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Den Pædagogiske plan 2014 er en overgangsplan.  

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? 
 

Mad og måltidspolitik:  
At tage medansvar for, at alle børn er sunde, det vil sige, at de har det 
godt både fysisk, psykisk og socialt. 
Måltidet skal indeholde:  

 Socialt fællesskab 

 Læring af gode vaner/bordskik/spisekultur 

 Sund og varieret kost (helst økologisk) 

 Lære at mærke og dække behov som sult og tørst 

 Selvhjulpenhed  
 

Bevægelse:  

 At børnenes naturlige bevægelsesglæde udfordres 

 At børnenes fysik styrkes, således at de bliver mere udholdende 

 At børnene i dagligdags aktiviteter udvikler deres grov- og finmotorik 
 

Mål for læringsmiljøer i alle børnehusene 

 At indrette inde og ude arealet i husene på en sådan måde, at 
børnene har mulighed for at udfolde sig fysisk på mange måder.  

 At vi bruger nærmiljøet, som læringsrum eks. skov, strand, 
idrætshaller og andre legepladser osv. 

 At vi benytter kommunens forskellige tilbud som læringsrum. F.eks. 
svømmehal, bibliotek, naturskole osv. 

 
Idrætsbørnehaver – Kejlstruplund og Skovmærket  

 Certificering til idrætsbørnehaver 

 At få idrætten implementeret i børnehaven og få videndelt med 
Ruderens øvrige huse 

 Undersøge hvordan idrætten kan bruges i forhold til inklusion.  
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Hvilke temaer/emner er 
der arbejdet med inden for 
dette indsatsområde? 
 

Ruderen har fælles klatreprojekt med samme instruktør. Hvert hus har 2-
4 årlige dage, hvor børnene i deres nærskov klatrer med sikkerhedsudstyr 
højt op i træer. 
   
Husene arbejder med forskellige temaer som  

- ”Konditionstræning” 
- Olympiske Sommerlege 
- Svømmeprojekt 
- Rytmikforløb 
- Kartoffelprojekt og andre grøntsager 
- Høstuger med mad og håndværk 

 

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

Der er særskilt evaluering i kommunalt regi på Høstugerne og i husene på 
for eksempel ”Konditionstræning”. De øvrige er evalueret på 
personalemøder med referater. 

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

Uddannelsesforløb og certificering til idrætsbørnehave har gjort, at idræt 
og bevægelse er blevet implementeret som en naturlig del af vores 
hverdag.  
Pædagogisk idræt er også en metode til at arbejde inkluderende.  
 
Vi har lært at tilpasse aktiviteter til den enkelte og til gruppen i forhold til, 
hvor fokus ligger. Vi har lært at skrue op og ned på både regler, form og 
indhold så alle kan være med og alle bliver udfordret. På den måde kan vi 
analysere praksis, og vi reflekterer dermed løbende på vores erfaringer. 
 

 

 

  

    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.   

 

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

Mål:  

 At holde fast i Ruderens traditioner omkring oplevelser som ydere og 
nydere af kulturelle udtryksformer, omkring naturbevidsthed hos 
personale og børn og det mangfoldige udeliv hen over året  

 At hvert hus vælger et projekt i overensstemmelse med husets 
praksis indenfor disse områder jfr. Læreplanstemaerne og afstemt i 
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forhold til øvrige indsatsområder.  

 At gennemførelsen af disse projekter skærper børn og personalets 
viden og erfaring indenfor et eller flere af ovennævnte områder  
 

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

Ruderen har en årlig temadag med stjerneløb i Rude Skov for alle husene, 
arrangeret og planlagt af Ruderens personale og Naturskolen. Her er der 
fokus på bevægelse, idræt, natur og fællesskab. 
 
Husene har arbejdet med hver deres projekter, og har delt projekternes 
erfaringer og indsigter på Ruderworkshops og i lederteamet. 
Deltagelse i Naturskolens forskellige tilbud. 
Lokalhistoriske projekter 
Kunstprojekt med museum 
Kulturgalaxen 
 

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

Temaerne er evalueret på personalemøderne i husene  
Arbejdet med temaerne er blevet til viden, der deles mellem husene på 
fælles personalemøder og ved besøg i hinandens huse. 
Naturskolens tilbud bruges forskelligt i husene, da transporten med 
offentlig transport for en del af vores huse er alt for lang. 
Kulturgalaxens tilbud er evalueret 
 

