
Børneområdet  
Rev. august 2017 

 

1 
 

Opsamlingsskema til Pædagogisk årsrapport  

 

 

 

 

 

Børnehusets navn: Skyttebjerg  

 

Områdets navn: Selvejende 

 

 

Aktionsforløb  

Når man samlet anskuer de gennemførte aktionsforløb; (én samlet 

opsamling, beskrivelse på ca. en side) 

Opsamlingen er en beskrivelse af leders vurdering i forhold til følgende 

opmærksomhedspunkter;  

Hvilke aktionsforløb har der været arbejdet med 

Hvilke læreplansmål har der været arbejdet med i de gennemførte 

aktionsforløb  

Hvad viser essens af de gennemførte forløb  

Hvilken betydning har aktionsforløbene haft i forhold til det pædagogiske 

arbejde på børneniveau og voksenniveau  

 

Aktionslæringsprojekt: 

Vi har arbejdet med frokostsamlingen, som vores primære 

aktionslæringsforløb i år. Vi undrede os over, om hvorvidt børnene selv 

kunne administrere deres madpakker, eller om vi skulle være en aktiv 

medspiller i hvad og hvor meget børnene spiste til de enkelte måltider. 

Kunne ”det gode måltid ” opveje et voksenstyret måltid? 

 

De læreplanstemaer der primært har været i spil har været ” sociale 

kompetencer” og barnets personlige udvikling”. Disse to temaer har været 

de gennemgående i vores aktion. 

 

Essensen:  

 

Vi har gennem forløbet oplevet en skærpet opmærksomme på hvad 

stemningen ved måltidet gør.  

 

Før: Den voksnes primære opgave ved maden var at være tovholder på 

hvad og hvor meget der blev spist og i hvilken rækkefølge. Ofte gav det 

sig udtryk i at måltidet havde en mere dikterende karakter, hvilket 

Pædagogisk årsrapport skal senest sendes til Børneområdet én uge inden dato for udviklingssamtale.  

I ulige år er fokus på opsamlingen rettet mod det pædagogiske indsatsområde. 
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stemningen bar præg af til tider.  

 

I samspil med forældrene søgte vi viden om børnenes oplevelser af 

måltidet, for at få en større palet til brug ved vores iagttagelser. Vi 

interviewede også børnene om hvordan det gode måltid kunne fungere 

bedst og hvad de gerne ville have mere af under frokosten. Ud fra disse 

betragtninger sammensatte vi så vores mål om; at børnene selv skulle 

mestre at tage det overordnede ansvar for deres frokost, som de sammen 

med deres forældre havde valgt hjemmefra. 

 

 

Under: Da vi iværksatte denne aktion, var det tydeligt at vores kultur 

omkring måltidet var så stærk forankret at børnene var ukomfortable ved 

de ændringer vi foretog. Dette viste de ved at agere politi overfor 

hinanden samt spørge de voksne om alt vedrørende maden og måden 

hvorpå den blev indtaget.  

 

 

Vi valgte så at planlægge forløbet således at børnene selv kontrollerede 

deres indtag af mad og at vi iagttog, hvorvidt børnene havde ”benzin nok 

på tanken” til at klare dagen. De voksnes opgave til frokosten var så at 

sørge for, at det blev et rart måltid, med fokus på den gode samtale 

barn/barn og barn/voksen.  

 

Betydning 

Vi fik, efter ca. en måned børn der nød deres måltid mere, spiste det de 

kunne i den rækkefølge de havde lyst og en bedre dialog indbyrdes ved 

måltidet, også med de voksne. Styringen kom af måltidet og ikke 

madpakken. Børnene spiste, efter den første omvæltning, det samme som 

de tidligere havde gjort, men uden de voksnes indblanding og selve 

måltidet havde ændret karakter. 

 

 

I vores evaluering har vi igen spurgt børn og forældre hvordan måltidet 

virker på dem nu. De svarer alle, at fokus har ændret sig og at de oplever 

at måltidet har fået en anden karakter og mange er sågar begyndt at lave 

madpakker sammen som familie, og dermed har vi opnået en bonus ift. 

projektet; nemlig, at vi har fået en super fin forældreinddragelse i det.  

