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Data til opsamling og analyse af indsatsområde i 2018 
 

 

Børnehusets navn: Børnehuset Mølleåen 

 

 

Områdets navn: Holte 

 

 

Aktionsforløb  

 

I Mølleåen har vi haft nogle mindre aktionslæringsforløb, som overvejende har haft 

udgangspunkt i en undring over en rutine eller manglende struktur og planlægning. F.eks. i 

vuggestuen; faste spise pladser for børnene, og overgang fra legeplads til garderobe. For 

børnehavens vedkommende er et eksempel overgangen fra garderoben og frem til at børnene 

står klar ved lågen, før de skal i skoven. 

 

Herunder følger et lille eksempel på en aktionslæring, fremstillet i et Pixi model skema, som 

omhandler en videreudvikling af vores tidligere overgangsprojekt – en tryg overgang fra 

vuggestue til børnehave.  

  

 

1. 
Undring  

Hvad er det vi vil løse som giver mening og motivation for børn og voksne? 

- Hvordan kan vi lave en fast rutine omkring strukturen for overgangen fra 

vuggestue til børnehave, så vi på forhånd ved hvordan overgangen ska gribes an 

så den bliver tryg og overskuelig for både børn og personale? 

 

 Viden 

Hvordan foregår det i dag ift. undringen? 

Hvilken viden har vi i forvejen? 

Hvilke gode erfaringer har vi? 

- Vi har afprøvet at lave overgangsprojekt af flere omgange, med forskellige 

tiltag, uden at vi har formået at skabe en fast rutine eller procedure for de 

kommende overgange. 

- Vi har erfaret, at hvis der opstår uforudsete ændringer i dagligdagen, sygdom, 

kurser mv, kan det være svært at overholde aftaler, og gennemføre de planlagte 

aktiviteter i overgangen,.  

- Vi har en viden om, at det er nødvendigt, at der bliver afsat tid til planlægning 

af overgangsprojektet  forinden samt at personalet er informeret om forløbet, så 

alle ved hvad der skal ske hvornår.   

- Vi har en viden om at det er en fordel, at aktiviteterne er planlagt på forhånd, 

for hele forløbet. 

 

 Mål og plan: 
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3. Hvilke mål for børnene? 

Hvilke mål for de voksnes didaktiske kompetencer? 

Hvem gør hvad, hvornår?  

- Vores mål for børnene er, at de oplever tryghed og trivsel i det nye 

børnehaveliv. At de nye børn skal lære de voksne og de andre børn at kende 

og føle tryghed og forudsigelighed ved de skovregler og rutiner der er i 

skovbørnehaven. 

- Mål for de voksne er at vi skal kunne organisere og strukturere selve 

forløbet, også selv om der kommer uforudsete ændringer undervejs. Vi skal 

kunne se børnenes behov i overgangen, for at kunne imødekomme dem. 

- At de voksne får planlagt og struktureret aktiviteter for børnene.  

 

 

5. 
Aktion og iagttagelse: 

Hvilken lille, afgrænset aktion skal vi igangsætte? 

- Ud fra tidligere viden og erfaring laver vi en optimeret plan for overgangen. 

- Rent praktisk for selv aktionen: Hver tirsdag efter sommerferien til 1. 

oktober, skal vuggestuebørnene med i skoven sammen med børnehaven. 

Nadia, fra vuggestuen, er med som fast voksen fra vuggestuen og Christian 

er fast voksen fra børnehaven. Aktiviteterne bliver planlagt af Christian. 

Gradvist øges længden af besøget. Vi starter med en formiddagsaktivitet 

hvorefter vuggestuen går tilbage til vuggestuen. Senere i forløbet spiser de 

også frokost i skoven med børnehaven.  

- I hele oktober måned (den 1. mnd hvor børnene er startet i bh), afprøver vi 

som noget helt nyt, at Nadia er i børnehaven fuld tid, for at støtte børnene i 

overgangen. 

- Aktiviteterne i overgangsperioden tager udgangspunkt i det tema, som vi har i 

børnehuset Mølleåen for tiden, eventyr.  

- Vuggestuen skal i denne måned, være sammen med hele børnehaven, men 

opdeles i mindre blandende grupper undervejs.  

 

 

 

7. 
Samtale og evaluering: 

Hvilken læring har børnene tilegnet sig? Hvilken læring har vi tilegnet os? 

Hvilken effekt har aktionen haft på personale samarbejde? Hvad skal vi evt. justere 

på? 

- Børnene har fået en viden om dagligdagen i skovbørnehaven, f.eks. rutiner 

omkring toiletbesøg, spisning i skoven, lært grænser og regler på Uglestedet, 

gå med rygsæk.   

- Børnene har fået et godt kendskab til både nye børn og voksne, ved at de 

leger med de nye børn og henvender sig tillidsfuldt til de nye voksne. 

- Via opmærksomhed på struktur og overblik over kommende opgaver, har vi 

til en vis grad formået at overholde planlægningen, så mange af aktiviteterne 

er blevet gennemført.  

- Vi har set, at de faste rammer i aktionen skabte en overskuelighed for både 

børn og personale, hvor der var ro og tid til fordybelse. Dog skal der 
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arbejdes mere med at dele børnene i mindre grupper. 

