PÆDAGOGISK LÆREPLAN
SCT. KNUDS SKOLE & BØRNEHAVE
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HVEM ER VI?

Sct. Knuds Børnehave er en privat børnehave, oprettet af Sct. Knuds Skole i 2012.
Vi har plads til 50 børn i alderen 2,10 - 6 år. Personalesammensætningen består af 5 pædagoger, 2 pædagogiske
assistenter og 2 pædagogmedhjælpere.
Børnehaven er beliggende i ”Knudsborg” i Gothersgade. Børnehaven er oprettet under De frie skoler.
Legepladsen er en indhegnet del af Sct. Knuds Skoles skolegård og Sct. Knuds Kirkes præstegårdshave.
Sct. Knuds Børnehave er beliggende i Fredericias centrum og har derfor let adgang til byens voldanlæg, en af
landets største byparker og i gåafstand ligger byens badested, Østerstrand. Dertil kommer gode transportmuligheder til skov og andre legeområder.
I Sct. Knuds Børnehave vil I opleve en hverdag med tid til nærvær, omsorg og tryghed. Men vi er også mere end
det. Vi har fokus på, at vores pædagogiske aktiviteter sker i en veksel mellem planlagte aktiviteter, spontant opståede situationer, leg, kreative aktiviteter og rutinesituationer i hverdagen.
Vi inddeler vores 50 børn i 8 små aldersopdelte læringsgrupper hver formiddag, da det giver mulighed for målrettede pædagogiske aktiviteter. Små gruppper giver samtidig færre konflikter og en tæt og mere direkte interaktion mellem børn og voksne, hvilket fremmer børns trivsel, udvikling, læring og dannelse.
Vi er bevidste om, at børn også udvikler sig i store fællesskaber. I de større grupper får børnene erfaringer med
at indgå i et samspil med flere børn, hvor de kan spejle sig i flere og andre børn end deres læringsgruppe.
Vi er ofte på ture, og vi har aktiviteter i Sct. Knuds Skoles faglokaler og SFO-lokaler. Her er mulighed for musik,
billedkunst og bevægelse. I SFO´en opstår nye legepotentialer, og vi har mulighed for at skabe en hverdag med
meget varierede aktiviteter og med plads og ro til fordybelse hjemme i børnehaven.
I Sct. Knuds Børnehave har vi et fokus på børns oplevelse af at være medskabere af egen læring og udvikling,
med stor fokus på børneinitierede aktiviteter og at følge børnenes spor i de vokseninitierede fællesskaber.
Vi har fokus på legen som grundlæggende i vores pædagogiske praksis, så vi øver os i at have en legende tilgang
igennem hele dagen - også i vores rutiner og planlagte aktiviteter.
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SCT. KNUDS BØRNEHAVES FYSISKE RAMMER

DET PSYKISKE, FYSISKE OG ÆSTETISKE BØRNEMILJØ

Det miljø man færdes i, har stor betydning for, hvordan man trives. Spændende og udfordrende miljøer kan
være med til at styrke gode relationer og koncentrerede lege og derved forebygge stress.
SMÅ RUM OG HYGGEKROGE

Generelt har vi haft fokus på at inddele større rum i mindre hjørner og hyggelige kroge. Kroge og små rum
begrænser antallet af mennesker på et sted. Hyggelige kroge og små rum giver plads til, at børnene kan lege
mere uforstyrrede i mindre grupper. Det giver mindre larm, færre konflikter og mindre stress. Desuden tænker
vi fleksibilitet i indretningen af rummene, med eks. hjul på møbler, så de let kan flyttes og rumindretningen
justeres efter nye behov. Vores møbler har forskellige højder og børnenes stole har varierede design og muligheder.
Vi har søgt at skabe små rum med spændende ting, som børn kan fascineres af og blive opslugt af. Dette opleves bl.a. bag vores scene/podie. Her har vi indrettet os med lyskuber, som giver et mildt og behageligt skær, et
boblerør, der skaber en visuel oplevelse og ro, smukke buketter med optiske fibre, som konstant skifter farve
op og ned langs fibrene. De skiftende farver giver en taktil og visuel oplevelse, skærper koncentrationen samtidig med, at det har en rolig effekt. Og sidst men ikke mindst har vi opsat en projektor, der giver spændende
mønstre på væggene. Underlaget er lyddæmpende måtter af et blødt skumgummimateriale
I dette sanserum kan vores børn finde ro og afslapning og tid til dagdrømmeri.
GOD PLADS TIL LEG

Når man går ind i Sct. Knuds Børnehave går man igennem en kopi af Prinsens Port og ind i Minibyen. Her er
indrettet med de fineste små huse, hvor dannebrogsflaget vejrer hver dag. Her er mulighed for at handle
sukkerkringler, sælge pizza og ja, kun fantasien sætter
grænser for legens muligheder i dette område.
Vi har indrettet dukkekroge, bilhjørner og huler, som er
små oaser for børnene. Vi har haft fokus på lyd og lys.
Støjniveau og belysning har stor betydning for, hvordan man opfatter miljøet, og hvordan man trives. Det
er afstressende for børn at høre klassisk musik, new
age musik eller lydbilleder af naturlyde. Nogle dage vil
vores børn møde Mozarts toner, når de kommer om
morgenen, så de på den måde kan starte dagen stille
og roligt med afslappende musik via vores topmoderne SONOS-højttalere.
Et af vores mest populære ”rum” er vores mint-farvede
campingvogn, der er etableret som et indendørs legehus med køkken og spisekrog. Småblomstrede gardiner og fine små puder skaber hygge og stemning, og
vi har altid børn legende i dette område. Der er græs
på taget, hvor svampe gror op, vi har blomsterkasser
under vinduerne, der illustrerer evig sommer og glæ-
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de. ”Græsset” gror lige udenfor døren, og vasketøjet vejrer i den stille brise… Kan I lige forestille jer det? Kom
og leg med…
BETYDNINGEN AF LYS

Vi har stort fokus på rigtig belysning. Forestil dig, at du går en tur i skoven om sommeren. Du bevæger dig
skiftevis mellem skygge og sol. Hver gang stiger eller falder lysstyrken omkring dig med flere hundrede procent. Enorme lysforskelle. Men dine øjne klarer det uden problemer, fordi de er skabt til det. God indendørsbelysning er som en sommerskov. Varieret, kontrastfyldt og med god farvegengivelse. Godt lys får os til at føle
velvære. Vi falder til ro. Vi kan bedre koncentrere os. Vi kan se og forstå hinanden. Hvem har mere brug for det
end vores børn? Hver dag skal de lære noget nyt. Om verden, om andre, om sig selv. Alle fem sanser stimuleres,
men synet dominerer og derfor har det en stor betydning for miljøet i en børnehave.
RART AT VÆRE - OGSÅ PÅ TOILETTET

Toilettet er indrettet med 4 væghængte toiletter og en lang vask, hvor flere børn har mulighed for at vaske
hænder samtidig. Der er puslebord med hæve/sænkefunktion for at sikre personalet en optimal arbejdsstilling
samt tæt øjenkontakt og nærvær i puslesituationen, hvilket bevirker en mere rolig og rar situation for både
barn og voksen. Der er 2 toiletter med mulighed for at lukke døren til de børn, der har brug for dette private
rum. Der er tilført et humoristisk indslag over børnenes toiletter, hvor der er søgt at skabe en stemning, som
giver smil på læben via genkendelige dyr.
RAMMER FOR ET RIGT OG MENINGSFULDT LIV

Vi har gennem hele institutionen skabt en æstetisk og kunstnerisk sammenhæng, der gør det til en særlig oplevelse med en masse positive effekter. En udsmykning, der indeholder potentialer til både leg og læring, hvor
sanserne skærpes og trivslen fremmes og herved giver børnene et rigere og mere meningsfuldt liv.
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Det er cand. Mag. i kultur og formidling, freelance illustrator, daglig leder af Teater Figuletta og lærer Bonnie
Lykke Olander Poulsen, der har udsmykket Sct. Knuds Børnehaves lokaler. Vi har taget udgangspunkt i møblernes farvelandskab og bragt naturen og det eventyrlige indenfor. I vil møde tilbagetrukne bjerglandskaber
og elementer fra bybilledet i Fredericia. I kan drømme jer væk i slottets magi og tage en stille stund under den
mørke stjernehimmel…
VORES GRUNDLÆGGENDE VÆRDIER

Som børnehave har vi fokus på, at værdier og viden ligger som grundlag for børns muligheder for at handle
hensynsfuldt, kritisk og demokratisk i en global verden. Sct. Knuds Børnehave er en del af en af landets ældste
værdibaserede lære- og væresteder, Sct. Knuds Skole & Børnehave. En institution med mere end 330 år på
bagen, båret af en tro på, at barnet har værdi i sig selv. Stedet bygger på et kristent livs- og menneskesyn som
afsæt for at skabe et værdibaseret og tolerant børnehavemiljø med omsorg og respekt for det enkelte barn.
Det betyder:
•
•
•
•

at barnet i frihed kan udvikle sine evner og særlige potentialer til gavn for den enkelte og for fællesskabet.
at barnet dannes til demokrati og ligeværd som en livsholdning.
at barnet styrkes i sit mod til at træffe etisk funderede valg.
at barnet lærer værdien af god kommunikation og lærer at samarbejde på trods af forskelle i baggrund,
nationalitet og personlige anlæg.