 

Hvad har det gjort i personalegruppen: I personalegruppen har det åbnet 

øjnene endnu mere op for hvad det vil sige, når børnene selv er en aktiv 

medspiller i diverse processer. Det har åbnet op for et helt katalog af 

nytænkning om hvordan aktionslæring kan sætte skub i forgreninger af 
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det valgte emne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprogvurdering  

(beskrivelse på max en side) 
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Opsamlingen er en beskrivelse af leders vurdering i forhold til følgende 

opmærksomhedspunkter;  

Hvad fortæller resultaterne af børnehusets/områdets sprogvurdering af 

hhv. de 3 årige og 5-årige/inden skolestart 

Ved sammenligning af 3års og 5års vurderingen, og hvis I har 

sprogvurderinger af de samme børn både som 3-årige og 5-årige, hvad kan 

I udlede af dette 

Giver resultaterne anledning til opmærksomhedspunkter i det 

pædagogiske arbejde og evt. organiseringen  

 

 

Sprog: 

 

Når jeg kigger på datamaterialet på Hjernen og hjertet , kan jeg udelede 

at de procentvise udsving der læses i rapporten er yderst begrænset og 

helt ned til 3 børn, så vi er opmærksomme, men det danner ikke grobund 

alene ift. konklusioner. 

Resultaterne fortæller at der er store udsving, men der er tale om 

enkeltstående børn i flere tilfælde, hvor der er koblet logopæd på barnet. 

Så på baggrund af materialet læser jeg ikke at der er behov for skærpet 

opmærksomhed, på den sproglige indsats, både hvad angår de 3 årige og 

de 5 årige. 

 

Vi har ingen tal fra 2015 og kan derfor ikke sammenligne 3-5 årige i den 

kontekst. 

 

Organisering:  

 

Vi har valgt at tilrettelægge den fokuserede indsats med hele den 3 årige 

gruppe, så den 3 årige der kræver ekstra indsats, ikke føler sig 

ekskluderet og at de sammen får et fællesskab omkring sprog. Vi har 

valgt at gennemføre 12 forløb omkring dialogisk læsning, hvor vi arbejder 

med sprogforståelsen på de enkelte alderstrin. 

 

Vi har to børn der er/har været i dialog med en logopæd, hvor vi også 

bruger hendes observationer og anvisninger i det daglige arbejde. 
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Dialogprofil  

(den indholdsmæssige beskrivelse skal være på max en – to sider) 

Opsamlingen er en beskrivelse af leders vurdering i forhold til følgende 

opmærksomhedspunkter;  

 

0 – 2 år  



Børneområdet  
Rev. august 2017 

 

6 
 

Hvad fortæller resultaterne og hvilken betydning har det for det 

pædagogiske arbejde 

Hvilke opmærksomhedspunkter i det pædagogiske arbejde og evt. 

organisering giver resultaterne anledning til  

Hvad fortæller resultaterne i forhold til de enkelte læreplansmål 

3 – 5 år  

Hvad fortæller resultaterne og hvilken betydning har det for det 

pædagogiske arbejde 

Hvilke opmærksomhedspunkter i det pædagogiske arbejde og evt. 

organisering giver resultaterne anledning til  

Hvad fortæller resultaterne i forhold til de enkelte læreplansmål 

 

Via grundig gennemgang af data, fra dialogprofilerer i Hjernen og Hjertet, 

kunne vi for et år siden aflæse at vores børn, specielt drengene, havde 

udfordringer ift. natur og naturfænomener. Vi igangsatte et projekt der løb 

over fire måneder, hvor vi dykkede ned i forskellige temaer i den 

forbindelse. Vi kan nu se det har rykket sig i de data vi har indsamlet og vi 

er kommet på niveau med de mål vi satte os. Det var i denne 

sammenhæng vigtigt at vi tænkte meget bredt, da vi kunne se at det var 

et emne vi havde forsømt ud fra at det var en generel mangel hos de fleste 

børn i vores institution. Derfor havde vi berøring med skov, fugle, planter, 

dyr og naturfænomener i løbet af projektet. 

 

Efter at vi har analyseret spindelvævet samt benyttet os af observationer 

og andre data er vi nået frem til at vi skal have fokus på emnet 

”robusthed”, da vi scorer relativt lavt her samt vi oplever relativt mange 

situationer i hverdagen, hvor den manglende robusthed kommer til udtryk. 

(vi har noteret situationer i et afgrænset tidsrum). Vi har derfor besluttet 

at sætte temaet på som et aktionslæringsforløb. 

 

Indsæt eksempel : 5 årig dreng skriger voldsomt og vi tror han er kommet 

til skade . Det viser sig at han har fået taget et puslespil ud af hænderne 

på sig. Dette er blot et eksempel på et barn der mangler 

handlemuligheder/værktøjer til at løse en konflikt selv. 