- Vi skal fremover blive bedre til at planlægge aktiviteterne inden forløbets 

start og melde den overordnede plan ud til forældre og øvrigt personale.  

- Forældrene blev informeret om processen undervejs via brev på 

BørenRuden, men denne information kunne med fordel optimeres. 

 

 

9 
Implementering i hverdagen: 

 

- Vi skal tage erfaringerne med fra dette projekt til næste gang vi har børn der 

skal fra vuggestuen til skovørnehaven. Forløbet gik overordnet rigtig godt, 

så planen fra denne aktion kommer til at blive brugt som skabelon for de 

næste overgangsforløb, dog med en implementering af de nødvendige 

ændringer, som vi blev opmærksomme på i evalueringen.  

 

 

 

Hvad viser essensen af de gennemførte aktioner: 

Når jeg kigger på vores aktioner som helhed, ser jeg, at vi skal blive bedre til at bruge 

aktionslæring som værktøj. Vi har ikke haft så mange aktioner som vi skulle ønske i dette år. 

Det har skyldtes en usikkerhed i hvorledes værktøjet skulle bruges og en (mis)forståelse af, at 

aktionslæring som værktøj var en meget tidskrævende uoverskuelig proces. Vi er nu i gang 

med en proces, hvor inklusionspædagogerne hjælper os med, at lave aktionslæringsforløb på 

alle stuer, så medarbejderne, både nye og gamle, får en grundig indføring i værktøjet. 

I de aktioner vi har gennemført, får jeg øje på, at personalet så småt er blevet bedre til at 

planlægge forløb på forhånd og holde sig til den overordnede plan. Jeg ser at aktionerne har 

en effekt på børnenes trivsel og læring som helhed og det virker desuden ind på samarbejdet 

personalet imellem. Vi skal stadigt blive bedre til at bruge tid på undringsprocessen, så vi 

bliver mere opmærksomme på vores egen praksis. Derudover skal vi planlægge de 

pædagogiske aktiviteter som aktionen skal indeholde, mere i detaljen, så vi undgår mange 

forberedelser på selve dagen, sikrer at aktiviteterne blive afholdt og at vi er helt klar over 

hvem der har ansvar for hvad. Vi skal også have for øje, at oftere dele børnene ind i mindre 

grupper. 

 

Sprogvurdering  

 

3 årsvurdering:  

Når jeg kigger overordnet på år 2016 til 2018, se jeg en stigning i den samlede score fra 45,3 i 

2016, 60,7 i 2017 og 87,8 i 2018.  

 

På 3 års vurderingen scorer pigerne en smule højere end drengene på alle parametre men især 

ift. kommunikative strategier, hvor det vil give mening at kigge på, hvordan vi ser børnene 

kønsmæssigt ift. denne del test. 
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Børnene scorer 69,9 på rim i 3 årsalderen. Dette kan måske ses i sammenhæng med den noget 

lavere score i ”at forstå sprogets regler”, som ses i dialogvurderingerne på samme alderstrin. 

For at højne niveauet for de 3-årige børn, skal vi lave en plan for, hvorledes vi fremover kan 

arbejde mere med rim og remser i vuggestuen.   

 

4 årsvurdering: (Laves normalt ikke på dette alderstrin): 

 

Vi har lavet nogle 4 års vurderinger, da jeg fandt, at nogle vurderinger manglede, de var lavet 

på forkert tidspunkt eller der var mistanke om sproglige udfordringer hos barnet. Dertil har 

der startet nogle nye børnehavebørn, som vi ønskede at vurdere. 

 

Hos de 4-årige, viser tallene et stort spring kønsmæssigt, hvor drengene ligger generelt 

markant over pigerne talesprogligt. Det har dog sin naturlige årsag i, at en af de tre vurderede 

piger, (som er rimelig ny i vores institution), ligger meget lavt talesprogligt og trækker 

gennemsnittet for pigerne meget ned. Der et opmærksomhedspunkt omkring drengene ift. 

”Kommunikative strategier” hvor de ligger på 78,7 mod 90 – 97 på de øvrige. Ligesom i 3 

årsvurderingen, får jeg øje på en rimelig markant forskel på drenge og piger ift. 

Kommunikative strategier, når vi ser bort fra den ene pige som lå lavt. Derudover er der en 

forskel på drenge og piger ift. opmærksomhed på skrift, hvor drengene ligger markant under 

pigerne. På dette punkt har pigen med de sproglige udfordringer, ingen indflydelse på 

resultatet, da hun er godt med ift. Dette.  

 

Der er i dialogvurderingen et lille dyk ved ”At forstå Sprogets regler” og vise ”interesse for 

skriftsprog” (grammatik, sammensatte ord i rækkefølge, endelser), som hænger godt sammen 

med sprogvurderingens resultater, som viser lavere resultater for del testen ”opmærksomhed 

på skrift”, end for de talesproglige færdigheder. Ift. Rim scorer begge køn meget flot, 97,9, 

hvis vi ser bort fra pigen i fokuseret indsats, (Indstilling til talepædagog i gang). For 4-års 

gruppen skal vi arbejde videre med opmærksomhed på skrift og kommunikative strategier, 

især for drengene.  

