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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? 

 

Der er arbejdet med Kerneopgaven, og vores hovedsætning er at alle 

børn skal have et godt børneliv. 

Vuggestueprojekt: modtagelse af børn om morgenen,  

Rutiner omkring frokosten 

 

Hvilke temaer/emner er der 

arbejdet med inden for dette 

indsatsområde? 

 

Børnefællesskabets betydning for det enkelte barn 

Venskaber 

Inklusion af enkelte børn  

 

Legepladsen/ fælles plantedag og pasning af diverse krydderurter(fælles 

projekt for hele huset) 

Hvilke af temaerne/emnerne 

er evalueret i forhold til de 

fastsatte mål og hvordan? 

 

Inklusion / på pædagogmøder, med forældre, tværfagligt 

Skriftligt og via dialog/ BørneRuden 

Praksishistorier 

Vuggestueprojektet via video/praksishistorier/pædagogiske refleksioner  

 

Hvilke aldersgrupper har der 

været arbejdet med inden for 

dette indsatsområde? 

0- 2 årige  

3- 5 årige 

 

alle 

a. Hvilke konkrete tiltag i 

dagligdagen er blevet 

implementeret, som 

konsekvens af arbejdet med 

At der arbejdes pædagogisk i mindre grupper. 

At strukturen omkring de voksne om morgenen er organiseret 

Modtagelsen af børn i vuggestuen – her er rutinerne ændret. 
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temaerne/emnerne? 

 

b. Hvilke oplevelser og læring 

har tiltagene medført for 

børnene? 

 

c. Hvilken læring har 

personalet opnået ved 

arbejdet med tiltagene? 

 

 

 

Vuggestuebarnet modtages i rolige og struktureret omgivelser 

At barnet føler sig set og hørt af den voksne 

At man har en betydning i fællesskabet og er en del af det. 

 

 

At det kræver en målrettet indsats  at inkludere alle børn 

At organisering har en høj værdi 

Personalet har lært at refleksion er et vigtigt redskab i det pædagogiske 

arbejde. 

 

At opdele børn i mindre grupper giver større læring for den enkelte 

 

 

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

 

 

 

 

Implementerer TIFO og ressourceteam i børnehuset 

 

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? 

 

 

Legens inklusion 

Og inklusion af enkelte børn, hvis modersmål ikke er dansk. Og som ikke 

behersker dansk som talesprog. 
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Hvilke temaer/emner er der 

arbejdet med inden for dette 

indsatsområde? 

 

• Evnen til at samarbejde 

• At forstå andres hensigter 

• Selvkontrol, indgå kompromiser, lide nederlag 

• At være en del af et fællesskab 

 

 

 

 

Hvilke aldersgrupper har der 

været arbejdet med inden for 

dette indsatsområde?  

0- 2 årige 

3- 5 årige 

 

 

 

alle 

Hvilke af temaerne/emnerne 

er evalueret i forhold til de 

fastsatte mål og hvordan? 

 

• Logbog 

• Video 

• Praksis historie  

• På pædagogmøder 

• Med anden faglig ekspertise 

 

 

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 den voksne guider og benævner et barns initiativer 

 

Arbejde i små grupper 

 

 

 

 

At barnet har noget at byde ind med i fællesskabet. 

Oplevelsen af at høre til i en gruppe 

 

 

             Benævne initiativer 

Sætter ord på handling 

Guider,  samarbejde 

Benævner de andre børn 

Retter opmærksomhed på de andre børns hensigter 

Sproglig opmærksomhed i mindre grupper 

             Personalet har lært sig forskellige metoder til at arbejde med 

planlagte forløb. Didaktisk planlægning.  

Målrettet den sproglige udvikling. 
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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? 

  

Der arbejdes med alle mål ,  bl.a.  selvhjulpenhed hos børnene i forhold til 

på og afklædning, toilettræning, alle rutiner omkring spisning osv. Jeg har 

valgt at fremhæve 2 projekter som udvikler barnets evne til at 

eksperimentere og være nysgerrig på sin omverden. 

