
 

 

Pædagogiske indsatser i Mælkebøtten børnehus  
Her kan du læse eksempler på nogle af de indsatser, vi arbejder med i børnehuset i 2017.  
 
Indsatserne er valgt ud fra børnehusets aktuelle pædagogiske arbejde og vores evaluering af sidste 
års indsatser. I løbet af året vil vi arbejde med flere end de nævnte indsatser, og der vil også være 
fokus på andre projekter for de enkelte grupper.  De vil blive beskrevet på BørneRuden.   
 
Hvis du har spørgsmål til indsatserne, er du velkommen til at kontakte daglig leder/institutionsleder 
Lone Andersen på tlf. 72 68 46 41 eller mail lonan@rudersdal.dk  
       
 
Idrætsinstitutionen Mælkebøttens kerneopgave er der hvor det pædagogiske personale understøtter 
børns trivsel, udvikling og læring samt skaber omsorg, nærvær, glæde og fordybelse for det enkelte 
barn. Det pædagogiske personale møder det enkelte barn, hvor barnet er og justerer sin praksis i 
forhold til barnets nærmeste udviklingszone.  
 
I Idrætsinstitutionen skal pædagoger kunne målsætte, planlægge og evaluerer pædagogisk praksis og 
arbejde med egen læring og udvikling og skal kunne indgå i fælles lære- og refleksionsprocesser med 
kollegaer, ledelse og andre fagpersoner. 
 
Pædagogisk idræt er brugen af idræt i en pædagogisk sammenhæng med et pædagogisk mål. I 
pædagogisk idræt kommer pædagogikken før idrætten – på holdnings- og værdiplan, og med afsæt i 
et bevidst pædagogisk grundsyn, omsat i handlinger. Pædagogisk idræt er en metode, som danner 
grundlag for det pædagogiske arbejde og didaktikken, de pædagogiske læreplaner, indretning af rum 
og rammer, organisering af det pædagogiske arbejde samt personalets rolle og udtryk. Pædagogisk 
idræt handler altså ikke om at gøre børnene til elitegymnaster eller professionelle fodboldspillere. 
 
I pædagogisk idræt ses barnet som et helt menneske. Dette bl.a. ud fra de 4 fokusområder. Disse 
områder er; kognitivt, socialt, psykisk og fysisk, og er i spil når de pædagogiske overvejelser ligger 
forud for en aktivitet. Men pædagogisk idræt er også en del af hverdagsaktiviteterne. F.eks. i 
garderoben hvor selvhjulpenhed er en faktor eller når det lille barn selv kravler op på puslebordet. 
Derudover handler pædagogisk idræt om inklusion i børnefællesskabet, hvor begrebet ”pædagogisk 
bagdør” bliver brugt som en hjælp til børn der har brug for det. Der er gode teorier tilknyttet denne 
praksis, som understøtter det pædagogiske arbejde. Det er teorier som Flow, Zone for nærmeste 
udvikling, Legitim perifer deltager og Krop imiterer krop. Teorier der gør at den pædagogiske praksis 
ikke står alene, men bliver hæftet sammen med høj kvalitet af faglighed. 
Den voksnes rolle i forhold til børnene, er endnu en vigtig parameter indenfor pædagogisk idræt. Og 
det gør at ud fra aktiviteten er den voksnes rolle forudbestemt, men ikke nødvendigvis statisk. Den 
kan godt variere igennem en aktivitet. Der er forskellige roller; At være den ”der går forrest” og viser 
hvordan aktiviteten er tænkt, at ”være ved siden af” for at støtte børnene i aktiviteten eller ”at være 
bagved” og være iagttagende og til rådighed hvis det er nødvendigt. 
Der er forskellige ”rum” at agere inden for. Det ”formelle rum” er hvor den voksne styrer aktiviteten 
hvorimod det ”uformelle rum” er hvor børnene selv styrer legen eller aktiviteten og der vil være 
mulighed for iagttagelse af børnene for at se deres udvikling og tegn på læring (TPL). 
 
Forældre er uden tvivl børnenes vigtigste voksne i livet. Derfor er det også vigtigt, at børnene 
oplever, at deres forældre er trygge ved idrætsinstitutionen Mælkebøtten. Vi har derfor fokus på at 
skabe og udvikle et godt forældresamarbejde.  
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I et godt samarbejde er der to parter. Dvs. at vi har forventninger til os selv, som den ene part, og til 
forældrene som den anden part. Uenigheder skal altid tages på voksenplan, så det ikke påvirker 
børnenes syn på de voksne, som skal skabe tryghed for dem i hverdagen. Det handler om gensidig 
respekt. 
 
Vi ønsker at være synlige i forhold til de aktiviteter og andre tiltag vi har i idrætsinstitutionen.  
Og vi vil gerne have et højt informationsniveau som vedrører børnene, både i daglige små 
fortællinger(dokumentation) men også generel skriftlig kommunikation mellem institution og hjem. 
 
Så en opfordring til forældrene til børnene i Mælkebøtten er, at de skal holde sig orienteret på 
børneruden, da vi arbejder på at blive en papirløs institution. 
 
 
 
 


