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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? 

 

 At skabe tydelige læringsmiljøer  og synliggøre muligheder for større og 

mindre fællesskaber for hvert barn i vuggestuen og børnehaven 

At skabe ”Den gode overgang mellem hjem og institution ”Modtagelse 

om morgenen”  

At øge det enkelte barns mulighed for deltagelse og fordybelse i leg og i 

planlagte aktiviteter sammen med andre børn  mindre grupper 

 

Hvilke temaer/emner er 

der arbejdet med inden for 

dette indsatsområde? 

 

Der er arbejdet med den voksenpædagogiske kerneopgave og det 

pædagogiske personales position i forhold til barnet/ børnegruppen 

Der er arbejdet med refleksion og justering af indretning af de fysiske 

rammer  

Der er arbejdet med at synliggøre dokumentation i børnehøjde af ”Det 

fælles tredje” – dokumentation af barnets tilhørsforhold og relationer 

 

 

Hvilke af 

temaerne/emnerne er 

evalueret i forhold til de 

Målet ”Den gode overgang mellem hjem og institution - Modtagelse om 

morgenen” er evalueret på baggrund af registrering på ”modtage-skema”  

med fokus på de voksnes definerede roller, 



 

 

fastsatte mål og hvordan? 

 

forældresamarbejdet/feedback, og om indretning af de fysiske rammer 

understøtte definitionen af den ”Gode modtagelse” og Kerneopgaven 

 

 

Hvilke aldersgrupper har 

der været arbejdet med 

inden for dette 

indsatsområde? 

0- 2 årige  

3- 5 årige 

Der har været arbejdet både med de 0-2 årige og de 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? 

 

f.eks. Barnet er kommet i centrum – Vi hilser på barnet først . Forældre 

kommunikerer med os via 1)Børneruden, 2) kort besked på 

indkrydsningsseddel eller 3) kan skrive at de ønsker en opringning. 

I børnehaven er Morgen-modtagelse flyttet fra anretterkøkken og ind i 

grupperum med bedre mulighed for leg og aktivitet  

Voksenrollen er defineret (morgenmad, ”flyver”, morgen-aktivitet) 

Tydeligere læringsmiljøer som er nemmere at vedligeholde/opretholde 

Fra august- Tilsyn: Vuggstuen har arbejdet videre med strukturen i 

overgangen fra frokost til sovetid og børnene viser tegn på at de ved hvad 

de skal hvornår. Endvidere arbejder de med samling. 

 

At de voksne er tilgængelige og muligheder for at lege er tydelige 

Barnet er aktiv deltager kan selv vælge modtagevoksen eller aktivitet. 

Børnene ved hvor de kan finde mulighed for fordybelse 

At det er vigtigt at roller er definerede og at kommunikere herom. Øget 

tillid til ”Det er ok jeg bliver siddende fordybet, min kollega tager det 

praktiske”. At tydelige rammer og klare voksenroller giver mere ro og 

mindre støj og bedre muligheder for leg/færre konflikter, ro og 

fordybelse. At de voksne nemmere kan afvige og give børnene 

medbestemmelse i fællesskabet når der på forhånd er en plan og 

struktur. 

 

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

 
 

 

 

På baggrund af pædagogisk tilsyn 2014: 

Aktionslæringstema ”Gør vi det der skaber sproglig læring?” 

0-5 år: Fællesskab og trivsel med udgangspunkt i det brede 

sundhedsbegreb i forbindelse med frokostmåltidet/ pædagogik og 

organisering 

Se læreplansområderne: ”Sprog”,  ”Sociale kompetencer” og ”Kulturelle 

udtryksformer og værdier” 

 

 

 



 

 

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? 

 

At danne tillidsfulde og respektfulde relationer voksen-barn og barn-

børnegruppe, at være troværdige og tillidsvækkende i 

forældresamarbejdet   

 

At skabe en god overgang fra vuggestue til børnehave for en dreng i 

samarbejde med forældre og inklusionspædagog 

 

Hvilke temaer/emner er 

der arbejdet med inden for 

dette indsatsområde? 

