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I efteråret 2013 udarbejdes den første pædagogiske plan, som udformes på en særlig måde på 

grund af overgangen fra de nuværende virksomheds-, praksis- og handleplaner til den nye 

”Pædagogiske plan”. 

 

I den næste Pædagogiske plan, der forventes udarbejdet med udgangen af 2014, skal områderne 

og de selvejende institutioner første gang beskrive arbejdet med og resultaterne af de 

gennemførte aktionslæringsforløb ud fra den forpligtende didaktiske aktionslæringsmodel i den 

Pædagogiske plan. Den Pædagogiske plan skal udarbejdes og afleveres hvert andet år. 

Resultaterne herfra vil indgå i Børneområdets Kvalitetsrapport. For at forenkle arbejdet yderligere 

arbejdes der med at udarbejde fælles kommunale læreplansmål. 

Områdeinstitutionerne og de selvejende institutioner skal i den Pædagogiske plan 2014 gøre rede 

for, hvordan de har arbejdet med de fælles kommunale pædagogiske indsatsområder og de seks 

læreplanstemaer.   

 

Inden for alle punkter skal der gøres rede for følgende: 

Mål for indsatsområdet /læreplanstemaet1? 

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

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

Hvilke konkrete tiltag i dagligdagen er blevet implementeret som konsekvens af arbejdet med 

temaerne/emnerne? 

Ved at have fokus på disse punkter peger vi frem mod arbejdet med didaktisk kompetence, hvor 

netop fastsættelse af mål, evaluering og implementering vil være helt centrale elementer. 

Det forventes, at udfyldningen af skemaerne er korte og præcise, og at der især forefindes 

uddybning i det sidste punkt, således at der gives en kort og konkret beskrivelse af den 

implementerede praksis. 

Skemaerne er opdelt således, at resultaterne af arbejdet med de kommunale pædagogiske 

indsatsområder og egne læreplansmål beskrives først. Herefter beskrives de kommunale mål for 

de fælles pædagogiske indsatsområder, der er besluttet i Kvalitetsrapporten for 2013 og 2014.  

I skal udfylde skemaerne – der følger på de næste sider - inden udgangen af 2013. 

                                                           
1
 For indsatsområderne udarbejdes egne mål med afsæt i de kommunale mål, som allerede er sat ind i skemaerne. For 

læreplanstemaerne er det de mål, der er formuleret lokalt i områder, børnehuse og selvejende institutioner. 
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Resultater fra arbejdet med fælles faglige indsatsområder fra Kvalitetsrapporten 

2011 - 2012 samt egne læreplansmål. Herudover beskrives mål for fælles 

pædagogiske indsatsområder fra Kvalitetsrapporten 2013 - 2014. 

 

Fælles pædagogiske indsatsområder Kvalitetsrapporten 2011 -2012 og 

læreplanstemaer.  

  

    Sundhed og bevægelse 
 

Kommunale mål  

 At alle bestyrelser har udmøntet mad- og måltidspolitikken i 

et sæt principper for kost i daginstitutionen, og at der hos 
personalet er udviklet en bevidsthed omkring mad og 
måltiders betydning i den pædagogiske praksis i 
institutionerne. 
    

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

 
Vi har arbejdet med måltidet som ramme for overgangsarbejdet mellem 
vuggestue og børnehave, hvor vuggestuebørn og børnehavebørn f.eks. 
spiser sammen. Der er etableret spisegrupper i vuggestuen, hvor der er 
fokus på børnenes selvhjulpen hed i forhold til alder. 
Der har været særligt fokus på at arbejde med, at børnene har været 
gode rollemodeller for hinanden og der er skabt en mesterlærelignende 
ramme ved måltiderne. 
Der er indført en fødselsdagspolitik. Den foreskriver at der ikke serveres 
kage, slik og sodavand, men derimod frugt, brød eller mad. Ved 
arrangementer har forældrene stort set fulgt politikken. Det har ind i 
mellem vist sig, at der har været behov for at informere og forberede 
forældrene inden fødselsdagsarrangementer. 
 
