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Hvidovre kommunes børnepolitik og læringsforståelse. 

Hvidovre kommunes børnepolitik kan findes og læses på 

 http://www.hvidovre.dk/Politik/Politikker-og-strategier.aspx 

HVIDOVRE KOMMUNES LÆRINGSFORSTÅELSE PÅ 0 – 6 ÅRS OMRÅDET 
 

 

Synet på børn og børns læring tager udgangspunkt i en forståelse af barnet som værende aktivt 
lærende. Barnet forstås som socialt kompetent med en medfødt evne til at kommunikere med 
omverdenen og til at indgå i sociale sammenhænge. Barnet tilegner sig viden, færdigheder og 
erfaringer gennem aktive handlinger og barnet medvirker dermed til egen identitetsdannelse og 
læring. 
 
Læringsmiljøet i dagtilbuddet afspejler dette læringssyn, ved at kommunikationen foregår 
ligeværdigt og anerkendende, og altid med et nysgerrigt fokus på, hvad der er barnets intention og 
behov. Selvdannelse, selvværd og læringslyst kommer af at deltage, bidrage og øve indflydelse i 
fællesskabet. 
 

http://www.hvidovre.dk/Politik/Politikker-og-strategier.aspx
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Leg er basal for barnets udvikling og egen meningsdannelse. Derfor foregår læreprocesserne i 
dagtilbuddet primært gennem deltagelse i sociale aktiviteter med legen som omdrejningspunkt.  
 
Den lærende leg er karakteriseret ved at være meningsfuld for barnet, nyskabende, kreativ og 
præget af sociale interaktioner og variationer. Legen bliver i dette perspektiv også en 
dannelsesproces, som fremmer barnets alsidige udvikling, selvværd og selvstændighed.  
 
Læringsprocesser i dagtilbud udspiller sig hovedsageligt i tre læringsrum:  
 

 Pædagogiske planlagte tiltag og aktiviteter, hvor det pædagogiske personale arbejder 
bevidst og reflekteret med at sætte læringsprocesser i gang. Personalet går så at sige 
forrest. 
 

 Spontane pædagogiske tiltag og aktiviteter, hvor læringsprocesserne inspireres af det, der 
er meningsfuldt lige nu. I disse læringsprocesser går børn og det pædagogiske personale 
billedligt talt ved siden af hinanden. 
 

 Leg og samvær med børn og pædagogisk personale, hvor læringsprocesserne overvejende 
inspireres af børnekulturen, børnene og det de er mest optaget af med hinanden. Her går 
børnene forrest. Det pædagogiske personale har her en mere iagttagende rolle og træder 
til, hvis der er brug for støtte eller inspiration til børnenes leg. 

 
I dagtilbuddene organiserer og strukturerer det pædagogiske personale de tre læringsrum ud fra 
en reflekteret pædagogfaglig viden om og forståelse af, hvordan børn trives, udvikles og lærer.   
 
Der skabes inkluderende læringsmiljøer, der værdsætter børns forskelligheder og som giver alle 
børn mulighed for deltagelse, så også børn i udsatte positioner opnår samme muligheder for 
personlig udfoldelse og læring, som deres jævnaldrende. 
 
Børn tilegner sig de læringsmuligheder, de møder i dagtilbud på deres egen måde. Ved at iagttage 
børnene kan det pædagogiske personale lære om og lade sig inspirere af børnenes forskellige 
interesser, erfaringer og forudsætninger, når der planlægges læringsprocesser og arrangeres 
læringsmiljøer. 
 
Det pædagogiske personale er i løbende dialog med forældrene om, hvordan dagtilbud og 
forældre i fællesskab, kan understøtte barnets udvikling, trivsel og læring – med udgangspunkt i 
barnets ressourcer. 
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Kastanjehuset og Solgårdens værdier og læringsforståelse. 

Værdier 

Vores værdier har rodfæste i kristen etik og kultur og vil altid være tilstede i vores arbejde. 

I Kastanjehuset og Solgården er det en selvfølge at børnene er personligheder der har samme krav 

på et værdig, indlevende og medmenneskelig samvær, som voksne, med al den mangfoldighed, 

udfordring og respekt for andre mennesker, som dette indebærer og kræver af personalet.  

