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Den Pædagogiske plan 2015 -2016  

I 2013 blev det besluttet, at igangsætte en proces med at omlægge og effektivisere det 
pædagogiske dokumentationsarbejde. Dette medførte bl.a. at institutionerne skal udarbejde en 
Pædagogisk plan. 

Formålet med den pædagogiske plan er at evaluere de kommunale mål for indsatsområder og 
læreplanstemaer samt den fælles læringsforståelse (Bilag 1) og anskueliggøre og vurdere om og 
hvordan målene omsættes i praksis dagtilbuddene i Ruderdal kommune.      
 
Inden udgangen af 2014 skal den anden Pædagogiske plan udarbejdes.  

Den er justeret og udformet på baggrund af analyse af de første pædagogiske planer, som var 
udformet på en særlig måde på grund af overgangen fra de tidligere virksomheds-, praksis- og 
handleplaner. 
 
Områdeinstitutionerne og de selvejende institutioner skal i denne Pædagogiske plan påbegynde, 
at beskrive arbejdet med de gennemførte aktionslæringsforløb og resultaterne heraf, ud fra den 
forpligtende didaktiske aktionslæringsmodel.  

Formålet med den Pædagogiske plan er at skabe et overblik og dokumentere udviklingen af det 
pædagogiske arbejde i dagtilbuddene. Den Pædagogiske plan skal understøtte udviklingen af den 
pædagogiske praksis, så den fremmer børns trivsel, læring og udvikling af kompetencer.   
For at forenkle arbejdet og fokusere på omsætningen af læreplansmålene og resultaterne i den 
pædagogiske praksis, er der udarbejdet en fælles kommunal læringsforståelse og læreplansmål, 
som skal afprøves i perioden fra medio 2014 til medio 2017. Det kan også forventes, at der i løbet 
af perioden skal arbejdes med at opsamle resultater fra 3- 4 effektmål, som indgår i den 0- 18 års 
politik, som politikerne pt. arbejder med at formulere. 
 
Den Pædagogiske plan skal afleveres hvert andet år. Eksempler på dokumentationen herfra, vil 
indgå i Børneområdets Kvalitetsrapport.  
 
Områdeinstitutionerne og de selvejende institutioner skal i den Pædagogiske plan gøre rede for, 
hvordan de har arbejdet med de fælles kommunale pædagogiske indsatsområder og de seks 
læreplanstemaer.   
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Inden for alle punkter skal der gøres rede for følgende: 

 Mål for indsatsområdet /læreplanstemaet? 

 Hvilke temaer/emner er der arbejdet med inden for dette indsatsområde? 

 Hvilke af temaerne/emnerne er evalueret i forhold til de fastsatte mål og hvordan? 

 Hvilke aldersgrupper har der været arbejdet med - 0- 2 årige/ 3- 5 årige? 

 Hvilke konkrete tiltag i dagligdagen er blevet implementeret som konsekvens af arbejdet med 
temaerne/emnerne? 

 Hvilke oplevelser og læring har tiltagene medført for børnene? 

 Hvilken læring har personalet opnået med tiltagene?  
 

Det forventes, at udfyldningen af skemaerne er korte og præcise. Oplysningerne skal kun skrives 
et sted i skabelonerne, alternativt henvises til beskrivelse andet sted i den pædagogiske plan.  

Skemaerne er opdelt således, at resultaterne af arbejdet med de kommunale fælles pædagogiske 
indsatsområder og læreplanstemaer i 2014 beskrives først. Efterfølgende beskrives mål og tiltag, 
der planlægges med afsæt i de fælles kommunale læreplansmål samt pædagogiske 
indsatsområder fra Kvalitetsrapporten 2015 - 2016. 

Det forventes at besvarelserne er udtryk for en sammenfatning indenfor de enkelte 
indsatsområder og læreplansmål. Sammenfatningen skal udarbejdes, ved at afsøge mønstre på 
tværs i data fra institutioner i områderne, og i hele institutionen hos de selvejende institutioner. 

Til brug for data indsamlingen udarbejder institutionerne hvert ½ år en oversigtsplan over 
aktiviteter, indsatser, fokuspunkter, projekter og områder i dagligdagen, som har haft en særlig 
opmærksomhed og sætter disse i forhold til læreplantemaer og indsatsområder i et matrixskema: 

    Aktionslæringsforløb Indsatsområder Pædagogisk 
dagligdag 

Sundhed i børnehøjde    
Inklusion og tværfagligt 
samarbejde 

   

Alsidig 
personlighedsudvikling 

   

Sociale kompetencer    
Sproglig udvikling    
Krop og bevægelse    
Naturen og 
naturfænomener 

   

Kulturelle udtryksformer 
og værdier  
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Resultater fra arbejdet med de fælles faglige indsatsområder fra 

Kvalitetsrapporten 2013-2014 og med læreplanstemaerne beskrives her:  

Fælles indsatsområde 2014 – resultater af arbejdet 
 
    

Sundhed i børnehøjde 
 

Kommunale mål Målet søges opfyldt ved, at børnehusene har indført mål for 
arbejdet med forskellige perspektiver på det brede 
sundhedsbegreb i forhold til trivsel, mental sundhed, glæde, leg og 
bevægelse. 
 
Mål 

 At arbejde med og have kendskab til børnefællesskabets 

betydning for trivsel og sundhed. 

 At der er udbredt kendskab til metoder, der kan anvendes i 
forbindelse med et styrket børnefællesskab 

 At den voksenpædagogiske kerneopgave har et styrket 
fokus på fællesskabets betydning for et børneliv med trivsel 
og glæde. 

 At få skærpet bevidsthed om, at et godt 
sundhedsfremmende miljø og inklusion er ”forbundne kar”. 