 

 

 

5-6 årsalderen:  

I 2017 var den samlede score 82,0  

I 2018 var den samlede score i talesproglige færdigheder 98,0 og 82,0 i de før-skriftlige 

færdigheder. 

 

Børnene ligger således højt i de talesproglig færdigheder, og er godt med ift. De før-skriftlige 

færdigheder. Dog kan det med fordel arbejdes mere med sidstnævnte, ved at f.eks. arbejde 

mere med tidlig literacy, frem til skolestart. 

Dette passer overens med spindelvævet i dialogprofilen, da den fortæller om en lidt lavere 

score i ”Eksperimentere med skriftsproget”. Skolebørnene skal fra januar til april arbejde med 

værktøjet Filur, som vil støtte børnene i de før-skriftelge færdigheder. 

 

 

Essensen for sprogvurderingerne samlet set: 

Der er blevet arbejdet mere med sprog i Mølleåen i 2018. Generelt er der fine resultater og vi 

scorer højt, især på de talesproglige færdigheder. Dog er der et opmærksomhedspunkt ved 
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kommunikative strategier, hvor pigerne scorer markant højere end drengene, både i 3-års 

vurderingen og 4-års vurderingen. Der skal fokuseres mere på rim og remser hos de yngste 

børn og i det hele taget, skal vores fokus for næste år være de før-skiftelige færdigheder, og i 

særdeleshed ”opmærksomhed på skrift” for børnehave alderen. 

 

 

Dialogprofil  

Opsamlingen er en beskrivelse af leders vurdering i forhold til følgende 

opmærksomhedspunkter: 

 

 

0 – 2 år 

  

9 – 14 mnd: (1 dreng og 2 piger - 8 helt nye børn mangler eller er i gang med vurdering) 

 

På dette alderstrin ligger vi over kommunen på alle områder, undtagen ift. natur og kultur 

hvor vi ligger under, som har årsag i, at vores ene dreng trekker gennemsnittet meget ned på 

begge områder. (NB. Denne dreng, har vi til den nylige 2 års vurdering, vurderet til 4 i begge 

områder, så han har været i en stor udvikling). De to piger ligger også lidt lavt på natur, og vi 

skal derfor generelt holde øje med denne aldersgruppe ift natur i det nye år, i særdeleshed 

fordi natur og naturfænomener er Mølleåens spidskompetence.  

 

Da der kun er tale om en dreng og to piger, kan vi ikke konkludere det store, men blot have 

for øje, at natur trækker ned hos alle tre børn, noget vi skal rette opmærksomheden mod næste 

år, ift. dette alderstrin. Jeg er er dog bevidst om, at vi ikke har været så meget i skoven med de 

mindste, som vi kunne ønske. I løbet af det næste år, vil vi derfor bruge skoven som 

læringsrum i langt højere grad samt benytte os af skovbørnehavens ekspertise og kvalificere 

børnene gennem flere skovprojekter, direkte for de yngste vuggestuebørn. 

 

Essens ; Mere fokus på naturen som læringsrum næste år. 

 

Mod  2 år: 10 børn ( 6 drenge og 4 piger) 

 

På dette alderstrin ligger børnegruppen mellem ”kan næsten selv” til ”kan selv” hele vejen 

rundt, og især drengegruppen ligger meget højt på alle punkter. Vi scorer lavere i 

spindelvævet end sidste år, bortset fra den pind der hedder ”kommunikation med sin nære 

omverden” og ”at håndtere og forstå sprogets form”. Dette kan have sin årsag i, vores fokus 

på sprog i årets løb. At vi ligger lavere end sidste år i det øvrige, begrunder jeg med, at èt barn 

ligger meget lavt hele vejen rundt, på nær de sociale kompetencer.  

 

Vi ligger højere end kommunen ift. sprog, som kan begrundes med, at der er blevet arbejdet 

meget på dette i denne aldersgruppe hele 2018. 

 

Essens; Vi ligger meget højt på alle områder i denne aldersgruppe, når vi ser bort fra et barn 

som i en periode trækker gennemsnittet meget ned. Det betyder, at vi på voksenniveau har 

godt fat på denne aldersgruppe og at vi skal fortsætte med at støtte, udfordre og udvikle det 

enkelte barn.  
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3 – 5 år 
 

3 års vurdering: (7 drenge og 4 piger): 

 

Vurderingen for de 3-årige ligger alle ligger mellem ”kan næsten selv” og ”kan selv”. Til 

trods for, at vi ligger over eller ens sammenlignet med kommunen, ligger vi lavere end sidste 

års vurdering af de 3-årige. 

Der er især et lille dyk ift. Sidste år i, at ”forstå sprogets regler”. Dialogvurderingerne på 

samme alderstrin peger også på, at der kan arbejdes mere med rim og remser. Da vi ved, vi er 

blevet meget dygtigere til at stimulere børnene sprogligt, kan vi have været mere kritiske i 

vores vurderinger og ubevidst stillet større krav i vores faglige vurdering af børnene.  