Vi mener at den læring hvert enkelt barn, når det begynder i institutionen, skal tilegne sig er 

meget individuel, da det er meget forskelligt hvilke erfaringsgrundlag børnene har. Der kan være 

stor forskel på at komme fra en anden vuggestue, dagpleje eller direkte hjemmefra. Enhver familie 

har også sit særpræg og forudsætninger, der for barnet danner praksis for dets læring. 

Ligeledes mener vi at hvert enkelt barn har sin helt egen personlighed og dermed personlige 

behov, der skal tages hensyn til i dets læring og at alle på samme alderstrin ikke nødvendigvis har 

den samme dominerende virksomhed i deres læring på samme tid. 

Den læring personalet giver til børnene tilstræber vi, sker igennem gode anerkendende relationer 

og gennem de rammer, der i Kastanjehuset og på Solgården skabes af personalet, så mulighederne 

og læringsrummet ”Kastanjehuset og Solgården” bliver så optimale som muligt. 

Gennem anerkendende relationer mellem børn og voksen, vil vi gerne vise og sammen opleve 

verden som: 

 Tryg. 

  Udfordrende. 

  Forunderlig. 

  At opdage at kunne beherske noget som man ikke kunne i går. 

  Noget man bidrager til og er vigtig i. 

  Tilfredsstillende for en selv. 

  Fuld af muligheder. 

 Alsidig. 

 

Eller sagt på en anden måde, en verden der er med til at lære og udvikle kompetencer for det 

enkelte barn, gruppen af børn og de voksne. 

Læringsforståelse 

Børnenes læring ser vi som kompetenceudvikling af børnenes kunnen, både i praktisk handling og 
personlig forståelse. 
 
Kompetenceudviklingen mener vi sker på flere plan: 
 
Handleplanet: 
F.eks. At kunne kravle, spise selv, gå, hoppe, cykle, rive osv. 
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Kundskabsplanet: 
F.eks. Kende andre ved navn, lave bestemte fagter til sange, kunne tælle tallerkner til 
frokostvognen, kende farverne, vide at ”man” ikke må slå andre osv. 
 
Selv- og meningsplanet: 
F.eks. At kunne føle om noget er rigtigt eller forkert, have en mening, magte empati osv. 
 
Praktiske kompetencer:  
 

 At kunne hente noget der kaldes ved navn (bog, dukke osv.) 

 At have en viden om farver, hvad en skovl er, hvad dyrene hedder osv. 

 Kunne sammensætte deres viden om enkelte ting til en helhed og evt. videreudvikle f.eks. 
en leg på baggrund af dette.  

 At kunne aflæse og agere i fællesskabet. 
 
Personlige kompetencer: 
 

 At kunne mærke sig selv (sult, glæde, savn osv.) 

 At kunne strukturere sig selv til konkrete arbejdsopgaver og udfordringer, så som, selv at 
tage tøj på når vi skal ud. 

 At have forståelse for hvorfor det er bedst at handle på bestemte måder i givne 
situationer. 

 Socialt at kunne begå sig i børnegruppen, skabe kammeratskaber, være med til at forme 
dagen, sammen med voksne og børn, og være med til at få dagen til at hænge sammen for 
sig selv og andre.  

 
 
Disse eksempler på kompetencer børnene gerne skulle tilegne sig igennem det daglige liv og de 
daglige gøremål der er og bliver skabt i Kastanjehuset og på Solgården, er kun et meget lille udsnit 
af, hvad vi mener er godt at kunne mestre. For at lære at mestre, oplever vi at børn og voksne 
bevæger sig i en cirkulær proces, der veksler mellem handling og tanke der hele tiden fører nye 
tanker og handlinger med sig. Det medfører en masse læring for alle. De cirkulære processer sker i 
hverdagsrutiner, planlagte aktiviteter, på børnenes initiativ og hvor der ellers er 
aktivitet/relationer. 
 