 

Hvilke egne mål har 
institutionen udarbejdet 
med afsæt i de kommunale 
mål? 
 

Vi vil skabe et rummeligt fællesskab i Skovstjernen, hvor børn og forældre 
føler sig tilknyttet. 
 
Vi vil vedligeholde en imødekommende, rar og positiv atmosfære i huset 
 

Hvilke temaer/emner er 
der arbejdet med inden for 
dette indsatsområde? 
 

 
1.Forældrenes inddragelse i og medvirken til skabelse af fællesskab 
 
2.Afholdelse af børnefødselsdage i børnehaveafdelingen 

Hvilke af 
temaerne/emnerne er 
evalueret i forhold til de 
fastsatte mål og hvordan? 
 

1. Har været evalueret på bestyrelsesmøder 
2. Har været evalueret på afdelingsmøder i 

børnehaven 
 

Hvilke aldersgrupper har 
der været arbejdet med 
inden for dette 
indsatsområde? 
0- 2 årige  
3- 5 årige 

1. 0-2-årige og 3-6-årige 
2. 3-6-årige 
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a. Hvilke konkrete tiltag i 
dagligdagen er blevet 
implementeret, som 
konsekvens af arbejdet 
med temaerne/emnerne? 
 
b. Hvilke oplevelser og 
læring har tiltagene 
medført for børnene? 
 
c. Hvilken læring har 
personalet opnået ved 
arbejdet med tiltagene? 
 

1. a Bestyrelsen har iværksat og gennemført en ”hilse-kampagne”, som 
gik ud på at alle forældre blev gjort opmærksom på at vi har en 
forventning om, at vi hilser på dem vi møder på vores vej i og omkring 
Skovstjernen. 
Vi har ændret vores sommerfest, så hver enkelt stues børn, personale og 
forældre spiste sammen for senere at mødes omkring fælles aktiviteter 
på legepladsen. 
 
1.b Vi formoder at børnene trives bedre og føler sig som deltagere i et 
fællesskab ved at forældrene bakker op omkring dette 
 
1.c Personalet har fået et skarpere blik for at ikke alle børn og forældre 
uden hjælp bliver medlemmer af fællesskabet, og at vi har et stort ansvar 
for at sikre sammenhængskraften i fællesskabet. Vi skal arbejde videre 
med at skabe mindre fællesskaber i det store fællesskab uden at gøre 
stuerne til små selvstændige institutioner 
 
2.a Børnene er inddelt i faste fødselsdagsgrupper, således at de enkelte 
børn inviterer alle børn i sin fødselsdagsgruppe. Forældrene kan enten 
vælge, at barnet holder sin fødselsdag i Skovstjernen eller invitere 
gruppen hjem. Hvis børnene inviteres hjem kommer en af forældre for at 
følges med gruppen hjem til familie. Forældrene skal overholde 
Skovstjernens kostpolitik, når de vælger servering. 
Vi opfordrer forældrene til at invitere barnets fødselsdagsgruppe, selv om 
de holder barnets fødselsdag uden personalets medvirken. Det er altid 
stort for et barn at holde fødselsdag og noget der bliver snakket om i 
børnegruppen i lang tid før og efter. Hvis det ikke er voksne der aktivt 
vælger gæsterne opstår der nemt eksklusion af enkelte børn. 
 
2.b Vi mener at børnene har lært at tage medansvar for hinanden og 
udvikler en større rummelighed over for kammeraterne.  
 
2.c Personalet er blevet bekræftet i betydningen af at være rummelige og 
respektfulde rollemodeller. 

 

Nye mål og tiltag for det fælles indsatsområde i 2015 – 2016 
 
 
 
 

Vi vil arbejde videre med vedligeholdelse og styrkelse af fællesskabet 
omkring Skovstjernen i det daglige, ved fester og forældremøder. 
Vi vil arbejde med modtagelsen af børnene om morgenen og finde frem 
til en fælles forståelse mellem forældre og personale af, hvad der skaber 
den gode aflevering.  Vi mener, at det er af stor betydning for børnenes 
trivsel, at det daglige skift fra familiesfæren til børnehussfæren foregår i 
et godt og respektfuldt samarbejde mellem forældre og personale.  
”Modtagelse af børnene” er temaet i vores første aktionslæringsforløb på 
tværs i huset. 
Vi vil lave en beskrivelse af ”den gode aflevering og modtagelse”, som vi 
kan fremlægge for nuværende og kommende forældre, og som skal være 
et dagligt arbejdsredskab for personalet. 
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Fælles indsatsområde 2014 – resultater af arbejdet 
 
 

Inklusion og tværfagligt samarbejde 
Her beskrives hvilke aktiviteter og metoder der er velegnede til at  
inkludere børn med særlige behov, da de som udgangspunkt ikke skal udskilles fra resten af børnegruppen  
( jf. vejledningen til Dagtilbudsloven) 
 

Kommunale mål Målet er at afprøve en række pædagogiske metoder for at skabe 
praksisviden til det fælles dagtilbudsområde ud fra temaerne i den 
gode inklusion/fællesskabernes betydning, organisation, viden og 
faglighed, ressourcer og forældresamarbejde.  
 
Alle institutioner skal beskrive et inklusionsprojekt. De selvejende 
institutioner skal indgå i samarbejder om projekterne. 
 

Hvilke egne mål har 
institutionen udarbejdet 
med afsæt i de kommunale 
mål? 
 

Vi vil gerne opnå at børnene udviser tolerance, har respekt og omsorg for 
hinanden og at de er modige: 

 Tolerance: at børnene ser og accepterer forskelligheder blandt 
kammeraterne 

 Respekt: at børnene tager hensyn til hinanden og er gode 
kammerater 

 Omsorg: at børnene udviser medfølelse og hjælpsomhed over for 
hinanden 

 Mod: at børnene tør markere egne grænser og tager ansvar og griber 
ind, når de ser andre børns grænser bliver overtrådt 

 
 
 
 
 
 
 

Hvilke temaer/emner er 
der arbejdet med inden for 
dette indsatsområde? 
 