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

Kunstprojektet har betydet større opmærksomhed fra personalets side 
om kvalitet og udvikling i tegne- og maleaktiviteter med børnene. 
Naturskolens aktiviteter bruges i stigende grad i takt med at husene får 
konkrete erfaringer med udbyttet fra deltagelse 
De lokalhistoriske projekter giver anledning til større opmærksomhed på 
lokalområdets geografi og forskellige funktioner og historie året rundt. 
Kulturgalaxens tilbud er af lødig og børnevenlig kvalitet og indgår fortsat i 
vores tilbud 

 

 

  
Alsidig personlig udvikling 
 

Mål  

 At børnene oplever sig som værdifulde, ligeværdige og anerkendte 

 At styrke børnenes selvværdsfølelse 

 At give plads til, at børnene udfolder sig som stærke og alsidige 
personer, der selv kan tage initiativ, samtidig med at de begyndende 
afpasser egne behov og ønsker til andres 

 At børnene er deltagere i og medskabere af det fællesskab, som 
børnehaven udgør.  

 

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

Husene har bl.a. arbejdet med  
Venskaber 
Omgangstonen 
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Legekompetencer 
Barnets viden, selvværd og mestring 
Fællesskabets genererede empati og rummelighed f.eks i form af 

- Jeg kan/stjerneskemaer 
- Fri for mobberi 
- Anerkendende relationer (Berit Bae) 

 

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

Læreplanstemaet er evalueret i handleplaner og referater fra 
personalemøder.  
 

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

I Ruderen prioriterer vi at dele os i mindre grupper og dermed tilgodese 
de enkelte børn.  
Vi har et konstant fokus på et anerkendende og inkluderende sprog på 
børne- og voksenniveau 
 

 

 

  
Sociale kompetencer 
 

Mål  At børnene inddrages og opmuntres til at være aktive deltagere i 
børnehavens fællesskab og at de føler at de hører til  

 At børnene har tillid og tryghed i forhold til andre børn og voksne, 
som forudsætning for at de selvstændigt danner venskaber med 
andre børn.  

 At børnenes empati udvikles i børnehavens fællesskab således at 
børnene tør, vil og kan løse uoverensstemmelser.  

 

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

Lege 
Omgangstone 
Venskaber 
Anerkendende og inkluderende sprog 
 

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

Emnerne er evalueret på personalemøder.  

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

Personalegruppen er konstant opmærksomme på børnenes sociale 
relationer – og hvilke fællesskaber vi kan skabe rammer for i forskellige 
situationer, f.eks. organiserede lege. 
Forudsigelighed og struktur som forudsætning for nogle børns tryghed og 
trivsel og dermed evne til at indgå i sociale relationer.  
Daglig rundkreds 
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De voksne fordeler sig blandt børnene. 
De voksne sætter lege i gang for de børn, der har behov 
De voksne er garanter for børnenes læring i konkrete lege – lærer 
børnene, hvordan en leg bygges op og holdes vedlige 

 

 

 

  
Sproglig udvikling 
 

Mål  At give børnene mulighed for at udvikle og nuancere egne sprog 
(kropssprog, talesprog, billedsprog) i dagligdags aktiviteter.  

 At give børnene mulighed for at opleve styrken ved at kunne give 
udtryk for egne behov og følelser.  
 

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

Ruderens sprogvejledere er inspiratorer for husene. Her arbejdes med 
forskellige temaer, hvor sproget er udgangspunktet, men hvor de andre 
læreplanstemaer også er i spil. F.eks. 
Eventyr 
Daglig samling i aldersgruppe med fokus på samtale og dialogisk læsning 
Sprog i dagligdagens rutiner 
Sprog som andet og mere end udtale – som middel til kontakt, 
anerkendelse, rummelighed, social forståelse mm 
Kreativ udfoldelse og fordybelse 
 

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

Temaerne er planlagt og evalueret på personalemøder. 
 

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

Vi er alle opmærksomme på børnenes sprogudvikling. 
Personalet er blevet bedre til at sætte ord på de ting der foretages i det 
daglige. De er blevet bedre til at forklare forældrene om vigtigheden af 
den daglige snak, højtlæsningen og spil med deres børn. 
Udlån af materiale til familier.  
Opmuntring til kreative udfoldelser – og de voksne skriver måske barnets 
historie ned på tegningen 
 

 

 

  
Krop og bevægelse 
 

Mål  At børnenes naturlige bevægelsesglæde udfordres  

 At børnenes fysik styrkes, således at de bliver mere udholdende  
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 At børnene i dagligdags aktiviteter udvikler deres grov- og 
finmotorik 

 

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

Ruderen har et årligt fælles Stjerneløb for alle huse, hvor der er bl.a. er 
fokus på udfordrende bevægelse, ligesom Ruderen har klatrekurser med 
børnene flere gange årligt. 
 