Som voksen i Kastanjehuset og på Solgården forventes der at, voksne er i stand til at skabe positive 
relationer til børnene, da vi mener den gode relation er grundlæggende for meget af læring, vi 
som voksne bevidst kan give børnene. I vores dagligdag vil vi gerne opfattes som voksne ”der er 
ude på noget”, voksne der gerne vil barnet, en voksen der også ser og høre barnet osv. 
Ligeledes er vi meget bevidste, hvor stor indflydelse vi har på de rammer der sættes og skabes i 
læringsmiljøet, de voksne skal bringe så meget næring til miljøet som muligt gennem deres 
praktiske virke. Børnenes ønsker og behov prøver vi at medtænke i vores dagligdag, hvor vi 
oplever en mangfoldighed i børnenes personlighed og dominerende virksomhed. 



5 
 

De voksne der befinder sig i Kastanjehuset og på Solgården er meget bevidste om den medlæring 
der sker i dagligdagen, når børnene aflæser de voksnes normer og personligheder og forhåbentlig 
tager til sig i selvet. Personalet er pt. sammensat af meget forskellige personligheder, hvilket vi ser 
som en stor styrke. 
 
Børn i udsatte positioner lærer på samme måde som alle andre børn, men har brug for mere et 
specifik læringsrum/miljø der tilgodeser det specielle behov netop det barn har, dette kan både 
være fysisk, socialt eller psykisk. Vi tilstræber at indrette hverdagen for det enkelte barn får så 
optimale muligheder i miljøet som muligt. Eller sagt på en anden måde vi gør meget for at tilpasse 
læringsmiljøet i institutionen så der er plads til alle. 
I Kastanjehuset og på Solgården koordineres indsatsen i arbejdet med børn med særlige behov 
grundigt i personalegruppen, så alle ansatte er klar over hvad barnets særlige behov er og hvordan 
barnet støttes bedst muligt i sin læring.  
 
 

De seks læreplanstemaer og mål for udvikling af børns læring. 
 
 
     

Sprog. 
Vi ønsker at børnene får et nuanceret sprog, som de behersker og finder glæde ved at 
eksperimenterer med. Dette gælder både det verbale og non-verbale sprog.  
I Kastanjehuset og på Solgården betragter vi de voksne som rollemodeller for, hvordan der tales 
sammen og for hvor nuanceret sproget kan være.  
Miljøet vi skaber omkring sproget og sprogforståelsen skal være positiv. Alle børnene skal opleve 
det som positivt at henvende sig til en voksen eller et andet barn. Børnene skal føle at de bliver 
hørt/set og lære at lytte til det de andre siger. 
Vi tager udgangspunkt i det enkelte barns sprog og bygger videre fra barnets sproglige kunnen. 
I dagligdagen bruger vi højtlæsning, rim og remser, sang, sanglege, samlinger, (morgenmad, 
frokost og frugt) spil og mange timer hvor vi taler sammen om alt mellem himmel og jord. 
 
Vi ønsker og arbejder på at 0 – 2 år skal: 

 Udvikle lyst til at kommunikerer. 

 Kunne skabe kontakt og gengælde kontakt med kropssprog eller talesprog. 

 Kunne knytte ord, genstande og handlinger sammen. 

 Kunne udtrykke sig gennem nonverbalt og verbalt sprog. 
 
Vi ønsker og arbejder på at 3 – 6 år skal: 
 

 Have et alderssvarende, samt gerne et nuanceret og stort ordforråd. 

 Kunne føre en sammenhængende dialog/samtale, passende til deres alder. 

 Have lyst til og kan lege med sproget – f.eks. fjolleord, rim og remser o. lign. 

 Kunne udtrykke sine tanker, følelser og behov – verbalt og non-verbalt. 

 Kunne forstår og på rigtig vis kan bruge begreber som f.eks. datid, nutid, fremtid og 
forholdsord som oppe, nede, over, under, for, bag osv.  
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 Kunne forstår og på bruge grammatik som f.eks. flertal, endelser og bøjninger af ord osv. 

 Lærer at udtrykke eget kropssprog og mimik så det passer til det talte sprog. 
 

Sociale kompetencer. 
 
 
Børnene i Kastanjehuset og på Solgården skal kunne mærke anerkendelse, tillid, tryghed og 
respekt. Samtidig vil vi også at de lærer at anerkende og respektere andre. 
Børnene bliver inddraget og opmuntres til at tage aktivt del i fællesskabet, hvor de skal lære at – 
udtrykke sig – knytte venskaber og bibeholde dem – løse konflikter – vise omsorg – kort sagt lære 
at færdes i sociale sammenhænge. 
 
