, at det selv har styr på egne ting, madpakke,             

taske osv.  

- Vi har fokus på, at barnet forstår og handler ud fra fælles besked. At det har lært de ba-

sale ting som at gå på toilettet, vaske hænder uden hjælp fra en voksen og selv kan tage 

sit tøj på efter vejr og aktivitet.  

- Vi har fokus på, om barnet kan koncentrere sig over tid, fx når der er strukturerede aktivi-

teter 

Krop, sanser og bevægelse: 

      -     Vi italesætter, overfor børnene, vigtigheden af, at de er fysisk aktive fx i hallen og på lege-

pladserne  

-        Vi udfordrer børnene finmotorisk/grovmotorisk fx at kunne klippe med en saks, holde rigtigt   

på en blyant, slå kolbøtter, hinke stå på et ben, gribe/kaste o.s.v.  

Kommunikation og sprog: 

- Vi taler med børnene og anvender et nuanceret sprog/ordvalg, fx: ental/flertal, nutid/datid, 

modsætninger, overbegreber, forholdsord, lange og indholdsrige sætninger og vi forklarer 

dem om ordenes betydning- 

- Vi skaber en ramme for børnene, når vi har dialogisk læsning, bl.a. skal de øve sig på at 

kunne genfortælle  

- Vi har fokus på, at børnene bruger indestemme i alle læringsrum  

- Vi arbejder med rim og remser for at styrke børnenes lydlige opmærksomhed 

- Vi igangsætter aktiviteter, hvor børnene øver sig i at skrive eget navn   

- Vi igangsætter aktiviteter med fokus på tal og mængder 

-  

Æstetik, kultur og fællesskab: 

- Vi opfordrer børnene til at italesætte, hvad de tænker i forhold til kulturen i læringsrummet 

fx, at der er ryddeligt og pænt til de næste børn 

- Vi italesætter vigtigheden af, at alle udviser et fælles ansvar, - at alle trives i læringsrum-

met 

Natur, udeliv og science: 

- Vi taler om vejret hver dag, så børnene lærer om årstider og forskellige vejrtyper 

- Vi taler om former og figurer og bruger naturens materialer 
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- Vi undrer os sammen i.f.t. naturens magi. Vi laver forsøg sammen og hver for sig 

Tegn: 

- Barnet lytter til den voksne og udfører hele beskeden uden at blive vred/ked af det 

- Barnet leger uopfordret med andre børn, end det plejer og formår at byde andre ind i le-

gen 

- Barnet venter til det bliver dets tur og formår at fortælle det videre til andre børn 

- Barnet formår at fortælle den voksne, hvad det virkelig brænder for, og hvad det selv kan 

gøre 

- Barnet klarer selv opgaverne uden hjælp 

- Barnet hjælper andre børn uden opfordring fra den voksne 

- Barnet udviser robusthed, når der skal prøves nye tiltag. Har gåpåmod 

- Barnet tilsidesætter egne behov  

Evaluering: 

Evalueringen vil foregå til hvert andet stuemøde, som er hver 4. uge. Dernæst vil den indgå som 

en del af forældresamtalerne, som finder sted 2 gange årligt. 

Dokumentationerne tager bl.a. udspring i Goddag og Farvel testen 

 

Praksiseksempel: En uge i maj er førskolebørnene sammen med læreren i 0.klasse, hvor de laver 

”rigtigt” skolearbejde. De får chancen for at være lidt sammen med deres kommende lærer, og 

læreren får også en mulighed for lige at få hilst på børnene, inden de får alvor bliver skolebørn. Vi 

oplever, at denne proces er med til at afmystificere skolestarten, så børnene ikke er bange for at 

starte i skole. 
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Øvrige krav til indholdet i den pædagogiske 

læreplan 

 

Inddragelse af lokalsamfundet 

”Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan dagtilbuddet inddrager lokalsamfundet i 

arbejdet med etablering af pædagogiske læringsmiljøer for børn.” 

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

 

 

Hvordan inddrager vi lokalsamfundet i arbejdet med at skabe pædagogiske læringsmiljøer 

for børn? 

At samarbejde med det omkringliggende samfund kan bidrage til børns læring ved at åbne dagtil-
buddet op for omverdenen. Det kan være både ved at inddrage andre faglige perspektiver og ved 
at udvide læringsrummet til andre arenaer end dagtilbuddets fysiske rammer. Samarbejde med 
det omkringliggende samfund handler bl.a. om at kigge udad og se mulighederne for at skabe et 
nytænkende læringsmiljø ved at se dagtilbuddet som en del af en større samfundsmæssig sam-
menhæng. Men det handler også om at tænke velkendte aktiviteter i læringsmiljøet på en ny 
måde og inddrage nye parter i organiseringen af læringsmiljøet. Ved at samarbejde med andre 
parter og inddrage ressourcerne i det omkringliggende samfund kan kvaliteten af en velkendt pæ-
dagogisk aktivitet øges.  