 

Børnehaven: 

Individperspektiv – en dreng: Øge sociale og sproglige kompetencer som 

indgang til at  skabe gode relationer  

Gruppeperspektiv – drengens primærgruppe:  Håndtering og udvikling af 

konstruktive reaktioner på drengens adfærd 

Vuggestuen: 

Sociale kompetence via viden om tilknytning, omsorg, tillid, læring, 

troværdighed – Pædagogen ”mener hvad hun siger og siger hvad hun 

mener”.  Udarbejde Inklusionsplan i samarbejde med Inklusionspædagog 

og forældre. Struktureret samarbejde mellem vuggestue og børnehave 

om overgang 

Hvilke aldersgrupper har 

der været arbejdet med 

inden for dette 

indsatsområde?  

0- 2 årige 

3- 5 årige 

 

0-2 årige 

3-5 årige 

Hvilke af 

temaerne/emnerne er 

evalueret i forhold til de 

fastsatte mål og hvordan? 

 

I samtaler mellem pædagoger – inklusionspædagog – daglig leder og 

forældre og efterfølgende justering af Inklusionsindsatsplaner. 

Vi har formuleret tegn på læring. F.eks. tager kontakt, taler tydeligt, har 

øjenkontakt/udvikling, som er registreret/observerede og handlet på. 



 

 

 

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? 

 

 

VUG+BH: Øget anvendelse af Inklusionsindsatsplaner som redskab til at 

sikre indsats for både barn og kontekst.  VUG: Dannelse af nye relationer 

til  personalet i børnehaven gøres tydelig med billeder af de voksne som 

hænger der hvor barnet f.eks. spiser frokost og man samtaler om dem.  

BH: Organisering af samling, børn medinddrages og har ansvar på skift. 

Individ: Øget tillid til de nære voksne og jævnaldrende, at den tilegnede 

sproglige kommunikation skaber bedre relationer. Gruppe:     Øget 

tolerance og accept, at bede om hjælp hos en voksen    

At god udvikling hos et barn kan opnås ved samarbejde, tålmodighed, 

disciplin (rutiner) og rette ressourcer (inklusionspædagog, afsætte 

mødetid til refleksion og forældresamarbejde). At et barns adfærd og de 

voksnes håndtering igangsætter/vedligeholder adfærdsmønstre i en 

børnegruppe på godt og på ondt.                           

 

 

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

 

 

 

På baggrund af pædagogisk tilsyn 2014: 

Aktionslæringstema ” Et godt socialt læringsmiljø på legepladsen”  

Et aktionslæringsforløb for 0-5 år om organisering af det pædagogiske 

arbejde på legepladsen og de voksnes positioner både fysisk og i samspil 

med børnene”  

Se Læreplanstemaet ”Sociale Kompetencer” 

 

 

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? 

Medbestemmelse, respekt for den anden,  anerkendelse, samtale.  

Børn planlægger en tur: Informationssøgning, samtaler, apps: ”Book 

Creator” og ”Skriv og læs”  

Den voksnes position – foran, ved siden af, bagved 

iPad´en som redskab der ”bevidner” og understøtter børns læring bl.a 

Den alsidige personlige udvikling ift. mål 

 

Hvilke af 

temaerne/emnerne er 

evalueret i forhold til de 

fastsatte mål og  

hvordan? 

 

Temaerne/ Emnerne er evalueret i samtale og skriftligt ifm. evaluering af 

iPad-projektet.  

Dokumentation er observationer/ interview fra børnemøder og foto/film 

ifm. brug af apps´ene. 

 

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? 

 

 

Aktionslæringen har medført øget fokus på børns medindflydelse og 

deltagelse til samling – morgenbørnemøder og hvordan børnene her kan 

få medindflydelse på egen hverdag  

 

At de voksne tilbyder en meningsfuld ramme for børnene til 

samling/børnemøder – der er et formål med at samles,  lytter og hjælper 

børnene med at omsætte deres ideer til handlinger der kan lade sig gøre 

ifm. hvad vil man gerne lege, hvor vil man gerne hen, med hvem og 

hvornår 

At børnene er aktive, nysgerrige og eksperimenterende ift. at bruge iPad 

og de valgte apps. Glæden ved samarbejdet med børnene om at 

planlægge en tur, at gå bagved og ved siden af i processen 

 

 



 

 

 

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

 

 

På baggrund af pædagogisk tilsyn 2014: 

Aktionslæringstema ” Et godt socialt læringsmiljø på legepladsen”  

Et aktionslæringsforløb for 0-5 år om organisering af det pædagogiske 

arbejde på legepladsen og de voksnes positioner både fysisk og i samspil 

med børnene”  

Læreplansmål:  

• At barnet kan udtrykke egne ønsker og behov og omsætte dem 

i konstruktive handlemuligheder 
 

 

 

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? 