I børnehaven er der arbejdet med implementering af cafefunktion ved 
frokostmåltidet. Måltidet er målsat som følger: 

- Måltiderne er lærerige og børnene oplever fordybelse og ro. 

- Børnegrupperne er i rammestyret aktivitet før, under og efter 

måltidet. 

- Multirum og alfabetrum anvendes til idrætspædagogiske 

aktiviteter i måltidstidsstunderne.  

 

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

Barnets alsidige personlige udvikling og sociale kompetencer. Der har 
været fokus på Jord-til-bord, hvor børnene har deltaget i dyrkning af 
grøntsager. 
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Hvilke af 
temaerne/emnerne er 
evalueret i forhold til de 
fastsatte mål? 
 

Der justeres løbende på spisegruppernes sammensætning ud fra 
børnegruppens aktuelle sammensætning og enkelte børns særlige behov. 
Cafefunktionen er evalueret og der er ændret på den oprindelige ramme, 
således at måltidet afvikles for hele børnegruppen på en gang. Dog er der 
frigivet rum til aktivitet frem for måltider. 
Huset er omfattet af den kommunale madordning med levering af mad 
fra Mælkebøttens produktionskøkken. Børnene oplever således at spise 
samme mad som de andre børn ved måltidet, hvilket skaber grobund for 
samtaler om madens råvarer, børnenes forskellige præferencer for mad, 
varm og kold mad og håndtering af service og bestik. Der arbejdes 
ligeledes med bordskik, dvs. bede om maden, række mad videre, øse op 
og omgangsformer ved måltidet. 

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

Mad og måltidspolitikken er implementeret i forhold til arrangementer, 
fødselsdag i huset og fødselsdage i barnets eget hjem.  
Der er oprettet spisegrupper i både børnehave og vuggestue, hvor der 
løbende er opmærksomhed på den aktuelle børnegruppe.  
Måltidet i børnehaven bliver løbende målbeskrevet, måltidskulturen er 
kontinuerligt aktionsområde og der planlægges i forhold til at skabe 
rammer for udvikling af børnenes selvhjulpenhed, fordybelse og læring. 
Således sættes der løbende mål for pædagogisk tematiserede 
samtaleemner ved måltiderne. 
Huset er omfattet af den kommunale madordning med levering af mad 
fra Mælkebøttens produktionskøkken. Børnene oplever således at spise 
samme mad som de andre børn ved måltidet, hvilket skaber grobund for 
samtaler om madens råvarer, børnenes forskellige præferencer for mad, 
varm og kold mad og håndtering af service og bestik. Der arbejdes 
ligeledes med bordskik, dvs. bede om maden, række mad videre, øse op 
og omgangsformer ved måltidet. 

 

 

 

 

  

    Den pædagogiske faglige kvalitet 
     Natur, kultur og udelivs-projekter. 
 

Kommunale mål  

 At sikre faglige rammer og kompetenceudviklingsforløb, der udvikler 
børnenes kompetencer i forhold til natur, kultur og udeliv. 

 

 At områdeinstitutionerne udarbejder lokale handleplaner for natur, 
kultur og udelivsprojekter. Natur, kultur og udelivsprojekternes 
beskrivelser skal spejles i institutionernes og børnehusenes 
læreplanstemabeskrivelser.   
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Hvilke egne mål har 
institutionen udarbejdet 
med afsæt i de kommunale 
mål? 
 

1. At opleve naturen som et legerum/læringsrum, der danner grundlag 
for en varig interesse, respekt og ansvarlighed over for naturen og 
miljøet. 
2. At blive et helt, nysgerrigt og tolerant menneske der har forståelse for 
at verden er mangfoldig og at sprog, vaner og levevilkår kan være 
forskellige. 

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

Kunst af skovens materialer.   
Lucia og historie bag 
Lanternefest og historie 
Jul og juletraditioner 

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

Kunst af skovens materialer. 

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

At arbejde bevist med alders opdelte grupper. 
Få øje på og bevidste om, hvordan man kan bruge skovens materialer. 
Naturen er kommet ind i Karethen. 

