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Pædagogisk læreplan

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

Ramme for udarbejdelse af den pædagogiske
læreplan

Den pædagogiske læreplan udarbejdes med udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag samt
de seks læreplanstemaer og de tilhørende pædagogiske mål for sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og børns læring.
Rammen for at udarbejde den pædagogiske
læreplan er dagtilbudsloven og dens overordnede
formålsbestemmelse samt den tilhørende bekendtgørelse. Loven og bekendtgørelsen er udfoldet i
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publikationen Den styrkede pædagogiske læreplan,
Rammer og indhold. Publikationen samler og formidler alle relevante krav til arbejdet med den pædagogiske læreplan og er dermed en forudsætning for at
udarbejde den pædagogiske læreplan. Derfor henvises der gennem skabelonen løbende til publikationen. På sidste side i skabelonen er der yderligere
information om relevante inspirationsmaterialer.

Hvem er vi?

Bolderslev Børnehus er en aldersintegreret daginstitution beliggende i Bolderslev. Vores Børnehus
er fordelt på 2 huse på samme matrikel. Vi arbejder aldersopdelt, hvilket betyder at vi er opdelt på
1 vuggestuegruppe og 3 børnehavegrupper.
▪

Bierne 0-2 årige

▪

Frøerne 3-4 årige

▪

Sommerfuglene 4-5 årige

▪

Græshopperne 5-6 årige

Børnehuset er på nuværende tidpunkt fordelt på ca. 56 børnehavebørn og 13 vuggestuebørn. Vi
har en stor legeplads med fantastiske muligheder for, at skabe mange forskellige læringsmiljøer.
Legepladsen er opdelt i 3 enheder, som hver især tilgodeser de forskellige alderstrin. En legeplads
til de mindste, en stor fælles legeplads samt en mindre afgrænset som ligger i forbindelse med
vores hus 2. Vores forskellige legepladser giver mulighed for at vi kan arbejde sammen på tværs af
grupperne, og møde børnene i deres lyst til at lege på tværs.
I vores hverdagen lægger vi vægt på, at skabe struktur, nærvær, tryghed og omsorg, for at kunne
tilgodese det enkelte barns behov og udvikling. Ud fra dette gør vi alle til en del af fællesskabet i
vores Børnehus. Alle børn har brug for, at blive mødt med positive forventninger, fordi det fremmer
deres gåpåmod og lyst til at indgå i sociale relationer.
Vi er rummelige og vægter et godt og gensidigt forældresamarbejde, hvor der skal være plads til
forskellighed. For os er et godt forældresamarbejde, et samarbejde hvor vi sammen har fokus på
at styrke barnets trivsel og læring.
Som forældre er I altid velkomne til at deltage i Jeres barns hverdag i Børnehuset.
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Pædagogisk grundlag

”Den pædagogiske læreplan skal udarbejdes med udgangspunkt i et fælles pædagogisk
grundlag.”
”Det pædagogiske grundlag består af en række fælles centrale elementer, som skal være kendetegnende for den forståelse og tilgang, hvormed der skal arbejdes med børns trivsel, læring,
udvikling og dannelse i alle dagtilbud i Danmark.”

”De centrale elementer er:
▪

Børnesyn. Det at være barn har værdi i sig selv.

▪

Dannelse og børneperspektiv. Børn på fx 2 og 4 år skal høres og tages alvorligt som led i
starten på en dannelsesproces og demokratisk forståelse.

▪

Leg. Legen har en værdi i sig selv og skal være en gennemgående del af et dagtilbud.

▪

Læring. Læring skal forstås bredt, og læring sker fx gennem leg, relationer, planlagte
aktiviteter og udforskning af naturen og ved at blive udfordret.

▪

Børnefællesskaber. Leg, dannelse og læring sker i børnefællesskaber, som det
pædagogiske personale sætter rammerne for.

▪

Pædagogisk læringsmiljø. Et trygt og stimulerende pædagogisk læringsmiljø er
udgangspunktet for arbejdet med børns læring.

▪

Forældresamarbejde. Et godt forældresamarbejde har fokus på at styrke både barnets
trivsel og barnets læring.

▪

Børn i udsatte positioner. Alle børn skal udfordres og opleve mestring i lege og aktiviteter.

▪

Sammenhæng til børnehaveklassen. Sammenhæng handler blandt andet om at
understøtte børns sociale kompetencer, tro på egne evner, nysgerrighed mv.”

”Loven fastsætter, at alle elementer i det fælles pædagogiske grundlag skal være udgangspunkt
for arbejdet med den pædagogiske læreplan og dermed det pædagogiske arbejde med børns
læring i dagtilbud.”
”Nogle elementer i form af fx børnesynet skal altid være til stede i det pædagogiske læringsmiljø,
mens andre elementer som fx arbejdet med at skabe en god overgang til børnehaveklassen kan
være mere til stede i nogle sammenhænge end andre.”
Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 14
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Børnesyn, Dannelse og børneperspektiv,
Leg, Læring og Børnefællesskaber
Først forholder I jer til de fem elementer:
▪

Børnesyn

▪

Dannelse og børneperspektiv

▪

Leg

▪

Læring

▪

Børnefællesskaber.

I kan beskrive elementerne samlet eller hver for sig.
De øvrige elementer i det pædagogiske grundlag skal ifølge loven fremgå særskilt af den
pædagogiske læreplan. Disse elementer forholder I jer til lidt senere.
Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 15

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

Børnesyn
Vi anser alle børn for at være unikke og værdifulde i sig selv. Vores pædagogiske arbejde tager
udgangspunkt i, at barnet er en aktiv medspiller og anerkendes for den barnet er. Vi vægter, at
alle børn oplever sig set, hørt og forstået. Vi skal møde barnet og dets oplevelser, vise barnet, at
vi har forstået og ved, hvad det føler og oplever, gerne vil og ikke vil osv. fordi vi er forskellige
individer, med forskellige ønsker og behov. Vi mener at mennesker skal behandles forskelligt, for
at sætte dem på lige fod. Alle børn skal være en del af fællesskabet – have lige muligheder, hvor
de voksne er med på sidelinjen til at rammesætte, guider, yde omsorg og viser barnet vejen. Vi
mener at når børn mødes med kun en mulighed for deltagelse, er vejen til anerkendelse forringet.
Derfor er det også vigtigt at vi stiller krav til barnet om at kunne mestre egne kompetencer og
ligeledes give plads til andres ideer, meninger og personlighed.