 
Det gode børnefællesskab med udgangspunkt i den daglige samlingsstund 
og arbejdet med materialet ”Fri for mobberi” 
 

Hvilke aldersgrupper har 
der været arbejdet med 
inden for dette 
indsatsområde?  
0- 2 årige 
3- 5 årige 
 

3-5-årige 

Hvilke af 
temaerne/emnerne er 

Arbejdet med at udvikle en ny praksis omkring samling på 
Græshoppestuen er evalueret på pædagogmøder og praksis er løbende 
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evalueret i forhold til de 
fastsatte mål og hvordan? 
 

ændret 

 
a. Hvilke konkrete tiltag i 
dagligdagen er blevet 
implementeret, som 
konsekvens af arbejdet 
med temaerne/emnerne? 
 
b. Hvilke oplevelser og 
læring har tiltagene 
medført for børnene? 
 
c. Hvilken læring har 
personalet opnået ved 
arbejdet med tiltagene? 
 

 
a.Græshoppestuens 23 børn er i en periode blevet opdelt i 2 grupper ved 
samling. Dette har vi indført for at skabe større lydhørhed og 
opmærksomhed hos børnene, og for at pædagogen bedre kan være i 
stand til at se, høre og forstå de enkelte børn. Målet er selvfølgelig at 
børnene, når de begynder i børnehaveklasse, er i stand til at begå sig i 
den store gruppe. Der er skabt en fast ramme omkring de daglige 
samlinger. Samlingen varer højst 20 minutter og pædagogen vælger et 
tema til dialog. Temaet tager udgangspunkt i noget, der rører sig i 
børnegruppen. F.eks tog en samling udgangspunkt i et barns oplevelser af 
et mindre trafikuheld.  
Til hver samling synges et par sange og leges en bevægelsesleg, som 
gentages igennem en måned. 
En gang om ugen er samlingen helliget arbejdet med materialet ”Fri for 
mobberi”. Et af elementerne i ”Fri for mobberi” er at børnene på skift 
giver hinanden massage, mens pædagogen guider børnene ved hjælp af 
en lille historie.  
 
b. Ved at mindske ventetiden på taletid for de enkelte børn og ved at 
pædagogen målretter og styrer dialogen, er der opnået meget mere ro 
omkring samlingerne. 
Børnene er blevet bedre til at stå frem, lytte til hinanden og have 
fokuseret opmærksomhed. Børnene har lært en række sange, som de 
også uopfordret synger på andre tider af dagen. 
Oplevelserne med massage ved samlingerne har betydet at børnene på 
andre tidspunkter af dagen spontant har tilbudt hinanden massage. 
 
c. Opdelingen af børnene i to grupper og den faste struktur har banet 
vejen for et bedre overblik for pædagogen over de enkelte børns position 
og deltagelse i børnefællesskabet. 

 

Nye mål og tiltag for det fælles indsatsområde i 2015 – 2016 
 

 
 
 

Vi vil i samarbejde med de 2 inklusionspædagoger, der er tilknyttet 
henholdsvis vuggestuen og børnehaven analysere børnefællesskaberne 
og arbejde på at sikre at alle børn i det daglige er inkluderet. 
Vi vil gennemgå de daglige rutiner, planlagte aktiviteter og rammerne for 
fri leg for at finde udviklingsmuligheder. 
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Resultater af arbejdet med læreplanstemaet: 
Alsidig personlig udvikling 

 i 2014 
Kommunale læreplansmål 
 

 At barnet udvikler en nysgerrig, undersøgende og 
eksperimenterende forhold til livet og verden 

 At barnet udvikler kendskab til sig selv og andre mennesker 

 At barnet kan udtrykke egne ønsker og behov og omsætte dem 
i konstruktive handlemuligheder 

 At barnet udviser tro på egne ideer og har mod til at forfølge 
dem 

 At barnet kan mærke egne og andres grænser samt sige til og 
fra i forhold til andre børn og voksne og udvikler respekt for 
andres følelser, oplevelser, intentioner og behov 

 

Hvilket eller hvilke af de 
kommunale læreplansmål 
har I arbejdet med? 
  

 At barnet kan mærke egne og andres grænser samt sige til og 
fra i forhold til andre børn og voksne og udvikler respekt for 
andres følelser, oplevelser, intentioner og behov 

 
 

Hvilke temaer/emner er 
der arbejdet med inden for 
dette læreplanstema? 

Valg af billeder til dokumentation på Børneruden 

 
Hvilke af 
temaerne/emnerne er 
evalueret i forhold til de 
fastsatte mål og  
hvordan? 

Valg af billeder til dokumentation på Børneruden 

 
Hvilke aldersgrupper har 
der været arbejdet med 
inden for dette 
læreplanstema?  
0- 2 årige 
3- 5 årige 
 

3-5 årige 

 
a. Hvilke konkrete tiltag i 
dagligdagen er blevet 
implementeret, som 
konsekvens af arbejdet 
med temaerne/emnerne? 
 

I forbindelse med vores deltagelse i medielæringsprojektet, har en 
gruppe børn været med til at udvælge og vurdere fotos som skulle 
publiceres på Børneruden 
 
Børnene har fået en spirende fornemmelse for betydningen af en kritisk 
vurdering af foto, som de selv og deres kammerater optræder på. 
Fortæller billedet det rigtige?  Fremstår alle personer på billedet, som de 
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b. Hvilke oplevelser og 
læring har tiltagene 
medført for børnene? 
 
c. Hvilken læring har 
personalet opnået ved 
arbejdet med tiltagene? 
 

gerne vil? 
Børnene har lært, at de selv kan have indflydelse på udvælgelsen af de 
fotos, som i det daglige dokumenterer deres oplevelser overfor 
forældrene. 
Vi forestiller os at børnene senere kan bruge disse erfaringer, når de skal 
gebærde sig på de sociale medier. 
 