I vores aktive hverdag i Kastanjehuset og på Solgården, er der masser af situationer hvor børnene 
lærer nyt om det sociale liv. Vi bestræber os på at børnene danne venskaber også på tværs af 
stuerne, ved at have ”åben dør” mellem stuerne, således at barnet ikke bliver begrænset af en 
lukket dør. I børnehaveafsnittet er der åbne døre hver dag, i vuggestueafsnittet er det på enkelte 
dage. 
Når der opstår konflikter, er det ofte at vi hjælper med at tolke og forklare hvordan alle parter i 
sagen har det, enten ved at få barnet til at reflektere eller ved at forklare. 
Vi bruger meget praktisk arbejde til sammen at få nogle gode oplevelser. Det er dejligt sammen at 
opleve, når vi i fællesskab har løst en opgave, hvor alle skulle bidrage med deres. I den proces er 
der aftaler der skal indgås og holdes, tages hensyn til andre, forskelligheder der skal accepteres 
osv. 
Derudover er vi rollemodeller, der også formidler sociale normer for godt samvær. 
 
Vi ønsker og arbejder på at 0 – 2 år skal: 
 

 Udvikler sig til trygge og selvstændige børn, der begynder at danne venskaber.  

 Være aktive deltagere i et fællesskab.  

 Udvikle empati og kan vise omsorg overfor hinanden.  

 Lærer sociale spilleregler. 
 

Vi ønsker og arbejder på at 3 – 6 år skal: 
 

 Kunne magte empati. 

 Kunne udtrykke sig og forstå andres udtryk og hensigt, både med det verbale sprog og 
kropssproget. 

 Kunne respektere andres grænser, og kræve egne grænser respekteret. 

 Kunne indgå som medlem i sociale fællesskaber, og samtidig bevare sin individualitet. 

 Kunne forstå og acceptere sociale normer og spilleregler i relation med andre mennesker – 
at kunne navigerer i sociale sammenhænge. 

 Kunne indgå i leg og aktiviteter med andre børn, og danne venskaber. 

 Lære at løse konflikter og forhandle, og ikke gå med på drillerier og udelukkelse af 
bestemte børn. 
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Personlige kompetencer 
 
 
Børnene i Kastanjehuset og på Solgården skal opleve og føle sig selv som værdsat og respekteret. 
De skal tro på dem selv, have selvtillid, selvværd, kunne mærke hvem de er, sige fra og til, have 
mod på livet og ikke mindst have lyst til at dele det med andre. 
 
For Kastanjehuset og Solgården er nærvær i vores fælles hverdag et ”must”, vi gør meget for at se 
og forstå det enkelte barn. Igennem vores forståelse af barnets virkelighed prøver vi at gøre dagen 
meningsfuld og indholdsrig for barnet, for derigennem at styrke barnets selvtillid og 
selvopfattelse.  
Selv om dage kan være hektisk, prøver vi at være nærværende voksne, der giver plads og tid til det 
enkelte barn, med respekt for barnets personlighed og meninger. 
Gennem børnenes og vores daglige arbejde f.eks. hente madvogne, dække bord, fodre dyr, feje 
legeplads, rytmik, gruppedag osv. giver vi børnene et godt læringsrum til udvikling af deres 
personlige kompetencer.  
Det daglige praktiske arbejde bruger vi som et stort aktiv i børnenes udvikling, det er ”fedt” at 
opleve at man som barn kan lave virkeligt arbejde og kan bidrage med noget, der er nødvendigt 
for at hverdagen kommer til at fungerer. 
 
Vi ønsker og arbejder på at 0 – 2 år skal: 
 

 Udvikle sig til selvstændige individer med egne meninger.  

 Udvikle respekt for andres grænser og samtidig lære sine egne at kende.  

 Kunne giver udtryk for egne behov og følelser. 

 Kunne indgå i meningsfylde relationer med andre børn og voksne.  
 
Vi ønsker og arbejder på at 3 – 6 år skal: 
 

 Udvikle sig til selvstændige individer med egne meninger og holdninger.  

