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Forord  
Ifølge Dagtilbudsloven fra 2004 skal alle dagtilbud udarbejde en skriftlig pædagogisk plan for børn i 

aldersgruppen 0 år og frem til skolestart. Den pædagogiske plan skal give rum for leg, dannelse, 

læring og udvikling for børn i dagtilbud.  

 

I 2016 nedsatte Socialministeriet en mastergruppe med formålet at skabe en styrket pædagogisk 

læreplan for alle dagtilbud for børn i alderen 0 – 6 år. Pr. 1. august 2018 trådte de nye bestemmelser 

om pædagogiske læreplaner i kraft. De er en del af den nye dagtilbudsaftale, som blev godkendt i 

Folketinget i juli måned men skal først være fuldt implementeret i 2020. 

 

De grundlæggende tanker bag den styrkede pædagogiske plan er, at alle børn skal have mulighed for 

at være medskaber af sin egen læring i et pædagogisk lege-/læringsmiljø, som det pædagogiske 

personale og ledelse har ansvaret for at rammesætte og organisere. Den pædagogiske plan tager afsæt 

i et bredt læringsperspektiv og skal motivere personale og ledelse til at skabe gode læringsmiljøer for 

og sammen med børnene. 

Endelig er formålet også at understøtte samarbejdet mellem fagpersonale og forældre i dialogen 

omkring det enkelte barns læring og udvikling1. På næste side ses en model som viser den 

pædagogiske sammenhæng i de nye strukturerede læreplaner. 

 

  

 
1  Ministeriet for børn, undervisning og ligestilling: Master for en styrket pædagogisk læreplan p. 11 
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Modellen viser, at ethvert læreplanstema er forbundet med hvert enkelt af de andre læreplanstemaer, 

og at udgangspunktet for et samlet arbejde med den pædagogiske læreplan, er det pædagogiske 

grundlag2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
2  Ibid. p. 25 
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Brønderslev Kommunes politiske mål for dagtilbud3 
 
I Brønderslevs kommune arbejdes der ud fra to overordnede politiske mål for dagtilbuddene. De 

lyder som følgende: 

 
Mål 1: Alle børn i fællesskaber  

For at alle børn skal trives og udvikles, skal de opleve sig som værdsatte deltagere i dagtilbuddets 

fællesskaber og have gode relationer til børn og voksne. Der skal være fokus på at styrke inkluderende 

processer og at udvikle et miljø, der appellerer til alle børn.  

Mål 2: Læring for alle  

Der skal ud fra et bredt læringsbegreb skabes gode læringsmiljøer for og med børnene. Gode 

læringsmiljøer der fremmer børnegruppen og det enkelte barns læring og udvikling. Her skal tænkes, 

at hvert barn er medskaber af sin læring i et pædagogisk læringsmiljø, som det pædagogiske personale 

og ledelse har ansvaret for at rammesætte og organisere. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
3 Hentet på: https://udviklingifaellesskaber.dk/wordpress/?page_id=1907  
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Brønderslevs kommunes børnesyn 

Der blev i 2015 formuleret et fælles, kommunalt børnesyn, som danner grundlaget for alle 

fagprofessionelles pædagogiske arbejde i skoler og dagtilbud. Børnesynet opstod på baggrund af de 

tværfaglige indsatser i projekt Udvikling i fællesskaber. Kommunes børnesynet er endvidere en 

væsentlig del af kommunens Sammenhængende Børnepolitik 

 

Det enkelte barn er ligeværdigt, unikt og indeholder masser af ressourcer og udviklingspotentialer. 

Barnet udvikler sig og lærer gennem relationer til andre – såvel børn som voksne i et forpligtende 

fællesskab.  

Barnet skal forstås ud fra de sammenhænge, det indgår i og ud fra de betingelser det har for at handle. 

Barnets adfærd kan derfor ikke ses løsrevet fra de voksnes praksis, og slet ikke løsrevet fra de rammer 

og regler de voksne sætter op for børnenes liv med hinanden. 

 For at forstå barnet, skal vi voksne undersøge barnets baggrund og hverdag. 

 Barnet er aldrig et problem, men det kan være en del af en problematik – og så har vi som 

voksne ansvaret. 

 Barnets trivsel og udvikling påvirkes af hvilken tilgang og sprog, vi voksne anvender i 

kontakten med barnet.  

Som fagprofessionel i Brønderslev kommune betyder det: 

 At du er bevidst om, at den måde du forstår barnet på og det sprog du bruger, har afgørende 

betydning for barnets udvikling og muligheder 
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 At du tager ansvar for, at finde ud af, hvad det er der i omgivelserne står i vejen for barnet, 

hvis barnet ikke lykkes ift. de krav og forventninger vi stiller i dagplejen, daginstitutioner og 

i skolen. 

 At du aldrig beskriver et barn negativt – for så er det umuligt at forandre sig som barn. 

 At du kan tænke ud fra flere perspektiver, fordi virkeligheden altid kan se anderledes ud og 

kan ændres. Derfor benytter du flere forskellige tilgange, for at barnet skal lykkedes. 

 At du er bevidst om, at et fællesskab ikke udvikles, ved at fokusere på individer – men snarere 

omvendt: Fællesskabet er rammen for individets dannelse og udvikling. 

 At du er bevidst om, at forældres holdninger og deltagelse i børnenes liv, har betydning for 

børnenes fællesskaber.4 

Som fagprofessionelle er der således et fælles udgangspunkt med definerede arbejdsredskaber, som 

anvendes uanset, om man arbejder kommunalt eller privat. 

I Brønderslev Kommune ønskes dagtilbud med en inkluderende praksis, der både har fokus på̊ det 

enkelte barn og på̊ fællesskabet.  

 

 

  

 
4  Udvikling i fællesskaber – Brønderslev Kommunes Børnesyn 
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Indledning  

Hvem er vi  

Agersted Fribørnehave er en afdeling af Agersted Friskole, der blev etableret den 1. august 2015. 

Indtil da var skole og børnehave kommunale institutioner. Fysisk ligger vi 2 forskellige steder i byen 

men har et tæt samarbejde, som vi vægter højt.  

 

Børnehaven, SFO og Klub har matrikel på et nedlagt landbrug, som har været genstand for flere 

knopskydninger/tilbygninger igennem årene. Institutionen består i dag af en børnehaveafdeling 

bygget i 1984, en SFO og Klubafdeling tilbygget i 1997 samt vores nye tilbygning fra 2020, der både 

huser børnehavebørn, mødelokaler og køkkenafdeling. Vi er desuden så heldige at have en stor 

sal/idrætshal, som forbinder de to afdelinger. 

 

Den overordnede ledelse af Agersted Friskole, børnehave og SFO varetages af friskolens bestyrelse 

sammen med skoleleder Meiner Østergaard. Afdelingsleder Martin Styrishave har det pædagogiske 

ansvar i børnehave og SFO. 

Vi er en børnehave og skole, hvor alle børn lærer, udvikles og trives i et trygt, sammenhængende 

fællesskab fra de er 3 år til forlader skolen. 

Agersted Fribørnehaves Profil  

(Hvad kendetegner os - nøgleord???) Vi er kendetegnet ved at være en mindre, overskuelig 

børnehave, hvor både børn og voksne kender hinanden rigtig godt, og der bliver leget sammen på 

tværs af alder.  

Vi oplever det har stor værdi, at børnehave og SFO er i samme hus for såvel børn, forældre som 

personale. Vi får et godt kendskab og nært forhold til familien igennem en årrække. Det giver tryghed 

for alle. Personalet kender alle børn, da SFO personalet er i børnehaven om formiddagen, ligesom vi 

åbner og lukker sammen. Der er en rød tråd fra barnet starter i børnehaven, til det stopper i SFO.  

 

Børnene oplever en genkendelighed og et fællesskab på tværs af alder, som er lærerigt for både små 

og store, og som udvikler en naturlig tolerance for de forskelligheder, som aldersforskelle indebærer. 

Vi oplever en hverdag, hvor de ældste børn er meget omsorgsfulde, hensyntagende og hjælpsomme 
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over for de yngste. De større børn ”vokser” og føler sig betydningsfulde, når de får lov til at agere 

rollemodeller. Børnehavebørnene nyder at få besøg af de store børn/søskende/venner til fælles leg, 

oplæsning, spil og hygge. Børnehavebørnene føler sig store, når de får lov at komme på besøg i 

SFO’en. Børnene kender derfor hinanden, hjælper hinanden og danner venskaber på tværs af 

alderstrin. 

Vi har fælles arrangementer og aktiviteter med SFO’en, som giver fællesskabsfølelse og sammenhold 

og giver søskende mulighed for fælles oplevelser. 

 

(hvad skal prioriteres her???) Samarbejdet med skolen vægtes ligeledes højt. Vi har fælles aktiviteter, 

morgensamling, besøger hinanden og deltager i arrangementer/emner, hvor det giver god mening. 

Sammen med vores mange aktiviteter for ”førskolegruppen” giver samarbejdet en god skolestart, 

fordi børnene på forhånd kender hinanden, skolen og lærerne. Det mener vi, der er stor værdi i.  

 

Vi har et tæt samarbejde med både den kommunale og private dagpleje, som kommer på besøg hver 

14. dag samt byens foreninger og Rosendalcentret, hvor vi er til gymnastik sammen med de ældre. 

 

Vi vægter fælles oplevelser højt i børnehaven. Friskolen ejer 3 busser, som først og fremmest bliver 

brugt til skolekørsel, men som mellem morgen- og hjemkørsel står til børnehavens disposition og 

giver unikke muligheder for at køre på ture såvel planlagte som spontane bl.a. til stranden, i 

svømmehallen, på ”storbytur”, på biblioteket, i biografen, museumsbesøg, teaterture, hjemmebesøg 

og meget, meget mere.  

 

I Agersted er fællesskab, trivsel og faglighed i højsædet, og det summer af liv og gode oplevelser. 

Alt dette udbydes nærmere i de kommende afsnit. 

 

Vision  

Visionen er, at Agersted Fribørnehave og SFO skal være et hus, som danner base for trivsel, udvikling 

og læring. Hvor alle børn skal have mulighed for at udvikle sig til harmoniske, robuste og selvhjulpne 

børn i et trygt, tillidsfuldt og overskueligt miljø sammen med andre børn og ansvarlige voksne, som 

arbejder ud fra vores fælles værdigrundlag.  



 
 

   
 Den styrkede pædagogiske læreplan   11 

Værdigrundlag 

Der blev ved opstart af friskole og børnehave udarbejdet et fælles værdigrundlag; Fællesskaber - 

relationer, trivsel, faglighed og livsduelighed.    

Både i skole og børnehave, har vi indenfor det sidste års tid, oplevet en stor tilgang i børnetallet. Da 

vi stadig er en ”ung” institution, er der behov for – i dialog med bestyrelse, forældreråd, forældre og 

de ansatte i børnehave og skole – at få italesat, formuleret samt være i dialog om ”hvor er vi på vej 

hen” og ”hvor er guldet”. Et meget spændende forløb, der netop er søsat.                                                                                                                    

Med en organisation i vækst opstår der også behov for fortsat at udvikle, justere vores pædagogiske 

praksis og værdigrundlag, så alle føler ejerskab og arbejder ud fra samme værdisæt i den pædagogiske 

praksis. Det giver den gode røde tråd for det enkelte barn og forældre. Vores mål er, at der skal være 

en tydelig rød tråd fra barnets start i børnehaven til, det forlader skolen efter 9. klasse.  

 

I Agersted Fribørnehave betyder værdiordene 

Fællesskaber & relationer 

Vi tror på, at fællesskabet danner grundlag for børns trivsel, udvikling og læring. Børn som oplever 

tryghed, nærvær og gensidig respekt i deres hverdag, har bedre forudsætninger for at udvikle sig såvel 

fagligt, som personligt og socialt. 

Vi er et hus, hvor positiv stemning og omsorg er i fokus. Alle skal føle sig set og anerkendt for den, 

man er. Vi vil have børn, der oplever livsglæde, fordi de er i et fællesskab, hvor man tager hensyn og 

respekterer hinanden. Hvor der er plads til forskellighed og forståelse herfor. 