 

Derudover skal vi have fokus på ”indgå i fællesskabets sociale spilleregler”, da jeg kan se, at 

der har været en lille nedgang i denne pind. Det kan komme af, at det for nogen børn har 

svært at omstille sig ift. den overgang det er, at komme i skovbørnehave. Dog kan vi se, at 

vores overgangsprojekt fremover kan været en hjælp i denne sammenhæng, da de hurtigere 

får etableret gode venskaber og føler tryghed i de nye omgivelser og formår at kommunikere 

sine behov og følelser i det nye fællesskab. 

 

Ift. de store kønsforskelle, ser billedet mere homogent ud.  

 

Essens:  Have et generelt fokus på at forstå sprogets regler samt de sociale spilleregler. 

 

4 årsvurderingen: (7 drenge og 5 piger) 

 

4 årsgruppen ligger mellem ”kan næsten selv” og ”kan selv”. Denne gruppe ligger meget højt 

på krop og bevægelse og kulturelle udtryk og værdier, noget der forklares ved de store 

kropslige udfordringer de bliver mødt med i skoven samt de kreative ”skov” produkter og 

projekter, som skovbørnehaven beskæftiger sig med i hverdagen. Denne gruppe dykker en 

smule på tre områder; ”nysgerrighed på naturen”, ”interesse for skriftsprog” og ”psykisk 

robusthed”. 

 

Spindelvævet for 4 årsgruppen ser en smule bedre ud end sidste år, næsten hele vejen rundt. 

Vi ligger over kommunen i de fleste, dog ens med kommunen i natur og under i sprog.  Ift. 

sprog, har vi nogle børn med sproglige udfordringer som trækker gennemsnittet meget ned.  

Ift. psykisk robusthed, har vi nogle børn, med følelsesmæssige udfordringer, noget vi er meget 

bevidste om. Dykket i ”nysgerrighed på naturen”, giver for mig at se, det mærkeligste tal, da 

vi er en skovbørnehave og arbejder meget intenst med at undersøge naturen og det der lever i 

den. Selv om vi ikke ligger dårligt an, skal vi stadigvæk undersøge hvad der ligger til grund 

for disse tal.  

 

Kønsmæssigt, er der både nogle piger og nogle drenge der trekker ned på forskellige 

læreplansområder, noget vi er bevidste om og som vi er i gang med at samarbejde med 

forskellige tværfaglige instanser omkring. 

 

 

Essens: sprog ligger lavest hos begge køn, nærmere bestemt ”forstå sprogets regler og vise 

interesse for skriftsprog” noget vi skal arbejde videre med i 2019, både på gruppe plan og på 
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individplan. Vi skal arbejde videre med at gøre børnene robuste og livsduelige og fortætte 

samarbejdet med de tværfaglige instanser. Vi skal også inspirere børnene mere i forhold til 

nysgerrighed i naturen, især i drengegruppen.  

 

 

5 – 6 år - på vej mod skole (4 piger og 3 drenge) 

 

Børnene ligger højt og mellem ”kan næsten selv” og ”kan selv”. 

Der er en meget markant forskel på piger og drenge i denne aldersgruppe, hvor pigerne ligger 

helt i toppen på alle læreplanstemaer. Dette er en gruppe piger med mange ressourcer og 

kompetencer, hvor der i den lille drengegruppe er der nogle udfordringer, som vi arbejder 

med både individuelt og som en del af fællesskabet. Vi skal stadigvæk kigge på hvordan vi 

arbejder med børnene kønsmæssigt, hvilken andel vi har på voksenniveau med hensyn til 

disse tal. 

 

Essens; vi skal arbejde fokuseret med drengegruppen, især med skriftsprog, natur, personlig 

udvikling og krop. 

 

 

Overordnet essens i dialogvurderingerne: 

0 – 2 år; vi skal arbejde meget med natur og naturfænomener 

3 – 5 år: vi skal arbejde mere med sprog, især før-sproglige færdigheder (tidlig literacy). 

Derudover skal vi have fokus på sociale spilleregler, nysgerrighed for naturen og psykisk 

robusthed. 

   

Vores vurderinger stikker ikke i øst og vest, de pædagogiske besvarelser stemmer overens, de 

er rimelig homogene. 

Overordnet ligger vi meget pænt hele vejen igennem. Vi ligger lidt under forrige år, som jeg 

tilskriver vores faglige udvikling og en mere kritisk undrende vurdering af vores faglige 

arbejde med børnene. Ligger generelt højt på sociale kompetencer hele vejen. 

Natur giver de mærkeligste tal, som vi vil undersøge nærmere. 

Overordnet skal vi have endnu mere fokus på sprog og i særdeleshed før-skriftlige 

færdigheder på alle alderstrin. 

Forældrene besvarer i 35 ug af 40 dialogprofiler, hvilket er fint. 

 

 

Pædagogiske projekter 

 

Mølleåens projekter er primært blevet afholdt som overordnede fælles temaer for hele huset. I 

nogle dele af projektet har vuggestuen og børnehaven samarbejdet på tværs. I andre 

sammenhænge har de haft forskellige undertemaer og lavet aktiviteter hver for sig. Herunder 

præsenteres to eksempler på projekter i indeværende år. Et fugleprojekt og et eventyr projekt. 