Dannelse og børneperspektiv
Vi tager det ret alvorligt, at vi i Bolderslev Børnehus har en væsentlig betydning for, hvordan
børnene bliver som ung og voksen i vores samfund. Vi tror på, at rummelighed, nysgerrighed og
robusthed er vigtigt egenskaber, at få med sig fra tiden i Børnehuset. Vi gør ikke børnene klar til
skolen, vi gør dem klar til livet.
At danne sin personlighed, handler om at udfordre sin egen virkelighed og opfattelse af, hvordan
tingene hænger sammen. Vi ser børn som værdifulde individer der er medaktører i det levede liv.
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Vi praktiserer medbestemmelse flere gange om dagen i den pædagogiske praksis og det står højt
på vores dagsorden, at børn skal have lov til at være børn.
I Bolderslev Børnehus ønsker vi at have gode intentioner over for hinanden, der bygger på
respekt, pli, høflighed, omsorg, nysgerrighed – den gode omgangstone, snakker med hinanden
og tager hensyn til hinanden.
Vi er gode forbilleder over for hinanden.
De voksnes roller består i høj grad af ”detektivarbejde” hvor vi ser verden fra børnenes perspektiv
og veksler mellem at gå foran, ved siden af og bagved. Vi følger børnenes spor i øjenhøjde med
dem, hvilket betyder at vi følger deres nysgerrighed og interesse.

Leg
Vi opfatter leg som en grundlæggende drivkraft i børnenes læring og dannelse. Da børn ikke kan
lade være med at lege, er det derfor vigtigt at legen tillægges en stor værdi i sig selv, så børn får
lov til at udvikle deres fantasi, selvstændighed, og grænser.
Vi voksne spiller en afgørende rolle i børnenes leg. Vi har fokus på:
-

Den ustrukturerede leg, hvor børnene prøver sig selv af, de får knubs og lærer sociale
spilleregler, fantasien er i brug og alle deres sanser er i spil.
Den strukturerede leg, hvor pædagogen guider og støtter og vejleder og styrer.

Vi er opmærksomme på at der er voksne tilstede under legen, den fysiske tilstedeværelse og
kontakt bidrager til en mere aktiv leg. Det er igennem leg at vi møder børnene og skaber
relationer. Vi arbejder ud fra legeeksperten Kit Nørgaards 6 legetyper. Ved at vi voksne har
kendskab til de 6 legetyper, kan vi støtte op om børnenes udvikling.

Læring
Vi ser læring som en individuel proces, hvorfor vi opfatter leg som det vigtigste redskab. Vi leger
og øver os sammen med børnene, hvor vi viser at vi som voksne tør at begå fejl og tør tage
chancer. Børnene lærer i en vekslen mellem leg, planlagte aktiviteter og rutinesituationer. Vi er
gode rollemodeller og er med til at gøre dem nysgerrige. Vi griber de ”situationer” der opstår og
får børnenes fulde opmærksomhed som giver den største læring. Vi er optaget af, at læring er
mange ting og kan gøres på mange måder. Der er ikke en rigtigt måde at lære på. Vi har fokus
på, at skabe et læringsmiljø hvor hele kroppen og alle sanser kommer i spil som redskaber til
erfaringsdannelse.
Børnene skal lære gennem hele kroppen.
Mine øjne ser
Mine ører hører
Min krop husker
Vi støtter og guider børnene i at skabe deres egne erfaringer i fællesskabet. Vi mener at
sammenhæng og genkendelighed er vigtige parametre inden for de rammer hvori læring og
dannelse skabes.
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Dette sikres gennem rutiner og gentagelse hver dag og flere gange om dagen ved fx måltider,
samling, af og påklædning, samt skiftesituationer. Dette er med til at skabe tryghed, omsorg og
trivsel hvilket er forudsætning for læring igennem hele barnets liv.
Vi ønsker at klæde børnene bedst muligt på til den store verden, og samtidig være optaget af
deres egen verden, favner deres nysgerrighed og følge deres spor.

Børnefællesskaber
Vores målsætning er, at alle børn skal opleve succes – både enkeltvis og i grupper. Vi mener at
gode børnefællesskaber udvikles når børnene har mulighed for at få erfaringer i samvær med
andre. Vi bruger f.eks. ”fri for mobberi” i vores arbejde. Dette er med til at lære børnene at drage
omsorg for hinanden, passe på hinanden og hjælpe hinanden når noget er svært. Alt efter alder
og modenhed opfordrer de voksne børnene til f.eks. at hjælpe og trøste hinanden.
Et godt børnefællesskab forudsætter åbenhed og forskellighed, og det man byder ind i
fællesskabet med. Derfor italesætter vi, hvis børn er særlige gode til noget, eller har særlige
interesser, eller hvis de har særlige udfordringer.
Der vil til tider være børnegrupper med børn, der har særlige udfordringer og behov. F.eks. ved at
vi på vores matrikel også rummer en minigrupper som hører under støttekorpset.
Vi mener, når at vi styrker børnenes tillid til, at der er noget de kan og denne tillid kan de overføre
til andre rutiner og aktiviteter i løbet af dagen og til deres liv uden for Børnehuset.

Pædagogisk læringsmiljø
”Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan det enkelte
dagtilbud hele dagen etablerer et pædagogisk læringsmiljø, der med leg,
planlagte vokseninitierede aktiviteter, spontane aktiviteter,
børneinitierede aktiviteter samt daglige rutiner giver børnene mulighed
for at trives, lære, udvikle sig og dannes.
Det pædagogiske læringsmiljø skal tilrettelægges, så det inddrager
hensynet til børnenes perspektiv og deltagelse, børnefællesskabet,
børnegruppens sammensætning og børnenes forskellige
forudsætninger.”
Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 22-23

Hvordan skaber vi hele dagen et pædagogisk læringsmiljø, der giver alle børn mulighed for
at trives, lære, udvikle sig og dannes?
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Læring finder ikke kun sted i særligt tilrettelagte læringssituationer, men i praksisfællesskaber
(sociale sammenhænge). Læring er en integreret og uadskillelig del af vores sociale praksis.
Vores læringsmiljø er tilrettelagt hvor vi er nærværende og understøttende voksne.
Vi har et miljø hvor børnene kan øve sig, være nysgerrige, aktive og i samspil med andre.
Vi er meget opmærksom på at der er meget læring i børns leg, men der er en særlig rolle i, at de
voksne har de mentale redskaber til, at sikre et optimalt læringsmiljø. Det er derfor vigtigt at de
voksne har for øje hvilke påvirkning/justering miljøet har gavn af for at børnene lærer noget.
Derfor skal de voksne understøtte og deltage i børnenes leg for at sikre et miljø, der skaber gode
muligheder for læring. De voksne skal kunne planlægge, gennemføre og evaluere på
læringsmiljøet. Derfor vægter vi evaluering meget højt, og har det som et fast punkt på vores
møder (pædagog møder, stuemøder og personalemøder).
Vi forsøger løbende at indrette vores institution både inde som ude, så den ikke begrænser
børnenes muligheder for både bevægelse og fordybelse.