Hos os har vi en lang og god tradition for at bruge vores lokalsamfund. Vi er en del af en lille 
landsby, hvor der ofte bor flere generationer af samme familie i byen. Kontakten til lokalsamfundet 
er nem at få etableret, da der bliver bakket rigtig godt op om skolen og daginstitutionen, og vi op-
lever stor interesse for det, vi laver heroppe. Vi har ved flere lejligheder benyttet os af lokal viden 
fra byens ældre, når vi har haft tema om ”gamle dage”. På daglig basis har vi en turnusordning 
blandt 10 af byens pensionister, som kommer og skærer frugt til os. 

Lokalsamfundet bruges i forbindelse med gå og cykelture, og vi har samarbejde med den lokale 
BMX-klub, hvor vi bruger deres klublokale, som ligger i gåafstand fra FFB. Lige ved siden af 
BMX-lokalerne er der en lille skov, som vi også flittigt benytter.  

Den lokale jagtforening stiller også deres klubhus til rådighed, så vi kan kombinere en tur i skoven 
med muligheden for at gå indenfor i klubhuset og bruge deres lokale og deres toiletfaciliteter. 

Vi samarbejder med byens idrætshal og sognegården, og handler lokalt i Brugsen. 

I 2021 indleder vi et samarbejde mellem vores vuggestue, Tante Andante og Feldborg Kirke og 
menighedsråd. Samarbejdet hedder ”De små synger med de grå” og handler om, at vuggestue-
børn og byens ældre skal synge, lege og hygge sig sammen i kirken en gang om måneden.  
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Vi bruger lokale håndværkere, når det er muligt, og har ved flere lejligheder haft besøg af byens 
frivillige brandmænd, som har demonstreret brandbil og sprøjte for børnene. 

Vi har besøgt den lokale kostald for at give børnene en autentisk læring vedr. bondegårdsdyr, da 
vi arbejdede med det tema. 

Praksiseksempel: Vores lager af brænde var ved at slippe op og vi talte om, at vi skulle have købt 
noget. I første omgang lavede vi en forespørgsel på byens facebookgruppe, og efter kort tid fik vi 
leveret brænde ganske gratis fra en familie i byen. 

 

 

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 ind-

drages 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? 

Børnemiljø handler om, hvordan børn trives med hinanden, de voksne og de aktuelle rammer 
inde og ude - de fysiske, psykiske og æstetiske forhold i et dagtilbud udgør børnemiljøet. Dagtil-
buds arbejde med børnemiljø skal sikre et miljø, som fremmer børnenes trivsel, sundhed, udvik-
ling og læring.  
 
De tre områder er følgende: 

 

Det fysiske børnemiljø 
Det fysiske børnemiljø handler om de fysiske rammer indendørs og udendørs og herunder sikker-
heds- og sundhedsmæssige forhold. Det drejer sig blandt andet om sundhed, ergonomi, pladsfor-
hold, faciliteter, materialevalg, inventar, indretning, indeklima, hygiejne, udearealer, lysforhold, 
ventilation og kemiske påvirkninger fra eksempelvis materialer og rengøringsmidler. 

Det æstetiske børnemiljø 
Det æstetiske børnemiljø handler om, hvordan man opfatter eller påvirkes af noget, gennem den 
måde, hvorpå det føles, ser ud, smager, lyder eller lugter. Når man ser på det æstetiske miljø, 
handler det om at opfatte omgivelserne gennem sanserne. Et motiverende æstetisk miljø giver 
børnene positive og udfordrende sanseoplevelser. 

Det psykiske børnemiljø 
Det psykiske børnemiljø drejer sig om, hvordan børnene trives med hinanden og med de voksne, 
og det handler om dynamik og sociale kompetencer i børnegruppen. I et godt psykisk børnemiljø 
bidrager fællesskab, venskaber, tryghed, tillid, omsorg, medbestemmelse, rummelighed og udfor-
dringer til en positiv hverdag. 

Der er en ny version af Dcums dagtilbudstermometer på vej, den forventes at være klar i starten 
af 2021. Personalet i alle grupper udfylder et refleksionsskema vedr. indeklima, og det drøftes på 
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førstkommende p-møde i 2021. Derudover vil vi i FFB bruge den elektroniske del af termometret 
til de 4-6-årige, hvor børnene via skærmen bliver guidet af en lille abe, som stiller dem forskellige 
spørgsmål om deres opfattelse af børnemiljøet. Vi vil ved hjælp af den data, vi får fra børnenes 
besvarelser, evaluere og eventuelt ændre på vores praksis. 