Sct. Knuds skole & Børnehaves 12 værdiord, der altid følger os i hverdagen:
•
•
•
•
•
•

KÆRLIGHED
FRIHED
DEMOKRATI
ETIK
OMSORG
LIVSGLÆDE

•
•
•
•
•
•

HUMOR
FÆLLESSKAB
TRO
RESPEKT
TOLERANCE
LIGEVÆRD

Vi oplever, at disse grundlæggende værdier er et godt afsæt for vores dynamiske arbejde med den styrkede
pædagogiske læreplan. Det er en kontinuerlig proces fortsat at udvikle vores institution, så vi både justerer
vores pædagogiske arbejde i forhold til den tid, vi lever i, og samtidig har fat i vores rødder og grundlæggende
værdier.
I det følgende vil vi tage fat i vores pædagogiske grundlag med udgangspunkt i kernefortællinger fra hverdagslivet i Sct. Knuds Børnehave.
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PÆDAGOGISK GRUNDLAG

”Den pædagogiske læreplan skal udarbejdes med udgangspunkt i et fælles pædagogisk grundlag.”
”Det pædagogiske grundlag består af en række fælles centrale elementer, som skal være kendetegnende for
den forståelse og tilgang, hvormed der skal arbejdes med børns trivsel, læring, udvikling og dannelse i alle
dagtilbud i Danmark.”
De centrale elementer er:
Børnesyn
Det at være barn har værdi i sig selv.
Dannelse og børneperspektiv
Børn på f.eks. 2 og 4 år skal høres og tages alvorligt som led i starten på en dannelsesproces og demokratisk
forståelse.
Leg
Legen har en værdi i sig selv og skal være en gennemgående del af et dagtilbud.
Læring
Læring skal forstås bredt, og læring sker f.eks. gennem leg, relationer, planlagte aktiviteter og udforskning af
naturen og ved at blive udfordret.
Børnefællesskaber
Leg, dannelse og læring sker i børnefællesskaber, som det pædagogiske personale sætter rammerne for.
Pædagogisk læringsmiljø
Et trygt og stimulerende pædagogisk læringsmiljø er udgangspunktet for arbejdet med børns læring.
Forældresamarbejde. Et godt forældresamarbejde har fokus på at styrke både barnets trivsel og barnets læring.
Samarbejde med forældre
Et godt forældresamarbejde har fokus på at styrke både barnets trivsel og barnets læring.
Børn i udsatte positioner
Alle børn skal udfordres og opleve mestring i lege og aktiviteter.
Sammenhæng til børnehaveklassen
Sammenhæng handler blandt andet om at understøtte børns sociale kompetencer, tro på egne evner, nysgerrighed mv.
”Loven fastsætter, at alle elementer i det fælles pædagogiske grundlag skal være udgangspunkt for arbejdet med den
pædagogiske læreplan og dermed det pædagogiske arbejde med børns læring i dagtilbud.”
”Nogle elementer i form af f.eks. børnesynet skal altid være til stede i det pædagogiske læringsmiljø, mens andre elementer som f.eks. arbejdet med at skabe en god overgang til børnehaveklassen kan være mere til stede i nogle sammenhænge end andre.”
Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 14.
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BØRNESYN, DANNELSE OG BØRNEPERSPEKTIV,
LEG, LÆRING OG BØRNEFÆLLESSKABER
Hvordan kommer de fem centrale elementer fra det fælles pædagogiske grundlag til udtryk hos os og
bliver omsat i vores hverdag sammen med børnene?
Vi starter med en fortælling fra vores pædagogiske praksis som et eksempel på, hvad det gode børneliv her i
Sct. Knuds Børnehave er:

En sensommerdag var en læringsgruppe samlet om formiddagsmåltidet.
Børnene spørger mig, hvad vi skal lave i dag? Jeg fortæller, at vi skal på tur. ”Hvorhen?” spørger de. Jeg svarer:
”Ud i det blå”
Her opstod en skøn snak med et gennemgående tema: ”Men hvor er det?”
Et af børnene foreslår, om vi ikke bare skal gå og så se, hvor vi ender, for det må da være ud i det blå. Jeg griber
idéen ud fra et mål om at følge børnenes spor, så JO, det var da det, vi skulle den dag…
Vi pakker sammen og tager overtøj på, og børnene kigger på mig og siger ”Hvad så nu?” Jeg svarer dem: ”Lad
os gå ud og se, hvor vi ender…”. Børnene skiftedes til at vise vej, og vi gik ud i det blå.
De synes, det var vildt sjovt hver gang, vi kom til hen til et vejkryds, for så var der en anden, der skulle bestemme. Vi gik, og vi gik, og vi endte på volden. Her gik vi ad de mange små stier og steder, de ikke var vant til at
færdes. Vi så en masse på vores vej; fodspor af dyr og mennesker, insekter, lorte, blomster. Samtalerne blomstrede, og vi fik talt om en masse ting på den tur. Vi fordybede os i samtalen og ”eventyret”, og der opstod en
masse spørgsmål, som vi fik diskuteret og afklaret.
Det var simpelthen så god en tur, og som pædagog var jeg helt høj… Alle børn var på og interesserede og var
mega gode til at hjælpe hinanden og bakke op om det, de andre fandt på. Sådanne dage bekræfter bare én i,
at det er det helt rigtige for mig at arbejde i børnehave.
Ugen efter, da vi skulle på tur igen, spurgte flere af dem, om vi ikke kunne tage endnu en tur ud i det blå, for
det var så god en tur…

Denne fortælling siger noget om vores pædagogiske grundsyn og grundlag: Børnene er meget engagerede
og aktive på denne tur, hvilket er afgørende for deres læring og udvikling. På en legende måde får de mulighed for at lære en masse om f.eks.:
• naturen; bl.a. om fodspor og "gæt en lort".
• højre og venstre.
• at samarbejde og skiftes til at bestemme.
• den by, de bor i.
• at bruge krop og sanser bl.a. på forskellige underlag.
Børnene er meget interesserede i hinanden, og der opstår et børnefælleskab, hvor alle børn har en stemme og
føler sig set, hørt og som betydningsfulde deltagere i fællesskaber. Dette er helt centralt for børnenes trivsel
og dannelse, så derfor vægter vi højt, at børnenes perspektiver kommer i spil i vores pædagogiske praksis.
Herigennem oplever og lærer børnene, at medbestemmelse og demokrati er vigtige værdier i vores hverdagsliv.
Vi tror på, at det, børnene kommer med selv, har værdi. Vi tror på, at en høj grad af fællesskabsfølelse er essentiel på vejen til, at barnet bliver et helt menneske. Vores børnesyn ligger i meget god tråd med dagtilbudsloven, hvor der står: ”At være barn har en værdi i sig selv. Børn skal ikke alene forberedes på at blive voksne, men
også støttes og værdsættes i de første år. Børn har ret til at være børn, til at være forskellige og til at udvikle sig
i forskelligt tempo.”
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I FN´s Børnekonvention artikel 12 er der også fokus på børns ret til selvbestemmelse ”…et barn, der er i stand til
at udforme sine egne synspunkter, retten til frit at udtrykke disse synspunkter i alle forhold, der vedrører barnet;
barnets synspunkter skal tillægges passende vægt i overensstemmelse med dets alder og modenhed.”
Hanne Warming beskriver forskellige måder at bruge begrebet børneperspektiv på:
• Et udefra-perspektiv, hvor vi som fagpersoner har en forståelse af og viden om børns behov.
• Et tilstræbt indefra-perspektiv, hvor vi som pædagogisk personale forsøger at sætte os ind i, hvad børnene selv ville sige, hvis de fik muligheden.
• Et indefra-perspektiv, hvor børnene selv udtrykker sig, f.eks. om hvilke aktiviteter og lege de kan lide og
kunne ønske sig.
Vi ønsker i høj grad at arbejde med et indefra-børneperspektiv, hvor vi inddrager børnenes egne perspektiver i vores pædagogiske arbejde med medbestemmelse og medindflydelse.
Her er endnu en praksisfortælling om det gode børneliv fra en morgenstund i børnehaven:
Jeg sidder en fredag morgen og skal tage imod et barn. Der er en rolig stemning af børn, der leger og småsnakker sammen.
Barnet jeg modtager, bliver utrolig ked af at skulle sige farvel til sine forældre. Da forældrene er gået, og barnet
sidder hos mig og græder, kommer et af vores ældste børn hen og fortæller sødt det ulykkelige barn, at hun
godt måtte låne hendes bamse lidt, indtil hun bliver glad.
Det fik mig til at tænke på, at vores børn er rigtig gode til at hjælpe hinanden på kryds og tværs af alder og køn.
Det var en dejlig oplevelse, for det grædende barn blev faktisk glad, og gråden stoppede et kort øjeblik efter
modtagelsen af bamsen.

I denne situation er der omtanke og omsorg fra både den voksne og et andet barn, da et barn bliver ked af det
og savner sine far og mor. Vi ser en værdi og dannelse i, at børn hjælper og trøster andre børn. Det er værdifuldt, at barnet lærer, at det er i orden at være ked af det, og at det kan klare det. Vi ønsker generelt, at vores
børn får tillid til og tro på, at der er hjælp at hente, og at andre børn og voksne viser omsorg og kærlighed,
når noget er svært.
Legen er grundlæggende i vores pædagogiske praksis gennem hele dagen. Her er en praksisfortælling om,
hvad en stol og et rat kan udvikle sig til:

Jeg sætter mig på en lille stol midt på gulvet med et rat foran mig, børnene kigger lidt undrende på mig. En
anden voksen kommer hen og spørger, hvor turen går hen. Jeg siger ”Legoland” - hun vil gerne med. Jeg siger,
at hun lige skal købe en billet. Det gør hun og tager en stol og sætter sig bag mig. Børnene følger os meget, og
det varer ikke længe, før en pige spørger, om hun må være med. ”Ja da” siger vi. Hun køber en billet og sætter
sig i bussen. Og flere kommer til. Legen udvikler sig ved, at vi vender et bord om, så det forvandles til et busstoppested. En dreng står og venter og kommer så med bussen, og siger han gerne vil til Vesterhavet. Et barn,
der sidder og leger med Lego i den anden ende af børnehaven, siger: ”Så skal du med Læsøfærgen”. Han kom
med i legen, og pludselig var der også en færge og en kontrollør – og sådan udviklede legen sig mere og mere.

Her kan man se, hvor lidt der skal til for at sætte en leg igang og få inddraget mange børn i legen, også dem, der
måske har svært ved at lege. Alle kan få en rolle i den leg. Og det er tydeligt at se, hvor meget børn elsker, når
voksne deltager i legen.
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Vi er meget optaget af vores rolle i legen. Om vi er spillende træner, medspiller, tilskuer eller instruktør. Hvordan
vi kommer med i legen, og får alle børn inkluderet i leg (se side 18).
Vi har fået en masse inspiration på et legekursus, to kollegaer deltager i. Her er vi optaget af, hvad vores rolle er
i legen, hvad vi er gode til som pædagoger, og hvad vi skal øve os mere på.
Vi er optaget af, hvad leg gør ved børns fantasi og kreativitet. Hvor vigtig leg er for børns udvikling og dannelse og forståelse for hinanden, og hvordan vi kan være med til at give børnene et godt legemiljø.
Leg er en vigtig del af barnets dannelsesproces. Vi ser dannelse som en fortsat socialiseringsproces. ”Børns dannelses- og udviklingsprocesser foregår gennem tilrettelagte aktiviteter, men i lige så høj grad gennem processer,
hvor man ikke tænker over, at samspillet har en udviklende dimension.” 1
Susan Hart, cand.psych., specialist og supervisor i børnepsykologi2 siger så fint, at:
”Gennem leg lærer barnet, at der er en forbindelse mellem en selv og ens handlinger, den omgivende
verden og de mennesker, der befolker den… Leg giver børn mulighed for at undersøge forskellige måder at leve på. I den sammenhæng inspireres de af, hvad de præsenteres for, samtidig med at pædagogerne bliver betydningsfulde rollemodeller. Dermed har det en betydning, hvordan pædagogerne
agerer, både i forhold til deres adfærd, men også i forhold til aktiviteter.
Børn lærer at håndtere sociale konflikter gennem legen, bl.a. fordi de må forhandle og interagere i et
fællesskab. De må lære at varetage deres egne interesser, samtidig med at de andre legedeltageres
bud må accepteres… For barnet er det derfor en balancegang at udvikle selvbestemmelse og derigennem opnå oplevelsen af at have indflydelse på sit eget liv, samtidig med at der skal gives plads til
andre, for at fællesskabet fungerer. De konstante forhandlingsprocesser i legen er yderligere med til at
skabe oplevelsen af demokrati”.
Afslutningsvist følger et foto og endnu en praksisfortælling om det gode børneliv her hos os:

1 Leg for sjov og alvor – Et neuroaffektivt perspektiv af Susan Hart, m.fl.
2 Leg for sjov og alvor – Et neuroaffektivt perspektiv af Susan Hart, m.fl.
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TUR PÅ VOLDENS LEGEPLADS MED 4 DRENGE.
Det har regnet, og drengene får øje på en lille vandpyt på vippen. De bliver hurtigt alle 4 interesseret og begynder at undersøge, hvad de kan lave med vandet. Der bliver fundet små pinde, som de tegner i vandet med.
”Se”, siger den ene, ”jeg tegner en sol”. Ret hurtig fordamper de tynde striber af vand, de tegner, og vi snakker
om, hvor det blev af. Der bliver sagt, at det er, når solen skinner, en anden dreng siger, ”så kommer der en regnbue”. Vi ser alle op mod himlen, men der er ikke nogen regnbue, og vi snakker om, hvad der skal til, før vi kan se
en regnbue. De leger videre med vandet, som de fælles går på opdagelse i. Snart er alt vandet fordampet, og
de løber videre.