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

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

Vi anser forældrene som vores vigtigste samarbejdspartnere for, at skabe en helhedsorienteret
forståelse for barnet. Denne kontakt starter allerede når vi kontakter forældrene første gang til en
rundvisning/ opstartssamtale.
Vi lægger stor vægt på et ligeværdigt samarbejde mellem forældre og personale. Forældrene er
medspiller i samarbejdet og vi er åben, ærlige, faglige og bruger dokumentation og
forældremøder til dialog.
Vi bestræber os på at have et forholdsvis højt, gensidigt informationsniveau, både ved aflevering
og afhentning samt AULA. Det er for os vigtigt at skabe dialog og bygge bro mellem institution og
hjem. Har man som forældre spørgsmål til vores hverdag/aktiviteter, eller måden vi agerer på i
Børnehuset, opfordrer vi forældrene til, at gå i dialog med os omkring dette.
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Vi opfordrer også forældrene til at bede om en samtale, hvis der er bekymring om barnets trivsel
og udvikling. Ligeledes vil vi rette henvendelse.
Det er vigtigt at evt. problemstillinger ikke tages henover hovedet på det enkelte barn.

Der afholdes faste forældresamtaler i løbet af barnets liv i Børnehuset.
-

Opstartssamtale vuggestue/børnehave
Overgangs samtale til børnehaven fra vuggestuen
Der tilbydes en 3 måneders samtale efter opstart i Børnehuset
Hvert efterår tilbydes man en samtale
Overgang til skolen.

Ligeledes er det vigtigt for os, at forældrene ved at vi står til rådighed i form af sparring og
rådgivning i forhold til barnets trivsel, udvikling, dannelse og læring.

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

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

Alle børn og familier kan opleve at havne i udsatte positioner i længere eller kortere perioder i
livet.
En udsat position forstår vi som ændrede levevilkår og omstændigheder der har en større
betydning for barnets hverdag. Vi er meget opmærksomme på børn i udsatte positioner. Vi
prioriterer en tæt dialog og samarbejde med forældre, samtidig med at struktur, forudsigelighed
og genkendelighed bliver de vigtigste pædagogiske redskaber. Børnehuset skal sikre, at kunne
skabe deltagelsesmuligheder og støtte så barnets egne kompetencer kommer i spil og styrkes.
I samspil med forældrene handler vi på de signaler der viser mistrivsel. Det er vigtigt at de voksne
i Børnehuset er faglige rustet til at arbejde inkluderende, og reagere professionelt og kvalificeret
på de udfordringer/problemer, det udsatte barn og familie har. I samspil med eksterne

9

samarbejdspartnere fra PPR så som psykolog, talepædagog, fysioterapeut, ressource
pædagoger tidlig forbyggelse m.m. Vi ser barnet ud fra et helhedsorienteret blik, hvor alle
aspekter af barnets liv inddrages for den fælles løsning.
Alle børnene bliver systematisk trivselsmålt igennem trivselsskema.

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

Hvordan tilrettelægger vi vores pædagogiske læringsmiljø for de ældste børn, så det
skaber sammenhæng til børnehaveklassen? (Dette spørgsmål gælder kun dagtilbud med
børn i den relevante aldersgruppe.)
Vi samarbejder med dagplejen og Bolderslev Skole. Den røde tråd følger barnet, vi bruger
trivselsskemaer, overgangsskemaer.
Børnehuset og skolen har et tæt samarbejde omkring den gode overgang. Børnehuset besøger
skolen og SFO flere gange i foråret. Børnehaveklasselæreren besøger også Børnehuset for at
møde børnene inden skolestart. Vi afholder skoleparatheds samtaler med forældrene i
oktober/november. Og i april afholdes overleveringssamtaler med børnehaveklasselæreren og
SFO.
Dagplejen har en åben invitation til at komme i Børnehuset.
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Øvrige krav til indholdet i den pædagogiske
læreplan

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

Hvordan inddrager vi lokalsamfundet i arbejdet med at skabe pædagogiske læringsmiljøer
for børn?

Bolderslev Børnehus ligger midt i Bolderslev by lige ved siden af skolen, samt SFOen. Vi anser
lokalsamfundet som en vigtig og væsentlig medspiller i vores arbejde med at skabe et stærkt
læringsmiljø for vores børn. Vi mener at når barnet oplever, at have en positiv tilknytning til
lokalsamfundet det vokser op i betyder det, at barnet oplever at tilhøre et fællesskab. Det skaber
tryghed for barnet, at have kendskab til sit lokalmiljø og de mennesker der bor der, og det er
vores håb at det også støtter op om barnets mod til at møde verden. Når vi inddrager lokalmiljøet,
arbejder vi således med børnenes robusthed, idet børnenes erfaringsverden udvides og barnet
på sigt selvstændigt bliver i stand til, at opleve lokalmiljøet.
Vi bruger bl.a. lokalsamfundet ved, at besøge den lokale landmand, parken, brandstationen, vi
tager på ugentlige ture ud af huset, hvor vi benytter os af de ny anlagte stisystemer, samt den ny
anlagte legeplads ved skolen. Hver gruppe i Børnehuset har en ugentlig dag, hvor de går over i
skolens multisal. De kommende skolebørn har et cykelforløb, hvor vi cykler rundt i nærområdet.
Hvert år i maj afholder Børnehuset en sommerhyggedag hvor vi inviterer 0. klasse, samt den
kommunale og private dagpleje. En dag med masser af leg, hygge, sang mm.
Vi deltager i den årlige markedsfest, hvor vi stille op med forskellige aktiviteter for børnene.
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Arbejdet med det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø
”Arbejdet med det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø i dagtilbuddet skal integreres i det
pædagogiske arbejde med etablering af pædagogiske læringsmiljøer.
Børnemiljøet skal vurderes i et børneperspektiv, og børns oplevelser af børnemiljøet skal inddrages under hensyntagen til børnenes alder og modenhed.”
Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 30