 

1. Fugleprojekt (jan – maj) 
Temaet for projektet, har været; Fugle i Mølleådalen”.  

Overordnet formål; at styrke børnenes kendskab til nærområdets fugle, hvordan de ser ud, 

hvor og hvordan de lever, hvad de spiser, fuglelyde mv. Vores ønske var også, at dette projekt 
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ville styrke samarbejdet mellem vuggestue og børnehave, og skabe en rød tråd ift. At vi er ét 

skovhus. Vi har i dette projekt arbejdet med udgangspunkt i alle læreplanstemaer, om end 

natur og sprog har fået et særligt fokus. 

 

Natur og naturfænomener: ”At barnet får viden om de forskellige årstider, planter og dyr”:  

Vi har brugt naturen som læringsrum for vores aktiviteter. Vi har sanset, duftet, rørt ved, lyttet 

til, udforsket og leget i naturen.  

Tegn på læring: børnene har vist særligt interesserede i, at kigge efter fugle på himmelen eller 

i træerne. De kigger op og peger, gør os opmærksom på fuglens lyde og siger ”fugl” eller 

”solsort”, ”and” eller ”ugle”. De viser interesse for fuglehuse udenfor vores vinduer og 

fortæller på eget initiativ om fugle, efter sproglig evne og formåen. De forbinder 

Mølleåskoven med de fugle der lever i den, de siger f.eks. ”i skoven ved Mølleåen kan vi se 

svaner, ænder, natugle og mejse”. De kan beskrive fuglenes udseende og giver udtryk for 

egne meninger eller viden om fugle, ”jeg synes en solsort er rigtig flot” eller ”jeg kan danse 

som en natugle”. 

 

Sproglig udvikling: ”At barnet kan bruge og forstå sproget på et alderssvarende niveau”: 

Vi har sunget og lavet sanglege om fugle, lavet egne sange om fugle, sat billeder og ord 

sammen, dialogisk læsning, anvendt sprogkuffert til sang, samtale og leg med fugle.  

Tegn på læring: Børnene har været aktivt deltagende i aktiviteter med fugle og udvist stor 

glæde når vi sang forskellige fuglesange. Vi hører børn sige mange af de fokusord som vi har 

anvendt i projektet; vinge, næb, klør, frø, rede. Børnene kan genkende de fugle vi har arbejdet 

med og anvender dem i nye sammenhænge, f.eks. i leg. En pige kommer flyvende hen mod os 

og råber glad ”jeg er en spætte”.  

 

Derudover har vi arbejdet med:  

Kulturelle udtryksformer og værdier; lavet avisfugle, fuglemad, bygget reder af hø og græs, 

lavet æg og fugle af sne. Herunder har vi arbejdet med Digital dannelse, hvor vi har filmet 

børnene i fugleaktiviteter, lavet en mekanisk spætte, talt om fugle på I Pads, lyttet til 

fuglelyde på I Pads mv.  

Krop og bevægelse; brugt vores krop i sang og sanglege, leget vi var fugle mv. 

Sociale kompetencer; gennem at lege rolle- og regellege, bygget store fugle reder, hvor vi 

havde fokus på samarbejde, være en god ven og hjælpe hinanden.  

Alsidig personlig udvikling; ved at barnet i fællesskabet oplever at de bliver set og hørt, 

forstået og taget alvorligt. Når de øver sig i de kreative processer selv om opgaven kan være 

svær, eks. lave fugle af papir. Opleve mestring når det lykkes eller blive ved når det er svært. 

    

 

Pædagogisk praksis på voksenniveau: 

Vi har under projektet erfaret, at alle formalia skal være på plads inden projektstart. Dvs. 

personalet skal alle have fået samme information om/ en fælles forståelse for projektets forløb 

forinden, så som varighed, tidspunkter for udførelse, mål for projektet mv. og ligeledes, at alle 

aktiviteter er planlagt og struktureret på forhånd og at rekvisitter og materialer er gjort klar og 

lige til at gå til. Derudover skal der være en klar rollefordeling i de opgaver vi har og de 

aktiviteter vi skal nå. Vi har erfaret, at man skal være fleksibel og omstillingsparat undervejs i 

processen, da det ikke altid går som vi har planlagt. Processen er vigtigere end produkt og vi 

skal øve os i, at være undrende, nysgerrige og udforskende undervejs. Også på de ting der går 

anderledes end forventet. 
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Vi har lavet en inspirationsfolder med en række eksempler på aktiviteter og lege, med fugle 

som omdrejningspunkt.  

 

Forældreinddragelse: 

Forældrene blev inddraget via infobreve på Børneruden, om vores pædagogiske aktiviteter, 

hvordan vi arbejdede med sproget og gjort bekendt med de fokusord vi var i gang med. 

Forældrene kan med fordel inddrages mere undervejs, ved at give forslag til enkelte opgaver, 

aktiviteter eller lege som kan afprøves der hjemme. Når forældrene kender til vores arbejde, 

er det nemmere for dem at samtale med børnene om dagens aktiviteter derhjemme, så der 

skabes større mulighed for forankret læring. 