Dette foto og denne praksisfortælling viser, hvordan vi forsøger at skabe rum for en undersøgende tilgang
med plads til fælles eksperimenter. Børnene er interesserede både i hinanden og det, som de er sammen om.
Det, børnene bidrager med, bliver taget alvorligt. De venter på tur, giver plads og hjælper hinanden. Vores muligheder for at være i mindre grupper giver særlige muligheder for at understøtte sådanne betydningsfulde
børnefællesskaber, hvor alle kan være med.
Vi arbejder generelt med at gribe børnenes optagethed og engagement som afsæt for at opleve og udforske
verden og lære en masse sammen. I vores pædagogiske praksis har det stor værdi, at børnene føler sig set og
hørt. At de føler sig betydningsfulde, og oplever, at de har en stemme. Vi har venskaber i fokus, hvor det er vigtigt, at børnene oplever, at de er en del af legen, og at de hører til i et betydningsfuldt fællesskab. Vi arbejder
med børnenes gensidige medfølelse og empati, så der er respekt for og plads til alle i vores fællesskaber. Og en
stor del af denne dannelsesproces sker, imens vi har det sjovt.
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PÆDAGOGISK LÆRINGSMILJØ

Hvordan skaber vi hele dagen et pædagogisk læringsmiljø, der giver alle børn mulighed for at trives,
lære, udvikle sig og dannes?
Vi skaber og understøtter lege- og læringsmuligheder hele dagen og har fokus på både de mindre fællesskaber
i læringsgrupperne og det store fællesskab på ture og på børneinitierede fællesskaber i hverdagslivet i øvrigt.
Dagen igennem har vi forskellige læringsrum. Vi kan inddele dem i 4 kategorier med inspiration fra Lene Iversholt, UCL1:
1. DE ORGANISEREDE LÆRINGSRUM I BARNETS LÆRINGSGRUPPE:

Her er der mulighed for at arbejde mere systematisk med vores mål. Her kan vi have fokus på de læreprocesser,
vi gerne vil støtte i vores børnegruppe, ud fra mere konkrete og dynamiske læreplaner – læreprocesstyret. Her
har vi gjort os mange overvejelser i sammensætningen af gruppen, så det læringsrum, vi kan skabe sammen, er
noget, der kan være et udviklende fællesskab, og barnet kan opleve sig som bidragende og deltagende. Barnet
skal føle sig anerkendt og betydningsfuldt i den gruppe, det er er en del af. Barneperspektivet er styrende for,
hvordan vi organiserer os.
Vi arbejder ikke stueopdelt, men med en gruppetænkning i små læringsgrupper. Her skabes der plads til nærvær og fordybelse og med store muligheder for at følge barnets spor, være optaget at barnets interesser.
2. DE FRIE LÆRINGSRUM:

Morgenstunder og eftermiddage, der er præget af friere leg, hvor barnet selv vælger sine fællesskaber og venskaber. Her har vi som pædagogisk personale en mere observerende rolle, hvor vi er tilgængelige for børnene
og er opmærksomme på vores positionering. Vi guider og vejleder de børn, der er i udsatte positioner, så de
med en lille hjælpende hånd, kan være med i legen.
3. DE FRIE LÆRINGSRUM MED AKTIVITETER:

Målrettede læringsaktiviteter om eftermiddagen. Det er en type læring, som er god for alle børn – en dannelsesmæssig aktivitet ud fra de overordnede læreplanstemaer.
Hverdagens læringsprocesser sker eksempelvis i:

•
•
•
•

Garderoben
Spisesituationerne
På badeværelset
Overgangene fra hjemmet til børnehaven og fra børnehaven til hjemmet. Overgangene fra de frie lege til de
organiserede læringsrum. Fra børnehaven hen til volden, osv. osv.

4. PROJEKTORIENTERET TILGANG:

Vi arbejder med fire længerevarende projekter årligt, som vi planlægger med inddragelse af børnenes egne
perspektiver i både planlægningen, udførelsen og evalueringen af forløbene. Vores mål er at skabe en struktur,
hvor der i høj grad tages udgangspunkt i børneperspektiver, da det styrker børnenes trivsel, udvikling, læring
og dannelse, når de oplever sig set, hørt, forstået, anerkendt og inddraget.
Som et eksempel på, hvordan vi arbejder med vores pædagogiske læringsmiljø hele dagen med fokus på alle
læreplanstemaerne, vil vi tage udgangspunkt i vores projektforløb “Beredskab DK”, som vi arbejdede med i starten af 2020.

1 http://denstyrkedelaereplan.dk/pejlemaerke-tre/et-inkluderende-grundsyn-dagens-forskellige-laeringsrum/
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Vi har valgt emnet ud fra det, som børnene viser med deres nysgerrighed, undren og interesse. Mange børn har
længe været optaget af at lege politi og ambulancereddere. De er meget optaget af og har stor opmærksomhed
på alle de udrykningskøretøjer, der kører forbi børnehaven, og de har udtrykt ønske om at besøge brandstationen.
Vi laver en overordnet SMTTE over vores projektforløb med bl.a. planlagte tiltag, som i dette projekt var:

• Besøg i nærmiljøet på kasernen, politistatio•
•
•
•
•

nen og brandstationen.
Besøg i børnehaven af en brandmand, hvor
vi laver rigtige brandøvelser.
Besøg i børnehaven af sygeplejersken, Anne,
der lærer børnene førstehjælp.
Ture på biblioteket for at låne bøger sammen
med børnene.
Se film for at få mere viden og indsigt.
På legepladsen har vi cykler med brand, ambulance og politi trykt på siden. Vi sørger for,
at der er ting, der understøtter børnenes leg.

På dette foto til venstre ses, hvordan børnene
er meget optagede af vores besøg på brandstationen.
Da børnene fik et indblik i brandmændenes
hverdag og funktioner, gav det anledning til
nye lege. De fik en fælles viden om, hvad man
kan bruge brandmændene til, hvordan man får
fat i dem, hvor de holder til, og hvad der er på
en brandstation. Det var tydeligt, at vores børn
blev inspireret meget forskelligt, og at denne
tur til brandstationen stimulerede både i forhold til den auditive, den visuelle og den kropslige læring.
Børnene dannede nye legerelationer via vores tema om beredskab. Emnet gav grobund for eksperimenteren med nye roller, hvor kostumer
og udstyr, f.eks. lægeting, var med til at gøre legene mere ”virkelige” og
intense. Ud fra de planlagte aktiviteter så vi en kontinuerlig udvikling af
børnenes legefællesskaber, hvilket inspirerede os i vores løbende planlægning af de 2 måneders projektforløb. På denne måde sætter sådan et
overordnet projekt spor ind i hele hverdagslivet, f.eks. når børnene legede
videre med de remedier, som de fik af sygeplejersken (gazebind, plastre
osv.).

Vores campingvogn blev også forvandlet til skadestue, hvor en dreng her
er i gang med at undersøge en patient, der har brækket sin arm.
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På de næste fotos fra legefællesskaber skiftes to børn til at være sygeplejerske og patient:

I denne situation har to børn, som ikke plejer at lege sammen, fundet hinanden vha. vores tema. To stole og en
legoklods blev pludseligt til et sygehus. De to stole skabte rammerne for sygehuset, og klodsen blev en scanner.
Dette gav anledning til en god snak om kroppens anatomi, bl.a. en brækket arm og en baby i maven. Det var tydeligt, at efter besøget af sygeplejersken Anne og hendes medbragte sygeplejerskeudstyr, havde børnene fået
en ny viden om, hvad der sker på et sygehus, og den viden blev omsat til leg. De har fået en viden om, hvordan
man hjælper hinanden, og hvem man skal ringe til ved ulykker. Og via den nye viden og inspiration til nye lege
opstod der nye sociale relationer.
Også på legepladsen udenfor var der gang i legetemaerne med f.eks. brande, der skulle slukkes, og forulykkede biler med passagerer, der skulle reddes. På de følgende fotos ses, hvordan to børn leger falckreddere, der
kommer ud til en ulykke og lægger et barn i aflåst sideleje:
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I sådan et længerevarende projektforløb er der gode læringsmuligheder i forhold til alle læreplanstemaerne:

•
•
•
•
•
•

Alsidig personlig udvikling
Social udvikling
Kommunikation og sprog
Krop, sanser og bevægelse
Natur, udeliv og science
Kultur, æstetik og fællesskab