Personalet har fået øjnene op for det potentiale, der er i at lade børnene 
medvirke ved udvælgelsen af fotos 
 

 

Nye mål og tiltag for læreplanstemaet Alsidig personlig udvikling i 2015-2016 
 

 
 

Vi vil arbejde med at udvide børnenes mulighed for at komme med 
forslag til og øve indflydelse på de daglige aktiviteter. 

 

Resultater af arbejdet med læreplanstemaet: 
Sociale kompetencer 

 i 2014 
 
Kommunale læreplansmål 

 

 At barnet kan indgå som aktiv deltager i fællesskaber 

 At barnet kan samarbejde, være omsorgsfuld, hjælpe andre og 
indgå i konfliktløsninger 

 At barnet kan etablere og fastholde relationer og venskaber og 
værdsætter andre 
At barnet deltager aktivt og bidrager med egne oplevelser, 
erfaringer og viden 
 

Hvilket eller hvilke af de 
kommunale læreplansmål 
har I arbejdet med? 
 

Arbejdet med dette læreplanstema er beskrevet under punktet ”Inklusion 
og tværfagligt samarbejde” 

Hvilke temaer/emner er 
der arbejdet med inden for 
dette læreplanstema? 
 

 

Hvilke af 
temaerne/emnerne er  
evalueret i forhold til de 
fastsatte mål og hvordan? 
 

 

Hvilke aldersgrupper har 
der været arbejdet med 
inden for dette 
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læreplanstema?  
0- 2 årige 
3- 5 årige 

a. Hvilke konkrete tiltag i 
dagligdagen er blevet 
implementeret, som 
konsekvens af arbejdet 
med temaerne/emnerne? 
 
b. Hvilke oplevelser og 
læring har tiltagene 
medført for børnene? 
 
c. Hvilken læring har 
personalet opnået ved 
arbejdet med tiltagene? 
 

 

 
Nye mål og tiltag for læreplanstemaet Sociale kompetencer i 2015-2016 

 
 I forbindelse med arbejdet med aktionslæringstemaet ”Modtagelse af 

børnene” vil vi arbejde med at støtte børnene i at komme ind i 
legerelationer på en respektfuld og konstruktiv måde 
 

 

Resultater af arbejdet med læreplanstemaet: 
Sproglig udvikling 

 i 2014 
 
Kommunale læreplansmål 

 

 At barnet kan bruge og forstå sproget på et aldersvarende 
niveau 

 At barnet kan eksperimentere og lege med sproget 

 At barnet udvikler kommunikative evner og lærer at udtrykke 
sig, stille spørgsmål, modtage svar og sætte ord på egne følelser 
og behov 

 At barnet er initiativtagende, deltagende og lyttende i samtaler 
og historiefortælling med andre børn og voksne 

 At barnet får næret sin nysgerrighed for skrifttegn og 
skriftsprog i hverdagslivet 

 

Hvilket eller hvilke af de 
kommunale læreplansmål 
har I arbejdet med? 

Vi arbejder dagligt med at støtte alle børns sproglige udvikling ved 
at skabe lydhørhed og ro til dialoger i de daglige aktiviteter, ved 
måltider, når børnene skiftes, ved historielæsning/fortælling, i 
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 samlinger. Vi opdeler børnene i mindre grupper, så ofte det kan 
lade sig gøre og sikre dermed at personalet bedre muligheder for at 
forstå de enkelte børn, gennemføre længere dialoger og lave 
anerkendende og positive reformuleringer af børnenes udsagn. 
Vi har i 2014 særligt arbejdet med målet ”At barnet er 
initiativtagende, deltagende og lyttende i samtaler og 
historiefortælling med andre børn og voksne” 
 

Hvilke temaer/emner er 
der arbejdet med inden for 
dette læreplanstema? 

Læsegrupper med brug af metoden ”Dialogisk læsning” og  
Med udgangspunkt i en gruppe af børns sproglige udfordringer, for nogles 
vedkommende p.g.a to-sprogethed og for andre almindelige sproglige 
udfordringer. 
Grupperne er blevet sammensat 1-2 børn, der havde brug for en særlig 
støtte til udvikling af sproget og 2-3 børn med et aldersvarende sprog 

Hvilke af 
temaerne/emnerne er 
evalueret i forhold til de 
fastsatte mål og hvordan? 
 

Arbejdet med læsegrupperne er løbende evalueret af den pædagog, der 
har gennemført forløbene i samarbejde med leder.  

 
Hvilke aldersgrupper har 
der været arbejdet med 
inden for dette 
læreplanstema?  
0- 2 årige 
3- 5 årige 

3-5 årige 

 
a. Hvilke konkrete tiltag i 
dagligdagen er blevet 
implementeret, som 
konsekvens af arbejdet 
med temaerne/emnerne? 
 
b. Hvilke oplevelser og 
læring har tiltagene 
medført for børnene? 
 
c. Hvilken læring har 
personalet opnået ved 
arbejdet med tiltagene? 

 
Læsegruppe er blevet en del af de daglige aktiviteter og foregår altid i et 
særligt lille lokale.  
 
Det er meget populært at deltage i læsegruppe og børnene viser stort 
engagement og glæde omkring aktiviteten. De børn, der havde brug for 
en særlig sprogindsats har alle gjort tydelige spring i deres sproglige 
udvikling. Børnene har alle fået kendskab til et udvalg af god 
børnelitteratur og kan referere og kommenterer de enkelte historier. 
 