I hverdagen er vi generelt lyttende overfor børnene og er nysgerrige på, hvad de fortæller. Vi stil-
ler åbnende spørgsmål til dem i forhold til, hvordan de har det og hvilke ting, de kunne ønske an-
derledes.  

Vi forsøger at indrette rummene, så de indbyder til et godt lege og læringsmiljø med varieret lege-
tøj og plads til at bevæge sig på. Vi lytter til børnene, når de giver udtryk for legetøj eller andre 
ting, de ønsker sig, og vi giver plads til forskellighed. 

Praksiseksempel: I drengegruppen er der stor interesse for traktorer og maskiner, og flere har 
fædre, der arbejder på maskinstation. Da vi skal have indkøbt nyt legetøj, bliver drengene derfor 
taget med på råd i valg af indkøb af traktorer. 
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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 under-

støtter børns brede læring inden for og på tværs af de seks læreplanstemaer.” 

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

 

 

Alsidig personlig udvikling 

”Alsidig personlig udvikling drejer sig om den stadige udvidelse af 

barnets erfaringsverden og deltagelsesmuligheder. Det forudsætter 

engagement, livsduelighed, gåpåmod og kompetencer til deltagelse.” 

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

 

Pædagogiske mål for læreplanstemaet: 

1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udfolder, udforsker og erfarer sig selv 

og hinanden på både kendte og nye måder og får tillid til egne potentialer. Dette skal ske på tværs af 

blandt andet alder, køn samt social og kulturel baggrund.  

2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte samspil og tilknytning mellem børn og det pædago-

giske 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. 

Barnets alsidige personlige udvikling er tæt forbundet med barnets sociale kompetencer, da barnets person-

lige udvikling i høj grad sker i samspillet og i relationerne med andre. Ved alsidig personlig udvikling forstår 

vi: Udvikling af selvfølelse og selvindsigt, evne til både at rumme andre og at sætte grænser i forholdet til 

andre, udvikling af fantasi og kreativitet, følelsesmæssig udvikling, udvikling af evnen til stillingtagen og ved-

holdenhed. 
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Vi ser det som essentielt, at hvert enkelt barn udvikler sig i det tempo, som barnet er klar til. At barnet igennem 

hele sin opvækst øver sig i at blive et livsdueligt menneske med fokus på sig selv og fokus på egen betydning 

for fællesskabet. 

Vi skal give plads til, at børnene udfolder sig som selvstændige, stærke og alsidige personer med viden om 

egne muligheder for udvikling. 

Vi skal støtte børnene i at udvikle selvtillid og selvværd, og se deres potentialer, når de udfolder sig aktivt og 

engageret i deres liv i børnehaven. 

Børnene spejler sig i voksne rollemodeller og i de andre børn, så ved, at vi som voksne er bevidste om 
dette, kan vi støtte og hjælpe børnene i deres udvikling.  
Vi skal sørge for at inddrage børnene i alle hverdagens gøremål i institutionen, lade dem bruge sig selv 
både fysisk og mentalt, så de får følelsen af, at de er vigtige. Ved at inddrage og guide børnene så de lyk-
kes, kan de få selvtilliden og selvværdet, som styrker deres personlige udvikling. 
 
I planlagte aktiviteter/temaer arbejder vi oftest med alle læreplanstemaer på samme tid, dog med forskellig 
vægtning. Det giver mening for os, og hjælper os til at komme hele vejen rundt om det enkelte barn. 
 
Ved alle temaforløb anvender vi forløbsbyggeren i ”Hjernen&Hjertet”, og den inddrager målene fra de 6 læ-
replanstemaer. 
 
Praksiseksempel: 

Den ældste børnehavegruppe har i en længere periode gået op i skoven med madpakker og oppakning 

hver dag. Målet har været, at alle børn selv skulle kunne klæde sig på, få styr på tasker og madpakke og 

bære det op i skoven – altså selvhjulpenhed i udpræget grad. For et par enkelte børn var dette en stor ud-

fordring, men de voksne har sørget for at skabe ro i garderoben, give børnene tid og en hjælpende hånd, 

når der var brug for det, og derfor kan alle børn i dag selv tage ansvaret for at pakke deres tasker og bære 

dem. Det er de stolte af, og det giver dem hver især en dejlig følelse af, at de lykkes. 
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Social udvikling 

”Social udvikling er udvikling af sociale handlemuligheder og deltagel-

sesformer og foregår i sociale fællesskaber, hvor børnene kan opleve at 

høre til, og hvor de kan gøre sig erfaringer med selv at øve indflydelse 

og med at værdsætte forskellighed.  