 

Hvordan skal vi så arbejde med det: 

Vi har lavet en undring og vil på vores forældremøde forsøge at indsamle 

viden, ved at lave små workshops og dermed få deres input til emnet.  

Derefter vil vi opsætte et konkret mål hvor vi forsøger at blive tydelige på 

hvilke facetter af dette store emne der giver mest mening at tage fat på 
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ift. de indsamlede data. Dette projekt vil foregå som et helt overordnet 

tema i 2018, og vores store fokus er at vi ikke tænker for bredt, men hele 

tiden ser på at få det tilpasset til de observationer vi laver, samt de 

spørgeskemaer vi påregner kontinuerligt at inddrage forældrene i.  

Vi kan bl.a. udlede at vi skal have fokus på de sociale fællesskaber og 

hvordan børnene interagerer i dem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På vej mod skole  

1.vurdering maj-august året inden skolestart 

2.vurdering i januar – april inden skolestart 1. maj  

Hvad fortæller resultaterne og hvilken betydning har det for det 

pædagogiske arbejde 

Hvilke opmærksomhedspunkter i det pædagogiske arbejde og evt. 

organisering giver resultaterne anledning til  

Hvad fortæller resultaterne i forhold til de enkelte læreplansmål 

 

Da vi er et lille hus viser dialogprofilerne fra Hjernen og Hjertet, ofte 

hurtigt et udsving og vi bruger derfor også andre data til at understøtte de 

ting vi ser for at prøve af hvor stor dybde der er i de enkelte udsving. I de 

to tilfælde jeg har beskrevet ovenfor har det vist sig at være en generel 

udfordring. Vi har derfor arbejdet med det generelt i huset men naturligvis 

lagt et lag yderligere på i skolegruppen, bl.a. har vi i naturprojektet 

inddraget en naturvejleder, som vi klædte på til de udforinger vores data 

havde vist. Hun tilpassede så projekterne til de største børn, så de fik et 

endnu bredere perspektiv på emnet. Eksempel: Vi lavede en tur i skoven 

med opmærksomhedspunkter omkring dyr, planter osv. for alle børn. Ugen 

efter lavede vi samme tur for de største men med opgaver skræddersyet 

til deres alder. Her kunne vi så differentiere opgaverne efter alder og 

kunne se det som en introduktion første gang og en reel opgave for dem 

anden gang. 

 

Ny læring:  

De voksne har lært hvor vigtigt det er at kunne opstille en leg i to set up. 
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For alle og for de største i dette tilfælde. Denne kontekst bruger vi nu i 

andre sammenhænge, hvor vi ønsker at skabe læring på to niveauer… 

 

Børnene: I dette tilfælde gav vi de største mulighed for at undervise de 

mindre børn, så der var en sammenhæng. Først fællestur, så de store og 

så undervisning af de mindre børn. Denne form gav så meget ift. at stille 

sig op, tage ansvaret for emnet og de ting de havde lært samt videregive 

alt den nye viden til de mindre børn. En lærerig oplevelse for børnene, der 

stolt kunne lære fra sig.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pædagogiske Projekter 

fælleskommunale og lokale projekter 

(skoleovergang/samarbejdsprojekt med skolerne opsamles af 

områdeleder)  

(én samlet beskrivelse på ca. en side) 

 

I foråret 2017, deltog vi for første gang i skovugerne for de kommende 

skolebørn.  Børnehaven deltog i forløbet Den gode overgang med et barn 

for Vangebo  Skolen og med tre for Nærum skole.  Målet for at deltage var 

at få gjort børnene trygge, i at skulle til at møde alt det nye, som man 

kommer til ved skiftet fra børnehave til skole. Flere af vores børn havde 

udtrykt lidt bekymring over det, selvom de også glædede sig. Det 

læreplansmål som vi havde mest i spil, med at deltage i Den gode 

overgang , var derfor det Sociale. I ugerne i skoven blev det at lære nye 

børn at kende, forholde sig til nye voksne, og danne nye venskaber sat i 

højsæde. Alle de seks læreplansmål kom i spil i løbet af skovugen og 
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derfor vurderer vi også projektet som rigtigt succesfuldt. 