Vi ønsker at skabe et miljø, hvor samværet er præget af omsorg for hinanden, tæt kontakt mellem 

børn og voksne samt en høj grad af fællesskabsfølelse. 

Børn skal bidrage til fællesskabet og opleve glæden og stoltheden over at være med til at sikre at 

hverdagen fungerer. Børn skal opleve, at de har et medansvar for fællesskabet. 

Vi værner om fællesskabet på tværs af aldersgrupper og skaber oplevelser der styrker relationerne. 

Vi vægter forældresamarbejdet meget højt, og er i tæt dialog om barnets trivsel og udvikling. Et tæt 

samarbejde er vigtigt for, at vi i fællesskab kan arbejde sammen om skabe den optimale udvikling for 

barnet. 
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Trivsel  

Agersted Fribørnehave skal være et sted, hvor børnene trives, har det sjovt, opbygger venskaber, 

udvikler sig og lærer. Vi sætter barnets trivsel i højsædet, så det udvikles til et helt og selvstændigt 

menneske, der kan mestre livets udfordringer. 

Venskaber og gode relationer skaber trivsel. Vi er bevidste om, at det er essentielt for børnenes trivsel 

at indgå i sociale samspil, at føle sig inkluderet i en social sammenhæng, at have gode relationer og 

nærhed med andre børn og voksne. Alle børn skal mindst have en god ven i børnehaven. Derfor har 

vi fokus på at styrke venskaber, styrke empatifølelsen og øve børnene i at tage hånd om hinanden. 

Vi voksne har ansvar for at læse børnenes signaler og give plads til forskellighed. Ved at behandle 

børnene forskelligt behandler vi dem ens. 

Trivsel er en personlig oplevelse, der er forbundet med positive omgivelser, en positiv omgangstone, 

gode venner og nærværende voksne, som ser og møder barnet, hvor barnet er og giver barnet 

udfordringer der passer til det enkelte barns NUZO5 .  

Livsduelighed 

I Agersted Fribørnehave, ser vi det som en del af vores pædagogiske ansvar at deltage aktivt i 

børnenes karakterdannelsesproces således, at vi i samarbejde med forældrene bidrager til at klæde 

børnene på til at blive selvstændige individer, der fungerer godt, både individuelt og i sociale 

sammenhænge. Det handler om, at børnehaven støtter børnene i at blive “gode til livet”.  

 

I hverdagen betyder det, at vi som personale vægter højt, at børnene får meningsfulde relationer i 

deres tid i børnehaven. At vi er med til at styrke børnenes selvværd og give dem selvtillid, så de er 

bedre klædt på til at kunne håndtere de udfordringer, livet byder på. At børnene oplever værdien af et 

velfungerende lokalsamfund og udviser engagement heri. Barnet føler, at de ved at bidrage til 

fællesskabet har betydning, gør en forskel og blive anerkendt af herfor.  

Vi vil gerne, at børnene får kompetencer med i rygsækken, der gør dem i stand til ikke bare at klare 

deres liv men mestre det. 

 

 
5 NUZO = nærmeste udviklings zone 
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Faglighed  

Faglighed danner fundamentet for Agersted Fribørnehave og præger i høj grad vores daglige virke, 

som udspiller sig gennem flere forskellige ansvarsområder og praksis. Vi arbejder bevidst med vores 

læreplan, så alle føler ejerskab og herved arbejder ud fra samme værdisæt i vores pædagogiske 

praksis. 

 

Fagligheden kommer i spil i overensstemmelse med varetagelsen af dagtilbudsloven i det daglige 

virke i børnehaven og danner grundlag for løsningen af vores kerneopgave. 

Fagligheden opleves bl.a. gennem de ansattes teoretiske viden om barnets udvikling og behov, hvor 

der tilrettelægges de optimale pædagogiske, meningsfulde og kontinuerlige tiltag for det enkelte barn 

eller børnegruppen som helhed.  

 

I børnehaven finder vi det vigtigt, at vi som voksne er engagerede, motiverende, reflekterende og 

nærværende i vores daglige virke. Vi arbejder bevidst ud fra en faglig viden om, hvor det enkelte barn 

er i forhold til NUZO for herved at kunne tilrettelægge optimale læringsmiljøer, der giver mening 

hvor barnet. 

Vi er som personale i Agersted Fribørnehave meget bevidste om at udnytte vores forskellige faglige 

kompetencer. Vi har jævnligt faglig sparring med hinanden, som et redskab til at optimere praksis. 

 

Vi stræber efter, at vi alle får vores faglige kompetencer i spil. Vi til stræber, at være ajour med ny 

faglig viden via kurser eller efteruddannelse. 

 

Normeringen  

Vi er normeret til 45 børn. Pr. 1. januar 2019 bliver vi opnormeret til 50 børn med mulighed for en 

overbelægning med 4 børn. I børnehave og SFO-afdelingen, er der pt. ansat 1 afdelingsleder, 3 

pædagoger, 1 pædagogisk assistent, 3 pædagogmedhjælpere og en køkkenassistent på 10 timer. I 

perioder kan vi have støttepædagoger fra Brønderslev Kommunes støttekorps, personer i 

virksomhedspraktik, skoleelever i erhvervspraktik, vikarer ved sygdom og ferie. Vi bestræber os på 

at have faste tilknyttede vikarer, som kender børnene og institutionen. 
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Fysiske rammer  

Vi har gode indendørsfaciliteter, hvor vi om formiddagen råder over mange kvadratmeter, når SFO-

børnene er i skole. Bl.a.  en stor sal, som bruges til gymnastik, tumlelege, musik, boldspil, mulighed 

for at stå på rulleskøjter, pudelege etc.  

De mange rum giver unikke muligheder for at dele børnene op i mindre grupper og plads til ro og 

fordybelse. I selve børnehaven er der 3 ”stuer” indrettet med små rum i rummet. Herudover har vi 

selvstændige rum/lokaler til dukkekrog, læse/bog-rum samt et stort Lego-rum.  

Vi har en stor legeplads beliggende i et naturskønt område med mange træer og buske, bakker og 

stadion som nærmeste nabo. Legepladsen er indrettet så, der både er plads til fysisk udfoldelse – 

cykle, klatre, rutsje, gynge, boldspil etc. Men også områder, der indbyder til rolige lege med plads til 

fordybelse – bålsted, legehuse, bygge huler, læse i bøger, snitte, finde ”krible/krable dyr”, plukke 

blomster etc.   

                     

Børnegruppens sammensætning 

Vi ser os selv som en stor børnegruppe med det fællesskab, det giver. Vi tilrettelægger dog ofte 

aktiviteter i aldersopdelte grupper for bedre at tilgodese de forskellige behov og udviklingstrin f.eks. 

”Leg med Sproget”, ”Fri for Mobberi”, ”Dialogisk Læsning”, ”Førskoleaktiviteter” etc. For at 

anskueliggøre dette for børnene er de inddelt i tre farvegrupper. Førskolebørnene er ”Rød gruppe”, 

Mellemgruppen ”Gul gruppe” er de 4 – 5 årige og ”Grøn gruppe” er de yngste børnehavebørn. I 

børnehaven arbejder vi ligeledes ud fra børnenes individuelle NUZO for på denne måde at sikre, at 

alle børn oplever succes med egne kundskaber i hverdagen. Herved kan vi lave differentierede 

fællesskaber hvor børnenes NUZO kommer i spil på tværs af alder.  

 

Nærmiljøet  

Vi har et tæt samarbejde med både den kommunale og private dagpleje, som kommer på besøg hver 

14. dag. Her møder de børnehavebørnene, de voksne, ser hele børnehaven og får et lille indblik i 

hvordan en børnehave dag kan se ud og som de snart selv bliver en del af. Det er med til at gøre 

overgangen fra dagpleje til børnehave mere tryg. Dette uddybes nærmere i afsnittet om overgange. 
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Vi er en lokal børnehave og har derfor et tæt samarbejde med byens foreninger bl.a. Rosendalscentret, 

hvor vi en gang om måneden er til gymnastik sammen med de ældre. Vi benytter ofte FDF huset og 

de udendørsfaciliteter, der findes her. Der er en fantastisk natur i og omkring Agersted med 

skoven ”lige om hjørnet”, kælkebakker, vandrestier etc., Alle stederne byder på masser af oplevelser, 

når vi skal hygge, lege og lære. 

 

Samarbejdspartnere 

Vi samarbejder i lighed med de kommunale institutioner med forskellige instanser i Brønderslev 

kommune, selvfølgelig altid i samråd med forældrene. Det kan være PPR6, hvor vi fast har tilknyttet 

tale-hørekonsulent, som kommer i børnehaven til de børn, som har behov for støtte til deres sproglige 

udvikling, psykolog, hvis der er børn, som har særligt behov for psykologisk udredning og som 

vejleder for personalet. Vi har desuden samarbejde med støtteteamet, Det Tværfaglige Småbørnsteam, 

socialrådgivere, Sundhedscenter, sundhedsplejen, Familie GPS’ og Mini GPS. 

 
Bestyrelse og Forældreråd  

Agersted Friskole, børnehave og SFO’s overordnede ledelse består af en skolebestyrelse på 9 

medlemmer, hvoraf de 2 er suppleanter.  

Børnehaven har et forældreråd bestående af 5 forældre, der vælges for minimum 1 år ad gangen. 

Valget finder sted ved et forældrearrangement i efteråret. Desuden sidder der 1 personalerepræsentant 

samt afdelingsleder i forældrerådet. 

 

Afdelingsleder  

Agersted Fribørnehave har fælles ledelse med skolen og vi har et tæt samarbejde, hvor det er børnenes 

trivsel og udvikling, der er i fokus og har første prioritet. Begge personalegrupper er optaget af, 

hvordan vi bedst mulig understøtter det enkelte barn, sparrer med hinanden og bruger hinandens 

kompetencer. Vi er opmærksomme på, hvordan vi hele tiden kan udbygge og styrke samarbejdet og 

fællesskabet. Skoleleder og undertegnede har skemalagt et ugentligt møde, hvor vi sparrer, 

planlægger og holder hinanden a jour.  

 

 
6 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 
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Som afdelingsleder af børnehave og SFO har jeg en meget uformel og ”flad” ledelsesstil. Jeg har den 

holdning, at selv om jeg har det overordnede ansvar, besidder medarbejderne en række forskellige 

kompetencer og ressourcer, som det er vigtigt at få i spil. Derfor er mange af opgaverne uddelegeret.  

Jeg ønsker med denne struktur, at medarbejderne skal føle en høj grad af medbestemmelse, 

indflydelse og ansvar. Jeg er desuden opmærksom på – for så vidt det er muligt – at hver medarbejder 

får sine kompetencer, kvalifikationer og interesseområder i spil - når det vel at mærke er i tråd med 

institutionens mål og værdier. Det gælder såvel forslag til aktiviteter som mere faglige og 

pædagogiske input.  Det oplever jeg giver stor arbejdsglæde og ejerskab.  

Jeg ser det som en styrke, at vi er forskellige, har noget forskelligt at byde ind med, så vi kommer 

rundt om hele børnegruppens interesser – men arbejder ud fra det samme værdisæt og børnesyn. 

 

Det er mig, der som afdelingsleder er ansvarlig for at den pædagogiske læringsplan udarbejdes, 

evalueres og offentliggøres - MEN det er hele personalegruppen i børnehaven, der igennem længere 

tid har været engageret og meget optaget af at udarbejde den pædagogiske plan. Ikke bare indholdet 

i læreplanstemaerne men også få drøftet, diskuteret og finde frem til en fælles forståelsesramme af 

det pædagogiske fundament. Derfor er jeg også sikker på, at læreplanen hos os ikke bare bliver et 

stykke papir, der ligger i skuffen men vil afspejle det daglige pædagogiske arbejde.  

 

Jeg arbejder ud fra en anerkendende tilgang til såvel børn, forældre og kolleger og prioriterer en åben 

og ærlig kommunikation højt, hvor det for mig er vigtigt, at vi i samarbejde og med respekt for 

hinandens kompetencer og synspunkter skaber de bedste rammer og betingelser for vores børn 

I Agersted Fribørnehave og SFO skal positiv stemning, glæde, trivsel og fællesskab være i højsædet. 