 

 

Vi har arbejdet med alle tre kommunale mål 

Hvilke temaer/emner er 

der arbejdet med inden for 

dette læreplanstema? 

 

Rollespil  i et inkluderende miljø for før-skolegruppen – At lade børnene 

lære hinanden at kende på tværs af teams, at positionere børnene 

anderledes end de selv gør, f.eks. give det stille/tilbagetrukne barn en 

fremtrædende rolle med høj status f.eks. prinsesse. At være modig, at 

være hjælpsom og samarbejde. De voksnes position. Følelser. 

Hvilke af 

temaerne/emnerne er 

evalueret i forhold til de 

fastsatte mål og hvordan? 

Hjælpsomhed og samarbejde i et inkluderende miljø, at lære andre børn 

at kende før skolestart er evalueret i en ”didaktisk reflekterende samtale” 

ud fra fotodokumentation. 

Rollespillets tilrettelæggelse og gennemførsel er evalueret i et 

spørgeskema til gæste-pædagog Hans Jørgen 

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 

At vi fortsætter med at blande før-skolebørnene på tværs af teams i de 

planlagte aktiviteter, så relationer og venskaber kan udbygges. 

Det gode samarbejde på tværs i børnehaven – fordi det giver mening for 

børnene 

 

Spænding, at man kommer i mål med samarbejde, at kunne have det 

sjovt sammen med flere børn end den nære kammerat, at de voksne er til 

rådighed til at guide og hjælpe, holde i hånden når det er spændende. 

At de har lært børnene bedre at kende, andre følelser og udtryk hos nogle 

børn end de umiddelbart troede. At de kunne have været bedre 

forberedt første gang, da de først kunne guide børnene anden gang. Men 

samtidig var de voksne også lærende og fik viden om hvordan de kunne 

støtte børnene i de forskellige roller og spillets gang. 

 

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

 
 Aktionslæringstema ” Et godt socialt læringsmiljø på legepladsen”  

Et aktionslæringsforløb for 0-5 år om organisering af det pædagogiske 

arbejde på legepladsen og de voksnes positioner både fysisk og i samspil 

med børnene”  

Læreplansmål:  

• At barnet kan samarbejde, være omsorgsfuld, hjælpe andre og 

indgå i konfliktløsninger 

 

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 

Hvilke temaer/emner er 

der arbejdet med inden for 

dette læreplanstema? 

Oplæsning af eventyr, historier, rim og remser, 

Indretning af bl.a læsekroge i. Brug af apps´ene ”Book creator” og ”Skriv 

og læs”, barnets egen fortælling med billeder og film. 

Dialogisk læsning – Udvælgelse af bøger. Indretning og organisering for at 

styrke fælles opmærksomhed og mening for børnene ved tydelig struktur.  

Hvilke af 

temaerne/emnerne er 

evalueret i forhold til de 

fastsatte mål og hvordan? 

 

Se evaluering af ”Alsidig personlig udvikling” 

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? 

Organisering i mindre grupper både i forhold til børn der skal have 

fokuseret indsats og i forbindelse med Dialogisk læsning, som flere 

pædagoger er ved at tilegne sig viden om og afprøver. Indkøb af egnede 

bøger traditionelle og moderne. Vuggestuebørn har  stofmalet puder og 

bidraget til indretning af egen læsekrog 

Børnene har i mindre grupper mulighed for dialog med andre børn og 

voksne. Barnets sproglige kompetence understøttes af sansning f.eks. 

læse om at bage og derefter bage sammen – sanse og tale undervejs. 

Personalet får viden om barnets viden, tanker og fantasi, helhed, 

systematik og faglighed. I vuggestuen har inddragelsen af børnene lært 

de voksne at det giver børnene lyst til at bruge læsekrogen og ”passe på 

den” 

 

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

 
 

 

På baggrund af pædagogisk tilsyn 2014: 

Aktionslæringstema ”Gør vi det der skaber sproglig læring?” 

0-5 år: Fællesskab og trivsel med udgangspunkt i det brede 

sundhedsbegreb i forbindelse med frokostmåltidet/ pædagogik og 

organisering 

Se læreplansområderne: ”Sprog” og ”Sociale kompetencer” 

Læreplansmål: 

• At barnet udvikler kommunikative evner og lærer at udtrykke 



 

 

sig, stille spørgsmål, modtage svar og sætte ord på egne følelser 

og behov. 