 

Vores mål for børnene havde været at ruste dem og gøre dem mere trygge 

ved at skulle ud i nye omgivelser og at de skulle kunne genkende og 

knytte bånd til børn, som de skulle være i fælleskab med ved deres 

kommende skolegang.  Børnene erfarede i skovugerne, at det var sjovt at 

lære de andre børn at kende, nogen fik lavet nye venskaber og udtrykte at 

de nu glædede sig til at skulle i skole, så de kunne lege med de nye 

kammerater igen. Det der før havde været et lidt ukendt område fik nu 

nogle elementer, som ville være genkendelige. Børnene erfarede også at 

være trygge ved helt  nye  voksne, som de blev sat i gruppe med ude i 

skoven. 

 

Vores mål for den voksne var at skulle understøtte især de børn som 

havde det mest svært i nye relationer.  At skulle se hvornår det var vigtigt 

at skulle være til stede for barnet og hvornår man skulle trække sig, når 

barnet var i stand til selv at klare situationen. At skulle være tryg ved at 

overlade ansvaret for egne børnehavebørn til pædagoger som ikke havde 

kendskab til ens enkelte barns behov og reaktionsmønstre. Læringen blev 

at børnene var bedre i stand til at klare de nye udfordringer end forventet 

og at det var trygt at sende børnene med i grupper som pædagogen ikke 

selv var med i. En hjælp var, at man fik lov til at tage de børn, man var lidt 

bekymrede for i egen gruppe. En overvejelse kunne være at få lidt mere at 

vide om de fremmede børn man havde i sin gruppe, da det blev oplevet 

nogen af børnene kørte lidt egen dagsorden, og der derfor blev brugt tid 

på at få dem tilbage til gruppen, hvilket tog tid fra gruppen og dens 

aktivitet. Her havde det været rart at vide, at man skulle være på forkant 

med dette. 

 

Det at få gjort noget ukendt, at skulle starte i skole, til noget lidt mere 

kendt og trygt var essensen og målet i vores plan med at deltage i Den 

gode overgangs skovprojekt. Det var godt for børnene at få mødt de 

kammerater, de kommer til at være sammen med de næste mange år. Vi 

har de øvrige år haft samarbejde med Nærum Menigheds Børnehave 

omkring dette men det var rigtigt godt at børnene nu også mødte de 

kommende skolebørn fra kommunens andre børnehaver. Så alle de 

kommende skole børn til den pågældende skole var inkluderede. 
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Opsamlingen er en beskrivelse af leders vurdering i forhold til følgende 

opmærksomhedspunkter;  

Hvilket/hvilke læreplansmål har det enkelte projekt arbejdet med   

Mål for børnenes læring => resultatet i forhold til børnenes læring => har 

det medført ændret praksis 

Mål for pædagogernes læring => resultatet i forhold til pædagogernes 

læring => har det medført ændret praksis 

Når man samlet anskuer de gennemførte projekter, hvad er essensen 

Hvilken betydning har projekterne haft i forhold til det pædagogiske 

arbejde og evt. organiseringen  

 

 

 

Vi har gennem hele året arbejdet med et overgangsprojekt, som kort 

fortalt handler om børnenes trivsel imellem de forskellige overgange i 

løbet af dagen. 

Hvad viser essens af det gennemførte forløb: 

  

Igen viser det os hvor stor forskel systematikken gør. Ved få ændringer 

kan vi rykke rigtig meget og skabe et langt bedre miljø for børn og 

voksne i hverdagen.  

  

Eksempel: I vores aktionslæringsprojekt om overgange hvor vi bl.a. har 

hængt billeder op af det tøj børnene skulle have på, når de skulle ud. Før 

vi gjorde det var der stort set ingen børn der selv gik ned og startede 

med selv at tage tøj på. Nu går 2/3 af børnene selv i gang efter at have 

studeret tavlen med ”dagens tøj”. Dette har givet børnene et løft og 

mere mod på at gå i gang selv samt tage det næste skridt mod ”jeg kan 

faktisk godt”. Dette lyder som et banalt eksempel, men det har rykket 

videre i andre sammenhænge og derfor er aktionslæringen, for os, noget 

der griber ud af flere grene når man har sået et frø. 

  

  

Når man samlet anskuer de gennemførte aktionsforløb; 

Hvilken betydning har aktionsforløbene haft i forhold til det 

pædagogiske arbejde på børneniveau og voksenniveau ’ 

  

Det har primært rykket ved vores organisering. Dette har både børn og 

voksne nydt godt af fordi vi i endnu højere grad arbejder i små grupper. 

Der er ikke længere kø i forbindelse med de skift der er i børnehaven i 

løbet af dagen og det giver en langt mere harmonisk tid i de enkelte 

aktiviteter for både børn og voksne. 