 

Linda Søndergård Jensen,  

Afdelingsleder Agersted Fribørnehave og SFO 
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Agersted Fribørnehaves pædagogiske grundlag 
 

I den nye, styrkede pædagogiske læreplan vil vores pædagogiske grundlag og de elementer, som 

ligger heri skinne igennem de forskellige læreplanstemaer. Nedenfor redegøres for vores 

holdning/mening om de forskellige temaer ift. vores pædagogiske grundlag. 

 
Børnesyn  

I vores pædagogiske praksis i Agersted Fribørnehave arbejder vi ud fra Brønderslev Kommunes mål 

og børnesyn7. Som fagprofessionelle er der således et fælles udgangspunkt og fælles pædagogisk 

platform med definerede værdier og fælles sprog, som anvendes uanset, om man arbejder kommunalt 

eller privat.  

Barndommen i sig selv har værdi. Barnet er ikke bare et lille menneske, der ”skal blive til noget” i 

fremtiden men et menneske, der er født med muligheder og rettigheder.  

Det enkelte barn er ligeværdigt, unikt og indeholder masser af ressourcer og udviklingspotentialer. 

Barnet udvikler sig og lærer gennem relationer til andre – såvel børn som voksne i et forpligtende 

fællesskab. Barnet skal forstås ud fra de sammenhænge, det indgår i og ud fra de betingelser, det har 

for at handle. Barnets adfærd kan derfor ikke ses løsrevet fra de voksnes praksis og slet ikke løsrevet 

fra de rammer og regler de voksne sætter op for børnenes liv med hinanden. For at forstå barnet, skal 

vi voksne undersøge barnets baggrund og hverdag. Barnet er aldrig et problem, men det kan være en 

del af en problematik – og så har vi voksne ansvaret. Alle børn er forskellige, derfor arbejder vi 

bevidst med at kortlægge børnenes personlige NUZO, da vi mener, at alle har ret at blive mødt i 

forhold til NUZO. 

 

Børnefællesskaber  

Det pædagogiske personale har sammen med de andre børn betydning for, hvilke erfaringer det 

enkelte barn gør sig, når det er i børnehaven. Al leg og læring sker i et socialt samspil med de øvrige 

børn og voksne i børnehaven. Det er personalets og ledelsens opgave at skabe en balance mellem 

individ og fællesskab i børnehaven. Børnehavens børnefællesskaber skal også skabe rum for, at børn 

 
7 Se beskrivelsen af denne på side 7 
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kan etablere venskaber på tværs af alder, køn og kultur samt at mobning forebygges. 

Børns følelse af at være del af et fællesskab har stor betydning for deres trivsel og udvikling. Vi 

tilstræber derfor at børnene skal have følelsen af selv at være medskaber af gode samværsformer og 

føle at deres stemme har værdi og giver mening. 

 

Leg 

Legen er barnets mest oplagte rum til at udvikle selvbestemmelse, forstået som evnen til at opnå 

stadig større indflydelse på – og kontrol over eget liv, sammen med andre. I legen erfarer og oplever 

børn væsentlige aspekter ved det at være menneske og en intuitiv erkendelse af det “fælles tredje”, 

som knytter mennesker sammen. Derved udvikler barnet gennem legen grundlæggende 

forudsætninger for at kunne være en kompetent, aktiv deltager i den moderne verden. I Agersted 

Fribørnehave bestræber det pædagogiske personale sig på at støtte og guide ved at skabe adgang til 

legerelationer og hjælpe med at udvikle gode strategier til at etablere, udvikle og opretholde leg og 

legerelationer. 

Leg og læring hænger sammen. Det pædagogiske personale planlægger derfor aktiviteter, der er 

meningsfulde, udfordrende og er tilrettelagt ud fra børnenes NUZO. Læring foregår overalt i 

hverdagen - i hverdagsrutiner og planlagte pædagogiske aktiviteter, på egen hånd, i den frie leg og i 

fællesskab med andre. 

 

Dannelse 

I dagtilbudsloven står der, at dagtilbud skal give børn medbestemmelse, medansvar og forståelse for 

og oplevelse med demokrati. Dagtilbud skal som led heri bidrage til at udvikle børns selvstændighed, 

evner til at indgå i forpligtende fællesskaber og samhørighed med og integration i det danske 

samfund.8 Dannelse referer til en dybere form for læring, hvor barnet som aktiv deltager forankrer 

egne værdier og viden i egen sin personlighed som agerer rettesnor til at orientere sig og handle i en 

global verden som et hensynsfuldt, kritisk demokratisk menneske. I Agersted Fribørnehave arbejder 

vi bevidst med demokrati og understøttende læringssituationer, der skal guide og støtte børnene til at 

få dannet en optimal rettesnor til at gebærde sig i vores samfund. Når vi giver børnene oplevelser med 

 
8 Dagtilbudsloven§ 7 stk.4 
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demokrati, handler det ikke kun om at lytte til deres perspektiver, og hvad de synes. Det handler også 

om, at de oplever at lytte til andre og de udfordringer det kan give, når man ikke har lyst til det samme. 

Når tingene driller lidt og er ”bøvlede”, men man kan få erfaringer med at prøve at finde en løsning 

sammen. Dette gør vi bl.a. i vores altid igangværende Fri for Mobberi.   

 

Læringssyn og Læringsmiljøer 

Børnenes læring sker ved at se, hvad andre børn og voksne gør, men i høj grad også ved at gøre 

tingene selv, afprøve og udforske – børnene er medaktører i egen læring. Gennem handlinger sker der 

erkendelser og erfaringsprocesser for barnet, som medfører læring. En måde børnene bl.a. lærer på er 

gennem legen og legen får derfor en central rolle. Vi skaber plads, tid og et inspirerende miljø, hvor 

børnenes leg kan blomstre. Derfor er fri leg ikke ”bare” fri leg.  

 

I forbindelse med børns læring er det vigtigt, at de mødes, hvor de er og får udfordringer, som hverken 

er for lette eller svære. For at imødekomme dette tager vi udgangspunkt i det enkelte barns NUZO, 

og skaber herved succesoplevelser og gode læringssituationer. 

Læring foregår i såvel den formelle struktur - planlagte aktiviteter, men også i den uformelle struktur 

- spontant opståede oplevelser og lege. Vi understøtter de situationer, der giver barnet mulighed for 

fornyelse og fordybelse. Vi tilstræber derfor, at vi både ude og inde, skaber rum med forskellige 

muligheder/funktioner. Rum som kan forandres med afsæt i børnegruppens sammensætning og 

behov. I børnehaven arbejder vi ligeledes bevidst med tilgangen til aktiviteter, hvor der er taget højde 

for at børnene har forskellig læringsstile, fx læring via understøttende visuelle elementer til aktiviteter 

for herved at skabe læringsmiljøer, som bliver tilgængelige på forskellig vis. 

 

Læringsmiljøer er til stede hele dagen både i vores daglige rutiner, i leg og planlagte aktiviteter. I 

børnehaven arbejder vi med, at vores fysiske rum opmuntrer til læring og udforskning. Vi er i denne 

forbindelse meget bevidste om, at de aktuelle læringsrum/miljøer skal følge, hvad den enkelte 

børnegruppe er optaget af. Vi arbejder derfor mod at skabe optimale rammer for såvel det formelle 

læringsmiljø som det uformelle. Læringsmiljøerne understøtter temaerne i vores læreplanen samt 

understøtter børnenes individuelle NUZO. 
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Vi betragter såvel de indendørs- som udendørsfaciliteter som læringsrum og er opmærksomme på, at 

børn lærer på forskellig måde. Vi har gode indendørsfaciliteter. De mange rum giver os gode 

muligheder for at dele børnene op i mindre grupper og plads til ro og fordybelse. Det er vigtigt for 

alle børn - ikke mindst for børn med særlige udfordringer. 

 

Legepladsen er ligeledes indrettet, så der både er plads til fysisk udfoldelse men også områder, der 

indbyder til rolige lege og plads til fordybelse.  

 

Forældresamarbejde 

Vi skal i samarbejde med forældrene give barnet omsorg og understøtte det enkelte barns trivsel, læring, 

udvikling og dannelse. Samarbejdet skal bidrage til, at barnet får en god og tryg opvækst. Forskning 

viser, at et trygt og stimulerende hjemligt miljø udgør, det vigtigste element i barnets trivsel og læring. 

Alle børn skal have mulighed for at klare sig godt i livet. Derfor er det vigtigt, at forældresamarbejdet 

ikke kun begrænser sig til sociale arrangementer, men også handler om at fremme barnets trivsel, 

dannelse, udvikling og læring på tværs af dagtilbud og hjem. Samarbejdet mellem forældre og 

børnehaven har stor betydning for det pædagogiske læringsmiljø og for gode børnefællesskaber.  

Vi vægter forældresamarbejdet meget højt og er i tæt dialog om barnets trivsel og udvikling. ”Vi løfter 

i flok”. Et positivt og nært samarbejde er vigtigt for, at vi i fællesskab kan arbejde sammen om at gøre 

barnets børnehaveliv så udbytterigt som muligt.  

Vi vægter, i det daglige, et højt informationsniveau. Den daglige kontakt er den vigtigste. Vi bestræber 

os derfor på - for så vidt det er muligt - at informere og få en snak om, hvordan barnets dag i 

børnehaven er forløbet/småfortællinger fra hverdagen.  

Vi afholder forældrekaffedage, hvor forældrene har mulighed for at møde børnenes kammerater og 

andre forældre. Der afholdes desuden en årlig sommer ”Livretter-fest” i børnehaven samt en fælles 

sommerfest for hele huset. Fire gange årligt afholder skole, børnehave og SFO fælles arbejdsdag. 

Dagen sluttes med fællesspisning. Alle nævnte aktiviteter er med til at fremme et godt 

forældresamarbejde og skabe sammenhold og fællesskab i forældregruppen. 

Hver måned udkommer der nyhedsbrev og månedsplan, som opslås på forældreintra. Der informeres 

desuden på opslagstavlen om diverse forhold. Herudover har vi en lukket facebookprofil, hvor 

forældrene kan følge deres børns hverdag i ord og billeder.                                                                                                                                    
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Vi tilbyder en samtale ca. 4 måneder efter barnet er startet. Herudover tilbyder vi en årlig samtale, 

hvor vi snakker med forældrene om trivsel og læring, forhold til de andre børn/voksne, motorik, 

sociale kompetencer etc.  

 

Digital dannelse  

I vores arbejde med digital dannelse vil vi som et nyt tiltag tage udgangspunkt i EVA’s9 12 tip til 

digital dannelse. 

Vi synes, det er vigtigt, at børnene får digitale kompetencer. Vi har 2 IPad, som vi bruger sammen 

med børnene til at få gode ideer, som leksikon, når vi sammen søger ny viden om fx månedens dyr. 

Vi bruger også IPad til at tage billeder og video fra dagligdagen, som dels bruges som dokumentation 

på børnehavens facebookside men også som et redskab til dialog/refleksion sammen med børnene 

om hverdagen.  Børnene har mulighed for at låne IPad‘en i et afgrænset tidsrum formiddag og 

eftermiddag til spil, som personalet har lagt ind. Vi ser her, at flere børn flokkes om barnet, der spiller. 

Vi oplever, at de både vejleder, hjælper hinanden, og har det sjovt sammen. Der opstår ofte et 

fællesskab omkring aktiviteten.                                                                                                                                                                                        

 

Overgange  

Overgangen fra Dagpleje til Børnehaven 

Samarbejdet med dagplejerne både de kommunale og private prioriteres højt. Dagplejerne kommer 

på besøg hver 14 dag, til stor glæde for både små som store. De deltager i de aktiviteter, der foregår 

enten på stuen, i salen eller på legepladsen. Børnene bliver på den måde fortrolige med børnehaven, 

hvilket har stor betydning den dag, de starter.  