Vi vil arbejde med ”tur-tagning” og øget anvendelse af fler-

ledssætninger i vores dialog med børnene, arbejde med 

betydningen af vores egen mimik og kropssprog.  

Dialogisk læsning som metode vil vi fortsat udvikle vores brug af og 

kendskab til i både vuggestuen og børnehaven.  

 

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 udvikler glæde ved at bruge kroppen aktivt til 

bevægelse og fysiske aktiviteter  

• At barnet udvikler kropslig styrke og udholdenhed 

Hvilke temaer/emner er 

der arbejdet med inden for 

dette læreplanstema? 

 

Kroppen i en anden kontekst – rappelle med tov på skrænterne i skoven, 

gå på træstammer, øge selvværd/selvtillid – personalets position ift. at at 

understøtte ”at turde” 

Sansemotoriske udfordringer og interesse for naturen – at røre ved jord, 

vand, skovens insekter og lære om dyrene. 

Glæden ved at se hvad man kan i ”Book Creator” 

Hvilke af 

temaerne/emnerne er 

evalueret i forhold til de 

fastsatte mål og hvordan? 

 

Videofilm og fotodokumentation, Didaktisk reflekterende samtaler ifm. 

Aktionslæring 

Hvilke aldersgrupper har 

der været arbejdet med 

inden for dette 

læreplanstema?  

0- 2 årige 

3- 5 årige 

0-2 år 

a. Hvilke konkrete tiltag i 

dagligdagen er blevet 

Konkret tiltag er at begrebet ”tur” med vuggestuebørn er blevet næret 

med erfaring i forhold til hvilke ture der er mulige med vuggestuebørn og 



 

 

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? 

naturen som læringsmiljø for ”Krop og bevægelse” 

 

 

Styrket selvværd: At overvinde sig selv, at turde give sig i kast med svære 

udfordringer. Kropslig læring: Motorik, balance, at øve sig og blive bedre. 

Følelse af frihed og plads til at udfolde sig. At hjælpe et andet barn. At de 

voksen guider. 

At roller og opgaver kan gøres mere tydelige/ forventningsafstemning. At 

det er vigtigt at den voksne ”går foran”, da det giver lyst og mod til at lege 

og prøve selv. At projektet skal gives tid så børnenes gives den 

nødvendige tid til udvikling af nye kompetencer. 

 

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

 
 

 

Aktionslæringstema ” Et godt socialt læringsmiljø på legepladsen”  

Et aktionslæringsforløb for 0-5 år om organisering af det pædagogiske 

arbejde på legepladsen og de voksnes positioner både fysisk og i samspil 

med børnene”  

Læreplansmål: 

• At barnet udvikler glæde ved at bruge kroppen aktivt til 

bevægelse og fysiske aktiviteter  

 

 

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 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     

Hvilke temaer/emner er Aktionslæringsprojekt ”Fra jord til bord - Fra have til mave” 

Kendskab til grøntsager – som del af det daglige frokostmåltid. 



 

 

der arbejdet med inden for 

dette læreplanstema? 

 

Hvor kommer grøntagerne fra – fra frø til plante – hvor mange slags? 

Vækstprocesser inde (peberfrugt) og ude (Squash,  græskar, krydderurter) 

– vande og passe på planterne, jord og lysforhold. På tur og plukke æbler. 

Høst og tilberede mad af de forskellige grøntsager  

Forrådnelsesproces. Sansning – røre og gøre ifm. at så, plante, passe og 

høste. 

Hvilke af 

temaerne/emnerne er 

evalueret i forhold til de 

fastsatte mål og hvordan? 

Der er evalueret ud fra billedokumentation og samtaler med børn. 

Tegn har været  omsorg for planterne (vande dem og passe på dem under 

leg), nysgerrighed og aktiv lytning ifm. frø/planternes forskellige faser,  

aktiv deltagelse i tilberedning af mad med grøntsagerne/frugt og mod til 

at smage. Børnene viser planterne til deres forældre, fortæller hjemme 

om grøntsagerne og madlavningen. 

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? 

At arbejde med årstider, vækstprocesser og mad på denne måde er et 

tema vi vil gentage fra forår til efterår. 

 

 

Børnene har fået indblik i hvor grøntsager kommer fra og hvad de kan 

bruges til. De har fået viden om at en plante kræver god pasning for at 

trives og udvikle sig. At det er sjovt at lave mad sammen med andre. 