 

 

  
Alsidig personlig udvikling 
 

Mål  
- At barnet får mulighed for at mærke sig selv f.eks. fysisk: 

tørst, træthed, sult, tisse, kulde, varme, sved; psykisk: 
glæde, ked af det, begejstring, vrede 

- at barnet kan mærke egne personlige grænser: sige til og 
fra, sige sin mening, sætte ord på følelser 

- at barnet skal lære at være en god vinder og en god taber 
- at barnet skal støttes i at tage initiativ/træffe valg og stå 

ved dem 
- at barnet oplever, at være en unik personlighed 
- at barnet udvikler viden om egen styrke og begrænsning 
- at barnet kan bearbejde erfaringer og udvikle empati 
- at barnet får mulighed for at udvikle sig i eget tempo  
- at barnet får mulighed for at erfare, at frustrationer kan 

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

Snevejrslege, kælketure, skovture (samle grene ind som blev malet om til 
tryllestave), tegnet og limet papegøjer, blomster til væggen inde på ens 
egen gruppe, hajer og fisk til at hænge i loftet, sol og skyer, hjerter og 
stjerne på væggen, masker og tegnet sin familie, sit hus og værelse.  
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Malede postkort og ”brug fri fantasi” malerier. Navneleg med bold. 
Stopdans med farver og bogstaver. Bogstavstafet. Puslespilsstafet. Ture i 
nærmiljøet. Bladelege. Puste til bordtennis bolde til hinanden i rundkreds 
eller to og to (stort og lille barn), Både udendørs og indendørs vandlege. 
Struktureret idræts pædagogiske aktiviteter med fokus på barnets alsidig 
personlig udvikling.  

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

Alle temaer er løbende evalueret og der er blevet taget højde for om 
temaerne har opfyldt det som der var sat som mål. Temaerne er 
efterfølgende blevet reguleret alt efter hvilken læring der var for 
børnene. Evalueringen er altid noteret og det gælder især ændringerne. 
Notaterne bruges til en anden gang temaerne skal gennemføres. 

 Vi har forholdt os reflekterende og kritisk til alle temaerne og har 
efterfølgende nået frem til en erkendelse af at nogen af temaerne skal 
der ændres på. Temaerne har medvirket til undring, nysgerrighed på sin 
egen og andres praksis. Effekten af de forskellige temaer er blevet målt 
ved at se på det enkelte barns udvikling og trivsel. Opmærksomheden har 
ligget på at se på hvert enkelt barn, om det igennem det øget fokus på 
dette læreplanstema, hvilken udvikling og trivsel for den enkelte og den 
samlede børnegruppe.  

 

 

  
Sociale kompetencer 
 

Mål  
At forbedre de store drenges (kommende skole børn) sociale 
kompetencer 
At alle de store drenge var den del af fællesskabet  
At følge børnenes spor( de legede meget med ridder legetøj) 
 

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

Riddertema – vi fremstillede sværd og kapper. 
Vi lavede ridderturnering  

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

Riddertemaet. Projektet er dokumenteret og evalueret i smitte modellen. 

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

Drengene føler stor fællesskabsfølelse for projektet og der bliver snakket 
meget om det. 
Vi referer til projektet når vi taler med børnene om konflikter, hvordan 
man taler til hinanden og hvordan man slås for sjov. Vi har ridderregler. 
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Sproglig udvikling 
 

Mål  
 
- At børnene oplever glæde ved at bruge og lege med sproget 
- At børnene møder sproglige udfordringer på mange forskellige 

måder, 
- At børnene bruger sproget til at løse konflikter 
- At børnene bruger sproget til at udtrykke egne behov og ønsker 
- At børnene bruger sproget til at fortælle om egne oplevelser og 

fortælle historier/digte historier 
- At børnene bliver givet mulighed for at udvikle og nuancere eget 

sprog, ordforråd og sprogforståelse 
 

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

- Dialog om hverdagsting i deres dagligdag 
- Rim og remser/rimespil 
- Fagter og sanglege, almindelige sange 
- Højtlæsning/billedlotteri og andre spil 
- Alfabetet og at tælle 
- Begreber samt farver 
- Hjælp til at udtrykke følelser/i situationen når det sker samt via 

billeder 
- Hjælp til at sætte ord på handlinger samt løsning af konflikter 
- Personalet beskriver hvad de gør mens de gør det 
- At give plads/mulighed for legen 
- Afholdelse af samlinger 