 

Hvilke temaer/emner er der 

arbejdet med inden for dette 

læreplanstema? 

I vuggestuen er der arbejdet med et projekt :form & farver 

 

I børnehaven  arbejdes der til stadighed med  science, specielle projekter 

i Bistruphus, bl.a. vejr og vind i naturen 

 

Hvilke af temaerne/emnerne 

er evalueret i forhold til de 

fastsatte mål og  

hvordan? 

 

Form & farve, som har været et længerevarende forløb er blevet 

evalueret ved hjælp af refleksioner på stuemøderne og via billeder og 

praksishistorier. 

 

 

Hvilke aldersgrupper har der 

været arbejdet med inden for 

dette læreplanstema?  

0- 2 årige 

3- 5 årige 

 

 Form & farve de 0 til 2 årige 

 

Science de 5 årige 

 

I forhold til rutiner omkring frokosten og selvhjulpenhed arbejdes der 

med alle aldersgrupper 

 

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? 

 

Der reflekteres over rutiner hele tiden og der laves små aktioner for at få 

lavet forandringer og læring 

 

 

 

 

 

At kunne selv og ville selv 

Samarbejde – at eksperimentere – prøve sig frem –  at turde – 

 

 

 

At ting tager tid 
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 At se det hele barn 

Refleksioner over tiltag 

 

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

 

 

Se krop & bevægelse 

 

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? 

 

alle 

Hvilke temaer/emner er der 

arbejdet med inden for dette 

læreplanstema? 

 

Venskaber 

At lære at tage hensyn til andre 

At samarbejde 

Hvilke af temaerne/emnerne 

er evalueret i forhold til de 

fastsatte mål og hvordan? 

 

Mange af de mål der ligger i sociale kompetencer evalueres sammen med 

forældrene til de årlige forældresamtaler. 

Og på pædagogmøder og personalemøder er de ofte de sociale 

kompetencer omkring enkelte børn der er til dialog og refleksion 

 

Hvilke aldersgrupper har der 

været arbejdet med inden for 

dette læreplanstema?  

0- 2 årige 

3- 5 årige 

Alle aldersgrupper 

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 

Der arbejdes i mindre grupper 

Både på stuerne og på tværs af huset 

 

Mere fokus på overgange fra stue til stue 

 

 

 

At være en del af et fællesskab 



 

 

7 

 

børnene? 

 

c. Hvilken læring har 

personalet opnået ved 

arbejdet med tiltagene? 

 

 

 

 

Mere samarbejde på tværs af huset  

Fortsætte med at arbejde i mindre grupper  

 

 

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

 

 Se krop & bevægelse 

 

 

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 

kommunale læreplansmål har 

I arbejdet med? 

 

Alle 

 

 

 

 

Hvilke temaer/emner er der 

arbejdet med inden for dette 

læreplanstema? 

Børnehaven har været en del af projektet ” Fart på sproget ” 

 

Der har været særlig fokus på de børn der ikke behersker dansk –  

 

Hvilke af temaerne/emnerne 

er evalueret i forhold til de 

fastsatte mål og hvordan? 

 

Fart på sproget evalueres til næste år. 

Arbejdet i de mindre grupper evalueres løbende. 

Der laves Tras på alle vuggestuebørnene omkring 2 års alderen 

 

Dialogisk læsning i vuggestuen/børnehaven 

 

 

 

 

Hvilke aldersgrupper har der 

været arbejdet med inden for 

dette læreplanstema?  

 

alle 
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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? 

 

Nogle af elementerne fra Fart på sproget, er blevet en del af børnehavens 

måde at arbejde med sproget på. 

Rim og remser er blevet en større del af dagligdagen.  

Succeshistorie med dialogisk læsning i forhold til et barn i vuggestuen, der 

ikke brugte sit sprog. 