På vores sommerfest i juni havde vi en udstilling af både proces (foto) og af produkterne af 

børnenes arbejde. Vi havde posteløb med fugleaktiviteter for både forældre og børn.  

 

 

2. Eventyrprojekt (aug – nov)  
Eventyrprojektet har været et tema med flere underprojekter. Der er blevet læst flere eventyr 

undervejs men der har i børnehaven været særligt fokus på ”Robin Hood” og i vuggestuen har 

vi arbejdet i dybden med ”De tre bukkebruse”. 

Herunder illustreres ”De tre bukkebruse” som et eksempel på en vuggestuegruppes arbejde 

med eventyrprojektet. 

 

a) Mål for børnene og tegn på læring: 

Vi ønskede gennem dette projekt, at børnene fik kendskab til eventyr som genre. Vi valgte 

kun ét eventyr som omdrejningspunkt, da vi ønskede, at børene kunne fordybe sig i et 

længerevarende forløb, og herigennem opleve genkendelighed i historiefortællingen og blive 

inspireret til at deltage i fællesskabet omkring historien samt kommunikere aktivt i forløbet, 

alt efter alder og formåen. Formålet var således både et sprogligt, personligt og et socialt 

udbytte for børnegruppen, om end de øvrige læreplanstemaer også blev berørt i processen. 

 

Sproglig udvikling: ”At barnet er initiativtagende, deltagende og lyttende i samtaler og 

historiefortælling med andre børn og voksne” 

I tråd med Mølleåens særlige fokusområde for 2018, ønskede vi at styrke børnenes sproglige 

opmærksomhed. At udvide børnenes ordforråd og sprogforståelse. Vi kopierede eventyrets 

sider og hang dem op på væggen, som udgangspunkt for samtale og dialog. Eventyret blev 

læst til samling og som dialogisk læsning i andre sammenhænge. At bruge sproget varieret og 

lege med forskellige stemmer (høj, dyb, grov, fin). Anvende fokus ord i en sammenhæng som 

giver mening for børnene og med mange gentagelser, (bro, lille, mellem, stor, trampe, trold). 

Tegn på læring: At børnene på eget initiativ fortalte videre på historien, enten med ord eller 

kropssprog, alt efter hvad de kan sprogligt. Når vi hører at børnene anvender ord fra eventyret 

i andre sammenhænge (trolden, trampe, bange mv). 

 

Alsidig personlig udvikling: ”At barnet kan mærke egn og andres grænser samt sige til og fra 

i forhold til andre børn og voksne og udvikler respekt for andres følelser, oplevelse, 

intentioner og behov”. 

Vi ønskede at udfordre børnene i det ukendte og gøre dem livsduelige og give mulighed for at 

øve deres deltagelseskompetence, gennem leg med eventyret ”De tre bukkebruse”.  

Tegn på læring: når vi laver teater over eventyret og børnene udviser mod, eks. Ved at turde 

gå forrest og aktivt deltage i diverse lege omkring eventyret. 
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Sociale kompetencer: ”At barnet kan samarbejde, være omsorgsfuld, hjælpe andre og indgå i 

konfliktløsning”. 

Vi ønskede at øve børnene i at kunne deltage i en gruppeleg. At være fælles om en leg og 

vente på det blive ens tur. Ligeledes at tilsidesætte egne behov for andres og tage hensyn til 

hinanden, eks. ved at man skiftes til at være trold eller gedebuk, når trolden skal tage 

gedebukken, dvs. at fange hinanden, så skal man røre/holde om hinanden (i stedet for 

eksempelvis at skubbe).  

Tegn på læring; eks. når de formår at vente på tur og gå en af gangen over broen i 

Mølleåskoven. 

 

Derudover har vi arbejdet med: 

Krop og bevægelse; vi bruger kroppen som del af teaterøvelsen, Herigennem øvede børnene 

sig i, at kommunikere og være kreativ med mimik og krop i deres handlinger.  

Tegn på læring: når børnene deltager i at bygge bro med deres kroppe, tramper i gulvet som 

gedebukke, kæmpe med trolden. 

Natur og naturfænomener: hvor vi har brugt naturen som kulisse for fortælling af eventyret. 

Tegn på læring: når børnene bringer historien fra eventyret ud i naturen, ved at lege ”Bukke 

Bruse” og trampe på broen, når vi går tur over en af Mølleåens broer. (Denne leg leges stadigt 

når vi går tur skoven). 

Kulturelle udtryksformer og værdier: at børnene får et spirende kendskab til eventyr som en 

genre. Vi fortalte historien som bordteater og lavede bukkebruse teater på stuen.  

Tegn på læring: når børnene på eget initiativ taler med os og hinanden om billederne på 

væggen og går i gang med at lege Bukke Bruse på stuen. 

 

c) Pædagogisk praksis på voksenniveau: 

Vi blev påmindet om, hvor glade børn er for gentagelser og hvad det betyder for deres 

deltagelsesmuligheder, når de er bekendt med noget og derfor nemmere kan bidrage til 

projektet med ord, kropssprog, spørgsmål eller nye perspektiver til eventyret.  