Vores grundsyn og grundlæggende værdier er i spil. Vi ser, at børnene eksperimenterer, og at de er nysgerrige
indenfor emnet. De har taget vores omsorgskultur til sig. Vi ser, at de indgår ligeværdigt i legen, og vi tror på,
at det bl.a. er fordi, de har den samme viden om emnet. Børnene startede med at være tilskuere til de aktiviteter, vi havde planlagt for dem (politistationen, brandstationen, militæret og sygeplejersken). Efterfølgende er
børnene aktivt deltagende, når de eksperimenterer med deres nye viden i legen. Vi ser en stor interesse og
viden indenfor beredskabsemnet. Vi oplever mere omsorg for hinanden og viden omkring, hvad man kan gøre
i ulykkesituationer.
Forældrenes perspektiver blev inddraget i vores evaluering af projektforløbet. Her har vi fået mange positive
tilbagemeldinger fra forældrene, der oplever, at mange børn leger videre derhjemme og snakker med forældrene om, hvad de har oplevet i børnehaven.
Vores søn har været utrolig optaget af jeres forløb om diverse beredskabstjenester - især brandstationen og
besøget af brandmanden, der slukkede ild. Hjemme leger han stadig - ja, så sent som i morges – at vi ringer
1-1-2, og så henter han min computeroplader og “slukker ilden”. Vi har en skumslukker på hans værelse, og den
har også fået ny opmærksomhed. Han taler også om, at der kan gå ild i mad, og han siger, at jeg ikke må gå fra
maden!
Bamselance-festen fylder også meget i hans erindring, og han leger, jeg er syg, har ondt i hovedet og skal have
et stik. Han er generelt blevet mere bevidst om det at have ondt og være syg. Han leger også ambulance og
ligesom ovenstående; at man skal ringe 1-1-2.
Og så en lille sjov én: Det er sovetid, og han fortæller om besøget på politistationen. Det var tydeligvis en oplevelse, der gjorde indtryk på ham, og han fortalte detaljeret og begejstret. Han fortalte også at “... politimænd
de fanger tyven, for det må han ikke!!”. Da jeg spurgte ham, om han ville være politimand en gang, svarede
han: “nej, jeg skal være sygeplejerske!” Jeg: “ja? Det bliver du sikkert rigtig glad for. Var der en sygeplejerske ude
på politistationen?”, for hvor søren fik han dén idé fra ;-D. Han svarer med en meget beklagende stemme: “Nej,
desværre!”
Set fra vores perspektiv, har det været et virkelig spændende og godt forløb, hvor børnenes verdner stille og
roligt er blevet større

Vi har også interviewet børnene i forhold til projektet - både løbende og afslutningsvist. Her er et eksempel på
en af børnenes fortællinger:
”I dag har vi lært at slukke ild. Hvis man har et tæppe eller et stykke tøj, skal man gøre det vådt, og så skal man
have thumbs up, klemme ned og lægge tæppet lige så stille over ilden.
Hvis man skal ringe til politiet, er det 1-1-4, men hvis man skal ringe til ambulancen og brandvæsenet, er det
1-1-2.”
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SAMARBEJDE MED FORÆLDRE OM
BØRNS LÆRING
Hvordan samarbejder vi med forældrene om barnets og børnegruppens trivsel og læring?
Forældrenes perspektiver er vigtige i vores arbejde – både for at blive klogere sammen i forhold til børnenes
perspektiver og for at udvikle vores pædagogiske praksis. Her ses et eksempel på en forældrefortælling ift. vores
måde at organisere vores morgener på:

Som forælder finder jeg afleveringsseancerne yderst behagelige, og jeg har endvidere bemærket, hvor rolige
(trygge) andre forældre og børn har været, - og til stadighed er.
Jeg oplever, at min egen datter ikke er søgende og har behov for en særlig voksen, for at kunne blive afleveret.
Det har givet mig ro i maven at aflevere på en måde, hvor man med det samme ser en voksen, som tager sig tid
til at sige godmorgen og velkommen i børnehave til samtlige børn, der kommer.
Stemningen er rolig og omsorgsfuld, og jeg har aldrig før, heller ikke i min søns børnehave, oplevet en sådan
varm velkomst.
Jeg vil anbefale, at I fortsætter denne gode måde at starte de små børns dag på.
Kæmpe ros til et super initiativ!

Det er godt at få feedback på vores pædagogik – både i forhold til der, hvor det virker godt, og der, hvor der
er udviklingsmuligheder. Denne feedback bruger vi i vores fortsatte udvikling af vores pædagogiske indsatser,
organisering mv.
En tæt kontakt til forældrene er afgørende for, at vi kan skabe de bedste muligheder for både det enkelte barn
og børnegruppens trivsel, udvikling, læring og dannelse – også når der er udfordringer, vi skal have snakket om
og finde nye veje i sammen.
Sct. Knuds Skole & Børnehave lægger vægt på et godt samarbejde mellem børnehaven og hjemmet, da vi ved,
hvor stor betydning dette samarbejde har for børns trivsel og udvikling.
Vi har en tæt, respektfuld og tillidsskabende dialog med alle vores forældre, og vi mærker en forældregruppe
der bakker os op, og som har forventninger og stiller krav til os som fagpersoner. Denne synergi giver os hele
tiden lyst til og mulighed for at skabe trivsel og læring i vores børnegruppe.
Vi har følgende områder og måder, vi samarbejder om og på:

•
•
•
•
•
•
•

Opstart og indkøring
Daglig udveksling af viden i hente- og bringesituationer
Skoleparathedssamtaler
Sociale arrangementer
Forældres frivillige arbejde
Vores digitale kommunikationsstrukturer
Forældrebestyrelsen

Hvert barn er sin egen. Og derfor kan vi ikke forudsige, hvordan en indkøring skal struktureres. Men målet er, at
gøre barnet trygt, og at barnet i starten bliver hentet ”mens legen er god”.
Det er vigtigt, at vi bruger hinandens unikke viden om, hvordan barnet trives, udvikler sig og lærer – både når
barnet begynder i børnehaven, men også løbende gennem barnets tid i børnehaven. Vi skal kunne tale åbent
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og ærligt om eventuelle udfordringer, som barnet har i hjemmet eller i børnehaven, som det er vigtigt, man
tager sig af i fællesskab.
Vores mål er at have en åben dialog med plads til hinandens perspektiver og have en respekt om, at vi har forskellige ståsteder som forældre og pædagoger. Derfor er det vigtigt for os at skabe et fælles sprog som afsæt for
en god dialog og vejledning om barnets trivsel, udvikling og læring.
Det er vigtigt at bringe de pædagogiske intentioner og forældres ambitioner ind i hverdagens samarbejde. Både
forældre og vi som pædagogisk personale oplever dette som vigtigst for at opnå et godt forældresamarbejde.
Vores mål er, at den daglige dialog er så fyldestgørende, at vi kan minimere samtaler væk fra dagligdagen. Det
betyder, at vi inviterer til en skoleparathedssamtale i efteråret inden skolestart. Derudover indkaldes der til samtaler ved behov – initieret af enten forældre eller børnehave.
Vi har en digital kommunikationsstruktur (forældreintra og Tabulex), hvor vi informerer om hverdagsaktiviteter,
fælles arrangementer, feriepasning og meget meget mere. Så derfor er det vigtigt, at man som forældre holder
sig orienteret denne vej. Vi søger at skabe en meningsgivende dialog, der skaber et fælles ståsted og forståelse
for de to verdener, børnene er en del af – hjemmelivet og børnehavelivet.
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BØRN I UDSATTE POSITIONER

Hvordan skaber vi et pædagogisk læringsmiljø, der tager højde for og involverer børn i udsatte positioner, så børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse fremmes?
Alle børn kan være i en udsat position i kortere eller længere tid. Det kan være børn, der oplever skilsmisse,
flytning, død eller sygdom i familien. Det kan være børn, der har medfødte vanskeligheder eller diagnoser. Men
børn kan også være i en udsat position, hvor det kan handle om at blive udelukket af legen gentagne gange,
eller at barnet har svært ved overgange som f.eks. afleveringer, afhentninger, skift mm.
For at understøtte trivsel hos børn i udsatte positioner handler det om at møde barnet med passende udfordringer og positive forventninger i det gode pædagogiske læringsmiljø og i børnefællesskabet.
Vores pædagogiske læringsmiljø, hvor alle børn er inddelt i små læringsgrupper med ca. 6 børn, skaber en tæt
voksen-barn-relation, hvor vi har ser det enkelte barn – HVER dag. Fænomenet ”de usynlige børn” findes ikke
hos os.1
Vi arbejder metodisk med at styrke børnenes fællesskaber og indbyrdes samspil, så de hver især får øje på
hinandens styrker, kompetencer og kvaliteter. Vi guider tæt og hjælper barnet ind i en leg. Vi er nysgerrige på
børnenes intentioner og spørger ind til og støtter barnet i at sætte ord på sine intentioner. Når vi arbejder med
at skabe trivsel, læring, udvikling og dannelse for alle børn uanset position, er det vigtigt, at barnet oplever sig
hørt, forstået og anerkendt i sine intentioner.
Vi er inspireret af Legemodellen for personalets valg af positioner i legefællesskaber v/Gitte Bork.2 Her forholder
vi os til, hvordan vi deltager og kommunikerer i legefællesskaberne ved at vælge, om vi skal være medspillere i
legen, spillende trænere, instruktører eller tilskuere for at understøtte barnets deltagelse (se figur s. 18).
Voksnes legedeltagelse har betydning for samspillet med og mellem alle børn, men er afgørende i forhold til
børn i udsatte positioner og deres deltagelses- og læringsmuligheder. Samtidig har det betydning, hvilken position vi vælger på forskellige tidspunkter i forhold til, hvad der er behov for i legen og børnegruppen.
Vi er særligt opmærksomme på at få forældrenes perspektiver med i samarbejdet om et barn i en udsat position
og dets trivsel, læring, udvikling og dannelse (se s. 15).
Vores gruppesammensætning er dynamisk, da der hele tiden sker en udvikling med vores børn. Vi justerer og
tilpasser vores læringsgrupper, så de skaber grundlag for trivsel, udvikling og læring.
Vi har fokus på både det enkelte barn og børnegruppen, og vi forsøger at balancere vores hensyn til individet
og fællesskabet, når vi planlægger det gode pædagogiske læringsmiljø. Vi har skabt en struktur, hvor vi let kan
tilpasse vores pædagogiske tiltag i et tæt samarbejde med vores kollegaer. Vi er åbne overfor forandringer og
giver hinanden plads til at afprøve nye tiltag. Når vi samtidig er villige til at udfordre hinanden og sammen udforske strategier til, at børn i udsatte positioner trives og udvikler sig bedst muligt, så har vi alle muligheder for
at skabe de bedste rammer for alle vores børn.
Personalet arbejder målrettet med observation, handleplan, dokumentation, og der udarbejdes en individuel
handleplan i forhold til børn i udsatte positioner. Ved behov inddrages relevante tværfaglige samarbejdspartnere til afklaring, støtte og sparring til både børnehave, forældre m.fl.
1 Se mere på www.sct-knud.dk under Børnehaven/dagligdag.
2 Model fra specialet: Legefællesskaber og inkluderende legemiljøer i daginstitutioner af Gitte Bork, cand.mag. pæd., pædagogisk konsulent (https://lege-og-relationspraksis.dk/wp-content/uploads/2020/07/Voksnes-legedeltagelse-er-afg%C3%B8rende-for-b%C3%B8rn-i-udsatte-positioner-v.-Gitte-B.-Bork.pdf)
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Personalet positioneret indenfor legens kontekst

Personalet som medspiller
i legen

Personalet som instruktør
af legen

Personalet som tilskuer
til legen

Børnenes initiativer i forgrunden

Personalets initiativer i forgrunden

Personalet som spillende
træner i legen

Personalet positioneret udenfor legens kontekst
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SAMMENHÆNG TIL BØRNEHAVEKLASSEN

Hvordan tilrettelægger vi vores pædagogiske læringsmiljø for de ældste børn, så det skaber sammenhæng til børnehaveklassen?
Sct. Knuds Børnehave er en del af Sct. Knuds Skole & Børnehave, og vi er derfor i tæt dialog med de to børnehaveklasseledere om, hvilke kompetencer de anbefaler, vi styrker. For at skabe en sammenhæng ind i skolelivet
sikrer vi en grundig overlevering til SFO og skole. Dette sker ved en mundtlig og skriftlig overlevering, og vi
inviterer Sct. Knuds Skoles læsevejleder med til overleveringsmøderne, når der er risiko-markører for dysleksi.
Det altafgørende for en god skolestart er tryghed. Hvis barnet OG forældrene føler sig trygge, giver det et overskud til at få nye venner og til at lege og lære.
Der er mange gode anbefalinger og retningslinjer om, hvad det vil sige at være skoleparat.
Vi ved, at det er vigtigt at danne barnets personlige og sociale udvikling inden skolestart, så barnet er så
selvhjulpen og selvstændig som muligt, og det på den måde er rustet til at klare sig selv uden de voksnes tætte
guidning.
Børnene skal have kompetencer, som kan hjælpe dem til at lære f.eks. at:

•
•
•

kunne gøre sig umage og øve sig i noget, der er svært.
kunne lytte og bevare koncentrationen.
være interesseret i at lære og være bevidst om, at man lærer.