Eks: en dag satte vi storegruppen til at stå i kø, da skulle bruge billedet 
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til et projekt. En af børnene udbryder” sådan her står vi aldrig mere”.... 

Et andet eksempel: børnene er i garderoben og et barn siger: ” har vi 

fået et større hus”? Nej hvorfor det? Her er bare kommet meget plads 

hernede. 

  

  

  

  

Hvilke læreplansmål har der været arbejdet med i de gennemførte 

aktionsforløb 

  

Alle læreplanstemaer har været berørt men med specielt fokus på – 

sociale kompetencer, alsidige udvikling samt krop og bevægelse. 

 

Vi var ”nødsaget” til at arbejde videre med dette da vi blev ved med at 

finde nye grene der førte af den samme sti 

Når man samlet anskuer de gennemførte aktionsforløb; (én samlet 

opsamling) 

Hvad viser essens af de gennemførte forløb: 

  

Igen viser det os hvor stor forskel systematikken gør. Ved få 

ændringer kan vi rykke rigtig meget og skabe et langt bedre miljø for 

børn og voksne i hverdage.  

  

Eksempel: Vi har haft et aktionslæringsprojekt om overgange hvor vi 

bl.a. har hængt billeder op af det tøj børnene skulle have på , når de 

skulle ud. Før vi gjorde det var der stort set ingen børn der selv gik 

ned og startede med selv at tage tøj på. Nu går 2/3 af børnene selv i 

gang efter at have studeret tavlen med ”dagens tøj”. Dette har givet 

børnene et løft og mere mod på at gå i gang selv samt tage det næste 

skridt mod ”jeg kan faktisk godt”. Dette lyder som et banalt eksempel, 

men det har rykket videre i andre sammenhænge og derfor er 

aktionslæringen, for os, noget der griber ud af flere grene når man har 

sået et frø. 

  

  

Når man samlet anskuer de gennemførte aktionsforløb; 

Hvilken betydning har aktionsforløbene haft i forhold til det 

pædagogiske arbejde på børneniveau og voksenniveau ’ 

  

Det har primært rykket ved vores organisering. Dette har både børn og 

voksne nydt godt af fordi vi i endnu højere grad arbejder i små 
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grupper. Der er ikke længere kø i forbindelse med de skift der er i 

børnehaven i løbet af dagen og det giver en langt mere harmonisk tid i 

de enkelte aktiviteter for både børn og voksne. 

Eks: en dag satte vi storegruppen til at stå i kø, da skulle bruge 

billedet til et projekt. En af børnene udbryder” sådan her står vi aldrig 

mere”.... Et andet eksempel: børnene er i garderoben og et barn siger: 

” har vi fået et større hus”? Nej hvorfor det? Her er bare kommet 

meget plads hernede. 

  

  

  

  

Hvilke læreplansmål har der været arbejdet med i de gennemførte 

aktionsforløb 

  

Alle læreplanstemaer har været berørt men med specielt fokus på – 

sociale kompetencer, alsidige udvikling samt krop og bevægelse 

 

 

Alle grene blev, og bliver, løbende evalueret og vi arbejder på at få dem 

brudt op i selvstændige færdige projekter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indsats for det kommende år  

I et område kan en indsats både være fælles for området samt specifikt 

for det enkelte børnehus.  

 

Daglig leder, institutionsleder og områdeleder 

Ud fra Pædagogisk årsrapport foretager leder vurdering af, hvilke/hvilken 

pædagogisk indsats man vil arbejde med i det kommende år. Endelig 

beskrivelse af indsats skrives ind efter udviklingssamtalen.  
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Institutionsleder/områdeleder 

I lige år, hvor analyse og evaluering foretages, foretager institutions leder 

og områdeleder en vurdering af, hvilke/hvilken pædagogisk indsats man vil 

arbejde med i det kommende år, dvs. en indsats som opfølgning på 

evaluering.  

Børnehus  

Skyttebjerg børnehave 

Område  

 

Robuste børn 
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Pædagogiske indsatser i XXX 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 #NAVN på tlf. ## ## ## ## eller mail 

####@rudersdal.dk  

Et tilbageblik  

 

 

Indsats  

 

 

Baggrund for indsatsen (hvorfor) 

 

 

Faglig overvejelse og evt. med reference til forskning (hvordan)  

 

 

Sådan gør vi (hvad) 

 

 

 

mailto:

