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Den Pædagogiske plan 2015 -2016  

    Aktionslæringsforløb Indsatsområder Pædagogisk 
dagligdag 

Sundhed i børnehøjde   Mad og 

måltidskultur 

• Bevægelses uge 
• Kost og ernæring 
• Det gode børneliv 
 

Inklusion og tværfagligt 
samarbejde 

  • Motorik hold i 
børnehaven 

• Hjælp sproget på 
vej 

 Den gode 

overgang. 

 Kultur rejse, 

”børns 

fællesskaber” 

Alsidig 
personlighedsudvikling 

  • Trin for trin 
• Den gode 

overgang 

Sociale kompetencer   Respekten for 

det enkelte 

individ 

• Fri for mobberi 

Sproglig udvikling   • Kort med 
børnenes navne 



 

 

• Rim og remser 
opsat på 
legepladsen 
(Billeder der 
understøttes af 
tekst). 

• Daglig dialogisk 
oplæsning til 
frokost/frugt i 
aldersopdelte 
grupper. 

Krop og bevægelse  Legepladskultur  • Ugentligt skovløb 
• Hvad kan kroppen 

banko og dyre 
banko (Tip Tap 
Tudse) 

• Forhindringsbaner 
med billeder og 
tekster der 
understøtter 
bevægelsen/ruten 

Naturen og 
naturfænomener 

  • Samarbejdet med 
Katharina (alle 
grupper har på 
skift deltaget i 
Kathrinas tilbud) 

• Kronhjorte i 
brunst 

• Wildfred og 
naturpatruljen, 
indsamling af 
skrald i naturen. 

Kulturelle udtryksformer 
og værdier  

  • Markedsdag 
• Eventyrfest 
• Børnehavens 

traditioner, 
herunder jul, 
fastelavn, stor 
bededag m.m. 

• Smag på kulturen 
(en dag i H.C. 
Andersens liv). 

• Børnehave bio 
(reprisen) 

 

 



 

 

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? 
 

 

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

• Kost og ernæring 
• Det gode børneliv 

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

Evalueringen på næstkommende personalemøde. (12.januar 2015) 

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

 
 
Vi har arbejdet med børnene i alderen 3-5 år. 



 

 

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. Mad uge med grupper på tværs af alder. Børnene er med til at købe  
    ind og får derigennem kendskab til de forskellige råvare og deres  
    oprindelse. 
a. Bevægelses uge med grupper på tværs af alder. 
 
 
 
 
b. Børnene har dannet venskaber på kryds af deres grupper. 
b. Børnene har fået kendskab til nye råvarer og smagt mad de ikke 
tidligere har prøvet. 
 
 
c. Planlægning, forberedelse og struktur er afgørende for resultatet. 

 

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

 
 
 

Fortsat fokus på det gode børneliv herunder inklusion og fællesskaber på 
vangebovej 
 

 

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 optimere fællesskabet i den enkelte gruppe. Baggrunden for 

at vi har valgt skovløb er, at vi i huset har særlig fokus på 

idræt/bevægelse. Dette med tanke på at skovløbet kan være med 

til at danne fundament for en fælles inklusionskultur hos børn og 

voksne. (social inklusion) 

Pædagogerne skal skabe et inkluderende miljø /trivsel via fysisk 

aktivitet hvor bevægelse og handling er fundamentet. Der skal via 

skovløbet skabes et børnemiljø, hvor det bliver en selvfølgelighed 



 

 

at man er med i flere forskellige fællesskaber både som 

bidragsyder og nyder. Der skal ses på relationen- barn-

voksen/barn-barn som er afgørende for inklusion og et 

inkluderende miljø. Igennem trivsel opstår læring-udvikling-

dannelse. Der skal i skovløbet være tilpas udfordring alt efter 

aldersgruppe, så at barnet i en grad oplever selvværd og 

selvkontrol ved fysisk formåen. 

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

• Inklusion 
• Motorik hold i børnehaven 
• Hjælp sproget på vej 
• Den gode overgang 
 

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

 
Vi har arbejdet med børnene i alderen 3 – 5 år. 

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

 Skovløb med fokus på inklusion, med K1 og K2 skemaer, SMTTE, 

hvilket førte til nye poster. 

 Den gode overgang er evalueret på personalemøder, i forhold til 

fordeling af ressourcer. 

 

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. Til skovløbet er der udviklet nye poster med fokus på rim og remser,  
     samt fri for mobberi. 
a. Fra midt januar samles alle førskolebørn på samme etage. 
 
 
b. Børnene har fåret en øget respekt for hinandens forskellige formåen  
     og evner. Når børnene møder rim og remser på posterne, vækker det  
     genkendelsens glæde fra højtlæsning og ophængte remser/billeder i  
     huset. 
b. Den gode overgang giver børnene en glæde ved at kende nogen andre  
     børn, end dem fra egen institution, når de starter i nye omgivelser. 
 
c. Vi har fået en øget opmærksomhed på betydningen af 
ressourcefordelingen og samarbejdet med nærtliggende institution. 