 Udvikle respekt for andres grænser og samtidig lære sine egne at kende.  

 Kunne giver udtryk for egne behov og følelser. 

 Kunne se, tolke og handle i sociale sammenhæng.  

 Kunne indgå i meningsfylde forpligtende relationer med andre børn og voksne.  
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Naturen og naturfænomener  
 
 
Børnene i Kastanjehuset og på Solgården skal opleve glæden ved natur, udeliv og forhold til dyr. 
Vi vil meget gerne at børnene udvikler en viden, forståelse og respekt for naturen. 
 
I Kastanjehuset opleves naturen meget på legepladsen og på små ture. Ofte er det kryb og kravl 
der findes på legepladsen der giver børnene en oplevelse af hvad naturen også er. At sanse en 
regnorm mellem fingrene eller en edderkop der kilder på armen, eller finde en mariehøne giver 
anledning til meget snak mellem voksne og børn. På vores små gå ture undres der og vises der 
mange naturfænomener, så ofte bliver de ikke særlig lange. Vores naturcenter bruges ligeledes 
flittigt til oplevelser. Naturoplevelserne for vuggestuebørnene er meget sanseorienterede. 
 
På Solgården arbejder vi meget med elementerne ild, jord, luft og vand. 
Børnehavens legeplads byder på mange forskelligartede naturoplevelser via dens indretning, der 
er f.eks. udlagt store sten hvor man altid kan indsamle insekter og andet kryb. Ansvaret for, 
forståelsen og respekten for naturen oplever vi at børnene naturligt tilegner sig, gennem de 
mange muligheder for naturoplevelser på vores udendørsarealer og naturcenter. Men det er 
vigtigt at den voksne forstår at formidle, og har noget at byde på. 
Viden om og oplevelsen af naturen og naturfænomener kommer meget gennem det arbejde, der 
er forbundet med at holde og optimere vores arealer og dyrehold. Alle sanser og en masse viden 
bliver påvirket af snakken og arbejdsopgaverne vi laver i fællesskab, enten med større eller mindre 
grupper af børn eller et enkelt barn. Ligeledes arbejdes der også i emner/projekter på stuerne. 
Derudover oplever vi naturen og naturfænomener på vores ture til skov, strand, Hvidovre havn, 
Kystagerparken osv. 
 
Vi ønsker og arbejder på at 0 – 2 år skal: 

 Lærer en glæde og nysgerrighed ved at være i naturen, at de lærer naturen at kende ved 
brug af alle deres sanser gennem leg, udforskning og oplevelser.  

 Får en nysgerrighed på naturens fænomener som vand, luft og jord. 

 Lærer at bruge naturen som inspirationskilde til udfoldelse og forundring. 
 
Vi ønsker og arbejder på at 3 – 6 år skal: 
 

 Lærer en glæde og nysgerrighed ved at være i naturen, at de lærer naturen at kende ved 
brug af alle deres sanser gennem leg, udforskning og oplevelser. 

 Lærer at passe på naturen og de planter og dyr, der lever i den.   

 Introduceres for begreber som sommer, vinter, regn, solskin, kulde, varme, dag, nat og 
herved får en forståelse for årstidernes skift og naturens gang. 

 Får en nysgerrighed på naturens fænomener som vand, luft, ild og jord. 

 Lærer at bruge naturen som inspirationskilde til kreativ udfoldelse og leg. 
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Kulturelle udtryksformer og værdier 
 
 
Børnene i Kastanjehuset og på Solgården skal opleve sig som en del af kulturen i Kastanjehuset og 
på Solgården med vores udtryksformer, værdier og handlemønstre. 
Ligeledes vil vi gerne, at børnene får lejlighed til at deltage i og få viden om kultur, tradition og 
kunst. Dette på en måde der lærer dem at forstå og respekterer andres forskelligheder og værdier.  
 