 
Personalet har gjort sig erfaringer med metoden ”Dialogisk Læsning” og 
hvilke bøger der er særligt egnet til dette.  

 

Nye mål og tiltag for læreplanstemaet Sproglig udvikling i 2015-2016 
 

 
 

Vi vil sprogvurdere alle børnene inden de flytter fra vuggestuegruppe til 
børnehavegruppe (2 år og 10 måneder -3-år). Samtale om resultatet af 
sprogvurderingen skal have en fremtrædende plads i 
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overflytningssamtalen mellem forældre, vuggestuepædagog og 
børnehavepædagog.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultater af arbejdet med læreplanstemaet: 
Krop og bevægelse 

 i 2014 
 
Kommunale læreplansmål 

 

 At barnet udvikler glæde ved at bruge kroppen aktivt til 
bevægelse og fysiske aktiviteter  

 At barnet tilegner sig viden om kroppen og dens funktioner 

 At barnet udvikler kropslig styrke og udholdenhed 

 At barnet lærer sin egen krops muligheder og grænser at kende 
og kan få øje på andres kropslige muligheder og grænser 

 
 

Hvilket eller hvilke af de 
kommunale læreplansmål 
har I arbejdet med? 
 

Vi arbejder i de daglige pædagogiske aktiviteter, de daglige rutiner 
og rammerne for børnenes leg med alle ovenstående 
læreplansmål. 
Vi finder det vigtigt at bevægelse indgår i alle daglige gøremål. Både 
vuggestuebørn og børnehavebørn går på tur. De yngste børn, der endnu 
ikke kan gå, kravler på stuen og bruger dermed deres krop mere 
hensigtsmæssigt end, hvis de var placeret i en klapvogn på tur.  
Vi sørger for at indretningen af huset og haven lægger op til bevægelse, 
børnene bruger f.ex ofte møblerne til balancebane, vi hjælper børnene til 
selv at kunne komme op og ned af stole, krybber og pusleborde. Alle børn 
deltager jævnligt i rytmikforløb. 
 

Hvilke temaer/emner er 
der arbejdet med inden for 
dette læreplanstema? 

I juni 2014 er vi gået i gang med at blive idrætscertificeret. Forløbet vil 
vare halvandet år og betyder at hele personalegruppen deltager i 3 
weekendkurser og i de mellemliggende perioder arbejder med forskellige 
temaer hjemme i Skovstjernen. Indtil nu har der hovedsagelig været 
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 arbejdet med voksenplanlagte bevægelsesaktiviteter på legepladsen 
 

Hvilke af 
temaerne/emnerne er 
evalueret i forhold til de 
fastsatte mål og hvordan? 
 

Temaet bliver evalueret på idrætscertificerings-kursus i januar 2015 

Hvilke aldersgrupper har 
der været arbejdet med 
inden for dette 
læreplanstema?  
0- 2 årige 
3- 5 årige 

0-2 årig 
3-5 årige 

a. Hvilke konkrete tiltag i 
dagligdagen er blevet 
implementeret, som 
konsekvens af arbejdet 
med temaerne/emnerne? 
 
b. Hvilke oplevelser og 
læring har tiltagene 
medført for børnene? 
 
c. Hvilken læring har 
personalet opnået ved 
arbejdet med tiltagene? 

 

 

Nye mål og tiltag for læreplanstemaet Krop og bevægelse i 2015-2016 
 
 
 

At vi har videreudviklet vores arbejde med bevægelse især ved at 
gøre yderlige brug af haven til bevægelseslege. At vi har udviklet 
et system til at vurdere og registrerer børnenes brug af krop og 
bevægelse 

 

 

Resultater af arbejdet med læreplanstemaet: 
Naturen og naturfænomener 

 i 2014 
 
Kommunale læreplansmål 

 

 At barnet får erfaringer med og glæde ved at færdes i naturen  

 At barnet lærer om, passer på og værner om naturen  

 At barnet får viden om de forskellige årstider, planter og dyr  
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 At barnet tilegner sig viden om den fysiske omverden og de 
fysiske lovmæssigheder     
 
 

Hvilket eller hvilke af de 
kommunale læreplansmål 
har I arbejdet med? 
 

Vi arbejder hele året med ovenstående mål. Vi udnytter i det daglige 
vores have og nærområde til at lave forskellige naturaktiviteter med 
børnene. 
I 2014 har vi særligt arbejdet med at videreudvikle vuggestuens 2 årlige 
skovuger, med henblik på at sikre at målene under dette læreplanstema 
er indeholdt i denne aktivitet 

Hvilke temaer/emner er 
der arbejdet med inden for 
dette læreplanstema? 
 

Vuggestuens skovuger finder sted i maj og september. De 2 årige fra alle 
tre vuggestuegrupper deltager i skovugerne sammen med 3 
pædagoger/medhjælpere. Hver dag i ugen går gruppen til nærliggende 
skovstykke. Aktiviteterne er: se efter dyrespor, finde insekter, klatre i 
træer, se hvad det høje græs gemmer. Børnene spiser i skoven og sover 
bagefter til middag i bivuak. 

Hvilke af 
temaerne/emnerne er 
evalueret i forhold til de 
fastsatte mål og hvordan? 

Skovugerne er blevet evalueret i på pædagogmøder i vuggestuen 

Hvilke aldersgrupper har 
der været arbejdet med 
inden for dette 
læreplanstema?  
0- 2 årige 
3- 5 årige 
 
 
 
 
 
 

0-2 årige 
 
 

a. Hvilke konkrete tiltag i 
dagligdagen er blevet 
implementeret, som 
konsekvens af arbejdet 
med temaerne/emnerne? 
 
b. Hvilke oplevelser og 
læring har tiltagene 
medført for børnene? 
 
c. Hvilken læring har 
personalet opnået ved 
arbejdet med tiltagene? 