 

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

 
 
 

 
Fortsat fokus på inklusion. Fokus på modtagelse af nye familier. 
 

 



 

 

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 udvikler kendskab til sig selv og andre mennesker 
• At barnet kan udtrykke egne ønsker og behov og omsætte dem 

i konstruktive handlemuligheder 
• 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? 

De tre udvalgte læreplansmål har været i fokus for et ”trin for trin” forløb 
på ca. 3 mdr., hvor børnegruppen ved en samling en gang i ugen har haft 
en lektion.   

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

 

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

 
Vi har arbejdet med børnene i alderen 4 – 5 år. 

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

• Vi har haft særlig fokuseret på at hjælpe børnene med at 
beskrive egne følelser og behov ved brug af ”jeg – sætninger”, 
det være sig både i glædes situationer og i konflikter. 
 

• Børnene har fået mere kendskab til egne og andre følelser 
igennem talsætningen af følelserne. Børnene er blevet mere 
rumlige, da ”verden” er blevet tydeligere og de har en spirende 
respekt for hinandens følelser og behov. 



 

 

læring har tiltagene 
medført for børnene? 
 
c. Hvilken læring har 
personalet opnået ved 
arbejdet med tiltagene? 
 

 

 
• Hvor stor betydning et fælles sprog og stadegier mellem børn og 

voksne har for det sociale samspil – set i forhold til hvor meget 
mere medansvar og ansvarsfølelse børnene får for den sociale 
dynamik i børnegruppen 

 
 

 

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

 
 

Forsat at arbejde med at lærer børnene at kunne beskrive og sætte ord 
på egne følelser. 

 

 

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? 
 

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

• At barnet kan etablere og fastholde relationer og venskaber og 
værdsætter andre 

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

De to udvalgte læreplansmål har været i fokus ved et ”Fri for mobberi” 
forløb. Hvor børnegruppen to gange ugentligt deltog i en samling. 
Samt ved forløbet med de andre huse i området ”den gode overgang”. 

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

• At barnet kan samarbejde, være omsorgsfuld, hjælpe andre og 
indgå i konfliktløsninger. Ved samtale/refleksion med kollegaer 
på et personalemøde, bl.a. om det fremadrettede arbejde 
herom. 

 
 

Hvilke aldersgrupper har 
der været arbejdet med 

 
Vi har arbejdet med børnene i alderen 4-5 år. 



 

 

inden for dette 
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? 
 

a. Vi har haft særlig fokus på at få børnene til at hjælpe hinanden og  
    træde til, hvis de ser en kammerat fx er faldet eller har brug for anden  
    hjælp. Samt vigtigheden af at vi taler respektfuldt til hinanden. 
 
 
 
b. Børnene hjælper oftere hinanden på kryds af alder og gruppeinddeling. 
 
 
 
c. Øget fokus på sociale fællesskaber, samt hvor stor betydning et fælles 
sprog mellem børn og voksne har for de sociale relationer. Set i lyset af 
børnenes ansvarsfølelse over for det sociale samvær i børnegruppen. 
 

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

 

 Fokus på forsat at hjælpe børnene til at kunne deltage aktivt i 
børnefællesskaberne i huset samt skabe rammer for at børnene 
kan opleve glæde ved at bidrage med egne oplevelser, erfaringer 
og viden til fællesskabet. 

 

 

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 • At barnet udvikler kommunikative evner og lærer at udtrykke 



 

 

kommunale læreplansmål 
har I arbejdet med? 
 

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 

 

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

Vi arbejder med at udvikle børns kommunikative evner, som værende 
initiativtagende i samtaler, samt vi arbejder med ”tidlig literacy”, så de 
opdager og bliver pirret af det skriftlige sprog, såvel som det talte sprog 

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

 

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

 
Vi har arbejdet med børnene i alderen 3 – 5 år. 

 
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. Der er udarbejdet navnekort til alle børnene, skrevet med små og store  
    bogstaver. 
En børnegruppe har fået ordkort ophængt på almene møbler og 
dagligdags ting. 
Børns kommunikative evner søger vi at udvide ved at være 
opmærksomme på, at en dialog med det enkelte barn, på ca. 5 
udvekslinger, er fremmende for de sproglige kompetencer. 
Hver børnegruppe får læst historie hver dag til frokost el. frugt. 
 
b. Navnekortene har medført at flere er begyndt at skrive deres eget 
navn og kan genkende andres navne. 
 
c. Vi har fået en øget opmærksomhed på betydningen af den 
længerevarende dialog. 
Vi udvikler hele tiden ordkortene til f.eks. til /fra, tillykke m.m. 
 

 

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

 
 

Vi vil fortsætte det allerede igangværende sprogarbejde i huset ved bl.a. 
at understøtte den længerevarende dialog. 

 

 



 

 

 

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? 
 