Inden den egentlige start sendes et brev ud til barnet og forældrene med en invitation til et besøg. På 

denne dag kan barnet sammen med sine forældre få set børnehaven og hilst på de andre børn og 

personale. Vi aftaler opstartssamtale og laver sammen med forældrene en plan for indkøring, da det 

er meget individuelt. Dagplejen laver desuden et overleveringsskema, som forældrene har 

underskrevet.                                                                                                                                                                                                                                                   

 
9 Danmarks evalueringsinstitut: https://www.eva.dk/12-tips-digital-dannelse  
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Overgangen fra Børnehaven til skolen  

Den gode skolestart begynder længe før første skoledag. Den begynder med børns trivsel i dagtilbud 

og deres forestillinger om skolen. Forskning, af blandt andre svenske Helena Ackesjö og norske Hilde 

Hogsnes pointerer, at den gode overgang karakteriseret ved, at børnene oplever sammenhæng og 

bliver hjulpet til at have realistiske forventninger til det liv, de møder efter børnehaven. Når børn 

oplever en god overgang fra børnehave til SFO og skole gavner det deres læring og trivsel i 

overgangsperioden og i skolestarten. Et tæt samarbejde mellem dagtilbud, SFO og skole kan være 

med til at sikre børn en tryg og sammenhændende overgang10.  

 

Vi har her i Agersted børnehave de bedste betingelser for at skabe en optimale overgang og 

samarbejdet med skolen og SFO’en vægtes højt. De to ældste grupper i børnehaven deltager i 

morgensamling på skolen flere gange i løbet af året. Vi mener, det har stor værdi for børnene at 

komme på skolen og blive bekendt med den, være en del af fællesskabet og få hilst på hinanden. 

Vi samarbejder om at lette overgangen fra børnehaven til skolen med et 

indskolings/brobygningsforløb for førskolegruppen. Forløbet spænder over hele året, inden børnene 

starter i skole. Ældste gruppen deltager således i emneuger og arrangementer på skolen i et vist 

omfang, og hvor det giver god mening.  De besøger 0. klasse flere gange i løbet af året og har i 

forårsperioden musikundervisning sammen med klassen og dennes musiklærer. Gruppen bliver 

ligeledes introduceret til skolelivet, skoledagens opbygning samt skolens lærere og elever ved i 

forårsperioden at benytte skolens lokaler til førskoleaktiviteter og kreative aktiviteter. Her følger de 

skoledagens rytme med ”skoletimer”, morgensamling, frikvarterer og spisning fra 8.30-11.30. I 

perioden april – sommerferien kommer børnehaveklasselæreren på besøg i børnehaven og laver 

forskellige aktiviteter sammen med førskolegruppen. Vi benytter ligeledes legepladsen omkring 

skolen og tager ofte madpakken med, således vi kan holde frikvarter sammen med skolebørnene. 

Overleveringsmøde i foråret – Infomøde for forældre vedr. 0. kl. og SFO 

Ift. til fritidstilbuddet er vi så heldige, at SFO og børnehave deler bygning. Pædagogen, der er 

tilknyttet førskolegruppen er ligeledes i SFO’en hver eftermiddag. Ligeledes er medarbejderne i 

 
10Info fra eva:  
 https://www.eva.dk/dagtilbud-boern/naar-foerste-skoledag-foregaar-sfoen 
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SFO’en kendte af børnene, da de også har deres daglige gang i børnehaven. Førskolegruppen bruger 

ofte SFO’ens lokaler om formiddagen og ligeledes kommer de på besøg nogle eftermiddage hvor 

SFO-børnene også er der. 

Der går en tydelig rådtråd gennem hele førskolegruppens overgang fra børnehave til SFO og fra 

børnehave til skole, af genkendelighed, kendte rammer, kendte voksne samt børn, giver børnene en 

stor tryghed og sammenhæng.  

Børn i udsatte positioner og med behov for en særlig pædagogisk indsats  

Vi mener, det er afgørende for børns trivsel og udvikling, at de oplever sig som en del af fællesskabet, 

at de føler sig set og anerkendt for den, de er. Dette gælder ikke mindst børn med særlige behov, og 

børn der er i en sårbar/udsat position.  

Vi arbejder ud fra vores børnesyn11. Det er derfor vigtigt i vores hverdag, at vi alle har fokus på, 

hvordan vi italesætter forskellighed, så børnene ser det som en styrke og kompetence, at børnene 

bliver mødt i forhold til NUZO. Vi bruger strategierne fra ICDP og materialet ”Fri for Mobberi”. 
Materialet lægger vægt på at styrke venskaber, styrke empatifølelsen, barnets ret til at være sig selv 

og sige fra. De øver sig i at tage hånd om hinanden, invitere hinanden ind i legen og tilpasse legen, 

så alle kan være med. Hver gang informeres forældrene om, hvad der har været fokus på og får 

samtalekort med hjem, så emnet også kan understøttes af forældrene.  

Vi er opmærksom på, at vi voksne er en vigtig hjælp til at inkludere de børn, som har svært ved at 

komme ind i fællesskabet – f.eks. igangsætte lege med udgangspunkt i barnets interesse/styrke. Den 

voksnes deltagelse vil uvilkårligt tiltrække de andre børn. Der skal derfor være fokus på inkluderende 

fællesskaber og pædagogiske læringsmiljøer, der understøtter læringen hos alle børn – også dem, der 

har behov for ekstra støtte. 

Børn i udsatte positioner skal opleve sig som en betydningsfuld del af fællesskabet, ligesom deres 

forældre er tilsvarende betydningsfulde i forældrefællesskabet. 

 

Vi er tæt på barnet, så vi kan guide og vejlede i samspillet med andre børn. Vi er bevidste om, at de 

rammer, muligheder og den struktur, vi skaber, er vigtige i forhold til at støtte op om børn med særlige 

behov. At der er stor genkendelighed og kontinuitet i hverdagen. 

 
11 Se side 17  
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Det er en vigtig opgave for det pædagogiske personale at have øje for børn, som er i risiko for at stå 

uden for fællesskabet. Kvaliteten i samspillet mellem netop disse børn og det pædagogiske personale 

har stor betydning. 

 

Agersted fribørnehave har samme muligheder, som de kommunale institutioner, hvad angår en særlig 

pædagogisk indsats. Vi arbejder tæt sammen med PPR12 samt børneterapeuterne. Vi har således 

adgang til tværfaglig rådgivning, vejledning og supervision hos både psykologer, 

tale/hørekonsulenter, sundhedsplejen, familierådgivere samt børnefys/ergoterapeuter, ligesom vi har 

mulighed for at søge støtte til børnene via Brønderslev Kommunes støtteteam. Vi har desuden 

mulighed for at henvise børn og forældre til familie- og mini GPS.   

 

Vi inddrager altid forældrene og orienterer, når vi rådfører os med teams udefra. Vi vægter et positivt 

forældresamarbejde, som bygger på forældrenes og personalets fælles engagement for barnets liv. 

Forældre er uundværlige samarbejdspartnere, når vi taler om barnets trivsel og udvikling.  

 

For at få mere viden og dygtiggøre os i forhold til udsatte børn/ børn med særlige behov har vi i 

samarbejde med personalet i Hjallerup Børnehave, Nørreådal og Børnehuset Stjernestunden afholdt 

fælles temaaften, hvor leder af støtteteam Anne Marie Raunsmed holdt oplæg 

omkring ”Pædagogernes rolle/positionering omkring børn, der har brug for en særlig indsats ift. 

kerneopgaven”. Der er planlagt endnu en fælles temaaften februar 2019 omkring samme emne. 

  

Børnemiljøvurdering og trivselsmåling   

Vi arbejder i Agersted Fribørnehavens med børnemiljø, som skal sikre et miljø, der fremmer børnenes 

trivsel, sundhed, udvikling og læring. Børnemiljø handler om, hvordan børn trives med hinanden, de 

voksne og de aktuelle rammer inde og ude - de fysiske, psykiske og æstetiske forhold i børnehaven 

udgør børnemiljøet. God trivsel dækker over mange forskellige aspekter. For at kunne lære mest 

muligt, er det vigtigt, at børnemiljøet er tilpasset vores børn og personale. Ligeledes fordrer indlæring, 

at man trives socialt med sine kammerater på tværs af aldersgrupper, med sine pædagoger og andre 

 
12 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 
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voksne, og at man trives i de fysiske rammer.  

 

Vi har derfor i Agersted Fribørnehave besluttet, at vi vil bruge DCUM’s dagtilbudstermometer i vort 

arbejde med at sikre et godt børnemiljø og vil i løbet af foråret 2018 iværksætte dette. 

Ordet børnemiljø anvendes som et samlet begreb for det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø: 

 

 Det psykiske børnemiljø handler om, hvordan børnene trives med sig selv, de andre børn og 

med de voksne. I et godt psykisk børnemiljø bidrager fællesskab, venskaber, respekt, tryghed, 

tillid og medbestemmelse til en positiv hverdag 

 Det fysiske børnemiljø handler om de fysiske rammer indendørs og udendørs. Det drejer sig 

bl.a. om indeklimaet, pladsforhold, inventar og hygiejneforhold. Et godt fysisk børnemiljø i 

trygge og sikre rammer giver børnene plads til og mulighed for at fordybe sig og til at udforske 

sig selv gennem leg og bevægelse 

 Det æstetiske børnemiljø handler om, hvordan børn gennem sanserne oplever og påvirkes af 

de rum og rammer, der omgiver dem. Det drejer sig især om materialitet og brugen/indretning 

samt udsmykning af rum, men også om den atmosfære, der findes i dagtilbuddet. Et godt 

æstetisk børnemiljø stimulerer børnene og giver dem positive og udfordrende sanseoplevelser. 

 

Børnemiljøet bliver skabt af den gensidige påvirkning, som finder sted mellem børnene og 

omgivelserne. Tilsammen medvirker et godt fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø til, at børn får de 

bedste betingelser for at trives, lære og udvikle sig. 

Børnemiljøvurdering (BMV) og trivselsmåling blandt børnene i vores børnehave tager udgangspunkt 

i DCUMs materiale på området13. Vi vil anvende BMVén til, at beskrive, udvikle og vurdere 

børnemiljøet i institutionen. BMVén skal forholde sig til de tre obligatoriske områder i 

dagtilbudsloven, det fysiske, det æstetiske samt det psykiske børnemiljø.  

Evaluering og dokumentation  

Gennem evaluering og dokumentation skabes ny viden, der bidrager til, at vi i fællesskab udvikler og 

optimerer vores pædagogiske læringsmiljøer i børnehaven. Dette er med til at skabe de bedste 

 
13 Læs mere her http://dcum.dk/love-regler-og-anvisninger/dcum-vejledning-boernemiljoe  
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betingelser for børnenes trivsel, læring, udvikling samt dannelse. Evaluering skal være en integreret 

del af den pædagogiske praksis i børnehaven, som vi derfor tænker ind i vores planlægning og have 

en sammenhæng med valg af mål, aktiviteter og metode. 

 

Vi er i evalueringen af vores nuværende læreplaner blevet opmærksom på, at vi har brug for et 

arbejdsredskab/skema, hvor det bliver mere enkelt og overskueligt, om der er en rød tråd mellem mål 

og læringsudbytte både for børnegruppen men også for det enkelte barn. Vi vil i højere grad end hidtil 

bruge evalueringen som refleksion og analyse, som skal være med til at synliggøre, om vi skal 

ændre/tilrette/handle anderledes i vores pædagogiske praksis. Da vi har fået nyt personale i 

børnehaven, har vi skulle finde vores ståsted, så vi taler samme sprog i huset. Derfor har vi fokus på 

at få udbygget og etableret en velfungerende evalueringskultur. Vi er stadig i øve fasen men er godt 

på vej. Dette er en proces, som vil blive arbejdet videre med og udbygget i 2019. Vi har i opstart fasen 

af vores evalueringskultur valgt at sætte særligt fokus på et specifikt læringsrum, nemlig, Garderoben. 

 

I forbindelse med planlagte aktiviteter arbejder vi med at få implementeret SMTTE modellen fuldt i 

vores praksis, vi er stadig i øvefasen men godt på vej. Vi vil desuden gøre brug fra EVA’s dialogkort ” 

Evaluerende pædagogisk praksis”14. De udarbejdede modeller, vil vi gennemgå til vores fastlagte 

personalemøder og/eller stuemøder afhængig af den enkelte aktivitet. Ydermere finder vi det aktuelt 

at anvende Børnesamtaler/Relations cirklen/Legerelations-skema. Dette gør vi for at optimere vores 

arbejde med det relationelle miljø i børnehaven. Iagttagelser af vores børnefællesskaber er med til at 

give os et overblik over mønstre i relationerne, mens vores daglige dialog med konkrete børn kan 

anvendes til at komme tættere på, hvilke processer der foregår, og om de valgte virker. I denne 

sammenhæng har vi alle i viden i forbindelse med arbejdet med ICDP.  