Der er blevet lavet en elektronisk bog om efterårsskovugen, som viser 
billeder og film fra ugen. Bogen er blevet brugt som støtte til at børnene 
kunne fortælle forældrene om deres oplevelser i løbet af skovugen. Den 
tænkes også brugt til at forberede børnene inden næste skovuge og har 
været brugt til at dokumentere børnenes oplevelser i skovugen på 
forældremøde i vuggestuen. 
 
Børnene nyder at være ude hele dagen og har lært navnene på forskellige 
insekter. De har fået udfordret deres motorik og udholdenhed og har lært 
at sove til middag ude i fri luft. 
 
Personalet har især lært noget om betydningen af forberedelse af 
skovugerne og vigtigheden af at give børnene nogle billeder på, hvad de 
kan forvente under aktiviteten. Bogen har haft stor betydning som støtte 
til børnenes hukommelse efter skovugen og har betydet at forældrene i 
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højere grad har kunnet tale med deres børn om oplevelserne. 

 
Nye mål og tiltag for læreplanstemaet Naturen og naturfænomener i 2015-2016 

 

 
 

Nye mål tænkes udformet som aktionslæringsprojekt i 
løbet af 2015 

 

 

 

 

Resultater af arbejdet med læreplanstemaet: 
Kulturelle udtryksformer og værdier 

 i 2014 
Kommunale læreplansmål  

 At barnet opnår kendskab til forskellige kulturelle, kunstneriske 
og æstetiske udtryksformer som eksempelvis: litteratur, musik, 
film og teater 

 At barnet tilegner sig og selv udtrykker forskellige kulturelle 
udtryksformer gennem deltagelse i sang, dans, musik, teater og 
andre kreative aktiviteter  

 At barnet udvikler respekt for andre mennesker og deres 
kulturelle udtryk 

 At barnet tilegner sig viden om dansk kultur og traditioner såvel 
som om andre kulturer og traditioner 
 
 

Hvilket eller hvilke af de 
kommunale læreplansmål 
har I arbejdet med? 
 

 At barnet opnår kendskab til forskellige kulturelle, kunstneriske 
og æstetiske udtryksformer som eksempelvis: litteratur, musik, 
film og teater 

 At barnet tilegner sig og selv udtrykker forskellige kulturelle 
udtryksformer gennem deltagelse i sang, dans, musik, teater og 
andre kreative aktiviteter  

 

Hvilke temaer/emner er 
der arbejdet med indenfor 
dette læreplanstema? 
 

Modellering, iagttagelsestegning og portrættegning 
 
Gamle og nye børnesange 

Hvilke af 
temaerne/emnerne er 
evalueret i forhold til de 
fastsatte mål og hvordan? 

 



 
 

16 
 

 

Hvilke aldersgrupper har 
der været arbejdet med 
inden for dette 
læreplanstema?  
0- 2 årige 
3- 5 årige 
 

0-2-årige 
3-5-årige 

a. Hvilke konkrete tiltag i 
dagligdagen er blevet 
implementeret, som 
konsekvens af arbejdet 
med temaerne/emnerne? 
 
b. Hvilke oplevelser og 
læring har tiltagene 
medført for børnene? 
 
c. Hvilken læring har 
personalet opnået ved 
arbejdet med tiltagene? 
 

a.Vi har arbejdet med værkstedsaktiviteter for børnehavebørnene og der 
har i det seneste år særligt været fokus på modellering. Men også 
iagttagelsestegning og portrættegning, har der været arbejdet med. 
Børnene er inddelt i mindre grupper, som på skift arbejder i værkstedet 
og der har været samarbejde mellem værkstedspædagog og 
sprogpædagog, således at børnenes arbejde i værkstedet har taget 
udgangspunkt i arbejdet med dialogisk læsning. 
 
b.at det kræver øvelse at lære at formgive og tegne, at de har fået en 
oplevelse af forskellige materialers muligheder og at de er i stand til at 
gengive virkeligheden og fabulerer over den. Udvikling af håndmotorik, 
som forberedelse til korrekt håndtering af skriveredskaber. 
 
c.at det er meget vigtigt at arbejde med børnenes gensidige respekt for 
udtryksformer, kompetencer og forståelse af at ”øvelse gør mester” 
 
a.I vuggestuegrupperne har der særligt været fokus på at lære børnene 
forskellige sange og at give dem mulighed for selv at huske og vælge 
sange ved brug af ”sangkuffert”, som er en lille kuffert med forskellige 
effekter, der symboliserer hver sin sang. Der afholdes fællessang hver 
fredag for alle vuggestuebørnene. 
b. de yngste børn kender forskellige sange før de har et egentlig 
talesprog, de lidt ældre vuggestuebørn kan synge adskillige sange. Alle 
børnene i vuggestuen har mulighed for at vælge en sang og på den måde 
påvirke indholdet i aktiviteten. 
c. Personalet har fået skærpet deres forståelse for betydningen af de 
yngste børns muligheder for at være medbestemmende i dagligdagen. 

 
Nye mål og tiltag for læreplanstemaet Kulturelle udtryksformer og værdier  

i 2015-2016 
 

 
 

Vi har for øjeblikket en del børn, der har forældre, som ikke er født i 
Danmark. Det giver os mulighed for i det daglige at høre om andre 
kulturer og traditioner og dermed udvide børnenes horisont. Denne 
mulighed vil vi udnytte til at lave forskellige strukturerede aktiviteter, 
hvor de enkelte lande og traditioner er i fokus. 
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Områdelederens/institutionslederens opsamlende vurdering 
Afslut med en kortfattet samlet vurdering om sammenhængen mellem de kommunale mål, og 
læringsforståelsen og institutionens/områdets praksis og perspektiver for næste periodes 
arbejde. 
 