Husene arbejder derudover med forskellige temaer. 

 Idræt og OL 

 Rytmik 

 Legeplads  

 Skovuger  

 Svømmehal med svømmelærer 
 

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

Stjerneløb og klatrekurser evalueres efter endt forløb i Ruderteamet og 
findes i referaterne. De øvrige temaer evalueres på personalemøder. 

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

Vi henter inspiration på tværs i Ruderen til nye bevægelseslege.  
Vi har fået større fokus på, at vores legepladser er et pædagogisk 
læringsmiljø.  
Legepladsernes udformning/funktioner justeres løbende i takt med de 
nye indsigter og økonomi 
De voksne sætter også lege i gang udenfor 

  

 

 

 
 
 

 
Naturen og naturfænomener 

Mål  At børnene udvikler respekt og forståelse for naturen  

 At børnene oplever naturen som kilde til og rum for leg, 
udforskning og viden.  

 At børnenes naturligt sanselige tilgang til naturen udfordres  
 

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

Ud over Ruderens stjerneløb og klatrekurser arbejder vi med forskellige 
temaer: 

 Kunstprojekter af og med naturens materialer 

 Vand – fisk 

 Bål på alle tider af året 

 Årstidstemaer i rundkredsen 
 

Hvilke af 
temaerne/emnerne er 
evalueret i forhold til de 

Projekterne er evalueret på personalemøder.  
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fastsatte mål og eventuelle 
succeskriterier? 

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

 Større anvendelse af naturens materialer i flere sammenhænge 

 Personalet tematiserer i højere grad årstiderne i hverdagen 

 Ture i naturen i al slags vejr 

 Kælketure når det kan lade sig gøre 

 

 

  
Kulturelle udtryksformer og værdier 
 

Mål  At børnene tilbydes deltagelse i traditioner, får viden om kultur og 
kulturhistorie, og at børnehavens aktiviteter er kulturbærende.  

 At børnene har adgang til materialer og redskaber som understøtter 
deres kreativitet og håndelag, deres nysgerrighed og 
videbegærlighed.  
 

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

Alle huse holder årets højtids- og årstidstraditioner i hævd. I den 
forbindelse møder børnene bl.a. en kulturinstitution som kirken. Og der 
er knyttet en omfattende kreativ produktion til disse traditioner. Ligesom 
der er tilknyttet mange fortællinger. 
 

 Forskellige temaer med museums- og biblioteksbesøg 

 Forskellige teaterprojekter i husene – samt biograf- og teaterbesøg. 

 Billedprojekter 

 Skraldeprojekt (sortering/for børn, håndgribelig forurening) 

 Musikforløb med historier, instrumenter, dans og sang 

 Børnenes julegaver 
 

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

Projekterne er evalueret i husene 

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

Den samlede personalegruppe har fået en større værktøjskasse på f.eks. 
musik-, billedkunst- og fortælleområdet. Ruderens huse deltager både i 
Kulturgalaxens tilbud, som i teatertilbud ude i byen. 
Fokus på drenge og pigers forskellige interesse for at tegne og ’skrive’ i 3-
4 års alderen. 
Musikglæde – både som nyder og yder, med tilhørende bevægelse, i 
dagligdags lege og i mere strukturerede rytmikforløb 
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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? 
 

Mål for læringsmiljøer i Ruderens børnehuse 

 Vi arbejder med, hvordan den pædagogiske idræt/bevægelse kan 
udvikles også i forhold til inklusion. Således at vi bl.a. gennem leg og 
pædagogisk idræt/bevægelse også kan nå vores børn med særlige 
behov. 

 Vi vil lade os inspirere af de 4 fokus punkter fra Idrætscertificeringen i 
arbejdet med det generelle børnearbejde. 

 De 4 fokuspunkter: Fysisk, social, kognitiv og psykisk trivsel er 
parametre til brug for arbejdet med det brede sundhedsbegreb 

 At indrette inde og ude arealer i husene på en sådan måde, at 
børnene har mulighed for at udfolde sig fysisk og kan finde rum til 
såvel stille fordybelse som vildskab.  

 At vi bruger nærmiljøet som læringsrum eks. skov, strand, andre 
legepladser, skoler, idrætscenteret, svømmehal, bibliotek, naturskole 
osv. 
 

Alle huse har relationsarbejde og børnevenskaber i fokus, og sundhed og 
bevægelse som tema er underordnet det aktuelle relationsarbejde 

 
 

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

Alle huse har arbejdet med ovenstående mål. Det er i alle huse et dagligt 
fokuspunkt, at arbejde med det brede sundhedsbegreb ift. trivsel, leg, 
bevægelse og glæde. 