Vi arbejder med børnenes ressourcer, så de bliver opmærksomme på, hvad de er gode til. Børnene har brug for
at lære at kunne begå sig i et fællesskab, og at turde sige noget i en forsamling, udskyde sine egne behov og
tage imod en kollektiv besked.
Vi har fokus på, hvad det vil sige at være en god ven, at tage ansvar for andre og at kunne samarbejde. I et samarbejde kan børnene lære, at det ikke nødvendigvis er den, man leger godt sammen med, som man arbejder
godt sammen med om en opgave.
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MÅL MED MAXI-KNUD´TERNE I SCT. KNUDS BØRNEHAVE PR. 01.04 - 31.03

Det er vigtigt for os, at der skabes en rød tråd fra børnehaven til Minispiren til skolen. Dette sikrer vi ved flere forskellige tiltag. Det pædagogiske personale har et tæt samarbejde med børnehaveklasselederne, hvor de
bl.a. deltager i en skoledag i starten af skoleåret for at erfare, hvilken struktur der er i en skoledag, og hvilke
ressourcer det er vigtigt at mestre ved skolestart. Omvendt inviteres børnehaveklasselederne med en dag hos
Maxi-Knud´terne i slutningen af deres børnehavetid, så de kan se, hvordan vi arbejder med denne aldersgruppe,
og så de kan erfare, hvad der virker godt, og hvilke relationer og styrker der er i børnegruppen.

HOS MAXI-KNUD´TERNE HAR VI FØLGENDE TILTAG OG FOKUS I SAMARBEJDE MED SKOLEN:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vi er nysgerrige på, hvad børnene gerne vil vide om skolestart og sender disse spørgsmål til børnehaveklasseledere og klassepædagogerne.
Vi tager på ture med børnehaveklasserne.
Vi deltager i børnehaveklassernes morgensang i den sidste tid inden overgangen.
Vi holder 10-frikvarter med skolebørnene.
Vi benytter os af skolens faglokaler.
Maxi-knud´terne er dagligt i Lilleskolen (SFO´ens bygning).
Vi øver at spise indenfor de tidsrammer, der er til rådighed i skoletiden.
Vi arbejder med fin- og grovmotorik.
Vi arbejder med fonologisk opmærksomhed.
Vi arbejder med kreative processer.
Vi arbejder med trivsel med bl.a. Fri for mobberi (indskolingen bruger samme materiale).
Vi arbejder med selvhjulpenhed f.eks. ift. toiletbesøg og tøj.
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ØVRIGE KRAV TIL INDHOLDET I DEN
PÆDAGOGISKE LÆREPLAN
Hvordan inddrager vi lokalsamfundet i arbejdet med at skabe pædagogiske læringsmiljøer for børn?
Vi er en aktiv del af lokalmiljøet, hvor vi anvender hovedbiblioteket, museumstilbud og byens aktiviteter på bl.a.
Fredericia C. Vi er en naturlig del af Sct. Knuds Skoles traditioner og undervisning. Vi har elever, der styrker deres
læseindlæring ved højtlæsning for vores børn, og vi har klasser, der arrangerer temadage i faget håndværk og
design for vores børnegruppe.
Vores mange ture går til det historiske voldanlæg Fredericia centrum er omkranset af. Vi besøger og bestiger
voldens mange bastioner og kanoner, og vi går på opdagelse i byens hvide vandtårn. Vi har mange ture til Østerstrand og Kastellet, hvor vi kan forene naturlivet med den kulturhistoriske del af vores 370 år gamle by.1
Se evt. mere på vores hjemmeside under traditioner.

Hvordan integrerer vi det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø i det pædagogiske læringsmiljø?
ARBEJDET MED DET FYSISKE, PSYKISKE OG ÆSTETISKE BØRNEMILJØ

Som man kan læse under "Sct. Knuds Børnehaves fysiske rammer" (s. 3-5), vægter vi det fysiske, psykiske og
æstetiske børnemiljø højt. Vi arbejder med at inddrage børnenes egne perspektiver i vores pædagogiske praksis generelt. Det vil også skrue op for vores fortsatte udvikling af børnemiljøet med fokus på både det fysiske,
psykiske og æstetiske. Derfor afprøver vi i 2021 DCUMs nye dagtilbudstermometer2 , der er et talende spørgeskema, som de 4 – 6-årige børn svarer på sammen med deres forældre eller os. Som resultat får vi en overordnet
rapport, der viser, hvordan børnene vurderer vores børnemiljø som afsæt for refleksion og udvikling.
1 se www.fredericiahistorie.dk
2 https://dcum.dk/dagtilbudstermometeret
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Her ser I fotos taget af børnene selv af deres yndlingssteder i Sct. Knuds Børnehave:

Derudover vil vi arbejde med at inddrage børnenes perspektiver med andre udtryksformer som deres egne
fotos, rundvisninger, tegninger mv. Dette vil vi bl.a. bruge i forhold til evaluering og planlægning af vores længerevarende projektforløb (se s. 39).
Her er et overblik over vores fokuspunkter i 2021 i forhold til den fortsatte udvikling af vores børnemiljø:
UDVIKLINGSPROJEKT 2021
Børneperspektiver i:
•
Det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø
•
Planlægning og evaluering af projekter
Vi vil undersøge og være nysgerrige på BØRNENES erfaringer, viden og holdning ved bl.a. at:
•
afprøve Dagtilbudstermometeret v. DCUM.
•
lade børn vise rundt og fortælle om de steder, der er mest betydningsfulde for dem.
•
bruge børnetegninger i arbejdet med planlægning og evaluering af projekter.
•
lade børnene tage fotos eller film af, hvad de er optaget af (OBS: her-og-nu oplevelse).
•
lave børneinterviews med vores Emu (samtalebamse).

22

DE SEKS LÆREPLANSTEMAER
I vores projektorienterede måde at arbejde på, hvor vi arbejder med et overordnet projekt i hele børnehaven i
en længere periode, har vi fokus på alle de seks læreplanstemaer og det pædagogiske læringsmiljø over hele
dagen. Læs mere under pædagogisk læringsmiljø s. 10, hvor vi har vist et eksempel på et projektforløb.

NL

”Alsidig personlig udvikling drejer sig om den stadige udvidelse af barnets
erfaringsverden og deltagelsesmuligheder. Det forudsætter engagement,
livsduelighed, gåpåmod og kompetencer til deltagelse.”
Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 36-37
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”Børns kommunikation og sprog tilegnes og udvikles i nære relationer
med barnets forældre, i fællesskaber med andre børn og sammen med det
pædagogiske personale.
Det centrale for børns sprogtilegnelse er, at læringsmiljøet understøtter
børns kommunikative og sproglige interaktioner med det pædagogiske
personale. Det er ligeledes centralt, at det pædagogiske personale er
bevidst om, at de fungerer som sproglige rollemodeller for børnene, og at
børnene guides til at indgå i fællesskaber med andre børn.”
Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 40-41
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”Social udvikling er udvikling af sociale handlemuligheder og deltagelses-former og foregår i sociale fællesskaber, hvor børnene kan opleve at
høre til, og hvor de kan gøre sig erfaringer med selv at øve indflydelse og
med at værdsætte forskellighed.
Gennem relationer til andre udvikler børn empati og sociale relationer,
og læringsmiljøet skal derfor understøtte børns opbygning af relationer
til andre børn, til det pædagogiske personale, til lokal- og nærmiljøet, til
aktiviteter, ting, legetøj m.m.”
Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 38-39
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”Børn er i verden gennem kroppen, og når de støttes i at bruge, udfordre,
eksperimentere, mærke og passe på kroppen – gennem ro og bevægelse –
lægges grundlaget for fysisk og psykisk trivsel.
Kroppen er et stort og sammensat sansesystem, som udgør fundamentet
for erfaring, viden, følelsesmæssige og sociale processer, ligesom al kommunikation og relationsdannelse udgår fra kroppen”.
Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 42-43

”Naturoplevelser i barndommen har både en følelsesmæssig, en kropslig,
en social og en kognitiv dimension.
Naturen er et rum, hvor børn kan eksperimentere og gøre sig de første erfaringer med naturvidenskabelige tænke- og analysemåder. Men naturen
er også grundlag for arbejdet med bæredygtighed og samspillet mellem
menneske, samfund og natur.”
Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 44-45

”Kultur er en kunstnerisk, skabende kraft, der aktiverer børns sanser og
følelser, ligesom det er kulturelle værdier, som børn tilegner sig i hverdagslivet.
Gennem læringsmiljøer med fokus på kultur kan børn møde nye sider af
sig selv, få mulighed for at udtrykke sig på mange forskellige måder og
forstå deres omverden.”
Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 46-47
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ALSIDIG PERSONLIG UDVIKLING

PÆDAGOGISKE MÅL FOR LÆREPLANSTEMAET:

•

Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udfolder, udforsker og erfarer sig selv og
hinanden på både kendte og nye måder og får tillid til egne potentialer. Dette skal ske på tværs af blandt
andet alder, køn samt social og kulturel baggrund.

•

Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte samspil og tilknytning mellem børn og det pædagogiske
personale og børn imellem. Det skal være præget af omsorg, tryghed og nysgerrighed, så alle børn udvikler engagement, livsduelighed, gåpåmod og kompetencer til deltagelse i fællesskaber. Dette gælder også i
situationer, der kræver fordybelse, vedholdenhed og prioritering.