Hvilke læreplansmål og mål 
for indsatsområder er der i 
store træk arbejdet med og 
på hvilken måde er det 
sket? 
 

Vi arbejder i det daglige med alle læreplansmål og begge indsatsområder. 
Vores daglige aktiviteter afspejler både i vuggestuen og børnehaven alle 
læreplanstemaer. I børnehaven er der indført en stor tavle, som dagligt 
viser, hvilke aktiviteter, der foregår og hvem der er deltagere.  
Der er små fotos af både børn og voksne, samt pictogrammer med de 
forskellige aktiviteter. Tavlen giver mulighed for at forældre og personale 
kan have et dagligt overblik over om alle læreplanstemaer er 
repræsenteret i aktiviteterne. 
 
Vi har i 2014 deltaget i ”Medielærings-pilotprojekt” og har derigennem 
fået gode erfaringer med brug af iPads til understøtning af det daglige 
arbejde. Vi har lavet iBook, vendespil, optaget små film sammen med 
børnene og ladet børnene fotografere på legepladsen. Desuden har det 
givet os en lettere adgang til brug af Børneruden. 
 
I 2014 har vi påbegyndt idrætscertificering, og vi har store forventninger 
til, at vi igennem denne uddannelse kan blive skarpere i vores 
beskrivelser af betydningen af bevægelse. Vi forventer også at få udviklet 
nogle flere voksen-igangsatte aktiviteter på legepladsen. 

Afspejles 
læringsforståelsen i 
praksis? Giv eventuelt 
nogle eksempler. 
 

Vi mener at den kommunale læringsforståelse i høj grad afspejler sig i den 
daglige praksis i Skovstjernen. 
Pædagogerne har en forståelse af læring, som dynamisk proces der finder 
sted hele tiden og at det derfor er nødvendigt at have en pædagogisk 
planlægning af alle dele af dagen. F.eks. planlægges måltiderne ud fra 
vores pædagogiske principper. Børnene opfordres til at hjælpe hinanden, 
pædagogerne sørger for, at der er en god stemning ved bordene og en 
ligeværdig dialog under måltidet, lige som børnenes præferencer for 
forskellige madvarer respekteres. I praksis giver det meget få konflikter 
under måltiderne og meget lidt kræsenhed blandt børnene. 

Hvilke samlede 
perspektiver giver 
vurderingen anledning til i 
forhold til næste periode? 
 

Vi vil arbejde videre med idrætscertificeringen i 2015 og ved afslutningen 
forventer vi at have udarbejdet en ”bevægelsespolitik” 
Vi vil også arbejde videre med vores brug af iPads, som et brugbart 
pædagogisk redskab i det daglige arbejde. 
Inklusion vil også fremover være et væsentligt tema, som vi vil 
samarbejde med inklusionspædagogerne og andre eksterne fagpersoner 
om. Vi vil fortsat arbejde med inddragelse af forældrene i vedligeholdelse 
af fællesskabet i Skovstjernen. 
Vi ser frem til det strukturerede evalueringsarbejde med brug af 
aktionslæring og forventer at blive bedre til at dokumentere det 
pædagogiske udviklingsarbejde, der løbende foregår i vores børnehus. 

 

Bilag 1 
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Læringsforståelse 

0-5 års alderen 

0-5 års alderen er en helt central livsfase. Her har det pædagogiske personale til opgave at skabe 

rammer for et godt barndomsliv og et positivt læringsmiljø i dagtilbuddet, så børnene kan trives, 

udvikle sig og lære. 

Fra livets start er børnene aktive i forhold til at danne sig selv og deres identitet. For at dette 

selvdannelsesprojekt skal lykkes, forudsætter det, at de centrale voksne i barnets liv støtter barnets 

udvikling.  

Et godt 0-5 års liv, som understøtter børnenes identitetsudvikling, kræver at barnet har gode 

muligheder for fordybelse i leg, læring, kammeratskaber og relationer til andre børn og det 

pædagogiske personale i dagtilbuddet. Det er en af det pædagogiske personales centrale 

opgaver at skabe tid og rum til denne fordybelse. 

Vigtig læring og udvikling sker allerede fra starten af det spæde liv, og dagtilbuddene er et 

centralt læringsmiljø i børnenes hverdagsliv. Det er vigtigt, at dagtilbuddene arbejder bevidst, 

reflekteret og systematisk med børnenes trivsel og læreprocesser.  Og at det sker ud fra en 

forståelse af, hvordan børn lærer, trives og udvikler sig. 

 

Børns læring  

Læring er en dynamisk proces, der finder sted hele tiden. Uanset om vi som voksne er klar over det, 

har set det, eller planlagt det, sker der forskellige læreprocesser hos børnene.  

Læring foregår i de planlagte pædagogiske aktiviteter, men også i de daglige rutiner fx i 

garderoben og omkring måltiderne. Børn lærer også af hinanden i det liv, der udfolder sig mellem 

dem i institutionen. Det har stor betydning for barnets funktion og trivsel, hvordan det er placeret i 

denne kultur og i disse fællesskaber. 

Der er ikke altid lighedstegn mellem det, vi som voksne gerne vil lære børnene i en situation, og det 

børnene rent faktisk lærer. Børnene kan have lært noget helt andet, end vi havde forestillet os. Det 

er med andre ord vigtigt at være opmærksom på den eventuelle medlæring, der også ofte finder 

sted hos børnene. Og her er det vigtigt, at skelne mellem tilsigtet og utilsigtet læring. 