Vi voksne i Kastanjehuset og på Solgården betragter os selv som kulturformidlere, der gennem 
vores aktive arbejdsliv formidler en masse holdninger, værdier, kunst og meningsforståelser. 
Kulturelt følger vi årstiderne med de dertil hørende højtider, og laver aktiviteter eller ture der 
passer til dem f.eks. Ved juletid deltager vi i Juletræ samen med alle de andre Frelsen Hærs 
institutioner, har vores eget julearrangement og går nogle år til børnegudstjeneste i 
Strandmarkskirken. Derudover er der selvfølgelig de hjemlige julesysler gavefremstilling, 
julehistorier, julesange, snakker om hvorfor nogen holder jul, og andre ikke osv. 
Vi syntes Kastanjehuset og Solgården skal være et sted hvor udfoldelsen af kunstudtryk skal være 
mangfoldige, bl.a. hvad børnene får af stimuli, gennem de muligheder vi giver børnene i 
deres/vores materialevalg når der skal fremstilles/udtrykkes kunst, rammerne der arbejdes i og 
måden der arbejdes på. 
Teater, museumsbesøg og anden kulturelle udtryksformer (en skulptur vi møder – et hus der er 
sjovt …) er også aktiver i vores dagligdag. 
 
Vi ønsker og arbejder på at 0 – 2 år skal: 
 

 Opleve kristne højtider og traditioner. 

 Opleve glæden ved at høre musik og bevæge sig til musik og sang. 

 Arbejde med forskellige udtryksformer og materialer i kunstfremstilling/projekter. 
 

Vi ønsker og arbejder på at 3 – 6 år skal: 
 

 Opleve kristne højtider og traditioner. 

 Blive nysgerrige på andre kulture og traditioner. 

 Opleve glæden ved at høre musik og bevæge sig til musik og sang. 

 Kende til dansk litteratur.  

 Arbejde med forskellige udtryksformer og materialer i kunstfremstilling/projekter. 

 Opleve sig selv som vigtig medskaber af institutionens kultur. 

 Begynde at danne deres mening om kunst og kulturelle udtryksformer. 
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Krop og bevægelse. 
 
 
Børnene skal føle/opleve glæde og lyst til at bruge kroppen i fysiske aktiviteter. Samt bruge deres 
forskellige sanser. Lære om deres egen krops evner og funktioner. 
Lære og opleve hvad der er sund levevis. 
 
I Kastanjehuset er legepladsen indrettet til at udfordre børnene fysisk, så vuggestuebarnet 
igennem sin leg øver og tilegner sig mange motoriske færdigheder. Ligeledes er vi meget bevidste 
om hvilket legetøj og redskaber der er i huset og på Legepladsen, så alle aldersgrupper har 
mulighed for at udvikle deres motorik optimalt. På stuerne er det tilladt at lege vildt, kravle op og 
hoppe på stuens madras.  
1 dag ugentligt er der fælles rytmik for alle vuggestuebørnene. 
 
 
På Solgården er der mange fysisk aktive projekter/muligheder. Vi bruger meget vores udendørs 
arealer til at lave fysisk arbejde, der giver børnene glæde ved at se og mærke hvad rigtigt arbejde 
er. Det at mærke at blive forpustet eller at det er tungt at flytte ting (rafter, brænde osv.), giver 
børnene en god forståelse af deres kunnen og det er altid en succes når man gennemfører. 
Aktiviteter som rytmik, motionsløb, sjipning, rulleskøjter, perlearbejde osv. er med til at udvikle 
børnene motorisk, og bruges også af os til se, hvor barnet befinder sig i sin udvikling. 
 
 
Vores holdninger til sund levevis kommer bl.a. til udtryk i vores holdning over for børnene, da der 
er meget fokus på hvad vi spiser, hvilket giver mange gode debatter.  
Kastanjehuset og Solgården har en nul sukkerpolitik og forsøger at vores kost er alsidig og tilpasset 
barnets alder.  
 
Vi ønsker og arbejder på at 0 – 2 år skal: 

 Opleve glæden ved deres egen krop og ved at bevæge sig. 

 Kunne styre sin egen krop. 

 Kende de forskellige kropsdele 

 Kunne mestre påklædning og andre hverdags ting f.eks. hælde mælk op, øse mad op osv. 

Vi ønsker og arbejder på at 3 – 6 år skal: 

 Opleve glæden ved at beherske og bruge sin krop 

 Kunne rigtig mange ting selv. 

 Kende og kunne mærke sin egen krop – f.eks. I forhold til at tilpasse kraft og styrke.  