Glæden ved at være med til at frembringe noget man kan anvende. 

Det har været meget meningsfuldt for de voksne at arbejde med dette 

tema/emne og disse mål. Et fælles tredje som har engageret både børn 

og voksne i et fælles mål og proces. Gode forældresnakke herom. 

Arbejdet har været afsæt for  både at arbejde med sproglige, sociale, 

naturfaglige, sansemotoriske og finmotoriske kompetencer. 

 

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

 

 

Aktionslæringstema ” Et godt socialt læringsmiljø på legepladsen”  

Et aktionslæringsforløb for 0-5 år om organisering af det pædagogiske 

arbejde på legepladsen og de voksnes positioner både fysisk og i samspil 

med børnene”  

• 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     
Aktionslæringsforløbet fra 2014 fortsætter , men kobles til legepladsen 



 

 

som læringsmiljø, og er i gang med at blive udført med ”krydderidel”. 

Endvidere har vi ideer til samarbejde med produktionskøkkenet og 

begrebet ”Mad-mod” og udvikling af vores ”køkkenhave-faciliteter”. 

Forløbet kan også tænkes sammen med Læreplansområdet ”Kulturelle 

udtryksformer og værdier” i tilknytning til forståelse af Danmark og 

omverdenen, børns rejser, families placering i verden osv. 

 

 

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 tilegner sig og selv udtrykker forskellige kulturelle 

udtryksformer gennem deltagelse i sang, dans, musik, teater og 

andre kreative aktiviteter (fokus på fordybelse, sansemotorik) 

• At barnet udvikler respekt for andre mennesker og deres 

kulturelle udtryk (fokus på kommunikation) 

Hvilke temaer/emner er 

der arbejdet med indenfor 

dette læreplanstema? 

 

Billedkunst – farvelære – eksperimentere med farver – begreber – 

sansemotorik, finmotorik 

Fortolkning - Dokumentation via udsagn fra børnene – deres forståelse af 

omverdenen udtrykkes 

Hvilke af 

temaerne/emnerne er 

evalueret i forhold til de 

fastsatte mål og hvordan? 

 

På baggrund af fotodokumentation og observation af tegn er målene 

evalueret og pædagogikken justeret – som redskab for pædagogen er 

anvendt ”fodboldmodellen” - En didaktisk planlægningsmodel. 

To samtaler mellem pædagog og daglig leder. Samtaler mellem pædagog 

og pædagogmedhjælper for planlægning og justering af samarbejde. 

Hvilke aldersgrupper har 

der været arbejdet med 

inden for dette 

læreplanstema?  

0- 2 årige 

0-2 år 



 

 

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? 

 

”Kunstholdet” er en ugentlig tilbagevendende aktivitet for børn i 

mellemgruppen i vuggestuen. Tiltag har forbindelse til den voksnes læring 

og samarbejdet mellem pædagog og pædagogmedhjælper – se afsnittet 

læring for personalet 

 

 

 

En form for aha-oplevelser i form af udsagn ”Gul!” – ”Sol!” – se på sit eget 

maleri/ en orange lille farveplet ”Lille!” pege på et andet barns større 

orange farveplet ”Stor!”. Den voksne binder udsagnene sammen for 

barnet med en kendt begrebsverden f.eks. ”blå – himmel” og barnet 

tilføjer ”flyvemaskine” 

 

Opdeling af gruppen for øget nærvær og mulighed for dialog undervejs. 

At redskaber og rum skal være forberedt. At pædagogen skal sidde ned 

og deltage frem for at stå/ gå rundt for at give mere ro til proces og 

dialog. 

Samarbejde med pædagogmedhjælperen om hvordan hun kan 

understøtte arbejdet med sin del af børnegruppen f.eks. bolde med 

grundfarver – store og små for at få begreber med. 

 

Nye mål og tiltag for læreplanstemaet Kulturelle udtryksformer og værdier  

i 2015-2016 

 
 

 

Aktionslæringstema ”Gør vi det der skaber sproglig læring?” 

0-5 år: Fællesskab og trivsel med udgangspunkt i det brede 

sundhedsbegreb i forbindelse med frokostmåltidet/ pædagogik og 

organisering 

Læreplansmål: 

• At barnet tilegner sig viden om dansk kultur og traditioner såvel 

som om andre kulturer og traditioner 
(Normer, værdier, rutiner) 

 

 

 

 

 

 



 

 

Matrix for 2015-16 

 

    Aktionslæringsforløb Indsatsområder Pædagogisk 

dagligdag 

Sundhed i børnehøjde Aktionslæringstema ”Gør 

vi det der skaber sproglig 

læring?” 