Vi har erfaret, at forløbet har sat dybe spor hos børnene, da de stadigt leger bukkebruse, taler 

om bukke bruse og anvender de fokusord som eventyret indeholdt.  

Vi har erfaret, at der undervejs i projektet, kom nye ideer til, som gav os inspiration til nye 

eventyrforløb. Det er essentielt, at personalet har en fast arbejdsplan for hele forløbet, så vi 

ved hvem der gør hvad hvornår. Er dette ikke på plads, opnår vi ikke vores mål for projektet, 

vores engagement daler og vi ”mister” børnenes interesse i processen. Fremover vil vi have 

flere eventyrprojekter, af omkring 2 mnd varighed, hvor hele huset arbejder med det samme 

eventyr, så den røde tråd i huset styrkes. 

 

 

Analyse af de gennemførte projekter: 

Når jeg kigger på de projekter vi har lavet i løbet af året, får jeg øje på et stort engagement hos 

både børn og voksne i processen, læring og udvikling ift. De mål vi har sat os for og især en 

sproglig udvikling ift. de temaer vi har arbejdet med. Opmærksomhed på værdien af 

gentagelser er også noget jeg får øje på, som går igen i vores projekter, så børnene får bedre 

muligheder for at forankre læring.  

IFT Forældresamarbejde: forældre bliver informeret om projekterne undervejs og opmuntret 

til at bygge videre på vores arbejde derhjemme. Dog kan vi blive endnu bedre til at involvere 

dem mere direkte i processen i nogle af vores projekter. På vores forældre møde den 30. 
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oktober havde vi 3 workshops, hvoraf ét af dem var en drøftelse af børns læring og hvordan vi 

bedre kan samarbejde omkring den, i henhold til den nye styrkede læreplan. Dette er for os en 

start på en endnu større involvering og inddragelse af forældregruppen. 

 

Jeg får også øje på, at vi ikke altid får gennemført alle de aktiviteter som vi havde planlagt på 

forhånd. Her kalder det på, en mere grundig planlægning og struktur forinden, samt at den 

enkelte tager ansvar for sin del af projektet, før, under og efter. Derudover skal vi blive bedre 

til at evaluere på projekterne undervejs eller når de afsluttes. Den mangelfulde evaluering, gør 

det svært for os at arbejde videre med de gode resultater, vi har opnået og få dem 

implementeret til ny praksis. Denne del af det pædagogiske arbejde, skal der bruges meget 

mere tid og kræfter på i det nye år. Derfor har jeg også valgt at tage et diplom modul til 

foråret 2019, for at jeg som leder, kan blive bedre til at guide og vejlede i 

evalueringsprocessen. 

  

Analyse  

 

Analyse på baggrund af dialogprofil og sprogvurdering: 
 

Overordnet scorer vi højt på de talesproglige færdigheder, på trods af, at vi har nogle børn 

som har sproglige vanskeligheder, som trækker gennemsnittet ned. Det viser mig, at vores 

store indsats på sproglig opmærksomhed, har givet vores børn et løft sprogligt. Jeg ser også, 

at vi stadigt skal arbejde med de før-skriftelige færdigheder, på alle alderstrin.  

Dialogvurderingerne viser overordnet, at vi skal arbejde mere med natur i vuggestuen og med 

før-skiftelige færdigheder i børnehaven.  

 

Lederanalyse for vurderingerne: 

- Jeg skal som leder fremover fokusere mere på at holde snor i fokuspunkter og noter. 

- 3 mnd samtalen skal systematiseres i tråd med Hjernen og Hjertet. 

- Jeg skal udarbejde en systematik ift. at sikre, at alle dialogprofiler og sprogvurderinger 

bliver lavet indenfor tidsrammen; Jeg har set, at der har været en lille udfordring med 

at få lavet nogle dialogprofiler eller sprogvurderinger i børnehaven til tiden.  

- Hver 3. måned vil jeg printe rapporten og få et overblik som leder og fremlægge den 

på personalemødet, så alle er bekendt med udviklingen. 

- Jeg overvejer en ny procedure i huset: at vi skal henvise til Rudersdal hjemmeside 

hver gang nogle nye forældre skal vurdere for første gang. Give de nye forældre, den 

forældreinformation, som ligger i Hjernen og Hjertet´s materiale. 

 

 

Analyse på baggrund af aktioner og projekter: 
 

Her får jeg øje på, at det handler om at få fastlagt en grundlæggende kultur for struktur og 

planlægning, at denne disciplin skal mere på plads i huset som helhed. Herunder kommer, en 

hyppigere opdeling af børnene i mindre grupper. 

Vi skal grundlæggende anvende aktionslæringsværktøjet i højere grad,  så vi får mere øvelse i 

at anvende det/så det sidder på rygraden. Vi har i november sat flere forløb i gang, med 

inklusionspædagogerne som støtte i denne proces.  
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På trods af at vi er kommet rigtig langt ift. struktur og planlægning,  er det vigtigt at jeg som 

daglig leder, får arbejdet med personalet omkring at få etableret en blivende struktur, 

organiserings -og planlægningskultur i huset.  