Det at arbejde med børn med flere sprog kræver en lille bitte 

arbejdsgruppe, så når vi har ressourcer til det og det har vi lige haft, sker 

der en sproglig udvikling. 

 

Nogle af de børn der ikke behersker dansk, har haft et godt udbytte af 

arbejdet i de små grupper, og har fået en forståelse af det danske sprog. 

 

I forhold til Fart på sproget. Hvordan man via læringsstigen arbejder op 

og ned i sværhedsgrad i forhold til det enkelte barn. Differenceret 

undervisning. 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

Nye metoder og strategier i forhold til at børn af anden etnisk herkomst 

end dansk, får arbejdet med sit danske sprog, og kommer på niveau med 

de etniske danske børn 

 

 

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? 

alle 
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Hvilke temaer/emner er der 

arbejdet med inden for dette 

læreplanstema? 

 

Vi er i gang med at uddanne os til en pædagogisk idræts institution. 

Vi har fokus på det kognitive – det sociale – og det psykiske og det fysiske 

element i forhold til pædagogisk idræt. 

Stuerne arbejder med selvhjulpenhed ved frokosten i vuggestuen 

Børnehaven arbejder med en fællesleg – forskellige slags løb og hvorledes 

børn legende kan udvikle det at rulle. 

De pædagogiske medhjælper arbejder med pædagogisk aktionslæring og 

deres fokus er motorik. 

Cykelrute i Bistrup Hegn ( Dorte ) 

Hvilke af temaerne/emnerne 

er evalueret i forhold til de 

fastsatte mål og hvordan? 

 

Alle stuerne arbejder efter et skema hvor der evalueres. 

Inden 15. januar har alle stuerne lavet de 4 områder hvor på en aktivitet 

kan iagttages. 

Der reflekteres og evalueres på personalemøderne 

Cykelruten i Bistrup Hegn er en del af en diplom af Dorte Skov. 

Hvilke aldersgrupper har der 

været arbejdet med inden for 

dette læreplanstema?  

0- 2 årige 

3- 5 årige 

Alle 

 

Cykelruten er lavet i samarbejde med 6 børn på 5-6 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? 

Alle grupperne er i skoven og ”træne ” deres pædagogisk idræt 

Vuggestue børnene bliver mere og mere selvhjulpne i forhold til frokost 

rutinerne. 

At vi nu har en brugbar cykelrute i Bistrup Hegn. (Der er 6 børnecykler i 

Bistruphus, så her er en oplagt mulighed for at træne cykel med børnene 

inden de skal ud i trafikken ) 

 

Vuggestuen: at man selv kan øse, hælde, dække bord, tømme tallerken 

osv. At der er regler og normer omkring et måltid 

Børnehaven: at der er øvelser der kræver samarbejde for at legen kan 

udføres, at det er sjovt at rulle oven på hinanden  ( nærhed, tæthed) 

 At der er regler for løbelege 

  

Ved en didaktisk planlægning sker der en bevidstgørelse hos personalet, 

som gør at der opnås en større forståelse i forhold til børns læring. 

 

 

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

 
 

 

Abildgården er i gang med at blive en pædagogisk idrætsinstitution, så 

vores fokus er på krop & bevægelse. 

Som en del af den pædagogiske idræt har vi fokus på den kognitive, den 

fysiske, den sociale og den psykiske udvikling hos børnene.   

Når vi arbejder med pædagogisk idræt kommer vi til at berøre mange af 

læreplans- temaerne. Der bliver arbejdet didaktisk :altså mål-middel-

metode-formidling –evaluering-refleksioner og roller 
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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? 

 

alle 

Hvilke temaer/emner er der 

arbejdet med inden for dette 

læreplanstema? 

 

Edderkopper projekt i Bistruphus/vuggestuen 

Ugleprojekt (edderkoppestuen) 

Træer & blade / årstiderne ( Æblestuen ) 

Vind & vejr ( de kommende skolebørn i Bistruphus) 

Plantning af krydderurter i plantekasser på legepladsen 

 

Hvilke af temaerne/emnerne 

er evalueret i forhold til de 

fastsatte mål og hvordan? 