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø børnenes alsidige personlige udvikling?
Vi vil her tage udgangspunkt i fotos fra vores pædagogiske praksis som eksempler på situationer, hvor der er
gode læringsmuligheder bl.a. i forhold til børnenes alsidige personlige udvikling.
Det første foto er fra en af hverdagslivets daglige rutiner, hvor børnene i formiddags- og middagssituationen
skal hente deres madpakker i køleskabet. De bliver sendt afsted i små grupper.
Barnet øver sig i at vente på, at det er deres tur, og udsætte egne behov for en stund. Her i situationen er det
rimelig overskueligt, da de hurtigt erfarer, at det hurtigt bliver deres tur, og dermed er der gode chancer for succes. De lærer at fornemme både egne og andres grænser ved at stå i kø, hvor der indimellem bliver skubbet
eller slået eller nogen snyder foran. Nogle børn har en
stor retfærdighedssans, hvor andre har mindre tålmodighed. De lærer at forhandle og at tale om regler. De
lærer at hjælpe hinanden, når nogle børn ikke kan nå
deres madkasse eller ikke kan finde den. Nogle øver sig
i at spørge om hjælp, og andre øver sig i at hjælpe. Der
er mulighed for erfaringsudveksling, en form for mesterlære, en situeret læring… Børnene får mulighed for
at vise, at de mestrer, og for at bruge og formidle deres
viden og erfaring til et andet barn, som måske endnu
ikke mestrer dette.
Dette er et eksempel på, hvordan vi arbejder med at understøtte samspil og tilknytning mellem børnene, så
de bliver nysgerrige og lærer af hinanden – både i rutinesituationer som på dette foto, men også generelt i hverdagslivet. Vi er alle sammen gode til noget – og ingen er
gode til alting, så derfor hjælper vi hinanden og bruger
hinandens styrker. Herigennem ønsker vi at styrke børnenes tillid til egne og andres potentialer og skabe
gåpåmod til at deltage i fællesskaber som den man er.
Dette ser vi som en forudsætning for udvikling af børns
mestring og livsduelighed.
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På billedet nedenfor ses et andet eksempel på, hvordan vi arbejder med at styrke børns alsidige personlige udvikling. Det er fra en tur i nærområdet, hvor to drenge giver en pige en hjælpende hånd med at komme op ad
bakken:
Store børn hjælper de små, og de er meget
omsorgsfulde. Pigen oplever at blive hjulpet, når noget er svært, og hun erfarer, at
hun er vigtig, at hun betyder noget. Drengene oplever, at de kan bidrage på positive
måder til andre. Sådanne oplevelser styrker
børnenes tillid til eget potentiale. Derfor
anerkender vi generelt børnenes mange
forskellige bidrag til vores fællesskab, så alle
oplever at være betydningsfulde – både i
samspillet med os voksne og med børnegruppen.

I vores arbejde med anerkendelse er vi inspireret af Anette Prehn, der bruger begrebet “Lommelygten i hjernen”,
hvilket “betyder, at de stier, vi lyser på gennem vores konkrete fokus, vokser og bliver mere tydelige og oplagte
for barnet at følge”.1 Derfor arbejder vi med at fokusere og lyse på alt det, som vi ønsker mere af. F.eks. når vi ser,
at et barn øver sig på det, der er svært for dem! Herigennem styrker vi barnets vedholdenhed og tillid til egne
potentialer. “Jeg kan det ikke – endnu”, og “det er sejt at få hjælp af både børn og voksne, når jeg øver mig!”
I personalegruppen arbejder vi også med at øve os og at hjælpe hinanden og at inddrage børnene, når vi ønsker
at udvikle vores pædagogiske praksis. Vi bruger aktionslæringstilgangen, hvor vi tager fat i en udfordring fra
hverdagslivet og afprøver, undersøger og udforsker, hvad der virker godt her i vores børnehave.
Her er et eksempel på, hvordan vi arbejder med og planlægger tiltag, der understøtter bl.a. den personlige udvikling, vha. et aktionslæringsforløb. Baggrunden for forløbet var, at vi oplevede, at der opstod en del konflikter
i situationer, hvor børnene skulle vente og stå i kø, f.eks. til toilettet. Derfor ville vi gerne udvikle vores pædagogiske læringsmiljø, så alle børn oplever at kunne mestre situationen og at have positivt samspil – også når de
venter :
1 https://hjernesmart.dk/pas-pa-du-ikke-snubler/
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1. Problemstilling
Beskriv så konkret som muligt, hvad
det er, du/I er nysgerrige på, optaget
af at undersøge og gerne vil dykke
ned i i det pædagogiske grundlag i
Den styrkede pædagogiske læreplan.

Vi vil gerne arbejde med ventetiden, så den er tålelig for alle og bruge
den som læring.
Vi arbejder her med et nyt pædagogisk læringsmiljø, der inddrager og
tilgodeser børn i udsatte positioner, da det ofte er dem, der er udfordret og udstillet, når vi står i kø.

2. Aktion/eksperiment
Beskriv så konkret som muligt, hvad
det er for en aktion/et eksperiment,
du/I vil gennemføre – herunder hvad
der er det nye i aktionen/eksperimentet.

Vi vil foreslå at der etableres 6-7 små runde pletter på en håndflade
størrelse, der klistres fast på gulvet ved køleskabet.
Her kan vi arbejde med logisk sprog og begreber (forholdsord), og vi
kan tale om afstand og afstandsbedømme.

Det nye kan være en meget lille ændring i din/jeres ”normale” handlemåde i samarbejdet med børn – i organiseringen af hverdagen, i samarbejde
med andre kollegaer og forældre m.m.

Udenfor indgangen til toiletterne vil vi bruge ”måtter” som vente-pletter. Der er et område ved den lille scene, som er velegnet. Her kan vi
rykke måtterne rundt og skifte aktiviteter.
Motoriske aktiviteter ved vente-måtterne:
1.
snurre rundt
2.
hoppe
3.
balancere (stå på et ben)
4.
bukke hovedet og op igen
5.
klappe lege (Andersine Anders And)
Sproglige aktiviteter på vente-pletter:
6.
månedens ord og månedens rim og remser
7.
rasleæg til sanglege
8.
kongens efterfølger med rasleæg (ryst 2 gange)
9.
forholdsord (over, under, ved siden af, over for, bagved, større
og mindre end, ældre og yngre, højere og lavere, færre og flere, før og
efter)

3. Deltagerperspektiver
Skriv hvad du/I tror barnet/børnene
vil opleve og lære ved gennemførelsen af aktionen/eksperimentet?

Vi ændrer omgivelserne for børn i udsatte positioner.
De vil opleve mere overskud til at være i ventepositioner og måske ikke
bemærke, at de står i kø.
Generelt vil alle børn opleve, at det er mere spændende at stå i kø.

4. Viden og handlemåder
Er der særlig viden og særlige handlemåder, du vil bringe i spil i forbindelse med aktionen/eksperimentet?

Vi er blevet inspireret til dette forløb af en podcast: ”Børnehøjde” fra
Emu.dk
I vores dagligdag oplever vi frustrationer omkring ventepositionerne.
Her opstår frustrationer, skub og høje råb. Ingen børn har gavn af at
blive irettesat, derfor søger vi at ændre omgivelserne til at være sjove
og spændende, istedet for konfliktskabende.
Ifølge Søren Smith så laver vi en pædagogisk bagdør, der flytter fokus
fra at stå i kø, og i stedet bliver en succesoplevelse for det enkelte barn.

I givet fald: skriv det her:
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5. Plan for aktionen
Lav en realistisk plan for, hvordan
aktionen helt konkret skal foregå,
herunder svar på:

Vi vil indføre de nye tiltag i de enkelte grupper (Mini-Knud´ter,
Mellem-Knud´ter og Maxi-Knud´ter), når de har hjemmedage.
Mini-Knud´terne venter med at komme ud til toiletområdet til den
øvrige hjemmegruppe sidder ved bordet og spiser.

Hvordan dokumenteres aktionen/
eksperimentet (lydoptagelse, video,
foto, praksisfortællinger, observation
m.m.)?

Vi vil bruge foto og praksisfortællinger.

Hvad skal være i fokus i dokumentationen?

Vi har fokus på færre konflikter og en sjovere og gladere indgangsvinkel
til at stå i venteposition.

Vi oplever, at det udvikler os, når vi arbejder med praksisudvikling på denne måde i forhold til de udfordringer,
der opstår i hverdagslivet. Vi får både arbejdet med udfordringerne, med det pædagogiske grundlag (her f.eks.
børnefællesskaber, børn i udsatte positioner og leg) og på tværs af læreplanstemaerne. I dette eksempel havde
vi primært fokus på den alsidige personlige udvikling, men der var også gode læringsmuligheder i forhold til
kommunikation og sprog, krop, sanser og bevægelse og den sociale udvikling.
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SOCIAL UDVIKLING

PÆDAGOGISKE MÅL FOR LÆREPLANSTEMAET:

•

Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn trives og indgår i sociale fællesskaber, og at
alle børn udvikler empati og relationer.

•

Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte fællesskaber, hvor forskellighed ses som en ressource, og
som bidrager til demokratisk dannelse.

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø børnenes sociale udvikling?
Vi vil her tage udgangspunkt i fotos fra vores pædagogiske praksis som eksempler på situationer, hvor der gode
læringsmuligheder bl.a. i forhold til børnenes sociale udvikling.
Her ses to fotos af børnefællesskaber – dels fra en tur i skoven, hvor nogle børn leger på en stor jordbunke, og
dels fra børnehaven, hvor en flok børn leger med duplo.