• At barnet tilegner sig viden om kroppen og dens funktioner 
• At barnet lærer sin egen krops muligheder og grænser at kende og 

kan få øje på andres kropslige muligheder og grænser 
• At barnet udvikler glæde ved at bruge kroppen aktivt til bevægelse 

og fysiske aktiviteter  

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

• Kroppens opbygning og fx hvor meget blod kroppen indeholder 
• Børnene har på egen krop prøvet forskellige kropslige udfordringer 
• Kroppen er blevet visualiseret med billeder og andre rekvisitter, som 

børnene selv har været med til at konstruere 

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

• At kroppen er blevet visualiseret med billeder og andre rekvisitter, 
som børnene selv har været med til at konstruere. Ved samtale med 
kollegaer og de implementerede børn. 

• At barnet tilegner sig viden om kroppen og dens funktioner. 
Indholdet af børnenes madpakker, bæger præg af de mange samtaler 
om kroppen, hvad kroppen kan og hvad der er sundt for den.  

 

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

 
Vi har arbejdet med børnene i alderen 3-5 år. 

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 

a. Vi har investeret i ”Hvad kan kroppen banko” fra Tip Tap Tudse. 
a. Samtaler om hvad kroppen kan og hvad der er sundt for den. 
a. Børnene har været med til at udarbejde et billedlotterispil om  
    kroppen, dens indhold og hvad der er sundt for kroppen. 
 
 
b. Børnene opsøger selv de voksne for at spille ”Hvad kan kroppen  
     banko” og har en stor glæde derved. 
b. Børnene spiller på eget initiativ billedlotteriet. 
 
 
c. Vigtigheden af eget engagement og glæde ved spillene og andre fysiske  



 

 

personalet opnået ved 
arbejdet med tiltagene? 

    aktiviteter. Samt italesættelse af kroppen og dens sundhed. 

 

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

 
 

Legepladskultur, legepladsstruktur. Der er igangsat et 
aktionslæringsforløb omkring dette. 

 

 

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  
• At barnet tilegner sig viden om den fysiske omverden og de 

fysiske lovmæssigheder 

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

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

• At barnet får viden om de forskellige årstider, planter og dyr 

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

• Samarbejdet med Katharina (alle grupper har på skift deltaget i 
Kathrinas tilbud) 

• Kronhjorte i brunst 
• Wildfred og naturpatruljen, indsamling af skrald i naturen. 
• Fra jord til bord 

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

 

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

 
Vi har arbejdet med børnene i alderen 3 – 5 år. 

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

a. Til hvert skovløb bliver der bagt boller, hvor børnene deltager. 
    Hvilket ligeledes sker til vores Kronhjorte tur. 
a. Børnene deltager i den daglige pasning af vores dyr. Ligeledes deltager  
    børnene aktivt i den årlige plukning og tilberedelse af vores høns. 
 
 



 

 

 
b. Hvilke oplevelser og 
læring har tiltagene 
medført for børnene? 
 
c. Hvilken læring har 
personalet opnået ved 
arbejdet med tiltagene? 

 
b. Øget interesse for at være med til fx at forme boller. 
b. Deltagelse i forberedelsen giver viden om Kronhjorte turen fx at  
     medbringe en kikkert. 
 
c. Vigtigheden i at inddrage børnene i alle faser af fx at bage boller. Lige  
    fra indkøb, til at samle valnødder fra eget træ, til at knække dem, lave  
   dejen og forme bollerne. 

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

 

 
 

At skabe en bevidsthed hos børnene om naturen og hvilke ressourcer 
naturen bidrager med. 

 

 

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 viden om dansk kultur og traditioner såvel 
som om andre kulturer og traditioner 

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

• Markedsdag 
• Eventyrfest 
• Børnehavens traditioner, herunder jul, fastelavn, stor bededag m.m. 
• Smag på kulturen (en dag i H.C. Andersens liv) 
• Børnehave bio (reprisen) 

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

Markedsdagen er evalueret med K1 og K2 skema, samt 
praksisfortællinger. 
Eventyrfesten er evalueret med SMTTE modellen og praksisfortællinger. 



 

 

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

 
Vi har arbejdet med børnene i alderen 3-5 år 

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. Der er skabt mulighed for at børnene kan høre musikken fra  
     Markedsdagen inde, såvel som ude. 
 
 
 
 
b. Danser til musikken fra Markedsdagen i puderummet og på  
     legepladsen. 
b. Børnene danser ikke kun deres eget nummer, men lærer hinandens via  
     observation og instruktion fra hinanden. 
b. Børnene bruger elementer fra eventyret i dagligdagen, fx der bliver  
     bygget en papirbåd til fri for mobberi bamsen efter Smag på kulturen,  
     en dag i H.C. Andersens liv. 
 
c. At man skaber rum/mulighed for børnenes videreudvikling af  
    aktiviteten. 
c. At børnene kan mere end vi umiddelbart forventer. 

 
Nye mål og tiltag for læreplanstemaet Kulturelle udtryksformer og værdier  

i 2015-2016 
 

 
 

Vi vil forsat arbejde på at give børnene kendskab til forskellige 
kulturelle, kunstneriske og æstetiske udtryksformer som 
eksempelvis: litteratur, musik, film og teater 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bilag 1 

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. 

  



 

 

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.  

 



 

 

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. 