Hvilke aldersgrupper har 
der været arbejdet med 
inden for dette 

I Ellesletten har der været arbejdet med de 0-6årige, hvor der i de øvrige 
børnehuse udelukkende har været arbejdet med de 3-6årige, da disse er 
’rene’ børnehaver. 
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indsatsområde?  
0- 2 årige eller 3- 5 årige 
 

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

Alle temaer er evalueret i alle huse, med et særligt fokus på hvorledes 
temaerne føjer sig til det overordnede relationsarbejde og den generelle 
børnetrivsel 

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

Didaktik i form af de 4 fokuspunkter og den pædagogiske bagdør som en 
refleksion-i-handling, så vi til enhver tid tilpasser den aktuelle aktivitet og 
den konkrete planlægning og udførelse af det pædagogiske arbejde til 
den aktuelle børnegruppe.  
En øget opmærksomhed på, at de voksne bakker op om aktiviteten, giver 
ro til fordybelse og at den pædagogiske planlægning tager højde herfor. 
Et eks. De 2 pædagoger, der står for rytmik skal ikke også skifte ble 
undervejs i aktiviteten, fordi de voksne har fordelt ansvar og roller 
mellem sig på forhånd. Således sikres fordybelse både for voksne og for 
børnefællesskabet. 

 

 

  

    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? 
 

Mad og måltidspolitik:  
At sørger for at alle børn er sunde, det vil sige, at de har det godt både 
fysisk, psykisk og socialt. 
Måltidet skal indeholde:  

 Socialt fællesskab 

 Læring af gode vaner/bordskik/spisekultur 

 Sund og varieret kost (helst økologisk) 

 Lære at mærke og dække behov som sult og tørst 

 Selvhjulpenhed  
 

Bevægelse:  

 At børnenes naturlige bevægelsesglæde udfordres 

 At børnenes fysik styrkes, således at de bliver mere udholdende 

 At børnene i dagligdags aktiviteter udvikler deres grov- og finmotorik 
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Mål for læringsmiljøer i alle børnehusene 

 At indrette inde og ude arealet i husene på en sådan måde, at 
børnene har mulighed for at udfolde sig fysisk på mange måder.  

 At vi bruger nærmiljøet, som læringsrum eks. skov, strand, 
idrætshaller og andre legepladser osv. 

 At vi benytter kommunens forskellige tilbud som læringsrum. F.eks. 
svømmehal, bibliotek, naturskole osv. 

 
Idrætsbørnehaver – Kejlstruplund og Skovmærket  

 Certificering til idrætsbørnehaver 

 At få idrætten implementeret i børnehaven og få videndelt med 
Ruderens øvrige huse 

 Undersøge hvordan idrætten kan bruges i forhold til inklusion.  
 

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

Ruderen har fælles klatreprojekt med samme instruktør. Hvert hus har 2-
4 årlige dage, hvor børnene i deres nærskov klatrer med sikkerhedsudstyr 
højt op i træer. 
   
Husene arbejder med forskellige temaer som  

- ”Konditionstræning” 
- Olympiske Sommerlege 
- Svømmeprojekt 
- Rytmikforløb 
- Kartoffelprojekt og andre grøntsager 
- Høstuger med mad og håndværk 

 

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

De 0-2årige i Ellesletten får leveret mad udefra, men har de samme mål 
for mad og måltidspolitik, som de 3-6årige i Ruderens huse 

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

Den konkrete tilrettelæggelse og udførelse af f.eks. frokostmåltidet med 
en konkret børnegruppe evalueres jævnligt i alle huse og evt ny praksis 
afprøves med behørig hensyntagen til de overordnede mål. 

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

Didaktik i form af de 4 fokuspunkter og den pædagogiske bagdør som en 
refleksion-i-handling, så vi til enhver tid tilpasser den aktuelle aktivitet og 
den konkrete planlægning og udførelse af det pædagogiske arbejde til 
den aktuelle børnegruppe.  
F.eks. er faste pladser mere relevant for nogle børn end andre, og det 
forsøges der så vidt muligt at tages hensyn til, lige som struktur og behov 
herfor er variabel. 
Personalet reflekterer over hvorledes struktur og praksis passer til den 
aktuelle børnegruppe og tilretter struktur og praksis, så den i videst 
muligt omfang tilpasses børnene. 
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Uddannelsesforløb og certificering til idrætsbørnehave har gjort, at idræt 
og bevægelse er blevet implementeret som en naturlig del af vores 
hverdag.  
Pædagogisk idræt er også en metode til at arbejde inkluderende.  
 