Måske leger de skovarbejdere? Måske ridder de på en elefant?
Måske er de ude at køre tog? Måske...? Ja der er mange muligheder i legens magiske univers!
Billederne illustrerer forskellige læringsrum, som begge giver gode læringsmuligheder i forhold til det sociale
samspil. Børnene er fælles om en leg, de lytter til hinanden og giver plads. De får en oplevelse af, at de betyder
noget, og det, de har på hjerte, lyttes der til. Det er afgørende for børns trivsel og udvikling, at de oplever at
være betydningsfulde deltagere i sociale fællesskaber. Vi deltager også i legefællesskaber som voksne – dels
fordi det giver anledning til skønne oplevelser og sjovt samspil med alle børn, og dels fordi vi i legen har gode
muligheder for at understøtte alle børns deltagelse.
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På det næste foto sidder en af vores børnegrupper og spiser frokost sammen med den voksne, der tager billedet:

I vores spisesituationer oplever vi et fællesskab blandt børnene, da de er opmærksomme på hinanden. De fortæller og lytter til, hvad de har med i madpakkerne, hvilke sportsaktiviteter de deltager i, hvem der henter dem
og meget mere. Personalet er medskabere af den gode stemning omkring bordet, ved at være nærværende
og nysgerrige på alle børns fortællinger rundt om bordet. Alle børn og den voksne er en del af gruppen. Man
glider ikke ud eller kan trække sig fra fællesskabet. Børnene lærer at hjælpe hinanden, lytte og vente på tur. F.eks.
ser vi børn, der hjælper hinanden, når noget kan være svært at åbne. De lærer at vise hensyn. I den lille gruppe
er der stor mulighed for at understøtte alle børns sociale udvikling omkring måltidet bl.a. via guidning og gode
samtaler, hvor alle børn kan opleve sig hørt, forstået og anerkendt. Det giver gode muligheder for at styrke empati og relationer mellem børnene indbyrdes og imellem det enkelte barn og den voksne.
På det foto, som vi brugte i forhold til den alsidige personlige udvikling på s. 25, er der også gode muligheder for
at styrke børns sociale udvikling. Det er fra vores små læringsgrupper om formiddagen. Denne dag er 2 grupper på tur på volden, der er et populært sted. Børnene foreslår ofte selv ture til volden, hvor de kan løbe frit i et
kuperet terræn.
I denne situation er der gode læringsmuligheder i forhold til de sociale kompetencer, fordi børnene hjælper
hinanden. De lærer at udsætte egne behov for at hjælpe andre. Den lille pige i midten, der bliver hjulpet af lidt
større drenge, får følelsen af at høre til og blive set af de andre børn, som kommer og hjælper hende op ad skrænten.
Drengene på billedet bliver stolte over at kunne hjælpe. De får følelsen af, at der
er brug for dem, og at de er vigtige i fællesskabet. Derfor arbejder vi bevidst
med at give plads, rum og tid til, at børnene hjælper hinanden i hverdagslivet,
og med at anerkende, når vi hjælpes ad i vores børnehave!
Både børn og voksne har forskellige udfordringer og ressourcer – også i forhold
til de seks læreplanstemaer, hvor nogle f.eks. er gode til natur, udeliv og science, mens andre har særlige ressourcer i forhold til krop, sanser og bevægelse. Vi
arbejder generelt for at få alle børn og voksnes ressourcer i spil i hverdagslivet,
og for at skabe en kultur, hvor der er respekt for vores forskelligheder, så vi sammen bliver klogere på os selv, hinanden og på verden.
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KOMMUNIKATION OG SPROG

PÆDAGOGISKE MÅL FOR LÆREPLANSTEMAET:

•

Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udvikler sprog, der bidrager til, at børnene
kan forstå sig selv, hinanden og deres omverden.

•

Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn opnår erfaringer med at kommunikere og
sprogliggøre tanker, behov og idéer, som børnene kan anvende i sociale fællesskaber.

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø børnenes kommunikation og sprog?
På nedenstående foto er der gode læringsmuligheder bl.a. i forhold til kommunikation og sprog. Her ses hvordan en dreng hjælper en yngre pige med at klippe:
De to børn er på meget forskellige udviklingstrin,
men hjælper hinanden med at løse en opgave,
både med det verbale sprog og kropssproget. De
gør hinanden opmærksom på, hvad der skal ske
undervejs. Børnene samarbejder og ved, hvad hinanden gør, så de klarer opgaven sammen og opnår
succes. Herigennem får børnene positive erfaringer med at kommunikere og sprogliggøre deres
tanker, behov og idéer.
Børnene lærer kommunikation og sprog i sociale
fællesskaber – både med og uden deltagelse af os
voksne. Ved at iagttage børnenes kommunikation
og brug af sprog i deres egne fællesskaber får vi
indsigt i, hvad der er brug for at arbejde med i vores pædagogiske indsatser fremadrettet i forhold
til bl.a. kommunikation og sprog. Hvilke mønstre
får vi øje på i børnenes indbyrdes kommunikation?
Hvordan bruger de enkelte børn sproget i samspillet? Hvilke tegn på udvikling og læring kan vi se i
forhold til det, som vi har haft fokus på i den sidste
periode? Hvad er børnene optaget af lige nu?

Disse iagttagelser er et godt afsæt for vores pædagogiske indsatser fremadrettet bl.a. med fokus på, hvordan
vi understøtter alle børns sprog og forståelse af sig selv, hinanden og deres omverden – både i lege, planlagte
aktiviteter, rutiner og spontant opståede situationer. Derudover kan iagttagelserne også være anledning til refleksioner og tiltag i forhold til nogle af de andre læreplanstemaer.

30

Vi har i et projekt arbejdet med Sprogstimulering og tidlige læsefærdigheder.

UDDRAG FRA SMTTE:
I Sct. Knuds Børnehave har vi børn med forskellige sproglige udfordringer. Det kan være børn med dansksproglige udfordringer med manglende ordforråd og begrebsforståelse. Andre børn har vanskeligheder med udtalen og andre igen har udfordringer med ordstillingen i deres sætningsopbygning. Alt sammen kan det bevirke
at barnets sproglige fundament er ustabilt, og det kan give det enkelte barn udfordringer ift. sprogforståelse,
at blive forstået af andre, og i at kommunikere ikke kun nu, men også senere i livet.
Bibliotekarer og sprogpædagoger har udviklet en sprogstartspakke der er en fælles indsats til støtte af SPROGSTIMULERING og tidlige LÆSEFÆRDIGHEDER. Som et led i arbejdet med den pædagogiske læreplan, hvor vi
har fokus på at inddrage lokalsamfundet i form af fx biblioteker, med henblik på at styrke vores pædagogiske
læringsmiljø, har vi et tæt samarbejde med Fredericia Hovedbibliotek og vi har haft en tæt sparring med bibliotekar Dorthe Grønbæk om netop dette forløb.
Som en del af arbejdet med at styrke børnenes sprogbrug og sprogforståelse, har vi lånt en sprog-kasse af biblioteket med 6 forskellige billedbøger. Til hver enkelt bog hører der en manual og nogle konkreter til, der kan
bruges til at udvide dialogen med børnene. Manualen kan give inspiration eller kan følges slavisk.
Hver bog tager et emne/begreb op, f.eks. arbejdes der med sanserne i en bog og modsætninger i en anden
bog.
I de små læringsgrupper læses der dialogisk læsning i perioden september og oktober. Vi læser den samme
bog tre gange i streg og bestemmer selv, hvilken rækkefølge bøgerne skal læses. Herefter arbejdes der med de
forskellige konkreter der hører til historien.

Her nogle fotos af børn, der er inspireret til leg efter en af historierne om at bygge huler, og
børn der bruger vores bøger mere end hidtil.
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KROP, SANSER OG BEVÆGELSE

PÆDAGOGISKE MÅL FOR LÆREPLANSTEMAET:

•

Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udforsker og eksperimenterer med mange
forskellige måder at bruge kroppen på.

•

Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn oplever krops- og bevægelsesglæde både i
ro og i aktivitet, så børnene bliver fortrolige med deres krop, herunder kropslige fornemmelser, kroppens
funktioner, sanser og forskellige former for bevægelse.

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø udviklingen af børnenes krop, sanser og bevægelse?
Her er et foto fra en situation, hvor der er gode læringsmuligheder i forhold til krop, sanser og bevægelse mm.:
Billedet er fra én af vores mange ture ud i
naturen, hvor børnene sanser ved at røre
ved bladene, græsset, træets struktur osv.
De klatrer i træer, kravler op og ned ad
bakker og bevæger sig i kuperet terræn.
De mærker vådt og koldt, de kommer måske til at mærke på brændenælder og erfarer, at noget kan være ubehageligt, noget
kan være sjovt. Alle sanser er i spil, når de
mærker vinden, hører naturens lyde, når
de føler, lugter og balancerer…
Når vi leger i naturen, er der særligt gode
muligheder for, at alle børn udforsker og
eksperimenterer med mange forskellige
måder at bruge kroppen på. Så derfor bruger vi naturen i vores lokalområde meget,
når vi er på ture ud af huset i vores læringsgrupper.
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Her er en praksisfortælling fra gymnastiksalen, hvor vi leger og bevæger os vildt og langsomt og højt og stille
og …. Vi kravler, løber, hopper, danser, kryber, lister, tramper, ligger, triller og …., imens vi leger og skaber gode
læringsmuligheder i forhold til krop, sanser og bevægelse:

EN EFTERMIDDAG MED VORES MAXI-KNUD´TER I GYMNASTIKSALEN
Vi starter med en rundkreds, hvor jeg fortæller, hvilke lege vi skal lege i løbet af eftermiddagen, og alle børn
lytter interesseret, og kommer med flere forslag til lege.
Vi starter med klemmefange. Alle vil gerne være fanger og hopper og danser, for at jeg ser dem. Jeg lukker øjnene og svinger armen frem og tilbage, og den stopper ved en dreng. ” Er det mig, der skal være den, juhu”, og
han hopper rundt smilende i hele ansigtet. Han går hen og tæller til ti, mens de andre børn begynder at løbe
rundt. Han løber rundt og fanger et barn og tager klemmen fra barnet, derefter løber han videre til næste barn
og gentager det. Der er glade smil hos alle børn, og varmen breder sig, og de røde kinder kommer frem. Legen
fortsætter i ca. 10 min, hvor der ikke er en eneste, der bliver sur over at blive fanget (man kan få en ny klemme,
hvis man mister sin), og drengen er med hele tiden, også da en anden skal være fanger.
Vi legede flere forskellige lege, bl.a. Kluddermutter, trille bold, banke banke bøf, hulahopring rundt i kredsen,
vælte kegler – og sluttede af med at give hinanden massage. Og der er ikke et barn, der på noget tidspunkt
melder fra, og jeg får også lov til at være med, til stor morskab for børnene.

Igennem oplevelser som disse, hvor vi både understøtter og udfordrer børnene i deres nærmeste udviklingszone (Vygotsky), kan der skabes gode muligheder for at opleve krops- og bevægelsesglæde – både i ro og i
aktivitet. Børnene bliver fortrolige med deres krop, sanser og forskellige former for bevægelse. Samtidig er det
sjovt at være sammen i dette fællesskab, hvor alle deltager aktivt – også den voksne. Der er masser af kommunikation – både kropsligt og sprogligt. Så der er også masser af udviklings- og læringsmuligheder i forhold til
alsidig personlig udvikling, den sociale udvikling, kommunikation og sprog mm.
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NATUR, UDELIV OG SCIENCE

PÆDAGOGISKE MÅL FOR LÆREPLANSTEMAET:

•

Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn får konkrete erfaringer med naturen, som udvikler deres nysgerrighed og lyst til at udforske naturen, som giver børnene mulighed for at opleve menneskets forbundenhed med naturen, og som giver børnene en begyndende forståelse for betydningen af en
bæredygtig udvikling.

•

Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn aktivt observerer og undersøger naturfænomener i deres omverden, så børnene får erfaringer med at genkende og udtrykke sig om årsag, virkning
og sammenhænge, herunder en begyndende matematisk opmærksomhed.