 

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

- Alfabetet – her fortæller vores iagttagelser at børnene i alle aldre 
har stor interesse i bogstaverne samt tallene 

- Rim og remser – her fortæller vores iagttagelser at børnene 
udviser stor glæde ved at lege med sproget 

- Vores iagttagelser fortæller os at børnene i stor grad forsøger at 
bruge sproget som værktøj til at løse konflikter 

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

- Alfabetet og tallene er nu også implementeret i vuggestuen  
Rim og remser er ligeledes blevet implementeret i vuggestuen 

 

 

  
Krop og bevægelse 
 

Mål Se under sundhed og bevægelse  
 

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

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

 

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

 

 

 

 
 

 
Naturen og naturfænomener 
 

Mål  
 
- At børnene introduceres til årstidernes skifter 
- At børnene oplever naturen med krop og sanser på alle årstider  
- At børnene skal have respekt for naturen og lære at passe på den 
- At børnene bliver introduceret til forskellige materialer fra 

naturen 
- At børnene får kendskab til de forskellige årstider og bliver istand 

til at kende forskel på dem 
- At børnene får kendskab til de forskellige naturfænomener 
 
 

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

- Børnene bliver præsenteret for de forskellige årstider på vores 
ture (leg, i bladene, smage på skovsyre ,kælke i snevejr, hoppe i 
vandpytter mm. 

- Børnene løber, ruller, klatrer, kravler, ser, smage, lugter, føler, 
lytter  

- Børnene bygger huler 
- Vi går på opdagelse og finder dyr og insekter – også på vores 

legeplads, Vi bruger forstørrelsesglas og opslagsbøger for at finde 
ud af hvad vi har fundet, 

- Børnene lærer at færdes i naturen på vores ture, at tage hensyn 
til og vise respekt overfor dyr, træer, blomster og svampe og at 
rydde op efter os 

- Børnene bliver introduceret til hvordan buske og planter og dyr 
tiltrækker hinanden ved vores valg af beplantningen på 
legepladsen/sommerfuglebuske, lavendler, roser, krydderurter 

- Vi er ude hver dag, enten på vores legeplads eller i naturen 
omkring os 
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Hvilke af 
temaerne/emnerne er 
evalueret i forhold til de 
fastsatte mål og eventuelle 
succeskriterier? 

- Vores iagttagelser/observationer fortæller os at børnene viser 
respekt overfor naturen, 

- Ligeledes har vi observeret at børnene har indblik og viden om 
naturen 

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

Børnene skaber selv en stor del af udsmykningen i Elverhøj ved hjælp af 
materialer som de har fundet i naturen. Herved har vi kombineret den 
kreative dimension og naturen. På denne måde gives børnene også 
konkrete billeder på årstidernes skiften. 

 

 

  
Kulturelle udtryksformer og værdier 
 

Mål - Give børnene kendskab til og læring omkring de forskellige 
temaer 

- Viden og læring om forskellige kulturer 
- At være en god ven og kammerat trods forskellighederne 
- Understøtte børnenes fantasi  

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

 Tema om verdenslande: Island, Gambia 

 Sunget sange på andre verdenssprog 

 Eventyrforløb  

 Julens traditioner  

 Lucia optog  

 Fejring af advent 

 Tema om skoven  

 Robin Hood tur   

 Musik  

 Påsken (tegne og klippe påskeæg og kyllinger) 

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

Alle temaer er løbende evalueret og der er blevet taget højde for om 
temaerne har opfyldt det som der var sat som mål. Temaerne er 
efterfølgende blevet reguleret alt efter hvilken læring der var for 
børnene. Evalueringen er altid noteret og det gælder især ændringerne. 
Notaterne bruges til en anden gang temaerne skal gennemføres. 