Edderkopper projekter 

 

Hvilke aldersgrupper har der 

været arbejdet med inden for 

dette læreplanstema?  

0- 2 årige 

3- 5 årige 

 

 

 

 

 

 

 

 

alle 

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 

At arbejde med science er en god måde at understøtte børn i deres 

læring og tilgang til at kunne eksperimentere og undersøge deres 

omgivelser på. 

 

 

 

Børnene lærere at den voksne ikke altid har et svar klar – men at tingene 

kan undersøges sammen. 

Desuden en masse fakta viden i forhold til natur. 

Sansning 
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personalet opnået ved 

arbejdet med tiltagene? 

 

At kunne undre sig sammen med børnene. 

Ny viden i forhold til natur. 

At det kan være svært at holde sin mund lukket, og lade børnene selv 

prøve sig frem 

 

 

 

 

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

 

 

Mål : at komme endnu mere i Bistruphus 

Tiltag : En ad hoc gruppe i skoven / Bistruphus ofte ( måske hver dag , når 

ressourcerne er til det) 

Ved en ad hoc gruppe mener vi at gruppens størrelse og antal kan 

justeres. Også i forhold til hvor længe gruppen varer. / det afhænger af 

det mål der bliver sat for gruppen / 
 

 

 

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? 

 

De fleste  

Hvilke temaer/emner er der 

arbejdet med indenfor dette 

læreplanstema? 

 

Cirkus forestilling 

De forskellige traditioner så som fastelavn, påskeløb osv. 

Vi bruger Birkerød Bio / H.C. Andersen på naturskolen-teatertur-besøger 

København/ Fredensborg slot osv. 

Robin Hood løbet 

Lucia optag af de kommende skolebørn 
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Hvilke af temaerne/emnerne 

er evalueret i forhold til de 

fastsatte mål og hvordan? 

 

Nogle af områderne bliver evalueret –  

mens andre er en tur hvor der er lagt vægt på oplevelse 

Traditionerne evalueres på personalemøder. 

Hvilke aldersgrupper har der 

været arbejdet med inden for 

dette læreplanstema?  

0- 2 årige 

3- 5 årige 

 

Alle aldersgrupper 

 

for de 3-5 årige er der flere ture ud af huset i forhold til kulturelle 

oplevelser 

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? 

 

 

Forberedelse inden aktiviteter (ex. Inden et Robin Hood løb – der læses 

historien og der laves hatte inden stjerneløbet i Bistrup Hegn) 

Formål med de aktiviteter der foregår. 

 

 

 

Genkendelighed ved de faste traditioner 

 

 

 

 

At planlægning er en forudsætning for at opnå en tilsigtet læring. 

 

Nye mål og tiltag for læreplanstemaet Kulturelle udtryksformer og værdier  

i 2015-2016 

 

 

 

Et fælles projekt for hele huset – der står i kunstens tegn i februar/marts 

måned -   

Med fernisering som afsluttende del. 

Mål : at lære forskellige teknikker at kende i forhold til billedkunst 
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Abildgårdens indsatsområde for det næste år er Pædagogisk idræt. 

Og fra efteråret kommer aktions læringen på hos pædagogerne. 

 

    Aktionslæringsforløb Indsatsområder Pædagogisk 

dagligdag 

Sundhed i børnehøjde    

Inklusion og tværfagligt 

samarbejde 
  Inklusion af børn 

der ikke har dansk 

som modersmål, og 

som ikke taler 

dansk 

Alsidig 

personlighedsudvikling 
   

Sociale kompetencer   venskaber 

Sproglig udvikling    

Krop og bevægelse  Pædagogisk idræt motorik 

Naturen og 

naturfænomener 
  Skoven & 

Bistruphus 

Kulturelle udtryksformer 

og værdier  
   

 