Vi har lært at tilpasse aktiviteter til den enkelte og til gruppen i forhold til, 
hvor fokus ligger. Vi har lært at skrue op og ned på både regler, form og 
indhold så alle kan være med og alle bliver udfordret. På den måde kan vi 
analysere praksis, og vi reflekterer dermed løbende på vores erfaringer. 
F.eks. er faste pladser mere relevant for nogle børn end andre, og det 
forsøges der så vidt muligt at tages hensyn til, lige som struktur og behov 
herfor er variabel. 
Personalet reflekterer over hvorledes struktur og praksis passer til den 
aktuelle børnegruppe og tilretter struktur og praksis, så den i videst 
muligt omfang tilpasses børnene. 

 

 

  

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? 
 

Ruderens læringssyn: 
Barnet skal ses og mødes der, hvor det er og dets vanskelighed opfattes 
som en færdighed, der endnu ikke er lært.  
 
Inklusion:  
Vi arbejder med 2 forskellige metoder til generel trivsel og inklusion: den 
ene metode er den pædagogiske idræt/bevægelse, den anden metode er 
baseret på Ben Furman og Michael Whites arbejde, som vi har arbejdet 
med over nogle år i Ruderen. Det er et tidligere fælles 
kompetenceudviklingsforløb for Ruderens pædagogiske personale. 
 
Tværfagligt samarbejde: 
Vi deltager i småbørnsteam, i konkret samarbejde med 
inklusionspædagoger, talepædagoger, ergoterapeuter og psykologer i de 
børnesager, hvor det er nødvendigt. 
I forbindelse med overgange har vi samarbejde med dagplejere, lærere 
og SFO pædagoger 
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Hvilke temaer/emner er 
der arbejdet med inden for 
dette indsatsområde? 
 

Inklusion:  
Vi arbejder med 2 forskellige metoder til generel trivsel og inklusion: den 
ene metode er den pædagogiske idræt/bevægelse, den anden metode er 
baseret på Ben Furman og Michael Whites arbejde, som vi har arbejdet 
med over nogle år i Ruderen.  
Det er et tidligere fælles kompetenceudviklingsforløb for Ruderens 
pædagogiske personale.  Husene arbejder dog på forskellig vis med Ben 
Furmans model. 
Differentiering i læringsmiljøer – den pædagogiske bagdør 
Pædagogen som leder af inklusionsarbejdet. 
Fælles begrebsafklaring – integration/inklusion 
 
Tværfagligt samarbejde: 
Vi deltager i småbørnsteam, i konkret samarbejde med 
inklusionspædagoger, talepædagoger, ergoterapeuter og psykologer i de 
børnesager, hvor det er nødvendigt. 
I forbindelse med overgange har vi samarbejde med dagplejere, lærere 
og SFOpædagoger. 
 
Forældrearrangement: 
Ruderen har et forældrearrangement med Jørn Nielsen i februar 2014, 
om inklusion, i samarbejde med Dagplejen i Rudersdal. Som en markering 
af, at vi ønsker at inddrage forældrene i den aktuelle inklusionsstrategi, 
og som en direkte følge af at forældregruppen er medansvarlig for 
inklusion. 
 

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

I Ellesletten har der været arbejdet med de 0-6årige, hvor der i de øvrige 
børnehuse udelukkende har været arbejdet med de 3-6årige, da disse er 
’rene’ børnehaver. 

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

Indretning af læringsmiljøer.  
På møderne opsamles pædagogiske refleksioner fra praksis og der 
handles på disse. 
Eks: 
Pædagogerne har iagttaget at et rum bruges uhensigtsmæssigt. 
Børnegruppen har forandret sig fordi der er kommet en del nye 3 årige i 
gruppen. 
Pædagogerne omorganiserer derfor placeringen af legetøjet og 
indretningen af rummet, så rummet igen kan fungere som læringsrum for 
den aktuelle børnegruppe. 
De svære puslespil lægges op så de kun kan nås af de store mv. 
 
Inklusionsindsatsplaner arbejdes der jævnligt med i aktuelle børnesager i 
alle huse 
 

Hvilke konkrete tiltag i Arbejdet med vor egen fagprofessionelle rolle ift. inklusion evalueres 
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dagligdagen er blevet 
implementeret som 
konsekvens af arbejdet 
med temaerne/emnerne? 
 

løbende ved at vi laver fælles refleksioner på personalemøder. 
Personalets psykiske arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen evalueres 
løbende, så vi dels sikrer os at personalet kan være ledere af inklusion, til 
gavn for den samlede børnegruppe, dels at vi sikrer os ar vores indsats er 
langsigtet og medtænker personalets sundhed i bred forstand 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