 

Vi vil i starten af 2019 gennemgå vores tilgang til dokumentation, så vi bliver mere skarpe på at skelne 

mellem vores dokumentation, hvor målgruppen er forældrene og hvor det er pædagogisk 

dokumentation, der skal bruges i det evaluerende arbejde af vores pædagogiske praksis i børnehaven.  

 

I børnehaven gør vi stor brug af Facebook dokumentation i ord og billeder. Vi vil fremadrettet have 

 
14 https://www.eva.dk/dagtilbud-boern/evaluerende-paedagogisk-praksis-1  
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fokus på også at inddrage et mere tilgængeligt børneperspektiv i dokumentation i børnehøjde, hvor 

vi vil inddrage børnene.  

 

Sprogvurdering 

Ifølge dagtilbudsloven skal alle børn i alderen omkring 3 år have foretaget en sprogvurdering, hvis 

der er forhold, der giver formodning om, at barnet kan have behov for sprogstimulering. 

 

Formålet med sprogvurdering og sprogstimulering er at understøtte børns sproglige og 

kommunikative udvikling. Det er vigtigt for, at de kan opnå et alderssvarende sprog og 

kommunikative kompetencer til at trives og udvikles her og nu samt få en god skolegang. 

Sprogvurderingen skal anvendes til at identificere sproglige udfordringer og ressourcer. 

Sprogvurderingen skal bidrage til, at sprogstimuleringen i dagtilbuddet bliver tilrettelagt, så der bliver 

taget afsæt i det enkelte barns forudsætninger og behov. Vi har i Agersted Fribørnehave valgt at lave 

en sprogvurdering på alle 3 årige børn samt en vurdering af, hvilke 5 årige dette er aktuelt for. (DET 

ER ET KRAV) Dette har vi valgt at gøre, da resultaterne er et godt pædagogisk arbejdsredskab for os 

til at se på den enkelte men også at kunne lave differentierede sproggrupper. 

 

Afrunding  

Vi ønsker at børnene kommer herfra med kompetencer til at kunne begå sig et socialt fællesskab, at 

have empati, at kunne tage hensyn og forstå andres motiver, har sproglige kompetencer – accept og 

tolerance overfor andre menneskers perspektiv – at have kendskab til sig selv og egne kompetencer. 
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Agersted Fribørnehaves Pædagogiske læreplan 

Intro - Arbejdet med de 6 læreplans temaer i den pædagogiske læreplan 

Læreplanstemaerne i den pædagogiske læreplan rummer tilsammen de forskellige 

kompetenceområder, som alle børn skal møde i dagtilbud. Det er det pædagogiske personale og 

ledelsens opgave at sørge for, at arbejdet med læreplanstemaerne finder sted i pædagogiske 

læringsmiljøer, hvor temaerne fungerer sammenhængende. 

Opdelingen i de seks læreplanstemaer sikrer fokus på centrale elementer i børns trivsel, læring, 

udvikling og dannelse. Temaerne viser en bredde i forståelsen af, hvilke områder børn bør gøre sig 

erfaringer med. 

I arbejdet med alle seks læreplanstemaer skal dagtilbuddet forholde sig til det pædagogiske grundlag, 

som det er beskrevet i Dagtilbudsloven, og fokusere på børnesyn, børnefællesskaber m.v. Se figuren. 

Derfor er det indbyrdes samspil mellem læreplanstemaerne og de tværgående kompetencer et vigtigt 

omdrejningspunkt i arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan.15 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

 
15 Kopi fra: https://www.emu.dk/sites/default/files/Læreplansblomst_TRYK.pdf 
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Årsplan 

I planlægningen og udarbejdelsen af vores årsplan tager vi udgangspunkt i læreplanstemaerne men vi 

er også meget bevidste om årets gang og lægger stor vægt på de traditioner, der er forbundet hermed. 

Det giver børnene en fornemmelse af årets rytme, overgangen fra efterår til vinter, fra vinter til forår 

osv. Vi mener desuden, at traditioner er vigtige for et fællesskab og skaber genkendelighed for barnet. 

Det giver glæde, at børn og voksne kan snakke om de gode oplevelser, de har haft sammen. De enkelte 

læreplanstemaer er hos os ikke begrænset til bestemte måneder men er repræsenteret og tænkt ind 

under de forskellige aktiviteter i årets løb såvel de planlagte som de spontane.  

 

Offentliggørelse af pædagogisk plan 

Vores pædagogiske læreplan skal ses, som et dynamisk arbejdsredskab i huset, som kan ændres og 

justeres i takt med børnegruppen og nye udforinger og/eller ideer opstår.  

Den pædagogiske læreplan skal som minimum fornyes og justeres i praksis hvert andet år. Vi vil i 

den kommende tid have fokus på de 4 første læreplanstemaer. Til foråret vil vi tage hul på arbejdet 

med de sidste to temaer. Derfor står de tomme i nedenstående plan.   
 

De 6 Læreplanstemaer: 
 

1. Alsidig personlige udvikling.  

2. Sociale udvikling. 

3. Kommunikation og sprog. 

4. Krop, sanser og bevægelse. 

5. Natur, udeliv og science.  

6. Kultur, æstetisk og fællesskab.  

 

De 6 temaer vil blive uddybet i vores nedstående pædagogiske læreplan. 
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Tema 1  

Alsidige personlige udvikling  
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Udskift alle i læreplan overskrifter på LINDAS COM! 

Alsidige personlige udvikling  

 

Tema beskrivelse 

 

Dette læreplanstema har fokus på, hvordan dagtilbuddets pædagogiske 

læringsmiljøer udvikler barnets erfaringsverden og dets muligheder for 

deltagelse. Det forudsætter bl.a. engagement, livsduelighed, gåpåmod og 

deltagelseskompetence. 

 

 

Pædagogiske 

Læringsmål 

 

  

1. Læringsmiljøet understøtter, at alle børn udfordrer, udforsker og 

erfarer sig selv og hinanden på både kendte og nye måder på tværs 

af bl.a. aldersmæssige, kønsmæssige, sociale og kulturelle niveauer. 

 

2. Læringsmiljøets samspil er præget af tryghed og nysgerrighed, 

således at alle børn udvikler engagement livsduelighed, gåpåmod og 

kompetencer til deltagelse, også i situationer, der kræver fordybelse, 

vedholdenhed og prioritering. 

 

 

Initiativer 

- I legen 

- I planlagte 

aktiviteter 

- I spontant 

opståede 

situationer 

- I daglige 

 

Legen:  

Vi er meget bevidste om vores rolle i legen. Om vi skal være aktiv deltagende 

eller i den observerende rolle samt at skabe den gode ramme for den enkelte 

leg.  

 

Planlagte aktiviteter: 

I børnehaven arbejder vi ligeledes bevidst med tilgangen til aktiviteter, hvor 

der er taget højde for at børnene har forskellig læringsstile, fx læring via 
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rutiner 

- udsatte 

 

Beskriv også her, 

hvad I skal være 

særligt 

opmærksomme på ift. 

børn i udsatte 

positioner 

understøttende, visuelle elementer til aktiviteter. Derigennem skaber vi 

læringsmiljøer, som bliver tilgængelige på forskellig vis. 

 

Vi vil, i forhold til barnets alder, guide det til at forsøge at finde 

handlemuligheder. Vi vil lytte til barnet og stille uddybende og 

opklarende/reflekterende spørgsmål.  

 

Spontane aktiviteter: 

Vi arbejder bevidst med at have øje for, hvornår børnene er i flow og give 

plads til det, hvor det er muligt. Samtidig er vi meget opmærksomme på 

værdien af den spontane aktivitet - om den er meningsfuld for det enkelte 

barn. 

  

I de daglige rutiner: 

Vi er meget beviste om at have øje for det enkelte barns NUZO og stille krav 

herefter.   

Vi søger at understøtte, at børnene finder sammen i legegrupper på trods af 

forskellighed og på tværs af alder og køn.  

Tydelighed, forventningsafstemning. Hvilke forventninger har vi til børnene 

og hvad kan børnene forvente af os. 

 

Udsatte: 

Vi mener, at det er en fordel indimellem at give et barn, plads og rum til at 

være i en mindre gruppe. Her kan den voksne i højere grad arbejde målrettet 

med barnets særlige udfordringer; sociale, motoriske, sproglige osv. samt at 

udfordre børnene ift. deres NUZO for at styrke barnets tro på sig selv og dets 

kunnen.  

Vi understøtter de situationer, der giver barnet mulighed for fornyelse og 

fordybelse som i sidste ende bliver til succesoplevelser.  
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Tegn på læring 

 

 

 

Læringsmål 1: 

 Når barnet kan udsætte egne behov og respektere andres grænser. 

 Når barnet bliver bevidst omkring egne meninger og grænser og 

kan formidle det tydeligt på en god måde. 

 At barnet turde tør  

 At børnene er åbne og aktive i forhold til nye og ukendte 

situationer/aktiviteter/legen. 

 

Læringsmål 2: 

 Når barnet bliver inddraget/selv tager initiativ til at opsøge og 

deltager i legen. 

 At vi oplever børnene komme/være i flow  

 

Læringsmiljø 

 

 Den fysiske 

indretning 

 Det pædagogiske 

personale 

 Børnefællesskab

er 

 Ledelse  

 

 

Den fysiske indretning: 

Vi arbejder bevidst med at vores fysiske rum skal være foranderlige samt 

skabe mulighed for at understøtte børnenes interesser. 

Vi søger, at indretningen skal inspirere til forskellige typer af lege og 

samspil, så den i højere grad tilgodeser forskellig børns styrker – og 

interesseområder. 

Vi tilstræber, at vi både ude og inde skaber rum med forskellige 

muligheder/funktioner. Rum som kan forandres med afsæt i børnegruppens 

sammensætning og behov. 

 

Det pædagogiske personale: 

Vi hjælper med at skabe adgang til legerelationer og hjælper med at udvikle 

gode strategier til at etablere og opretholde leg og legerelationer. 

Vi arbejder bevidst med at agere rollemodeller for børnene. Vi skal derfor 

være opmærksomme på vores kropssprog, mimik og bruge et roligt toneleje. 

Vi bestræber os på at hjælpe med at skabe/danne adgang til legerelationer og 
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hjælper med at udvikle gode strategier til at etablere, udvikle og opretholde 

lege og legerelationer. 

 

Børnene skal mødes af autentiske voksne, der både sætter genkendelige og 

udfordrende rammer for hverdagen, hvor børnene har medindflydelse på 

indholdet. 

 

Vi lytter og tager børnenes inputs alvorlige. Vi følger, anerkender, roser og 

støtter deres initiativer til lege/aktiviteter i dagligdagen.   

Vi vil styrke vores bevidsthed og fællessprog om, hvornår vi bruger 

forskellige former for vores positionering omkring børnenes leg.  

 

Børnefællesskaber: 

Vi er arbejder bevidst med at se forskellighed som en styrke i 

personalegruppen og betragter os som rollemodeller. 

I Agersted Fribørnehave ønsker vi, at skabe børnefællesskaber, hvor 

samspillet er præget af tryghed, åbenhed, nysgerrighed og en god tone. Vi 

ønsker børnene via deres deltagelse udvikler gåpåmod, helhed og troen på 

sig selv.  Vi vil i disse fællesskaber være observerende for at kunne støtte op 

om eller guide til at alle børn får afprøvet forskellige roller og positioner i 

fællesskabet. For i sidste ende at få positive oplevelser ved deltagelse i 

fællesskabet.  

 

Ledelse: 

Det er ledelsens opgave, at have fokus på, at vi arbejder ud fra vores værdier, 

det fælles formulerede lærings- og børnesyn samt skabe de bedst mulige 

betingelser og rammer for både børnefællesskaberne, personalet og de 

fysiske rammer. 