Gennem relationer til andre udvikler børn empati og sociale relationer, 

og læringsmiljøet skal derfor understøtte børns opbygning af relationer til 

andre børn, til det pædagogiske personale, til lokal- og nærmiljøet, til 

aktiviteter, ting, legetøj m.m.” 

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

 

 

Pædagogiske mål for læreplanstemaet: 

1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn trives og indgår i sociale fæl-
lesskaber, 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. 

Ved social udvikling forstår vi: Evnen til at etablere fællesskaber med andre, at føle og udtrykke 
empati og respekt for andre, at kunne indgå i sammenhænge med andre og at kende til demokra-
tiske værdier. 
Social udvikling handler også om, at børn skal kunne fortælle deres egen historie og samtidig 
være parat til at være lyttende over for andre. At mestre dette er den del af den sociale udvikling, 
som handler om at opleve tilhørsforhold og inklusion og at kunne inkludere andre. 
Vi skal sikre en god balance mellem hensynet til individet og hensynet til fællesskabet. Vi ser det 
som en stor opgave, at vi i samarbejde med barnets forældre sikrer, at barnet udvikler sociale 
kompetencer, da forskning viser, at socialt kompetente børn klarer sig godt i skolen og i deres vi-
dere livsforløb. 
Vi skal som personale anerkende og respektere børnene, som de personer de er, og alle skal 

have oplevelsen af at høre til. 

Vi skal som pædagogisk personale sørge for, at alle børn har det godt i FFB, og de skal føle sig 

som en del af et dagtilbud uden mobning, og hvor ingen føler sig udenfor. 

Alle børn skal have deltagelsesmulighed i fællesskabet, og det er det pædagogiske personale, 

der skal sørge for at rammerne for, at alle, der kan deltage, er til stede. 

Vi skal i samarbejde med forældrene sørge for, at børnene lærer at skelne imellem, hvornår de 

har frihed til at træffe egne valg, og hvornår hensynet til fællesskabet kræver enten fælles ansvar 

eller voksenansvar. Vi skal støtte op om børnenes evne til at udvise empati og danne relationer.  
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Praksiseksempel: Vi er optagede af, at børn skal kunne give og modtage hjælp fra/til andre børn. 
Det kan fx være i garderoben, hvor det barn, som er dygtigt til at få flyverdragten udenpå støv-
lerne, kan hjælpe de kammerater, der har svært ved det. Vi får også ofte børn til at hjælpe hinan-
den med at rydde op også selv om det ikke lige er dem selv, der har lavet rodet. Vi forklarer dem, 
at her hos os er vi fælles om opgaverne, og at tingene går meget nemmere, hvis vi hjælpes ad. 

 
 

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 kom-
munikere og sprogliggøre tanker, behov og ideer, som børnene kan anvende i sociale fæl-
lesskaber. 

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. 

Sproget er en vigtig kompetence, og vi ved, at man allerede fra et meget tidligt tidspunkt i barnets 
liv, har mulighed for at gå ind og arbejde med og styrke sproget ved hjælp af lege og ganske sim-
ple metoder. Sproglig kreativitet, som udfordrer fantasien, er en af de medvirkende faktorer til, at 
der hos det enkelte barn udvikles et alderssvarende og velfungerende sprog. Vi ønsker i FFB at 
præsentere sproget nuanceret, udviklende og interessant hver dag for alle børn, der går hos os. 
Vi ved, at sproget ikke er noget, der kommer af sig selv, og alligevel er det noget af det vigtigste i 
barnets liv. Når vi arbejder aktivt, fokuseret og bevidst med sproget, giver vi barnet de bedste for-
udsætninger for dets videre læring, udvikling, trivsel og dannelse i vuggestuen, børnehaven og op 
igennem skolen. Sproget udvikles først og fremmest gennem nærvær og gode relationer. Derud-
over vægter vi dialogen med børn, og det nærvær dialogen giver. Vi lægger vægt på at give bør-
nene TID; børn har længere latenstid end voksne og skal nogle gange bruge god tid til at om-
sætte sproget i hjernen til tale, vi kan høre og forstå. Vi har fokus på sproget i alle vores aktivite-
ter, rutinesituationer (madpakketid, garderoben, bleskift) og den selvskabte leg, hvor vi som 
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voksne understøtter og udvikler ved at være tæt på og nærværende. Der er sprog over alt, og 
som voksne har vi en vigtig rolle i at gøre det synligt, spændende og sjovt, så børnene får ”øje” på 
det og gjort det til en værdifuld del af deres udvikling. Ved sproglig udvikling forstår vi: Udvikling 
og anvendelse af ordforråd og udtale, kendskab til skriftsprog, rim og remser, kendskab til eksi-
stensen af tal og bogstaver, og hvad de kan bruges til, kendskab til eksistensen af IT/medier 
Vi udarbejder sprogvurderinger på alle børn, vi bruger redskabet ”sprogtrappen” i i vuggestuen, 
og i børnehaven laver vi sprogvurdering på alle børn, når de er 3 år, og igen når de er 5 år. Har 
de scoret lavt i 3-års-vurderingen, laves desuden en 4-års sprogvurdering, for at følge op på, om 
udviklingen går den rette vej. Der laves en handleplan (smttemodel) på alle børn, der scorer lavt i 
sprogvurderingen. 

Vores sprogkoordinator er pt. i gang med at tage sprogvejlederuddannelsen, så vi i fremtiden er 
endnu bedre rustet til at støtte op om børnenes sproglige udvikling. 

 

Praksiseksempel: Der hænger fokusord rundt omkring i institutionen, så børn og voksne i hverda-
gen kan tale om udvalgte ord og deres betydning. På kasserne med legetøj, er der både billede 
og tekst i forhold til, hvad der skal være i kasserne, så børnene allerede fra en tidlig alder bliver 
præsenteret for skriftsproget. Vi rimer og taler med børnene om, hvilken lyd og hvilket bogstav de-
res navn, begynder med. 
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Krop, sanser og bevægelse 

”Børn er i verden gennem kroppen, og når de støttes i at bruge, udfor-

dre, 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 fundamen-

tet for erfaring, viden, følelsesmæssige og sociale processer, ligesom al 

kommunikation og relationsdannelse udgår fra kroppen”. 

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

 

 

Pædagogiske mål for læreplanstemaet: 

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

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

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø udviklingen af børnenes krop, 

sanser og bevægelse? 

Herunder, hvordan vores pædagogiske læringsmiljø: 

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

▪ Tager udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag  

▪ Ses i samspil med de øvrige læreplanstemaer. 

Ganske tidligt lærer barnet gradvist at mærke, mestre og udtrykke sig gennem en levende krop, 

ved at gribe, pege, kravle, gå, tale, synge, lege, læse og skrive. Et barn i 0-6-årsalderen er meget i 

bevægelse og lærer ved hjælp af kroppen og sanserne. Kroppen er et redskab for barnet, og den 

motoriske udvikling måles af barnet selv og af andre. 

Forskningsresultater viser en sammenhæng mellem fysisk aktivitet og læring, og at fysisk aktivitet 

kan understøtte mental og følelsesmæssig udvikling. 

Under dette punkt er nøglebegreberne: Sundhed, ernæring, fysisk aktivitet, at beherske og prakti-
sere fin- og grovmotoriske bevægelser, at kende til dagtilbuddets og lokalområdets fysiske mulig-
heder. 
Vi ønsker i FFB, at børnene oplever glæde ved, accept af og forståelse for deres egen krop og op-
lever glæden ved at være i bevægelse. Det er vigtigt, at børnenes fysiske sundhed fremmes med 
fokus bl.a. på ernæring, hygiejne og bevægelse. Vi vil gerne skabe et miljø, hvor børnene med alle 
sanser tilegner sig den fysiske, kulturelle og sociale omverden. 

 
Som tidligere nævnt er vi i FFB ”Grønne Spirer”. 
Grønne Spirer har også et blåt flag, som vi har haft i 2 år. Dette flag fås, hvis man sammen med 
udelivet har fokus på de 18 grundbevægelser: Gå, Løbe, Springe, Hoppe, Hinke, Kravle, Krybe, 
Trille, Snurre, Balancere, Vippe, Gynge, Svinge, Klatre, Trække, Skubbe, Kaste, Gribe. For os 
hænger det blå flag uløseligt sammen med sanse-motorik, der netop fokuserer på barnets sanser 
og vigtigheden af at få dem stimuleret hver dag. 
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Sanse-motorik er samspillet mellem sanser, krop og hjerne.  Når bevægelser og sansninger er af-

prøvet mange gange, bliver de automatiserede og lagret i hjernen, men indtil da, skal børn have lov 

til at afprøve, udforske og mærke alt, hvad de kan. Det er vigtigt for motorikken og den rette udvik-

ling at sanser, krop og hjerne arbejder rigtigt sammen, og det lykkes ved hjælp af erfaringer Erfarin-

ger, som vi bidrager med i hverdagen, i institutionen, og som I også anbefales at skabe rum og 

plads til derhjemme.  