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

Vi har forholdt os reflekterende og kritisk til alle temaerne og har 
efterfølgende nået frem til en erkendelse af at nogen af temaerne skal 
der ændres på. Temaerne har medvirket til undring, nysgerrighed på sin 
egen og andres praksis. Effekten af de forskellige temaer er blevet målt 
ved at se på det enkelte barns udvikling og trivsel. Opmærksomheden har 
ligget på at se på hvert enkelt barn, om det igennem det øget fokus på 
dette læreplanstema, hvilken udvikling og trivsel for den enkelte og den 
samlede børnegruppe. 
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Fælles pædagogiske indsatsområder Kvalitetsrapporten 2013 -2014 
Felterne udfyldes i forhold til, hvor langt I er nået i arbejdet med omsætningen af målene. 

  
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? 
 

Se under sundhed og bevægelse og inklusionsprojekt  

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

 

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

 

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

 

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

Kommunale mål  

 Sætte fokus på trivsel, netværk og inklusion  

 Styrke børn og unges handlekompetence til at håndtere livets 
udfordringer. 

 Sikre, at børnene har adgang til koldt og friskt postevand. 

 Skabe gode rammer for samvær i forbindelse med mad og 
måltider og sikre, at mad og måltider indgår som en del af de 

daglige aktiviteter. 

 

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

 
Se under inklusionsprojektet 

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

 

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

 

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

 

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

 

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? 
 

 Ledelsen i børnehusene er ansvarlige for, at organisere 
forskellige fora hvor medarbejderne kan få adgang til ny viden. 
  

 Ny viden skal være højt prioteret og lettilgængelig. 
 

 Der skal for medarbejderne skabes sammenhæng mellem ny 
viden og læring i praksis  
 

 Der skal skabes en transfer kultur hvor ny viden og praksis skal 
være tæt forbundne og omvendt. 
 

 Der skal etableres supervisor /sparring / kollektiv supervision for 
alt det pædagogiske personale, gerne i samarbejde med 
specialpædagogerne. 

 

 Ledelsen i børnehusene har ansvar for at etablere en ramme i 
det enkelte børnehus, der sikre at medarbejderne hurtigt kan få 
drøftet deres bekymring de kan have omkring en gruppe af børn 
eller et enkelt barn  

 
 

 Områdelederen skal  /vejlede de daglige leder og sikre at de har 
kendskab til metoder. De daglige leder skal kunne håndtere 
komplekse og svære områder, hvor de i de situationer skal 
kunne tage ansvar. 

 
 

 Område lederen har ansvar for at de daglige ledere i 
ledelsesteamet kan få sparring på deres ledelses dilemmaer og 
deres ledelse adfærd. 
 

 

 Områdelederen har ansvar for at de daglige leder har viden om 
forandringsledelse - Den nyeste viden om inklusions pædagogik 
- kommunikations tekniker - svære forældre samtaler  

 

 Områdelederen skal sikre at de daglige leder er arrangeret og 
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dedikeret til inklusionsopgaven  
 

 Forældrekommunikationen skal være åben og fleksibel og professionel 

 

 Alle huse i område Ny Holte skal minimum have afprøvet 

inklusionspillet min. 4 gange i deres personalegrupper. Desuden skal 

spillet være afprøvet min 1 gang i en forældre medarbejder kontekst. 

Denne afprøvning gælder for 2013.  

 

 Der skal etableres venskabsgruppe mellem en børnegruppe fra 

Rudegårds Alle og en børnegruppe fra et af de øvrige huse i området.  

 

 

 
 

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

 Alle huse udarbejder en lokal projektbeskrivelse, der skal beskrive 
mål, handlingsplan, tidsplan og evaluering, for arbejdet med 
inklusionsspillet 
 

 Der arbejdes/eksperimenteres med forskellige metoder for 
ledelsesteamet, bla. Kultur rejser blandt de daglige leder 
 

 Der udarbejdes lokal projektplan for venskabsgruppe etableringen 

 
 

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

De lokale projekter gennemføres 2014 

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

 

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

 

 

Sidst revideret 18 september 2013. 
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