På P – møderne faglig sparring og fælles refleksion. 
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Tema 2  

Social udvikling  
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Social udvikling 

 
Tema beskrivelse  

 

Social udvikling omhandler udvikling af sociale handlemuligheder og 

deltagelsesformer. Social udvikling foregår i fællesskaber, hvor barnet 

oplever at høre til, udvikler empati og får erfaringer med selv at øve 

indflydelse og værdsætte forskellighed. 

 

 
Pædagogiske 
Læringsmål 

 

  

1. Læringsmiljøet understøtter at alle børn trives og oplever at høre til 

i sociale fællesskaber, hvor forskellighed ses som en resurse. 

 

2. Læringsmiljøet understøtter, at alle børn udvikler empati og 

relationer, der bidrager til demokratisk dannelse. 

 

 
Initiativer 

- I legen 
- I planlagte 

aktiviteter 
- I spontant 

opståede 
situationer 

- I daglige 
rutiner 

- udsatte 
 

Beskriv også her, 
hvad I skal være 
særligt 
opmærksomme på ift. 
børn i udsatte 
positioner 

 
Legen: 

Vi er meget bevidste om vores rolle i legen, om vi skal være aktiv 

deltagende eller i den observerende rolle samt at skabe den gode ramme for 

den enkelte leg.  

Vi er som personale meget beviste omkring værdien af interessefællesskaber 

både i forhold til de vante legekammerater men også at anvende 

interessefællesskaber som et redskab til at åbne op for nye relationer. Vi 

arbejder bevidst med at synliggøre og italesætte forventninger ift. sociale 

spilleregler og normer, der udspiller sig i dagligdagen. Samtidig er vi 

opmærksomme på, at børnene får mulighed for at afprøve forskellige 

positioner og roller, som de i sidste ende kan drage positive erfaringer ud fra. 
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Spontant opståede situationer  

Vi værner om at skabe tid og rum til spontanitet i hverdagen, og vi er meget 

opmærksomme på værdien af de spontane fællesskaber og lege, som opstår. 

Vi finder det vigtigt at være opmærksomme på det uformelle læringsmiljø 

og anvende børnenes egne positive initiativer til nye relationer/fællesskaber. 

 

Planlagte aktiviteter 

Vi arbejder bevidst med at igangsætte aktiviteter på tværs af alder, køn samt 

mindre og større grupper med den sociale udvikling i fokus.  

Vi arbejder bevidst/målrettet med Fri for mobberi og giver herved børnene 

et fællessprog i den sociale kontekst, hvilket giver børnene konkrete 

handlemuligheder. 16 

Vi arbejder bevidst med sproget gennem leg med sproget,  for at styrke 

barnets verbale stemme til at kunne udtrykke sig og handle udfra i 

socialesammenhænge. 

Sætte fokus på og italesætte sociale forventninger – tilpasset barnets NUZO 

 

Daglige rutiner  

Vi søger at understøtte, at børnene finder sammen i legegrupper på trods af 

forskellighed og på tværs af alder og køn. Vi guider børnene til et optimalt 

verbalt sprog ift. følelser. 

I hverdagen formidler vi en viden til barnet ift. fælles sociale spilleregler, 

gennem planlagte aktiviteter, som medaktør eller guide på sidelinjen af legen 

 Styrke og understøtte det sociale fællesskab 

 Tolerance gennem synliggørelse af forskellighed som styrke 

 Ansvar for hinandens velbefindende 

 
Udsatte 

 
16 http://www.friformobberi.dk/  
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Vi mener, at det er en fordel indimellem at give et barn, plads og rum til at 

være i en mindre gruppe. Her kan den voksne i højere grad arbejde målrettet 

med barnets særlige udfordringer; sociale, motoriske, sproglige osv. samt at 

udfordre børnene ift. deres NUZO for at styrke barnets tro på sig selv og dets 

kunnen.  

Derfor arbejder vi bevidst med at sammensætte små grupper, hvor de 

enkeltes børns styrker og kompetencer kan blive belyst og børnene kan 

få ”øje” på hinanden i nye relationer. 

 

 
Tegn på læring 

 
 

 

Læringsmål 1: 

 Når vi oplever at alle børn har mindst en ven  

 Vi oplever, at børnene opsøger hinanden på tværs af forskellighed, 

køn, alder og interesse.  

 

Læringsmål 2: 

 Vi oplever, at børnene er opmærksomme og udviser empati og bruger 

det fælles, sociale sprog, vi anvender i huset. 

 Børnene kan give udtryk for egne følelser på en hensigtsmæssig 

måde - både verbalt og nonverbalt. 

 At børnene kan sætte sig i andres sted  
 

 
 

Læringsmiljø 
 

 Den fysiske 
indretning 

 Det pædagogiske 
personale 

 Børnefællesskab
er 

 Ledelse  

 

 

Den Fysiske indretning: 

Vi har i børnehaven arbejdet med at skabe små læringsmiljøer i det store 

billede. Vi har skabt forskellige temabaserede områder, som skal pirre 

børnenes nysgerrighed og lyst til at lege samt give mulighed for at interagere  

med hinanden i de uformelle læringsmiljøer. 
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Det pædagogiske personale:  

Vi støtter børnene i at skabe tolerante og positive børnefællesskaber,  

Herved mindskes risikoen for mobning og social eksklusion.  

 

Som pædagogisk personale er vi afgørende rollemodeller og det er vigtigt, 

at vi formår at guide i forhold til børnenes sociale liv. 

 Det pædagogiske personale hjælper med at skabe adgang til 

legerelationer samt hjælper med at udvikle gode strategier til at 

etablere, udvikle og opretholde leg og legerelationer. 

 Hjælper med afkodning/dannelse af de sociale spilleregler  

 Det pædagogiske personale hjælper/støtter børnene til, at der opstår 

mulighed for, at børnene kan opleve nye sider ved hinanden og få øje 

på hinandens muligheder og ressourcer.  

 Det pædagogiske personale arbejder bevidst med deres position i 

legen. Hvad er behovet: Skal vi gå foran, ved siden af eller bag ved  

 Vi arbejder bevidst med at skabe positive samspilsprocesser ved at: 

- Øve turtagning 

- Afkodning af spilleregler 

- Aflæsning af hinandens kropssprog og mimik  

- Selvkontrol  

 

 Det pædagogiske personale arbejder bevidst med Fri for Mobberi. 

 

Børnefælleskaber 

Vi arbejder med differencerede fællesskaber. Vi tager højde for fællesskaber, 

som er forskellige og fleksible med hensyn til størrelse, rammer og krav. 

Fællesskaber, som afspejler, at børnene har forskellige deltagelsespositioner, 

muligheder, unikke læringsbehov samt forudsætninger for læring. 

Alle føler sig som del af et fællesskab og har et medansvar for sig selv og 

andre i fællesskabet samt et medansvar for at opretholde og udvikle 
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eksisterende fællesskaber. 

 
Ledelse:  

Fællesskab er et af nøgleordene i Agersted Fribørnehave, og det er ledelsens 

opgave, at sikre, at vi også gør det, vi siger, vi gør. Det gælder såvel 

fællesskabet på tværs af alder, børnegrupper og inklusion af udsatte børn. 

Alle skal være en del af fællesskabet.  
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Tema 3 

Sprog og kommunikation  
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Sprog og kommunikation 

 
Tema beskrivelse 

 

Fordi barnets kommunikation og sprog udvikles gennem nære relationer, er 

det centralt, at det pædagogiske læringsmiljø understøtter barnets 

kommunikative og sproglige samspil med det pædagogiske personale. Det 

pædagogiske personale skal være bevidste om, at de fungerer som sproglige 

rollemodeller for barnet, og de skal guide barnet til at indgå i fællesskaber 

med andre børn. 

 

 
Pædagogiske 
Læringsmål 

 

  

1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn 

udvikler sprog, der bidrager til, at børnene kan forstå sig selv, 

hinanden og deres omverden. 

 

2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn opnår 

erfaringer med at kommunikere og sprogliggøre tanker, behov og 

ideer, som børnene kan anvende i sociale fællesskaber. 

 
Initiativer 

- I legen 
- I planlagte 

aktiviteter 
- I spontant 

opståede 
situationer 

- I daglige 
rutiner 

- udsatte 
 

Beskriv også her, 

 

Vi er sproglige rollemodeller, som sætter ord, på hvad der sker i forbindelse 

med rutiner og aktiviteter. Vi har læringsmiljøer, der understøtter 

tilegnelsen af sprogforståelse, ordforråd, udtale og sætningsdannelse, skrift, 

symbol og billedsprog. 

 

Legen: 

Vi vil opfordre og hjælpe børnene til at anvende sproget og 

kropssprog/mimik som kommunikationsredskab i legen. I denne 
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hvad I skal være 

særligt 

opmærksomme på ift. 
børn i udsatte 

positioner 

sammenhæng er vi meget bevidste om vores rolle i legen, om vi skal være 

aktiv deltagende eller i den observerende rolle samt at skabe den gode ramme 

for den enkelte leg.  

 

Planlagte aktiviteter: 

Tydelig kommunikation fra de voksne til børnene som forberedelse til 

aktivitet - hvad, hvordan, forventninger, mål, guidning- italesættelse af 

proces før og undervejs kombineret med at vise. Fri for mobberi: give et 

sprog ift. Følelser - verbalt. Kunne aflæse andres følelser verbalt og via 

mimisk kommunikation. At barnet benytter sproget i alle aspekter 

(konfliktløsende, udtrykke følelser og behov) Dialog om forskellighed - 

tilegne nye ord ift. Kommunikation om følelser. 

Konkrete aktiviteter: 

 Fri for mobberi, hvor børnene får redskaber til at skabe en optimal 

kommunikation  

 Leg med sprog, hvor børnene opøver og udvikler sproget gennem 

lege, sanglege, rim og remser og udtryksmåder samt træner 

mundmotorikken.  

 Sprogvurdering, for at finde eventuelle sproglige vanskeligheder 

hvor de skal støttes. 

 Månedens dyr/sang. vi har visuelt dyr/sang/rim hængende, som vi 

arbejder med, men inviterer også til spontan sprogleg. 

 Jævnligt besøg af bogbussen og besøge lokale biblioteker  

 Vi deltager i det årlige sprogfitness arrangement   

 Vi benytter dialogisklæsning og anvender materialet ”læs&leg”  

 Vi skriver sammen med børnene en årlig julefortælling  

 
 
Spontant opståede situationer:  

I spontant opståede situationer: Sætte ord på, hvad vi laver - hyggelæsning - 

indtænke dialogisk læsning. Indgå i nysgerrig, indlevende og understøttende 
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dialog om det, barnet er optaget af i de daglige rutiner: fx samling - månedens 

sang/rim remse - dialogisk læsning, alderssvarende kommunikation. Vi 

italesætter, hvad vi gør, ser og oplever for at styrke både receptivt og 

produktivt talesprog.  

 

Daglige rutiner: 

 Vi guider og italesætter vores og børnenes handlinger  

 Vi er bevidste om vores sproglige tilgang ift. de enkelte børns NUZO 

 Vi har fokus på, at alle børn skal føle sig set og hørt i dagligdagen. 

 Vi anvender sanglege, rim og remser i det daglige, fx ”ned på måsen 

sagde gåsen”. 

 Inspirere til at lege (øve) med sproget  

  

Udsatte 

Vi udarbejder på alle 3 årige en sprogvurdering, som danner en god pejling 

ift. det enkle barns NUZO. Ydermere har vi et tæt samarbejde med en 

talepædagog, som via helt konkret, faglig viden kan hjælpe os til at skabe de 

optimale læringssituationer for det enkelte barn jf. dets NUZO. Dette i et 

nært forældresamarbejde, hvor vi får udarbejdet helt konkrete 

arbejdspunkter/handleplaner, som skal arbejdes med i fællesskab, både i 

børnehaven men også i hjemmet. 

Vi har kvalitetsfyldte samtaler hvor vi tilrettelægger optimale lærings - og 

udviklingsmuligheder for det enkelte barn i fællesskab med forældre og/eller 

flere samarbejdspartner.  

 
Vi mener, at det er en stor fordel indimellem at give et barn, der befinder sig 

i en udsat position, plads og rum til at være i en mindre gruppe. Her kan den 

voksne i højere grad arbejde målrettet med barnets særlige udfordringer; 

sociale, motoriske, sproglige osv. Derfor arbejder vi bevidst med at 

sammensætte små grupper hvor diverse sprogaktiviteter så som dialogisk 

læsning bl.a. kan benyttes optimalt.  



 
 

   
 Den styrkede pædagogiske læreplan   45 

 
 
 
 

Tegn på læring 
 
 

 

Læringsmål 1: 

 Børnene anvender sproget i kommunikationen med hinanden og får 

sat ord på deres følelser. 

 Når børnene verbalt får gjort sig forståelige for deres omgivelser 

 Børnene aflæser hinandens kropssprog /mimik i interaktion med 

hinanden. 

 

Læringsmål 2: 

 Når børnene kommunikerer alderssvarende/ud fra deres NUZO 

både verbalt og kropsligt 

  Når de anvender sproget optimalt i forhold til konflikthåndtering. 

 
 

Læringsmiljø 

 

 Den fysiske 

indretning 

 Det pædagogiske 

personale 

 Børnefællesskab

er 

 Ledelse  

 

 
Den Fysiske indretning: 

 Vi har et læehjørne, som skal inspirere til sproglig fordybelse 

 Månedens dyr/sang: Vi har visuelt dyr/sang/rim i børnehøjde, der 

inviterer til spontan sprogleg. 

 Vi har alfabetet + tal visualiseret for børnene 

 Vi har skilte med børnenes eget navn tilgængeligt   

 Vi har visuelt, i børnehøjde, samtaletavler fra fri for mobberi, som 

inviterer til samtale.   

 Vi har samtaleduge til brug på stuerne 

 Vi har billedcollager fra fælles opelvelser hængende tilgængelige for 

børnene. 

 

Det pædagogiske personale: 

 Vi er bevidste om at være gode rollemodeller med fokus på et 

ordentligt og korrekt sprog, samt tone blandt hinanden og til/mellem 

børnene.   
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 Vi agerer mægler mellem børnene, hvor vi er rollemodeller som viser 

vejen til f.eks. en optimal konflikthåndtering  

 Vi har fastlagte aktiviteter og lege, som har sproget i fokus  

 Vi arbejder bevidst med børnenes mundmotorik og mimik, da det 

træner deres sprogkundskaber   

 Vi udarbejder sprogvurderinger 

 Vi anvender materialet fra ”Sprogpakken”17 

 

Børnefælleskaber 

I det daglige virke søger vi, at børnene kommer i mindre grupper hvor 

sprogstrategier bliver en central del af gruppen, både i det daglige virke, men 

også i legen, aktiviteter eller samlinger.  

Ligeledes arbejder vi bevidst med at lære børnene at se forskellighed som en 

styrke som kan anvendes i samværet med hinanden, men også hvor det bliver 

legalt at øve sig på sproget sammen. 

 

Ledelse: 

Det er ledelsens ansvar, at personalets besidder viden og konkrete 

kompetencer til at kvalificere det sproglige miljø. 

Afdelingsleder vil introducere materialet fra Sprogpakken for alle 

medarbejdere. Det er ligeledes ledelsens opgave, at vi alle har fokus på og 

er bevidst om, hvordan vi selv agerer som sproglige rollemodeller, og 

hvordan vi i kraft af sproglige handlinger kan støtte og udfordre barnets 

sprog 

 

 
17  



 
 

   
 Den styrkede pædagogiske læreplan   47 

Tema 4 

Krop, sanser og bevægelse  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

   
 Den styrkede pædagogiske læreplan   48 

 

Krop, sanser og bevægelse 

 

Tema beskrivelse  

 

 

 

Barnet er i verden gennem kroppen, og når det støttes i at bruge, udfordre, 

eksperimentere, mærke og passe på kroppen, lægges fundamentet for fysisk og 

psykisk trivsel. Det pædagogiske læringsmiljø skal invitere barnet til at få 

kropslige erfaringer i et miljø, hvor bevægelsesglæde, kreativitet og leg er 

nøglebegreber, og hvor det pædagogiske personale understøtter det enkelte 

barn og skaber fleksible, inkluderende læringsmiljøer. 

 

 
Pædagogiske 
Læringsmål 

 

  

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. 

 
 

 
Initiativer 

- I legen 
- I planlagte 

aktiviteter 
- I spontant 

opståede 
situationer 

- I daglige 
rutiner 

- udsatte 
 

 

Legen: 

Vi vil inspirere og hjælpe børnene til at anvende og gøre brug af kroppen og 

deres sanser i legen. I denne sammenhæng er vi meget bevidste om vores 

rolle i legen, om vi skal være aktiv deltagende eller i den observerende rolle 

samt at skabe den gode ramme for den enkelte leg.  

Når vi ser børnene danne selvorganiserede og spontane lege, der inspirerer 

til brug af kroppen samt sanser, understøtter vi disse initiativer, så den 
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Beskriv også her, 

hvad I skal være 

særligt 
opmærksomme på ift. 

børn i udsatte 

positioner 

optimale læringssituation bliver mulig. I denne sammenhæng er vi 

opmærksomme på, hvordan legefællesskabet udvikler sig, så det bliver 

tilgængeligt for alle. 

 

Planlagte aktiviteter 

Børn er forskellige og har brug for forskellige udfordringer. Forskelligheden 

kan handle om alder, køn, kulturel og social baggrund samt individuelle 

interesser. Dette er betingelser, vi er meget opmærksomme på, når vi 

planlægger og tilrettelægger bevægelses- og sansefællesskaber. Ydermere 

arbejder vi bevidst med at udfordre børnenes 3 motoriske grundsanser 

samtidig med at vi har øje for det enkelte barns NUZO. Aktiviteter 

tilrettelægges inde som ude, hvor der er gode muligheder for, at vi kan 

stimulere børnenes sanseparameter. 

 

Helt konkrete aktiviteter med fokus på bevægelse og sanser i børnehaven: 

 Aktive samlinger i form af: Sanglege, danse, mindfulness, 

børnemassage og dialogisk læsning, hvor børnene er aktiv 

deltagende på den ene eller anden måde.   

 Aktiviteter påtænkes ude som inde med fokus på bevægelse og 

sanser. 

 Vi har to årlige musik forløb med en musiklærer  

 Børnemassage og mindfulness - fx til fri for mobberi og samlinger  

 Gymnastik sammen med de ældre på Rosendalcentret 1 om 

måneden. 

 Forløb á 3 gange i svømmehallen to gange årligt.  

 Cykeldage  

 Skovbørnehave to gange årligt  

 Div. ture ud af huset i nærmiljøet. Fx skov og strand  

 Anvendelse af vores sal til motorikbaner og anden fysisk udfoldelse. 

 Musik og badutspringsforløb i skolens gymnastiksal 
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Spontant opståede situationer  

Vi oplever at børnene leger spontant og herigennem bruger deres krop. I 

disse sammenhænge, er vi meget bevidste om, hvordan legen udvikler sig, 

om der er brug for støtte, guidning eller rammesætning, så 

deltagelsesmulighederne er tilgængelige for alle, samt legen forløber i en 

positiv retning og den optimale læringssituation opstår. 

 

Vi griber nuet, når børnene udviser initiativer til bevægelses- og sanselege 

og aktiviteter. Vi hjælper desuden børnene med at finde ro i og få ro på 

kroppen - at finde sig selv igen, når der er et behov. 

 

Vi er meget bevidste om at inspirere til fin- og grovmotoriske aktiviteter ved 

at have materiale tilgængeligt i hverdagen, så børnene har let adgang til lege 

og brug af kroppen. 

 
Daglige rutine 

I den daglige rutine arbejder vi bevidst med at børnene selv skal på banen 

og støtter dem til brugen af egen krop. Herigennem støtter vi dem i deres 

selvhjulpenhed - at de selv kravler op på stolen - at de har fornemmelse af 

egen krop - at holde kroppen i ro under spisning – spisning - samling. Vi 

støtter børnene i egne initiativer og guider dem i forhold til deres NUZO, 

f.eks. i forhold til påklædning men også i nye situationer og støtter dem i at 

turde og prøve selv. 

 
 
Udsatte:  

Vi mener, at det er en stor fordel indimellem at give et barn, der befinder sig 

i en udsat position, plads og rum til at være i en mindre gruppe. Her kan den 

voksne i højere grad arbejde målrettet med barnets særlige udfordringer; 

sociale, motoriske, sproglige osv. Derfor er arbejder vi bevidst med at danne 

læringsrum, hvor børnenes sansemotoriske parameter bliver udfordret, hvor 
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vi kan tune os ind på eventuelle tiltag som særligt skal trænes/øves for det 

enkelte barn. I situationer, hvor vi har brug for fagligt input, kan vi kontakte 

en børneterapeut, som kan guide os til optimale læringsmiljøer og aktiviteter. 

 

 
Tegn på læring 

 
 

 

Læringsmål 1: 

 Når barnet er aktivt deltagende i opsatte aktiviteter 

 Når børnene udviser glæder ved brug af kroppen til fysiske så vel 

som stille aktiviteter. 

 Udviser gåpåmod 

 Udviser lyst til at afprøve nye motoriske udforinger  

 At børnene oplever/ får succesoplevelser med egen krop og sansning 

 

Læringsmål 2: 

 Når børnene udviser selvhjulpenhed 

 Når barnet kan finde ro til fordybelse 

 Når børnene deltager i børne-massage, mindfulness, stille tid så vel 

som fysisk, aktive aktiviteter.  

 

 
 

Læringsmiljø 
 

 Den fysiske 
indretning 

 Det pædagogiske 
personale 

 Børnefællesskab
er 

 Ledelse  

 

 
Den Fysiske indretning: 

 Vi skaber, læringsmiljøer som inviterer børnene til at eksperimentere 

på eget initiativ med forskellige måder at bruge kroppen dagen 

igennem. Både at få pulsen op men også til at finde roen igen.  

 Vi har fokus på, at vores børnehave kan danne forskellige rum, som 

er fleksible og mobile, så der er mulighed for at skabe varierede lege 

– og væresteder for kropslige og sansemæssige aktiviteter, helt 

afhængigt af alder og udviklingstrin, inde såvel som ude. 
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Det pædagogiske personale: 

 Vi følger op på børnenes legeinitiativer og tilbyder lege samt 

aktiviteter, hvor børnene er fysisk aktive  

 Vi søger, at børnene skal opleve glæde gennem mestring og 

fællesskab omkring fysiske aktiviteter samt aktiviteter, der får 

kroppen i ro. 

 Vi arbejder meget bevidst med vores position i forhold til lege, hvor 

vi veksler mellem at gå bagved – foran – og ved siden af barnet. For 

herved at skabe optimale læringsrum, rammer og betingelser for 

kropslige og sansemæssige aktiviteter 

 Vi søger at skabe lige adgang til kropslige lege og aktiviteter for alle 

børn på tværs af køn og alder.  

 Vi er undersøgende og afpasser støtte til det enkelte barn og følger 

bevidst barnets bevægelsesinitiativ som en del af deres 

dannelsesproces. 

 Vi arbejder bevidst med at tilrettelægge aktiviteter, som kan tilpasses 

og justeres de enkelte børns NUZO, så alle børn får 

succesoplevelser. 

 Gøre brug af eksterne faglige sparringspartnere.   Fx ergoterapeuter, 

fysioterapeuter samt sundhedsplejersker. 

 

Børnefælleskaber 

 Børnene oplevelser i fællesskab glæde ved at bruge kroppen og lærer 

at vise respekt for egne og andres kropslige grænser.  

 
Ledelsen:   
Ledelsen italesætter betydningen af bevægelse for forældrene således, at 

forældrene har viden og forståelse for, hvad betydning krop, bevægelse og 

sanser har for børns fysiske, psykiske og sociale udvikling samt trivsel. Dette 

gøres bl.a. i børnehavens månedlige nyhedsbrev og andre informationer. 
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Tema 5 - Skabelon 
Natur, udeliv og science  
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Natur, udeliv og science 

 
Tema beskrivelse  

 

 

Naturoplevelser i barndommen har både en følelsesmæssig, en kropslig, en 

social og en kognitiv dimension. 

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

erfaringer med naturvidenskabelige tænke- og analysemåder. Men naturen 

er også grundlag for arbejdet med bæredygtighed og samspillet mellem 

menneske, samfund og natur. 