Sansemotorisk træning sørger for, at det sansemotoriske fundament er så optimalt og stabilt som 
muligt, for derved at skabe de bedste forudsætninger for det enkelte barns udvikling, læring og ikke 
mindst trivsel (https://www.sansemotorik.net/hvad-er-sansemotorik/, d. 22.11.2020) 

 

Praksiseksempel: Flere gange ugentligt benytter vi os af muligheden for at gå i hallen, hvor der er 
plads til, at børnene får sig rørt. I hallen veksles mellem frie og planlagte aktiviteter. Pædagogerne 
omdanner ofte deres grupperum til sansemotorisk bane, hvor der er fokus på, at børnene får brugt 
de 18 grundbevægelser. 

 

  

https://www.sansemotorik.net/hvad-er-sansemotorik/
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Natur, udeliv og science 

”Naturoplevelser i barndommen har både en følelsesmæssig, en krops-

lig, en social og en kognitiv dimension.  

Naturen er et rum, hvor børn kan eksperimentere og gøre sig de første 

erfaringer med naturvidenskabelige tænke- og analysemåder. Men 

naturen er også grundlag for arbejdet med bæredygtighed og samspillet 

mellem menneske, samfund og natur.” 

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

 

 

Pædagogiske mål for læreplanstemaet: 

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

2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn aktivt observerer og undersø-
ger naturfænomener i deres omverden, så børnene får erfaringer med at genkende og ud-
trykke sig om årsag, virkning og sammenhænge, herunder en begyndende matematisk op-
mærksomhed. 

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. 

Vi mener, det er vigtigt, at vi lærer hvert enkelt barn, at naturen er værdifuld, og det er et fælles 
ansvar, at vi passer på den. Det er vigtigt, at børnene får en grundlæggende viden om, hvad man 
kan bruge naturen til, og hvordan man lærer at begå sig, når man er i naturen. 
Vi skal være bevidste om, at naturen kan inddrages ved både at være fysisk ude i naturen, men 
også ved at bringe dyr og planter indenfor, så børnene får mulighed for at lære på flere måder. 
At bruge naturen som både psykisk og fysisk frirum fra den tidligste barndom, danner grundlaget 
for en varig interesse, kendskab, respekt og ansvarlighed for natur og miljø. Børn skal opleve na-
turen, som et sted, hvor der er mulighed for leg, frirum og oplevelse af de forskellige årstider, hvor 
fantasien kan udfolde sig og være kilde til æstetiske oplevelser. 
Under dette punkt er nøgleordene: Respekt for og kendskab til naturen, en eksperimenterende 
tilgang til læring, logisk tænkning og kendskab til kategorier som vægt, form og antal. Vi ønsker at 
give børnene oplevelser, der udvikler respekt og forståelse for og glæde ved at være i naturen. Vi 
skal hjælpe børnene med at udvikle kendskab til dyr, planter og sammenhænge i naturen. 
Vi mener, det er vigtigt, at vi skaber rum for, at børnene kan udvikle respekt og ansvarsfølelse for 
naturen, dyr og miljøet, og at vi sørger for at igangsætte processer med fokus på science. 
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Grønne Spirer 
Vi har i institutionen valgt at vi gerne vil være grønne spirer. Det betyder groft, at vi fokuserer på 
udeliv, natur og miljø og en grøn og sund hverdagskultur. Undersøgelser viser, at aktiviteter i na-
turen har positiv betydning for børns fysiske og mentale sundhed, for indlæringsevne og for børns 
motorik. Naturens positive påvirkning starter tidligt. Kroppen og hjernen udvikles med rivende hast 
i de første tre leveår, og vi mener derfor, at det er vigtigt at benytte sig af muligheden for de 
kropslige udfordringer og sanseoplevelser uderummet byder på så ofte som muligt. 
(https://groennespirer.dk/om-groenne-spirer, d. 22.11.20) Når vi kan dokumentere ovenstående, 
får vi et grønt flag som bevis på det. Det skal vi ansøge om hvert år og har indtil nu været grønne 
spirer i 3 år, med stor fornøjelse. Vi er i FFB meget privilegeret med vores muligheder for at udfor-
ske naturen i nærområdet. Både det helt nære, som vi kan gå rundt til, men også det nære der 
ligger max 5 min væk i bil/bus, hvor vi har både jagthytte og stort skovområde til at udvikle os i og 
omkring. Udviklingen sker, når vi trives og når vi, med hele vores krop, får lov til at undersøge na-
turens mange forskellige udtryk sammen med glade og positive børn og voksne, der både går for-
rest, ved siden af og bagerst. Vi er vilde med udelivet og brænder for at skabe gode oplevelser i 
fællesskab. 
 