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø, at børnene gør sig erfaringer med natur, udeliv
og science?
Her på det næste foto ses et eksempel på to børn, der er på opdagelse i naturen:

Vi ser 2 børn, der eksperimenterer med vand. De undersøger om blade og pinde kan flyde og opdager også,
at ral synker. De undersøger, hvad der skal til for at få vandet i bevægelse. Hvad kan man blande med vand – og
hvilken konsistens kommer der ud af det? Handskerne bliver våde og suger vand, når de dyppes i pytten, hvilket resulterer i kolde hænder, og at vanterne ikke varmer længere. Det samme gælder gummistøvlerne, da de
træder ud, hvor støvleskaftet bliver for kort. Står de der længe nok, bliver fødder og tæer også røde og kolde og
det gør ondt…
På vores mange ture i lokalområdet får børnene mulighed for at bruge deres nysgerrighed, og observere og
undersøge naturfænomener, som vi møder på vores vej. De afprøver, snakker sammen, eksperimenterer, spørger de voksne, prøver igen, og sådan bliver det ved. Herigennem får de konkrete erfaringer med naturen og
med årsag, virkning og sammenhænge. Forhåbentlig oplever de også forbundenhed med naturen og lyst til
fortsat at udforske naturen.
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KULTUR, ÆSTETIK OG FÆLLESSKAB

PÆDAGOGISKE MÅL FOR LÆREPLANSTEMAET:

•

Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn indgår i ligeværdige og forskellige former for
fællesskaber, hvor de oplever egne og andres kulturelle baggrunde, normer, traditioner og værdier.

•

Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn får mange forskellige kulturelle oplevelser,
både som tilskuere og aktive deltagere, som stimulerer børnenes engagement, fantasi, kreativitet og nysgerrighed, og at børnene får erfaringer med at anvende forskellige materialer, redskaber og medier.

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø, at børnene gør sig erfaringer med kultur, æstetik og fællesskab?
Dette foto er fra en tur i den lokale biograf, som et eksempel på, hvordan vi tilbyder børnene mangfoldige kulturelle oplevelser.

Børnene lærer her hinanden, hvordan man opfører sig, når man er ude i omverdenen. De viser hensyn, f.eks. når
nogle børn synes, det er uhyggeligt at komme ind i et stort mørkt rum. Filmene kan være lærerige (fakta-film),
og andre fordrer børnenes fantasi og forestillingsevne.
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Alle børn i vores børnehave er med, og det giver en stor fællesskabsfølelse. Flere af vores børn møder venner
fra deres liv udenfor børnehaven eller tidligere pædagoger, og det er rigtig hyggeligt. Vores erfaring er, at børnene går fra biografen med en god oplevelse. Under filmene er børnene mest tilskuere, men samtidig er de også
aktive deltagere både før og efter f.eks. på gåturen og i snakkene om filmene. Det er godt at øve sig i begge dele.
Igennem sådanne forskellige kulturelle oplevelser stimuleres børnenes engagement, fantasi, kreativitet og nysgerrighed.
Et andet eksempel på en situation, hvor der er mulighed for at få gode erfaringer med kultur, æstetik og fællesskab:
Det er en ganske almindelig tirsdag, og jeg har en gruppe kun med piger. Vi sidder og spiser formiddagsmad.
Jeg fortæller, at vi skal på tur i dag. En af pigerne siger, at hun godt kunne tænke sig at komme på biblioteket,
og alle de andre stemmer for.
Vi er lige kommet ind på biblioteket, og de er allerede i fuld gang med at lege. Da der er gået en halv times
tid, samler jeg pigerne inde i ”hulen” for at læse en bog. Jeg læser "Løvernes Konge" for dem, og vi taler om
billederne. Vi ligger hulter til bulter oveni hinanden. Jeg kan se på pigerne, at de synes, det er ren råhygge. Da
vi er færdige med bogen, spørger to af pigerne, om jeg og de andre børn vil komme til kaffe og kage i caféen.
Den er vi alle med på. Vi sidder på de små bænke, og vi bliver rigtig serviceret. Alle er en del af legen på hver
deres måde, og jeg er inviteret med ind i legen. Nu er det tid til, at vi skal hjem i børnehaven igen. Da vi sidder
og spiser vores madpakker hjemme i børnehaven, spørger jeg pigerne, hvad de har syntes om dagen. De siger,
at det har været rigtig sjovt med rigtig pigehygge. Én af pigerne griner og siger: ”Ja, mega hyggeligt - selv om
Louise trådte i en hundelort på vejen hjem…”

Besøg på biblioteket er også en af de kulturelle oplevelser, som både børn og voksne holder
af i Skt. Knuds Børnehave. I denne situation er det børnenes eget forslag, som de enstemmigt
vedtager som formiddagens aktivitet. Vi arbejder generelt med børnenes medbestemmelse,
så de får oplevelser af ligeværdighed og demokrati. Som det fremgår af fortællingen, er der
her både mulighed for at gå på opdagelse i bøgernes univers og for at skabe et legefællesskab, hvor alle børn og den voksne bliver inviteret ind i legen og får en rolle i legefællesskabet.
I sådanne familielege kan
der være særlige muligheder for at
udforske og lege
med forskellige værdier, normer,
traditioner og
måder at være familie på. Den
voksne er nærværende og deltagende i
både leg og
dialoger med børnene. Det
er hyggeligt og
rart og sjovt for alle at være en
del af dette
fællesskab.
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EVALUERINGSKULTUR

Hvordan skaber vi en evalueringskultur, som udvikler og kvalificerer vores pædagogiske læringsmiljø?
Det vil sige, hvordan dokumenterer og evaluerer vi løbende vores pædagogiske arbejde, herunder sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og de tolv pædagogiske mål?
Indledningsvis viser vi et eksempel på, hvordan vi inddrager børnenes perspektiver og følger deres spor i hverdagslivet. Her på en tur til stranden – med telt i oktober.

Vi sidder ved bordet og får vores formiddagsmad. Vi hyggesnakker, og jeg spørger børnene, hvor den bedste
gåtur går hen, hvis de skulle vælge. Der er én, der synes, at det er til stranden, og det er der straks flere, der er
enige i.
Da vi næste gang skal på tur, spørger børnene, hvor vi skal hen, og jeg svarer dem, at vi skal derhen, hvor de
synes, at den bedste tur går til. Nemlig til stranden. Det ene barn siger: ”Så skal vi have telt med, skal vi ikke.”
”Neeej, det havde jeg egentlig ikke lige tænkt, at vi skulle. Det er jo mest for hvepsene, og dem er der ikke længere så mange af”, svarer jeg. ”Jamen, det er så sjovt og hyggeligt, når vi har teltet med”, svarer barnet. Det var
hun ikke ene om at synes, og der var en løftet stemning, da jeg gik ind og hentede et telt til vores tur.
Da vi nåede til stranden, spurgte jeg ind til, hvor vi så skulle sætte teltet op. Om det skulle være oppe i græsset
eller nede ved vandet. Alle var enige om, at nede ved vandet var det bedste. Vi havde en skøn tur, med flot
udsigt og masser af hygge i teltet.

37

Lige fra planlægning til evaluering af hverdagslivet og flere af vores større projekter samt i situationer, hvor vi
oplever udviklingspotentialer, er vores fokus børnenes perspektiver og initiativer ud fra et tilstræbt indefra-perspektiv.
Vi har en hverdagsstruktur, hvor vi til enhver tid kan inddrage og planlægge ud fra børne-perspektiver og -initiativer. Men vi arbejder også ud fra en mere overordnet projektorienteret tilgang, hvor vi bruger en måned til
planlægning af forløbene sammen med børnene, to måneder til selve projektet og en måned til evaluering
sammen med børnene:

Børneperspektiv
(1. mdr)

Projekt
(2. mdr)

Evaluering
(1. mdr)

Planlægning
af nyt projekt
(2. mdr)
Nyt projekt
(2. mdr)

Vi vælger at bruge forholdsvis lang tid på evaluering og planlægning, da vi ønsker at inddrage børnene aktivt i
disse processer.
Nogle af projekterne er vokseninitierede, da vi naturligvis har nogle emner og faglige mål, vi ved, er vigtige i
børns udvikling og dannelse (udefra-børneperspektiv). Her er det stadig vores mål, at børnegruppen er en
aktiv del af evalueringsdelen.
Vi evaluerer og planlægger i en vekselvirkning mellem børne- og voksenmøder.1 Vi vil bruge børneinterviews og
børnetegninger i både planlægnings- og evalueringsdelen. Vi benytter os af aktionslæringsforløb til de hurtige
tiltag, og vi bruger SMTTE i planlægningsdelen af de store projekter, samt praksisfortællinger, foto og film som
dokumentation i evalueringen.
Vores evaluering og erfaringer bliver målsættende for kommende projekter.
Hverdagslivet og de mere strukturerede projekter tager alle udgangspunkt i og vil have mål med udgangspunkt
i læreplanstemaerne og det pædagogiske grundlag.

1 Personalemøder 10 gange årligt
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DOKUMENTATION

PLANLÆGNING

EVALUERING

LÆREPLANSTEMAER
BØRNEPERSPEKTIVER
PROJEKT

Hvordan evaluerer vi arbejdet med den pædagogiske læreplan, som skal foretages mindst hvert andet år?
Vores pædagogiske læreplan er et dynamisk arbejdsredskab, der lever hele tiden… Vi ønsker at bruge den som
et dynamisk arbejdsredskab, hvor vi løbende justerer og finpudser og udvikler og afprøver.
Vi vil fortsat bruge fotos og hverdagsfortællinger (både vores egne, børnenes og forældrenes) på vores personalemøder til dokumentation, refleksion og evaluering i forhold til den styrkede pædagogiske læreplan.
Vi vil sætte nye fotos og praksisfortællinger mm. ind som dokumentation for vores nyeste projektforløb og andre
udviklingstiltag. På den måde bliver den relevant og levende for både forældre, os selv og andre interessenter.
Vi har i 2020 lavet en selvevaluering i personalegruppen i forhold til vores pædagogiske læringsmiljø hele dagen: Hvad virker godt – og hvilke udviklingsmuligheder oplever vi i vores pædagogiske praksis?
Selvevalueringen viser bl.a., at vi i høj grad oplever, at vores børn får gode betingelser for at trives, lære, udvikle
sig og dannes i både leg, aktiviteter og rutinesituationer. Vi opdeler i høj grad børnene i mindre grupper og er
fleksible i vores organisering af hensyn til børnenes voksentilknytning. Vi arbejder i høj grad med at understøtte
og skabe rammer for, at alle børn er en betydningsfuld del af fællesskabet, og inddrager både børnenes, forældrenes og de pædagogiske perspektiver i vores overgange f.eks. mellem børnehave og skole. Der er udviklingsmuligheder i forhold til at inddrage børnene som medskabere, voksnes positioner og aktive deltagelse i
legefællesskaber og udvikling af vores evalueringskultur, hvilket vi derfor har valgt at sætte fokus på 2021.
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