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SELVHJULPENHED 
IFM. MÅLTIDET 

Indsatsområder 
 
RO I NATUREN 

Pædagogisk dagligdag 
 
Vores årshjul er opdelt således at vi  
sept.-nov. har særlig fokus på naturen og 
naturfænomener 
dec.-marts har særlig fokus på kulturelle 
udtryksformer og værdier 
april-juni har særlig fokus på krop og 
bevægelse. 
De tre øvrige læreplanstemaer (alsidig 
personlighedsudvikling – sociale 
kompetencer og sproglig udvikling) indgår 
hele året, hver dag i vores pædagogiske 
arbejder. 
 

Mål for pædagogisk 
kvalitet udfyldes fra 
2016 

   

Pædagogisk IT og 
medielæringsstrategi 

Vi tager fotos og optager 
små videos som refleksions- 
og vidensopsamling og 
dokumentation. 
Vi søger viden på internettet 

Vi tager fotos og optager 
små videos som refleksions- 
og vidensopsamling og 
dokumentation. 
Vi søger viden på internettet 

Vi tager fotos og optager små videos som 
refleksions- og vidensopsamling og 
dokumentation. 
Vi søger viden på internettet og i fagbøger. 



 
 

 

og i fagbøger. og i fagbøger. 

Alsidig 
personlighedsudvikling 

Vi arbejder hen i mod, at 
alle børn fra to-årsalderen 
smører deres mad selv og 
selv hælder vand/mæl op. 

Det træner barnets evne til 
at fordybe sig og opleve 
naturen med et åbent sind 
og være fuldt til stede. 

Vi støtter det enkelte barn i at komme 
videre fra nærmeste udviklingszone og 
deler glæden med barnet over at udvikle 
nye kompetencer. 

Sociale kompetencer 
 

Børnene inddrages i 
borddækning og afrydning 
og bliver bevidste om, hvem 
der sidder hvor, og hvornår 
den enkelte er klar til og 
færdig med at spise. 

Nye legerelationer udvikler 
sig på tværs af stuerne, når 
den samme gruppe er ude i 
naturen flere dage sammen. 

Vores opmærksom er på at give børnene 
mulighed for også at have gode relationer 
til børn og voksne fra andre stuer end deres 
egen. 

Sproglig udvikling 
 

Til samling inden frokost og 
under måltiderne tales der 
om, hvad det er, vi spiser - 
hvilken duft, form, 
temperatur og smag det har. 

Flere og længere samtaler 
med det enkelte barn bliver 
muligt, da der ikke var så 
mange afbrydelser/for-
styrrelser af andre 
børn/gøremål. 

Der sættes ord på alle mulige aktiviteter 
hele tiden, hver dag, hele dagen. 
Børn med sproglige vanskeligheder bliver 
mødt med særlig opmærksomhed. 

Krop og bevægelse 
 

Der vaskes hænder inden og 
efter måltidet. Børnene 
kravler selv op på stolene til 
måltidet, henter selv ting, 
som falder på gulvet under 

Naturen byder på andre 
udfordringer end indendørs 
møblement ifm. leg, 
spisning, middagslur, 
toiletbesøg. 

Vi er ude hver dag. 
I vg.stuen er et motorikhjørne under 
opførelse. 
Der laves løbende motorik i vores 
fællesrum. 



 
 

 

måltidet og sætter sin 
tallerken og kop på 
rullebordet efter måltidet. 

Nogen børn har brug for at 
øge deres aktivitetsniveau, 
andre at dæmpe det. 

Naturen og 
naturfænomener 

 Naturen opleves som et 
pædagogisk rum, hvor der 
leges vildt, hvor lyd har en 
anden effekt end indendørs, 
hvor der spises madpakker 
sammen, hvor der soves i 
telt, og hvor man også kan 
være stille sammen. 

Skoven, arealet ved søen og vores 
legepladser bruges meget. 

Kulturelle 
udtryksformer og 
værdier 

Vi sidder ved borde og 
spiser. Maden tages fra 
skåle og sendes videre, 
indtil alle har fået. Der 
smages på alt muligt 
forskelligt mad.  
Ifm. julen serveres der 
risengrød, nissen gemmer 
pebernødder etc. 
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