Praksiseksempel: Vi har i forbindelse med vores tema om bæredygtighed arbejdet med kompost 
og forrådnelse, og børnene har fulgt med i processen ved at kigge i kompostkassen og anvende 
komposten til etablering af plantekasser med afgrøder 

  

https://groennespirer.dk/om-groenne-spirer
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Kultur, æstetik og fællesskab 

”Kultur er en kunstnerisk, skabende kraft, der aktiverer børns sanser og 

følelser, ligesom det er kulturelle værdier, som børn tilegner sig i hver-

dagslivet.  

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 forskel-
lige 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. 

Vi lever i dag i et samfund, hvor der er brug for, at vi har kendskab til, at der er mange forskellig-
artede kulturer. Et multietnisk samfund stiller store krav til vores evne til at sætte os ind i de vær-
dier, man har i andre kulturer. 
I vores lokalområde møder børnene sjældent mennesker fra andre kulturer. Det er derfor særligt 
vigtigt, at vi i dagtilbuddet er med til at udvide børnenes horisont og lære børnene, at der findes 
mennesker med andre sprog, vaner og levevis end os. 
Samtidig er det vigtigt, at vi lader børnene udforske de måder, man kan udtrykke sig på. 
Børnene skal også i deres tid i institutionen opnå kendskab til forskellige kulturelle udtryksformer 
og værdier, udvikling og brug af sanser bl.a. via musik, tegning, dramatik, ler og andre skabende 
materialer. Børnene skal have mulighed for at møde og afprøve sig selv i forhold til et bredt spek-
ter af kulturelle udtryksformer, og det er pædagogernes opgave at sørge for, at der er materialer 
og medier tilgængelige for børnene. 
Pædagogerne planlægger forløb, hvor børnene møder kulturel mangfoldighed og får erfaring med 
og viden om egne og andres kulturelle værdier og traditioner. 
 
Praksiseksempel: Vi fejrer de kulturelle begivenheder, der er i løbet af et år. Jul, fastelavn, påske 
osv. og vi giver dermed børnene en indføring i, hvordan man på traditionel dansk vis fejrer disse 
højtider. Vi klipper julepynt, synger julesange, laver julefrokost, og til fastelavn maler vi og slå kat-
ten af tønden osv. Alle disse ting, er med til at danne børnene kulturelt. 
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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 pædago-

giske 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 sam-

menhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og børnenes trivsel, læring, udvikling og 

dannelse. Den pædagogiske dokumentation skal indgå i evalueringen.” 

Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 50-51 

 

Det er ikke et lovkrav at beskrive dagtilbuddets dokumentations- og evalueringspraksis i den 
pædagogiske læreplan, men det kan være en fordel i udarbejdelsen af læreplanen at forholde 
sig til den løbende opfølgning og evaluering af indholdet i læreplanen. 

 

Hvordan skaber vi en evalueringskultur, som udvikler og kvalificerer vores pædagogiske 

læringsmiljø?  

Det vil sige, hvordan dokumenterer og evaluerer vi løbende vores pædagogiske arbejde, 

herunder sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og de tolv pædagogiske 

mål? 

Vi er i en proces, hvor vi arbejder på at optimere vores evaluering, så den bliver mere systematisk 
og i højere grad kan danne grundlaget for justeringer af vores videre praksis. 
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Nedenstående princip indeholder vores plan for dokumentation og evaluering. 

Princip for systematisk dokumentation og evaluering i daginstitutionen. 

Sammenhæng:  

Vi har været vant til at dokumentere og evaluere, men ofte har evalueringen været mundtlig, og vi 
har også manglet en decideret systematik i, hvordan og hvornår vi dokumenterer og evaluerer. Vi 
er derfor på en øvebane, hvor vi som noget nyt indfører ”praksisfortællinger”. Derudover har vi ud-
videt vores brug af ”Hjernen&Hjertet”, som vi ser som et meget brugbart redskab. Vi oplever, at 
systemet giver os mulighed for at dække en stor del af vores behov for evaluering på både børn 
og temaer. 

Mål:  

- At skabe en evalueringskultur, hvor vi ved hjælp af systematisk dokumentation og evalue-
ring kan optimere vores læringsmiljø. 

Tiltag til dokumentation og evaluering af læringsmiljøet:  

- Forud for opstartssamtale i vuggestue og børnehave udleveres vores velkomstfolder til 
forældrene. Folderen informerer om vores faglige fokusområder og indeholder desuden en 
del praktisk information omkring rammer og rutiner i institutionen. 