  

 

Opfølgning på tilsyn:  

 

Vi har på baggrund af et tilsyn i maj 2017, haft et op følgende tilsyn i februar 2018. Tilsynet 

fra 7. februar 2018, viste nogle helt andre resultater og der var sket en mærkbar positiv 

ændring på rigtig mange områder.  

Der skulle vi arbejde videre, var ift. de understøttende sprogstrategier, anvende flerleddet 

kommunikation, stille åbne spørgsmål, fortolke og udvide hvad barnet siger, som en 

forudsætning for, at følge børnenes interesser eller hvad de er optaget af. Vores sprogarbejde 

blev således igangsat på vores personalelørdag i februar og vi har arbejdet videre på dette 

gennem hele året. Vi har også haft en pædagog på Hanen – sproget i samspil, som videns 

deler med resten af personalet. Selv om vi er kommet langt i vores sprogarbejde, skal vi stadig 

væk være opmærksomme på vores dialog med børnene. I det nye år skal vi også blive bedre 

til at inddrage dialogisk læsning som en fast aktivitet med børnene. Vi er i gang med dialogisk 

læsning men har siden efteråret, arbejdet med at lave en række sprogkufferter til dette formål, 

hvor også forældrene skal inddrages i arbejdet med at finde rekvisitter til de forskellige 

kufferter. 

 

Essensen af analysen: 

 

Når jeg kigger samlet på årsrapporten, og jeg tager min egne observationer og oplevelser, 

dialogen med forældrene og med forældrerådet med i betragtning, får jeg øje på nogle 

fællestræk, som går igen. 

 

Jeg ser overordnet et velfungerende hus, med fokus på børnenes trivsel, læring og udvikling. 

Jeg ser nogle engagerede og dygtige medarbejdere som er glade for at komme på arbejde og 

glade børn der gerne vil i vuggestue/børnehave og nogle forældre som gerne ytrer deres 

tilfredshed med Mølleåen. 

 

I vurderingerne ligger vi generelt højt. Natur og naturfænomener giver de mærkeligste tal og 

det er noget i skal undersøge nærmere i det næste år. Vi skal stadigt arbejde med børnenes 

sproglige udvikling og i år i særdeleshed, have fokus på de før – skiftelige færdigheder for de 

ældste og rim og remser for de yngste. 

 

Der hvor jeg ser der er størst behov for udviklingstiltag i Mølleåen, handler overordnet om at 

vi skal blive endnu bedre til at strukturere, organisere og planlægge vores hverdag, så vi får 

gennemført og evalueret på alle de positive tiltag og gode pædagogiske projekter som 

personalet igangsætter. Det er både en forudsætning for projekternes succes men i sidste ende 

for børnenes trivsel, læring og udvikling.  
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Indsats for det kommende år  

 

 

Indsats  

Indsatsen for Børnehuset Mølleåen det kommende år er ”Pædagogisk læringsmiljø”.  

 

Indsatsen for område Holte som helhed er ”Forældresamarbejde”.  

”Forskning om kvalitet i daginstitutioner har vist, at høj kvalitet opnås der, hvor man er 

opmærksom på børns deltagelsesmuligheder og trækker forældrene ind som del af barnets 

hverdag”, Ida Kornerup, lektor på UCC og Ph.d. 

 

Baggrund for indsatsen (hvorfor) 

 

Indsatsområdet er besluttet på baggrund af årsrapporten, som pegede på, at vi skal arbejde 

videre med planlægning, struktur og organisering af de pædagogiske læringsmiljøer, så vi i 

endnu højere grad får understøttet børnenes trivsel, udvikling, læring og dannelse.  

 

 

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

 

Et godt læringsmiljø er afgørende for børnenes trivsel, udvikling, læring og dannelse. 

Læringsmiljøer kan ses som perler på en snor. I enhver kontekst er der noget, som barnet 

lærer. Det handler mere om de muligheder for udvikling, som barnet bliver givet af os voksne, 

mere end de rammer vi er underlagt. Vi skal derfor have en bevidst tilgang til det børnene skal 

lære og kan lære og altid være bevidst om, at børnenes behov undersøges (ud fra den 

nærmeste udviklingszone),  inden vi udvælger hvilke aktiviteter vi tilbyder børnene.  

 

 

Sådan gør vi (hvad) 

På personalemødet i januar, gennemgik vi årsrapporten sammen for at få en fælles forståelse 

for de områder der var nødvendige at arbejde videre med i 2019, nemlig pædagogisk 

læringsmiljø.  

 

På næstkommende personalemøde går vi i gang med EVA´s selvevaluering redskab, og 

opstarter arbejdet med temaet ”Et pædagogisk læringsmiljø hele dagen”. 

 

Vores fornemste redskab i processen med at skabe gode pædagogiske læringsmiljøer er den 

pædagogiske læreplan og de mål der er opstillet. Derudover skal vi i personalegruppen have 

mange pædagogisk didaktiske drøftelser og overvejelser omkring læringsmiljøet, for at 

indhente og dele viden om både børnegruppen og børneperspektivet og for at skabe fælles 

retning og mål for arbejdet med læringsmiljøet. 

 

 

Vi vil anvende aktionslæring for at udvikle det pædagogiske læringsmiljø. 

 