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

Det skal være sjov og trygt at være i Bolderslev Børnehus
Det psykiske børnemiljø
Vi har fokus på kammeratskab, og en ordentlig omgangstone, hvor der er plads til forskelligheder,
og hvor vi ikke snakker om at fejle, men om at gøre sit bedste og at gøre sig umage ” vi øver os”.
Alle børn skal mindst have én ven. Det er vigtigt og af stor betydning for det enkelte barn. Vores
pædagogik er baseret på relationel pædagogik, hvor samspillet mellem børn-børn og børnvoksne er altafgørende. Vi understøtter fællesskaber, som er inkluderende og som er
kendetegnet ved positive stemninger og rolig og varm atmosfære. Dvs, at børnene hjælper nye
børn ind i fællesskabet. Dannelse er en stor del af vores pædagogik.
Til at understøtte det psykiske børnemiljø, skal børnene lære at begå sig i livets med og modgang
med de voksne som konfliktløsende frem for konfliktløsere. Ved hjælp af ”fri for mobberi” arbejder
vi med gensidig respekt overfor og til hinanden.
Vi er som voksne meget bevidste om, at vi er rollemodeller og vores tilgang og tone over for
hinanden har en direkte effekt på børnene. Vort samarbejde med forældrene har også indvirkning
på et psykisk børnemiljø. Det kommer til udtryk ved, at vi som voksne udviser respekt for, at det
er forældrenes børn vi hver dag har ansvaret for, og de som forældre kender deres barn bedst.
Det er dog væsentligt at alle er bevidste om, at vi i Børnehuset ser deres barn i en anden kontekst
end de gør derhjemme, hvilket kan betyde at vores oplevelser ikke altid er ens, hvilket er vigtigt at
pointere er helt ok og fuldstændig almindeligt.

Det fysiske børnemiljø
Når vi indretter læringsmiljøerne, er det med henblik på at udfordre og støtte børnene i deres
udvikling, trivsel, læring og dannelse. Vi skaber både miljøer og små rum i rummet, der indbyder
til fordybende leg, og miljøer der indbyder til bevægelse og udfoldelse.
Hvert år i august flytter børnehave grupperne lokaler. Vi prøver at indrette lokalerne så de er
alderssvarende og indbydende. Vi arbejder ud fra devisen, at hvad børn kan selv, skal de selv.
Derfor er det også vigtigt, at de fysiske rammer lever op til børns selvhjulpenhed, at tingene er i
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børnehøjde, i det omfang, det kan lade sig gøre f.eks. at de har stole, de selv kan kravle op og
ned ad, eller at der er en stige til krybben/barnevogne eller et puslebord, der kan køres op og ned.
Vor legeplads er stor, og med en bred vifte af muligheder for fysisk aktivitet. Legepladsen er
opdelt i 3 enheder som hver især tilgodeser de forskellige alderstrin. En legeplads til de mindste,
en stor fælles legeplads samt en mindre afgrænset som ligger i forbindelse med vores hus 2.
Vores forskellige legepladser giver mulighed for, at vi kan arbejde sammen på tværs af
grupperne, og møde børnene i deres lyst til at lege på tværs. Vores udeområder er indrettet i
zoner, så der er mulighed for forskellige lege forskellige steder på legepladsen, så man kan lege
uden at blive forstyrret.

Det æstetiske børnemiljø
Både ude og inde forsøger vi løbende at have fokus på det æstetiske børnemiljø. Vi ønsker et
hus, som holdes pænt, men som er til for at blive brugt. ”DET ER BØRNENES HUS” Vi taler med
børnene om deres andel i, at det skal se pænt og ordentligt ud omkring os. Det er vigtigt at vi kan
bruge de ting vi har til rådighed, i stedet for at det bliver pakket væk i frygt for at det skal gå i
stykker. Derfor er det vores opgave som voksne at lærer børnene at passe på og værne om de
ting vi har.
Derudover opfordrer vi forældrene til at hjælpe deres børn med at rydde op efter sig selv, inden
de tager hjem ved afhentning.
Vi har fokus på at det skal være indbydende at komme i Børnehuset, det betyder at der er
blomster på legepladsen, der bliver pyntet op ved festlige lejlighed og at børnene er med til at
fremstille pynten. Ligeledes når vi har kørt et projekt, prioriterer vi at børnene kan vise deres
produkter frem.
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De seks læreplanstemaer

”Den pædagogiske læreplan skal udarbejdes med udgangspunkt i seks læreplanstemaer samt
mål for sammenhængen mellem læringsmiljøet og børns læring.
Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan det pædagogiske læringsmiljø understøtter børns brede læring inden for og på tværs af de seks læreplanstemaer.”
Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 32

Alsidig personlig udvikling
”Alsidig personlig udvikling drejer sig om den stadige udvidelse af
barnets erfaringsverden og deltagelsesmuligheder. Det forudsætter
engagement, livsduelighed, gåpåmod og kompetencer til deltagelse.”
Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 36-37

Pædagogiske mål for læreplanstemaet:
1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udfolder, udforsker og erfarer sig selv
og hinanden på både kendte og nye måder og får tillid til egne potentialer. Dette skal ske på tværs af
blandt andet alder, køn samt social og kulturel baggrund.
2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte samspil og tilknytning mellem børn og det
pædagogiske personale og børn imellem. Det skal være præget af omsorg, tryghed og
nysgerrighed, så alle børn udvikler engagement, livsduelighed, gåpåmod og kompetencer til
deltagelse i fællesskaber. Dette gælder også i situationer, der kræver fordybelse, vedholdenhed og
prioritering.

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø børnenes alsidige personlige
udvikling?
Herunder, hvordan vores pædagogiske læringsmiljø:
▪ Understøtter de to pædagogiske mål for temaet Alsidig personlig udvikling
▪ Tager udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag
▪ Ses i samspil med de øvrige læreplanstemaer.
Den personlige udvikling styrkes i samspil med andre.
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I Bolderslev Børnehus er tryghed, nærvær og omsorg kerneværdier når vi arbejder med den
alsidige personlige udvikling. Gennem vores pædagogiske læringsmiljøer ønsker vi at udvide
barnets erfaringsverden gennem vores daglige aktiviteter, rutiner og interaktioner med
børnene.
Vi har fokus på at vi ikke er resultat orienteret, men at man gør sit bedste og bare prøver.
Børnene skal turde at give sig i kast med det vi laver og her ser vi stor udvikling i deres
individuelle karakterer og selvværd.
Den alsidig personlige udvikling er tilstede hele tiden, og kommer til syne når vi arbejde med
alle udviklingsområder samt de 5 øvrige læreplanstemaer. F.eks. i garderoben hvor børnene
øver selvstændighed, når de leger på tværs, når vi er på tur eller til gymnastik hvor børnene
bliver udfordret, men på en måde så børnene får en succesoplevelse og derved også udvikler
sig i selvværdet og bliver bekendte med deres egne kræfter og tilstedeværelse. Her er vores
roller vigtige, da vi skal være dem der støtter, passer på og samtidig udfordrer børnene.
Vi støtter barnet i at øve sig i forskellige situationer. Vi har en stor tiltro til det enkelte barn og
arbejder ud fra deres kompetencer, hvilket styrker deres selvværd og giver dem mod til at kaste
sig ud i nye udfordringer. Alle børn skal føle sig værdifulde. Vi arbejder med zonen for
nærmeste udvikling og har hele tiden for øje, hvad barnet kan lære at mestre - med hjælp af en
voksen.
F.eks. arbejder vi rigtig meget med at støtte børnene i at holde fokus og være vedholdende.
Mange børn har svært ved at blive ved den aktivitet de er gået i gang med og er hurtigt videre
til det næste. De har brug for voksenstyring og guidning, når de pludselig ud af øjenkrogen får
øje på et barn der er i gang med noget andet. Dette kræver tid og øvelse, og barnet har brug
for støtte til at udsætte sine egne behov og lyster her og nu.
”I vuggestuen er lille Emma lige begyndt at gå selv. Hun kommer gående helt alene hen imod
mig, da hun bliver afleveret. Hele hendes ansigt stråler og hun er et stort smil. Jeg afspejler
hendes glæde og begejstring, ved at smile og tage imod hende med åbne arme. Hun kommer
helt hen og krammer mig, og vender derefter om for, at gå ind og lege”.
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Social udvikling
”Social udvikling er udvikling af sociale handlemuligheder og
deltagelsesformer og foregår i sociale fællesskaber, hvor børnene kan
opleve at høre til, og hvor de kan gøre sig erfaringer med selv at øve
indflydelse og med at værdsætte forskellighed.
Gennem relationer til andre udvikler børn empati og sociale relationer,
og læringsmiljøet skal derfor understøtte børns opbygning af relationer til
andre børn, til det pædagogiske personale, til lokal- og nærmiljøet, til
aktiviteter, ting, legetøj m.m.”
Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 38-39

Pædagogiske mål for læreplanstemaet:
1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn trives og indgår i sociale fællesskaber,
og at alle børn udvikler empati og relationer.
2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte fællesskaber, hvor forskellighed ses som en
ressource, og som bidrager til demokratisk dannelse.

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø børnenes sociale udvikling?
Herunder, hvordan vores pædagogiske læringsmiljø:
▪ Understøtter de to pædagogiske mål for temaet Social udvikling
▪ Tager udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag
▪ Ses i samspil med de øvrige læreplanstemaer.

Social udvikling i Bolderslev Børnehus handler om fællesskab og om
at være sammen om noget.
Social udvikling for det enkelte barn sker gennem erfaringer i sociale fællesskaber, hvor det
lærer at bidrage værdifuldt og relevant i lege, aktiviteter og samvær med andre. Med
udgangspunkt i det enkelte barns sociale færdigheder og kunnen har vi fokus på, at alle børn
skal have oplevelsen af at høre til og være en del af fællesskabet i vores Børnehus. Vi støtter
børnene i at lege og skabe relationer på tværs af grupperne. Relationer er en væsentlig del af
grundlaget for, at børn lærer sig empati. De lærer at mærke egne følelser, at kunne sætte sig ind
i andres følelser og oplevelser af verden.
Legen er et vigtigt element i den sociale udvikling. Men det er ikke alle børn der har lige let ved
at komme ind i, og være en del af de sociale fællesskaber. Her er det vores opgave at guide og
støtte det enkelte barn, fx ved at finde en rolle til barnet i legen, eller ved at tilbyde barnet et
legeredskab der kan udvikle legen. En måde hvorpå vi arbejder med dette, er at spørge børnene
til hvor/hvad de vil lege, frem for hvem de vil lege med. På den måde bliver det mere varieret
hvem de leger med, og børnene får et mere nuanceret lege og socialt felt.
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Vi gør i Børnehuset også meget brug af, at arbejde i mindre grupper. Vi oplever en mere
dybdegående kontakt til de enkelte børn, og det skaber mulighed for fordybelse. Aktiviteterne
kan målrettes de forskellige udviklingstrin, således at alle børn sikres passende udfordringer. Der
er fuld fokus og vi sikre at alle børn bliver set, mødt og får erfaring med den pågældende
aktivitet. Ingen stiller spørgsmålstegn ved, at en voksen går med 3-4 børn og skaber
succesoplevelser og følelsen af, at øve sig og mestre noget.
Det er vores intention, at skabe et Børnehus hvor alle er en del af fællesskabet, og hvor der
løftes i flok.
▪ Vi giver plads og tager hensyn til hinanden
▪ Vi bliver lyttet til
▪ Vi oplever at være en vigtig brik i fællesskabet
▪ Vi er sammen om at være en del af noget større
▪ Vi skaber relationer på tværs af alder og udvikling
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Kommunikation og sprog
”Børns kommunikation og sprog tilegnes og udvikles i nære relationer
med barnets forældre, i fællesskaber med andre børn og sammen med
det pædagogiske personale.
Det centrale for børns sprogtilegnelse er, at læringsmiljøet understøtter
børns kommunikative og sproglige interaktioner med det pædagogiske
personale. Det er ligeledes centralt, at det pædagogiske personale er
bevidst om, at de fungerer som sproglige rollemodeller for børnene, og
at børnene guides til at indgå i fællesskaber med andre børn.”
Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 40-41

Pædagogiske mål for læreplanstemaet:
1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udvikler sprog, der bidrager til, at
børnene kan forstå sig selv, hinanden og deres omverden.
2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn opnår erfaringer med at kommunikere
og sprogliggøre tanker, behov og ideer, som børnene kan anvende i sociale fællesskaber.

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø børnenes kommunikation og
sprog?
Herunder, hvordan vores pædagogiske læringsmiljø:
▪ Understøtter de to pædagogiske mål for temaet Kommunikation og sprog
▪ Tager udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag
▪ Ses i samspil med de øvrige læreplanstemaer.
Vi kommunikerer og udvikler sproget i fællesskab
Kommunikation og sprog er centralt for at danne relationer, indgå i fællesskaber og
vedligeholde venskaber. At kunne spejle sig i andre børn på tværs af alder er væsentligt i
sprogudviklingsprocessen. Sprog og kommunikation finder sted hele tiden, vi understøtter
børnene i at udtrykke sig, og i at kunne afkode andre - både verbalt og nonverbalt.
I Bolderslev Børnehus arbejder vi med sprog igennem hele dagen, og her er alle læringsrum i
spil, om det er i garderoben ved af- og påklædning, på puslebordet, til samling, på legepladsen
osv. Vi voksne er sproglige rollemodeller og skal være med til at gøre kommunikation
betydningsfuld, og vise børnene at det giver mening at udtrykke sig både verbalt og nonverbalt.
Vores pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn får mulighed for at opnå
erfaringer med at kommunikere og sprogliggøre tanker, behov og ideer som børnene kan
anvende i sociale fællesskaber. Børnene har brug for voksne der lytter, fortæller og sætter ord
på handlinger.
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F.eks. Din tur, min tur = Turtagning. Når vi læser historier gør vi brug af dialogisk læsning hvor
vi snakker om enkelte ord for at giver børnene en forståelse af sammenhæng samt udvikle
deres ordforråd. Her reflekterer vi som voksne over at det er ok at ting tager tid. Pyt med at vi
ikke når sanglegen, for vi nåede at snakke med barnet/børnene.
Vi sprogtester alle børn og bruger resultaterne til at styrke det enkelte barns behov for hjælp til
at udvikle et alderssvarende sprog. Vi har et tæt samarbejde med PPR, både i form af
talepædagogen og to sprogs konsulenten.
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Krop, sanser og bevægelse
”Børn er i verden gennem kroppen, og når de støttes i at bruge, udfordre, eksperimentere, mærke og passe på kroppen – gennem ro og
bevægelse – lægges grundlaget for fysisk og psykisk trivsel.
Kroppen er et stort og sammensat sansesystem, som udgør
fundamentet for erfaring, viden, følelsesmæssige og sociale processer,
ligesom al kommunikation og relationsdannelse udgår fra kroppen”.
Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 42-43

Pædagogiske mål for læreplanstemaet:
1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udforsker og eksperimenterer med
mange forskellige måder at bruge kroppen på.
2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn oplever krops- og bevægelsesglæde
både i ro og i aktivitet, så børnene bliver fortrolige med deres krop, herunder kropslige fornemmelser, kroppens funktioner, sanser og forskellige former for bevægelse.

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø udviklingen af børnenes krop,
sanser og bevægelse?
Herunder, hvordan vores pædagogiske læringsmiljø:
▪ Understøtter de to pædagogiske mål for temaet Krop, sanser og bevægelse
▪ Tager udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag
▪ Ses i samspil med de øvrige læreplanstemaer.

Børn i bevægelse giver glade børn
Kroppen er hele barnets sanseapparat, de oplever, lærer og sanser gennem hele kroppen.
I Bolderslev Børnehus ønsker vi at skabe pædagogiske læringsmiljøer som understøtter at alle
børn har mulighed for, at erfare verden med deres krop og gennem deres krop. I
bevægelsesfællesskaber udvikler børn mestring af kropslige/sanselige indtryk og udtryk, og
styrker derved evnen til at aflæse og forstå andre børn og voksnes mimik og kropslige udtryk.
I vuggestuen bygger vi ofte små motorikbaner af forskellige ting vi har på stuen (små
madrasser, Bobles, rør til at kravle igennem og ting til at kravle op på. Igennem dette er vi med
til at styrke og udfordre børnenes motorik. Vi giver dem mulighed for at bruge kroppen, ved at
skulle kravle op/ned, krybe igennem rør, gå balance og prøve nye ting. Samtidig med at vi
arbejder med motorikken, skaber vi også samspil mellem børnene, de hjælper hinanden og
lærer at tage hensyn til hinanden. Vi skaber bevægelsesglæde, og positive oplevelser, og alle
kan være med på deres niveau, nogle er meget aktive imens andre er mere iagttagende.
Ligeledes tilpasses vores indretning af div rum, legetøj, vores aktiviteter og daglige rutiner så
de understøtter og inspirerer børnenes brug af kroppen.
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Vi er også flittige brugere af naturen som medspiller til at skabe læringsmiljøer hvor krop og
bevægelse er i højsæde. Naturen appellere til at udforske og stimulere motorik og sanser,
hvilket vi er bevidste om når vi planlægger vores aktiviteter. Legepladsen inddrages til at lave
motorikbaner af reb, hvor balancen og det at turde prøve udfordres. Vi som voksne er altid
aktive medspillere i de fysiske udfoldelser med børnene.
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Natur, udeliv og science
”Naturoplevelser i barndommen har både en følelsesmæssig, en
kropslig, en social og en kognitiv dimension.
Naturen er et rum, hvor børn kan eksperimentere og gøre sig de første
erfaringer med naturvidenskabelige tænke- og analysemåder. Men
naturen er også grundlag for arbejdet med bæredygtighed og samspillet
mellem menneske, samfund og natur.”
Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 44-45

Pædagogiske mål for læreplanstemaet:
1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn får konkrete erfaringer med naturen,
som udvikler deres nysgerrighed og lyst til at udforske naturen, som giver børnene mulighed for at
opleve menneskets forbundethed med naturen, og som giver børnene en begyndende forståelse for
betydningen af en bæredygtig udvikling.
2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn aktivt observerer og undersøger
naturfænomener i deres omverden, så børnene får erfaringer med at genkende og udtrykke sig om
årsag, virkning og sammenhænge, herunder en begyndende matematisk opmærksomhed.

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø, at børnene gør sig erfaringer med
natur, udeliv og science?
Herunder, hvordan vores pædagogiske læringsmiljø:
▪ Understøtter de to pædagogiske mål for temaet Natur, udeliv og science
▪ Tager udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag
▪ Ses i samspil med de øvrige læreplanstemaer.

Vi gør børnene nysgerrige på naturen.
Natur og udeliv har en meget stor plads i vores Børnehus, og er en helt naturlig integreret del af
dagligdagen og vores pædagogiske læringsmiljø.
Som tidligere beskrevet bruger vi flittigt naturen i lokalområdet til gåture, hvor vi på de mange
små stier har rig mulighed for at kigge på små dyr og insekter, og parken som har en lille sø
hvor vi f.eks. eksperimenterer med at søsætte børnenes hjemmelavede skibe. Har det en dag
regnet udnytter vi gerne de mange vandpytter og lader børnene hoppe, undersøge og se hvad
der sker når man sætter sig ned.
F.eks. har vi i vuggestuen eksperimenteret med vand, ved at fryse forskellige genstande ned i
små sandkasseforme. Hvad sker der når vand fryser og når det tør op igen? Dette var en
spændende proces for børnene, og samtidig også en sanselig og social oplevelse i et større
fællesskab.
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Uderummet på vores egne legepladser indbyder også til masse af naturoplevelser. Vi har bl.a.
vores store grave hjørne hvor der flittigt graves efter regnorme, og op langs stien til Børnehuset
er der blevet anlagt et langt blomsterbed med vilde blomster, som på sigt skal være med til at
skabe mange gode sanseoplevelser med naturen.
Med øje for naturen er vi sammen med børnene begyndt, at have endnu mere fokus på vores
samspil med naturen, i form af bæredygtighed og anvendelsen af naturens ressourcer. Derfor
er affaldssortering blevet en fast del af dagligdagen i Børnehuset. Børnene er blevet meget
bevidste om hvordan vi til frokost sorterer vores affald, og hvad f.eks. høns spiser og ikke
spiser. Samtidig giver det anledning til mange gode snakke om at man ikke skal smide affald i
naturen. Børnenes interesse og engagement afspejler sig blandet andet ved, at de er meget
bevidste om ting der ikke hører til i naturen når vi f.eks. er på tur.
I samspil med de øvrige læreplanstemaer giver vores pædagogiske læringsmiljø alle børn,
uanset alder mulighed for, at danne sig erfaringer med og blive nysgerrige på natur og udeliv.
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Kultur, æstetik og fællesskab
”Kultur er en kunstnerisk, skabende kraft, der aktiverer børns sanser og
følelser, ligesom det er kulturelle værdier, som børn tilegner sig i
hverdagslivet.
Gennem læringsmiljøer med fokus på kultur kan børn møde nye sider af
sig selv, få mulighed for at udtrykke sig på mange forskellige måder og
forstå deres omverden.”
Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 46-47

Pædagogiske mål for læreplanstemaet:
1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn indgår i ligeværdige og forskellige
former for fællesskaber, hvor de oplever egne og andres kulturelle baggrunde, normer, traditioner og
værdier.
2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn får mange forskellige kulturelle oplevelser, både som tilskuere og aktive deltagere, som stimulerer børnenes engagement, fantasi,
kreativitet og nysgerrighed, og at børnene får erfaringer med at anvende forskellige materialer,
redskaber og medier.

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø, at børnene gør sig erfaringer med
kultur, æstetik og fællesskab?
Herunder, hvordan vores pædagogiske læringsmiljø:
▪ Understøtter de to pædagogiske mål for temaet Kultur, æstetik og fællesskab
▪ Tager udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag
▪ Ses i samspil med de øvrige læreplanstemaer.

Vi eksperimenterer og øver os.
I Bolderslev Børnehus prioriterer vi traditionerne højt. Det giver børnene tryghed og
genkendelighed, samtidig med at de udfordrer sig selv i forskellige sammenhænge.
F.eks. fastelavn, hvor barnet selv tør at tage en farlig dragt eller maske på, eller møde den
voksne, der er klædt ud som farlig pirat. Eller de ældste børn der gå Lucia og skal optræde ved
vores julearrangement.
Vi holder følgende traditioner:
Fastelavn: Hvor vi klæder os ud, synger og slår katten af tønden.
Påske: Hvor vi klipper og klistrer, sår karse mm. Det hele afsluttes med en påskefrokost på de
enkelte stuer.
Sankt Hans: Det er de ældste børn som laver heksen til bålet. Sammen sidder vi rundt om
bålet og synger ”Hekse Mutter”. Vi holder også denne dag en lille form for afsked for de ældste
børn, så de andre børn kan få en forståelse for, at de snart stopper i Børnehuset. Det hele
afslutter vi f.eks. med pølser og brød.
Sommer hygge: I maj mdr. holder vi en sommerhyggedag sammen med 0-klasse og
dagplejen. Vi hygger på legepladsen og synger sange sammen.
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Sommerfest: Vi holder en årlig sommerfest, hvor alle familier deltager, de medbringer selv
deres mad, som de kan tilberede på de tændte grille. Der vil rundt om på legepladsen være
forskellig boder som man sammen med sine børn kan prøve. Denne dag fejrer vi f.eks. med
popkorn og slush ice.
Bedsteforældredag: Denne dag er alle bedsteforældre (eller andre nære relationer for barnet)
velkomne i Børnehuset. Vi begynder dagen med fælles morgenkaffe og derefter er der frit spil.
Der kan f.eks. laves snobrød på legepladsen. Alle bedsteforældre har en blomst med, som de
samme med deres barnebarn planter på legepladsen.
Halloween: I forbindelse med halloween har vi græskar udskæring, hvor alle familierne med
søskende kan komme og lave deres eget græskar. Vi afslutter med fællesspisning.
Jul: Vi pynter op, får besøg af nisser på de enkelte stuer, som så i løbet af dec. kommer med
børnene hjem på skift. Vi har også en jule teaterforestilling i Børnehuset. Vi fortæller historier
og syner julesange. Det hele afsluttes med en julefrokost på stuerne. I december spiser vi også
risengrød.
Julehygge med forældre og søskende: Vi holder i december julehygge på legepladsen, hvor
vi får varm kakao, kaffe og æbleskiver. De ældste børn går Lucia og de andre grupper synger
nogle julesange.
Afslutning for de ældste børn: Vi holder en fest for de kommende skole børn, hvor deres
forældre deltager. Denne dag får de overrakt et diplom for deres tid i Børnehuset. Vi afslutter
med fællesspisning og små konkurrencer.
Fødselsdag: vi fejre børnenes fødselsdag i Børnehuset/eller hjemme ved børnene. Barnet får
en lille fødselsdagsgave.
Når nye børn begynder i vores institution, opfordre vi forældrene til at samarbejde omkring
Børnehusets værdier og traditioner, da vi mener at det er væsentligt for både barnet og
forældrene at være en del af fællesskabet.
I Bolderslev Børnehus har vi bevidst valgt, at forældre og børn er velkommen på vores
legeplads uden for lukketid. Det er dog en forudsætning, at familierne passer på vores ting. Vi
mener at det giver en sammenhængsværdi for børnene, at komme i institutionen uden for
åbningstid sammen med familien.
Vi har fokus på den kreative udfoldelse, da vi mener at det æstetiske er med til at skabe og
udvikle børnenes fantasi. Når børnene først har fantasien, så skaber det nysgerrighed og
denne nysgerrighed skaber læring. Børnene er med til at bestemme hvad, hvordan og hvornår
inden for de overordnede rammer. Vi er her procesorienteret og ikke resultatorienteret. Her er
børneperspektivet også nøgleordet, da det er deres interesser der skal fremmes. Når de har
lysten og nysgerrigheden, kan vi understøtte den og udfordre så de lærer.
Små børn kan også føle store ting, og følelsen går ofte hånd i hånd med dette tema. Derfor
vægter vi højt at det skal være procesorienteret frem for resultatorienteret, da vi agter at
børnene skal have en succesoplevelse, en styrkelse af selvværd, selvtillid og kunnen. Her
snakker vi meget undervejs, går i dialog med børnene omkring processen og sikrer os at de får
en forståelse af sammenhænge. Det er vigtigt, at alle børn kan deltage uanset alder og niveau.
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Evalueringskultur

”Lederen af dagtilbuddet er ansvarlig for at etablere en evalueringskultur i dagtilbuddet, som skal
udvikle og kvalificere det pædagogiske læringsmiljø.
Lederen er ansvarlig for, at arbejdet med den pædagogiske læreplan evalueres mindst hvert
andet år med henblik på at udvikle arbejdet. Evalueringen skal tage udgangspunkt i de pædagogiske mål og herunder en vurdering af sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø i
dagtilbuddet og børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse.
Evalueringen skal offentliggøres.
Lederen af dagtilbuddet er ansvarlig for at sikre en løbende pædagogisk dokumentation af sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og børnenes trivsel, læring, udvikling og
dannelse. Den pædagogiske dokumentation skal indgå i evalueringen.”
Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 50-51

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

Hvordan skaber vi en evalueringskultur, som udvikler og kvalificerer vores
pædagogiske læringsmiljø?
Det vil sige, hvordan dokumenterer og evaluerer vi løbende vores pædagogiske arbejde,
herunder sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og de tolv
pædagogiske mål?
Evaluering og refleksion over vores pædagogiske hverdag er allerede en stor del af vores daglig praksis
i Bolderslev Børnehus.
Hverdagsevaluering.
I dagligdagen reflekterer vi individuelt og mundtligt med hinanden over den daglige pædagogiske
praksis og om børnenes trivsel, udvikling og læring, når der er behov og mulighed herfor. Vi bruger små
hurtige metoder til at evaluere en praksis, hvis vi har brug for ændring af læringsmiljøet, en relation
mellem nogle børn eller noget tredje for at børnenes trivsel og udvikling optimeres. Det kan f.eks. være i
form af observationer, statistik, interview eller lignende.
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Evaluering over længere periode.
Det kan være et bestemt tema der strækker sig over en længere periode. Her bestemmer vi på forhånd,
hvad det er, vi vil evaluere på, og hvilken metode, vi vil bruge. Det handler ofte om pædagogisk
udviklingsarbejde, for hele tiden at blive dygtigere til det, vi gør.
Vi har udarbejdet en mødekultur, hvor vi til alle vores møder har evaluering med.
Stuemøde (alle i teamet deltager) 10 gange årligt af 2 timer.
Indhold:
•

Evaluering/analyse: video – observation – interview.

•

Børn/trivsel: trivsel/fokusskema.

•

Praksisbeskrivelse: af en situation (mindst 4 gange årligt til forældrene)
Hvad man gør, samt synliggøre hvad man vil og hvorfor.

På denne måde kan vi inddrage forældrene via dokumentation.
Personale møde (alle deltager) 5 gange pr. år. Hvoraf de 4 er med medstatus. 2 timer pr. gang.
Indhold:
•

Pædagogisk: lederen sætter emner på.

•

Evaluering/analyse/dokumentation: hvorfor gør vi det? Hvad forstår vi ved det? (argumenter)

•

Arbejdsmiljø

Pædagogmøder/plandlægningsmøder (alle pædagoger deltager) hver mandag kl. 12-13
Indhold:
•

Orientering

•

Børn/supervision

•

Evaluering af egen praksis: teamet/gruppen skiftes til at tage en situation med video eller lign
eller hvis noget er presserende.

P-lørdag (1 gang pr. år) alle deltager
Indhold:
•

Værdi/mål

•

Evaluere den pædagogisk læreplan

•

Hvad vil vi fremadrettet: evaluering af året der er gået – hvad har jeg/vi lært, og kan andre lære
af det.

Vi bruger analysemodel (Anders Skrivers praksisbeskrivelser), hvor vi ser på børneperspektiv –
strukturer – processen og læreplanstemaer. Vi har udarbejdet en evalueringsmodel, som passer til
vores egen evalueringskultur.
Vi indsamler data løbende, blandet andet via trivselsskema, sprogvurdering og SPU (skole paratheds
test). Data bruger vi til at evaluere og justere vores pædagogik ud fra børnenes behov.
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