 

Fællesskab og trivsel 

med udgangspunkt i 

det brede 

sundhedsbegreb 

Se læreplanstemaerne 

”Sprog”,  ”Sociale 

kompetencer” og 

”Kulturelle 

udtryksformer og 

værdier” 

Frokostmåltidet – 

pædagogik og 

organisering 

Inklusion og tværfagligt 

samarbejde 

Aktionslæringstema ” Et 

godt socialt læringsmiljø 

på legepladsen”  

 

Se Læreplanstemaet 

”Sociale 

Kompetencer” 

 

Organisering af det 

pædagogiske 

arbejde på 

legepladsen og de 

voksnes positioner 

både fysisk og i 

samspil med 

børnene  

 
Alsidig 

personlighedsudvikling 

Aktionslæringstema ” Et 

godt socialt læringsmiljø 

på legepladsen”  

  

 

Læreplansmål:  

• At barnet kan 

udtrykke egne 

ønsker og behov 

og omsætte dem 

i konstruktive 

handlemulighed

er 

Organisering af det 

pædagogiske 

arbejde på 

legepladsen og de 

voksnes positioner 

både fysisk og i 

samspil med 

børnene  

Sociale kompetencer Aktionslæringstema ” Et 

godt socialt læringsmiljø 

på legepladsen”  

 

 

Læreplansmål:  

At barnet kan 

samarbejde, være 

omsorgsfuld, hjælpe 

andre og indgå i 

konfliktløsninger 

Organisering af det 

pædagogiske 

arbejde på 

legepladsen og de 

voksnes positioner 

både fysisk og i 

samspil med 

børnene 

Sproglig udvikling Aktionslæringstema ”Gør 

vi det der skaber sproglig 

læring?” 

 

Dialogisk læsning samt 

indsatsområdet 

”Sundhed i 

børnehøjde”. Vi vil 

arbejde med ”tur-

tagning” og øget 

anvendelse af fler-

Frokostmåltidet – 

pædagogik og 

organisering 



 

 

ledssætninger i 

vores dialog med 

børnene, arbejde 

med betydningen af 

vores egen mimik og 

kropssprog.  

Læreplansmål: 

• At barnet 

udvikler 

kommunikative 

evner og lærer at 

udtrykke sig, 

stille spørgsmål, 

modtage svar og 

sætte ord på 

egne følelser og 

behov. 

Krop og bevægelse Aktionslæringstema ” Et 

godt socialt læringsmiljø 

på legepladsen”  

 

Læreplansmål: 

• At barnet udvikler 

glæde ved at 

bruge kroppen 

aktivt til 

bevægelse og 

fysiske aktiviteter 

Organisering af det 

pædagogiske 

arbejde på 

legepladsen og de 

voksnes positioner 

både fysisk og i 

samspil med 

børnene”  

Naturen og 

naturfænomener 

Aktionslæringstema ” Et 

godt socialt læringsmiljø 

på legepladsen”  

Aktionslæringsforløbet 

”Fra have til mave” fra 

2014 fortsætter , men 

kobles til legepladsen som 

læringsmiljø, og er i gang 

med at blive udført med 

”krydderidel”. Endvidere 

har vi ideer til samarbejde 

med produktionskøkkenet 

og begrebet ”Mad-mod” 

og udvikling af vores 

”køkkenhave-faciliteter”. 

Forløbet kan også udvikles 

i tilknytning til 

læreplansområdet 

”Kulturelle udtryksformer 

og værdier” i tilknytning til 

forståelse af Danmark og 

omverdenen, børns rejser, 

Læreplansmål: 

• 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    
 

Organisering af det 

pædagogiske 

arbejde på 

legepladsen og de 

voksnes positioner 

både fysisk og i 

samspil med 

børnene”  

 



 

 

families placering i verden 

osv. 
Kulturelle udtryksformer 

og værdier  

Aktionslæringstema ”Gør 

vi det der skaber sproglig 

læring?” 

 

Læreplansmål: 

• At barnet 

tilegner sig viden 

om dansk kultur 

og traditioner 

såvel som om 

andre kulturer 

og traditioner 
(Normer, værdier, 

rutiner) 

Frokostmåltidet – 

pædagogik og 

organisering 

 

 

 

 

 

 

 