- På hvert fælles stuemøde (ca. hver 14.dag) har vi en hverdagssituation, som vi drøfter.           
Grupperne har på skift ansvaret for at finde en situation og dokumentere den. Dokumenta-
tionen kan være et billede, en video, en praksisfortælling eller en tidligere udarbejdet smt-
temodel, som man ønsker sparring på. Kendetegnende ved situationen skal være, at det 
er noget man ønsker at blive klogere på, og vi følger denne model: Indsamling af doku-
mentation, drøftelse og analyse, nye indsigter. Referenter sørger for, at evalueringen er 
skriftlig. 

- På hvert personalemøde sørger lederen for, at der en situation, som skal evalueres. Refe-
rent sørger for at nedskrive denne evaluering og eventuel ny handling. 

- I forhold til temaer udfyldes Forløbsbyggeren i Hjernen&Hjertet. Temaperioden bliver do-
kumenteret og evalueret ved hjælp af en smttemodel. Af smttemodellen fremgår det, hvil-
ken form for dokumentation og hvorfor den valgte dokumentation anvendes, og hvordan 
og hvor ofte der evalueres. Evalueringen indeholder både børnenes udbytte af temaet 
samt en evaluering og justering af læringsmiljøet. 

- I 2021 og derefter hvert andet år udarbejdes en børnemiljøvurdering ved hjælp af dcum’s 
dagtilbudstermometer 

 

 Tiltag til dokumentation og evaluering i forhold til børnenes udvikling:  

      -    Alle forældre tilbydes 2 årlige forældresamtaler på 15-30 min. vedr. deres børn 

      -    Forældre til børn, der skal skoleindskrives i oktober, tilbydes samtale umiddelbart inden.       

- I vuggestuen udarbejdes der en sprogtrappe samt en dialogprofil inden hver samtale. Der 

tilføjes noter eller fokuspunkter vedr. alle børn ca. 1 gang pr. måned. Fokuspunkterne er 

udarbejdet som en smttemodel og ligger i ”Hjernen&Hjertet” sammen med øvrige notater 

om barnets udvikling. Disse data er pædagogernes arbejdsredskab i forbindelse med for-

ældresamtalerne. En ressourcevurdering kan udarbejdes, hvis man ønsker yderligere 

kortlægning af barnets kompetencer. 
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- Når barnet er 2,10-3,4 år laves sprogtest fra ”Hjernen&Hjertet” på alle børn. Hvis vi ople-

ver et barn, der er udfordret på udtalen, laves ”hit med udtalen”. Disse tests udføres af 

sprogkoordinatoren, og resultatet drøftes med kontaktpædagog og forældre. 

 

- I børnehaven laves der dialogprofil på alle børnehavebørn 2 gange årligt. (dog undtages 

børn, der kun har været i børnehaven i 3 måneder eller derunder).  

Der tilføjes noter eller fokuspunkter vedr. alle børn ca 1 gang pr. måned. Fokuspunkterne 

er udarbejdet som en smtte-model og ligger i Hjernen&Hjertet sammen med øvrige notater 

om barnets udvikling. Disse data er pædagogernes arbejdsredskab i forbindelse med for-

ældresamtalerne. 

 

- De børn, der har scoret ”særlig indsats” eller ”fokuseret indsats” i deres første sprogtest, 

får lavet en igen, når de er ca. 4 år. Vi henvender os til talelæreren, hvis barnet i sin 4 års 

test placeres i kategorien ”særlig eller fokuseret indsats”. Talelæreren kan også inddrages 

tidligere i forhold til sparring om børn med sproglige udfordringer. 

- Når barnet er 5-5,5 år laves sprogtest fra ”Hjernen&Hjertet”. I børnehaven kan der ligele-

des udarbejdes en ressourcevurdering, hvis man ønsker yderligere kortlægning af barnets 

kompetencer samt en ”goddag og farvel” vurdering, hvis kontaktpædagogen er i tvivl om, 

hvorvidt barnet er skoleparat. 

Tegn:   

- At systematikken omkring dokumentation og evaluering bliver godt implementeret i perso-
nalegruppen 

- At vi udvikler og forbedrer vores læringsmiljø  

- Et godt forældresamarbejde med fokus på børnenes trivsel og udvikling 

- Gode faglige drøftelser 

- Trivsel og udvikling for alle børn. 

Evaluering:  

Evalueres på personalemøde i februar 2021 

 

 

 

 

Hvordan evaluerer vi arbejdet med den pædagogiske læreplan, som skal foretages mindst 

hvert andet år? 

Vi evaluerer via drøftelser på personalemødet i februar 2021. Lederen anvender skabelonen fra 

eva som værktøj til at dokumentere evalueringen og sørger for at offentliggøre evalueringen.  

 