 

 
Pædagogiske 
Læringsmål 

 

  
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 forbundenhed med naturen, og som giver børnene en 

begyndende forståelse for betydningen af en bæredygtig udvikling. 

 

2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn aktivt 

observerer og undersøger naturfænomener i deres omverden, så 

børnene får erfaringer med at genkende og udtrykke sig om årsag, 

virkning og sammenhænge, herunder en begyndende matematisk 

opmærksomhed.  

 
 

Initiativer 
- I legen 
- I planlagte 

aktiviteter 
- I spontant 

opståede 
situationer 

- I daglige 
rutiner 

 
 

Legen: 

Alt leg har værdi i sig selv. Vi er derfor meget bevidste om hvilken position 

og hvad vores rolle i legen er. Om vi skal være aktiv deltagende eller i den 

observerende rolle samt at skabe den gode ramme for den enkelte leg.  

Vi søger at understøtte at børnene finder sammen i legegrupper på trods af 
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- udsatte 
 

Beskriv også her, 

hvad I skal være 

særligt 

opmærksomme på ift. 
børn i udsatte 

positioner 

forskellighed og på tværs af alder og køn, for på denne måde at skabe/give 

nye relations og interessefællesskaber for børnene. 

Vi understøtter de situationer, der giver barnet mulighed for fornyelse og 

fordybelse. Vi tilstræber derfor at vi både anvender vores egen baghave men 

også tager på forskellige ture ud af huset, for på den måde at danne nye 

læringsrum og pirre børnenes nysgerrighed. 

I vores ude rum, finder vi det derfor vigtigt at børnene via den fri leg kan 

eksperimenter med at klatre i træerne, bygge en hule, blive udfordret i det 

varierede terræn, på legepladsen så vel som i nærområdet. Sidst men ikke 

mindst at værne om glæden og lysten til at være ude når børnene giver udtryk 

for det. 
Vi lytter og tager børnenes inputs alvorligt, vi følger, anerkender, roser samt 

støtter deres initiativer til lege/aktiviteter i dagligdagen 
 

Planlagte aktiviteter 

Børnehaven er i år blevet en del af  ”De grønne spire” som kommer til at 

præge vores daglig dag i børnehaven, gennem forskellige aktiviteter og tema 

forløb.  

I børnehaven arbejder vi ligeledes bevidst med tilgangen til aktiviteter, hvor 

der er taget højde for at børnene har forskellig læringsstile, fx læring via 

understøttende visuelle elementer til aktiviteter for derved at skabe 

læringsmiljøer som bliver tilgængelige på forskellig vis. 

 

Vi er meget beviste om at have øje for det enkle barns NUZO og stille krav 

herefter.  Vi skaber en genkendelighed og tydelighed mindre og større 

grupper, genkendelighed, tryghed samt nye aktiviteter hvor børnenes 

kompetencer kommer til deres ret og hvor de får lov at være nysgerrige, 

udforske og eksperimentere. 

Tydelighed, forventningsafstemning, hvad forventninger har vi til børnene 

og hvad kan børnene forvente af os. 
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Vi arbejder bevidst med at have øje for hvornår børnene er i flow og giver 

plads til det hvor det er muligt. 

 

Børnene skal mødes af autentiske og arrangerede voksne, der sætter 

genkendelige, udfordrende rammer for hverdagen og aktiviteten, hvor 

børnene har masser af medindflydelse på indholdet, men samtidig blive 

udfordret og beriget med ny viden. 

I daglig dagen arbejder vi med denne tilgang: 

Jeg hører og jeg glemmer 

Jeg ser og jeg husker 

Jeg gør det og jeg forstår det 

Dette giver gode lærings muligheder for børnene for at gøre sig kropslige 

erfaringer i naturen/uderummet. 

 

Spontant opståede situationer  

Vi arbejder bevidst med at følge børnenes spor og gå på opdagelse med 

børnene i egen nysgerrighed. Vi griber nuet sammen med børnene, når de 

giver udtryk eller udviser initiativer til at anvende og færdes i uderummet.   

 
Via vores planlagte aktivitet og spontant opstået situationer, giver vi plads 

og rum til at børnene danner deres eget natursyn med god guiden og ageren 

som rollemodeller i og omkring natur.  

 
Daglige rutine 

I vores daglige praksis arbejder personalet bevidst med at være og agere som 

rollemodeller når vi befinder os i naturen /uderummet. For på denne måde at 

vise og lære børnene om hvordan man færdes i samt behandler naturen.  

Vi arbejder bevidst ud fra børnenes individuelle ståsted deres NUZO. For på 

denne måde at skabe og give flest mulig succes oplevelser i uderummet. 

Udsatte:  
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At være i en udsat position er dynamisk og kontekstbestemt. Vi arbejder 

derfor bevidst med at have fokus på at møde barnet med passende 

udfordringer og positive forventninger både fra personale men også fra den 

enkle børnegruppe. 

Alle børn er betydningsfulde og skal være en del af fællesskabet. Dette 

arbejder vi meget bevidst med at skabe disse rammer for det enkle barn og 

familie. I samme sammenhæng arbejder vi bevidst med at tilrettelægge vores 

læringsmiljøer så de optimale udviklingsmuligheder bliver tilgængelige 

samt jævnligt at evaluere på vores tiltag og pædagogiske arbejde. Vi arbejder 

derfor meget med at skabe og danne en kultur i huset hvor der er plads til 

alle og ingen kan undværes. Gennem vores læringsmiljøer er det vores mål 

at børnene skal møde nye sider af sig selv, samt få mulighed for at udtrykke 

sig selv på mange forskellige måder og forstå deres omverden. 

 
 

Tegn på læring 
 
 

 

Læringsmål 1: 

 Når børnene på eget initiativ efterspørg uderummet 

 Når børnene bliver ”fanget” af deres nysgerrighed til 

naturen/dyreliv/fænomener 

 Når vi får uddybende spørgsmål fra børnene om emner/aktiviteter 

 At børnene på eget initiativ søger at dygtiggøre sig i eventuelle 

aktiviteter/udfordringer. 

 Når vi sammen med børnene ”glemmer tiden” i vores undersøgelser 

og udforskninger i naturen.  

 

Læringsmål 2: 

 Når børnene selv vender tilbage til oplevelser/nye erfaringer i snak 

eller leg 

 Når vi oplever børnene gør brug af ny viden  
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 Når børnene efterspørg ting vi sammen har brugt og lært at anvende 

 Når børnene verbalt anvender de lærte eller omtaler det. 

 
 
 
 

 
Læringsmiljø 

 
 Den fysiske 

indretning 
 Det pædagogiske 

personale 
 Børnefællesskab

er 
 Ledelse  

 

 
Den Fysiske indretning: 

 Vi skaber, læringsmiljøer som inviterer børnene til at eksperimenter 

på eget initiativ på vores legeplads.  

 Vi har fokus på, at vores børnehave kan danne forskellige rum, som 

er fleksible og mobile, så at der er mulighed for at skabe varierede 

lege – og væresteder for mødet med naturen samt sansemæssige 

aktiviteter, helt afhængigt af alder og udviklingstrin. 

 

Det pædagogiske personale: 

 Vi følger op på børnenes legeinitiativer og tilbyder lege samt 

aktiviteter, hvor børnene er udforsker og eksperimentere i naturen  

 Vi søger at børnene skal opleve glæde gennem mestring og 

fællesskab 

 Vi arbejder meget bevidst med vores position i forhold til lege, hvor 

vi veksler mellem at gå bagved – foran – og ved siden af barnet. For 

her ved at skabe optimale læringsrum, rammer og betingelser for det 

optimale møde med natur, udeliv og science. 

 Vi søger at skabe lige adgang til udelege og aktiviteter for alle børn 

på tværs af køn.  

 Vi er undersøgende og afpasser støtte til det enkelte barn og følger 

bevidst barnets initiativ som en del af deres dannelsesproces. 

 Vi arbejder bevidst med at tilrettelægge aktiviteter, som kan tilpasses 

og justeres de enkelte børns NUZO, så alle børn får 
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succesoplevelser. 

 Gøre brug af eksterne faglige sparringspartnere, f.eks. i forbindelse 

med ture ud af huset. 

 

Børnefælleskaber 

Vi arbejder med differencerede fællesskaber, som vil sige at vi har taget 

højde for fællesskaber, som er forskellige og fleksible med hensyn til 

størrelse, rammer og krav. Fællesskaber, som afspejler, at børnene har 

forskellige deltagelsespositioner og – muligheder og unikke læringsbehov 

samt forudsætninger for læring. 

 
Ledelsen   

Ledelsen italesætter betydningen af vores tilgang til natur, udeliv og science 

for forældrene sådan, at forældrene har viden og forståelse for, hvad 

betydning Natur, udeliv og science har for børns fysiske, psykiske og sociale 

udvikling samt trivsel. Dette gøres bl.a. i børnehavens månedlige 

nyhedsbrev og andre informationer i forbindelse med aktiviteter/ture eller 

projekter i børnehaven.  
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Tema 6 - Skabelon 

Kultur, æstetik og fællesskab 
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Kultur, æstetik og fællesskab 

 
Tema beskrivelse  

 

 

Kultur er dels en kunstnerisk, skabende kraft, der aktiverer barnets sanser 

og følelser, dels de kulturelle værdier, barnet tilegner sig i hverdagen. I 

pædagogiske læringsmiljøer med fokus på kultur møder barnet nye sider af 

sig selv, udtrykker sig på mange forskellige måder og understøttes i at 

forstå sin omverden. 

 

 
Pædagogiske 
Læringsmål 

 

  

1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn indgår i 

ligeværdige og forskellige former for fællesskaber, hvor de oplever 

egne og andres kulturelle baggrunde, normer, traditioner og værdier. 

 

2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn får 

mange forskellige kulturelle oplevelser, både som tilskuere og 

aktive deltagere, som stimulerer børnenes engagement, fantasi, 

kreativitet og nysgerrighed, og at børnene får erfaringer med at 

anvende forskellige materialer, redskaber og medier. 

 

 

 
Initiativer 

- I legen 
- I planlagte 

aktiviteter 
- I spontant 

opståede 
situationer 

- I daglige 
rutiner 

- udsatte 

 
Legen: 
 

Spontant opståede situationer  

 

Planlagte aktiviteter 

 
Daglige rutine 
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Beskriv også her, 

hvad I skal være 

særligt 

opmærksomme på ift. 
børn i udsatte 

positioner 

Udsatte:  
 
 

 

 
Tegn på læring 

 
 

 

Læringsmål 1: 

 

 

 

Læringsmål 2: 

 

 
 

Læringsmiljø 
 

 Den fysiske 
indretning 

 Det pædagogiske 
personale 

 Børnefællesskab
er 

 Ledelse  

 

 
 

Den Fysiske indretning: 

 

 

Det pædagogiske personale: 

  

 

Børnefælleskaber 

 

 

Ledelse:  
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Bakspejl – status og fremadrettet fokus 
 

a) Beskrivelse af arbejdet med kommunens børnesyn 

- Det inddrages og tages højde for i forhold til de forskellige læreplanstemaer samt den 

daglige pædagogiske praksis.  

 

b) Beskrivelse i brugen af målrettede handleplaner SMTTE 

- Vi er i børnehaven stadig i øvefasen men bliver brugt i forbindelse med de forskellige 

fastlagte aktiviteter, så vi kommer hele vejen omkring den enkle aktivitet. Vi vil i det 

næste år anvende og evaluere med smtte på vores fastlagte P-møde.  

 

c) Refleksion over den pædagogiske praksis generelt. 

Hvad der har været aktuelt i perioden siden sidste pædagogiske plan og hvad 

I har været optaget af og arbejdet med i praksis. 

- Da der er kommet nyt personale, har vores fokus været på at vi skal finde vores 

fælles pædagogiske ståsted og hinanden i vores praksis. 

 

Hvad skal I arbejde med fremadrettet? 

- De sidste to temaer i læreplanen ”Natur, udeliv og science” og ” Kultur, æstetik, og 

fællesskab” vil blive udarbejdet på personale/ stuemøder foråret/sommer 2019, så 

vi får en faglig fælles sparring om hvorfor, og hvordan vi gør. 

 

- Inddragelse af smtte og vores fælles faglige sprog i praksis  

 