Læring er ikke noget entydigt positivt. Læring kan således både være produktiv og befordrende for 

barnet, men kan også være uhensigtsmæssig.  Børn lærer ved at møde rektioner på deres 

initiativer fra omgivelserne og har brug for et støttende læringsmiljø med voksne, som er bevidste 

om deres ansvar som rollemodeller.   

Det er også vigtigt at være opmærksom på, at læring ofte foregår i relationer, men også kan 

foregå, når børn leger eller udforsker verden på egen hånd. 
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Børn er i høj grad kropslige og sanselige væsener. De lærer gennem de forskellige sanser, og de 

tilegner sig viden og erfaringer gennem aktive handlinger. Sansernes beredskab i forhold til 

læreprocesser afspejler sig i barnets opmærksomhed: Til tider er barnet årvågent, mens det andre 

gange er mindre modtageligt for indtryk. 

Børn er forskellige og har forskellige sansemæssige disponeringer. Derfor er de også forskellige i 

deres tilgang til læring.  

Mens nogle børn er særdeles visuelt orienterede, er andre auditivt orienterede osv., men generelt 

set er den taktile sans, berøringssansen, meget stærk hos mange småbørn. De lærer ved at være i 

direkte kontakt med omgivelserne og kunne mærke og afprøve i praksis. Ligesådan har børn brug 

for, at det pædagogiske personale handler med og viser, hvad de mener, vil have, ikke vil have, 

og hvordan dette og hint skal gøres etc.  

Læring gennem handling er et kardinalpunkt i specielt småbørns måde at tilegne sig erfaring og 

viden på. Erfaringsdannelsen sker, når børnene afprøver deres ideer i praksis og lærer, hvordan 

omverdenen, både ting og mennesker, reagerer på deres initiativ. Samtidig er det vigtigt, at børn 

udvikler en læringsbevidsthed, som gør dem i stand til selv at få en fornemmelse af, at deres viden 

ændres, udvikles og udvides. 

Det har også stor betydning for børns læreprocesser, at de oplever en meningsfuldhed og relevans 

i den konkrete situation. Oplevelse af meningsfuldhed hænger fundamentalt set sammen med det 

enkelte barns selvdannelsesprojekt. Her er de vigtige succeskriterier barnets flow-oplevelser: 

engagement, lyst, og glæde.  

 

Meningsfuldhed for børnene styrkes af, at de har overblik og får hjælp til at forstå de 

sammenhænge de indgår i. Manglende meningsfuldhed kan på den gøre det sværere for barnet 

at komme i en tilstand af årvågen opmærksomhed og produktive læreprocesser. Nøjagtig som 

manglende opfyldte basale behov, eksempelvis sult eller træthed kan gøre det.   

Det pædagogiske personales positioner i børns læreprocesser 

Det pædagogiske personales fornemmeste opgave er: 

 at opbygge et inkluderende læringsmiljø, som understøtter børns deltagelse i fællesskaber  

 at give omsorg og udviklingsstøtte til børnenes selvdannelsesprojekter  

 at skabe læringsmiljøer, som giver grobund for børnenes flowoplevelser i alle dele af 

hverdagslivet i dagtilbuddet.  

 

Det er derfor det pædagogiske personales ansvar bevidst at planlægge og tilrettelægge 

hverdagen sådan, at der bliver udviklet læringsmiljøer, som er omsorgsfulde og støtter børnenes 

trivsel, udvikling og læring. 

Det pædagogiske personale skal arbejde med en bred forståelse af børns læring og forsøge at 

undgå at fokusere på kun et enkelt aspekt som fx det voksenorganiserede. Læreplanslovens seks 

læringstemaer er repræsenteret i mange sider af hverdagen i dagtilbuddet.  

 



 
 

20 
 

En central del af det pædagogiske personales arbejde er at lave målrettet og systematisk 

iagttagelse og refleksion over børnenes læreprocesser, og egne handlinger og positioner i 

samspillet og konflikterne med og mellem børnene.  

Når personalet arbejder med iagttagelse og refleksion skal opmærksomheden være på børnenes 

trivsel, behov, opmærksomhedstilstande, læringstilgange og flowoplevelser: engagement, lyst og 

glæde.  

Iagttagelse og refleksion er med til at øge personalets pædagogfaglige kompetencer og løbende 

gøre dem stadig bedre til at skabe understøttende og udfordrende læringsmiljøer og barndomsliv 

for børnene.  

Det pædagogiske personale har ansvaret for børns læring i dagtilbuddet. Der findes 

grundlæggende tre forskellige grundpositioner i pædagogisk arbejde i relation til børns 

læreprocesser: Gå foran, gå ved siden af, gå bagved.  

Nogle gange skal det pædagogiske personale tage initiativer og være aktive kulturbærere. Andre 

gange skal personalet reagere på børnenes initiativer, træde ind i dem og deltage i dem og atter 

andre gange skal de voksne holde sig tilbage og give plads til børnenes egne erfaringer, meninger 

og betydninger.  

De tre positioner er aktive på hver sin måde, men valget af position skal være afstemt i forhold til 

det enkelte barn eller den enkelte børnegruppe og en vurdering af handlinger og relationer i den 

enkelte situation. Uanset grundposition handler det om at afklare forholdet mellem at støtte, 

udfordre og guide børnene. Sensibilitet og evnen til at afkode og skelne mellem børnene og deres 

forskellige behov står centralt i arbejdet - at læringsdifferentiere.  

Som et sidste perspektiv skal det fremhæves, at børns læring også er et anliggende for forældre. 

Dagtilbuddene kan ikke skabe gode læringsmiljøer uden forældrene. Derfor er det en vigtig del af 

det pædagogiske personales opgave at bidrage til, at arbejdet med børns læreprocesser også 

bygger på dialog med forældrene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