 Kende sammenhæng mellem fysisk udfoldelse og kroppens reaktioner – f.eks. rundtosset, 

forpustet, svede, mærke sit hjerte osv. 

 Have viden noget om de forskellige sanser. 
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I 2018/2019 er fokusemner for de 0 – 2 årige. 

 

Sproglig udvikling 
 

 

 

 

Sociale kompetencer 

 
 

 

Kulturelle udtryksformer og værdier 

 
 

 

Alsidig personlig udvikling 
 

 

 

Natur og naturfænomener 

 
 

 

 

Krop og bevægelse 
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I 2018/2019 er fokusemner for de 3 – 6 årige. 

 

Sproglig udvikling 
 

 

Læreplanstema Sproglig udvikling – Ordforråd og synonymer 

Udvalgte mål Vi vil have fokus på børnenes sprog og herved deres 

ordforråd. Vi vil have fokus på børnenes forståelse af ord og 

ordenes betydning. Heraf vil vi forsøge at give børnene 

kendskab til synonymer for bestemte ord de kender. Fx om 

barnet er bekendt med ordet sko og deraf støvle, sutsko, 

gummistøvler, sandaler, klip-klap'ere osv.  

 

Metoder og aktiviteter Vi vil tage udgangspunkt i materialerne fra dialogisk læsning. 

Vi vil gennem målrettede aktiviteter og samtaler i hverdagen 

undersøge børnenes kendskab til forskellige ord og 

synonymer deraf. 

 Vi vil målrette vores samlinger til at omhandle ord vi arbejder 

med, gennem rim og remser, sange og historier. Heraf vil vi 

skabe dialog med børnene om historien, ordenens betydning 

og synonymer. 

 

Organisering Vi vil have fokus på temaet i januar måned. Især under 

samlingerne om morgenen, vil vi have fokus på ord og 

synonymer. Der kan fx arbejdes med ugens ord og 

betydningen af dette.  

En voksen fra hver stue udvælges til at indhente materiale fra 

dialogisk læsning, der er målrettet gruppen. Dette materiale 

bruges på stuen til samlinger og aktiviteter.   

 

Tegn At børnene begynder at bruge at bruge nye ord og begynder 

at undre sig over ordenes betydning. At børnene finder 

nysgerrighed  i at lære nye ord.   

 

Dokumentationsmetoder Fredagens streg bruges som et redskab til at lære om 

ordene. Her kan ugens ord bruges som inspiration til 

tegninger. Fx er ugens ord, sko. Her kan børnenes egen 

fantasi komme til udtryk og evt. de synonymer de har lært. 

Til slut laves en fælles planche i gruppen, indeholdende de 



13 
 

ord der er blevet arbejdet med gennem måneden. 

 

 

 

Analyse/vurdering af den 

indsamlede dokumentation 

 

 

 

 

 

 

 

Opfølgning  

 

 

 

 

 

 

 

 

I forbindelse med ovenstående fokuspunkt, vægter vi i forbindelse med 

børnemiljøet 

Fysisk Læringen vil som oftest foregå i hele gruppen når der holdes samling på 
stuen. Dermed sagt kan det også være givende for børnene at få læst 
historier i små grupper og dermed få ro og nærvær til at lære nye ord. 

 
 

Psykisk Læringen skal foregå i et trygt miljø i selskab med anerkendende voksne, 
der motiverer børnene til at lære nye ord. 

 
Æstetisk Materialet der bruges skal være indbydende, spændende og i ordentlig 

stand. Ydermere skal materialet og de valgte ord, afspejle børnenes 
interesser. 
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Sociale kompetencer 

 

Læreplanstema Sociale kompetencer – Socialt ansvar i hverdagen 

 

Udvalgte mål At give børnene bevidsthed om socialt ansvar i daglige 

rutiner og aktiviteter.  

 

Metoder og aktiviteter Vi vil som voksne være opmærksomme på børnene i de 

daglige rutiner i hverdagen og netop hvordan de hjælper 

hinanden. Vi vil gennem positiv dialog og anerkendelse 

motivere dem til at hjælpe deres kammerater i dagligdagen. 

Derfor vil vi også motivere børnene til, i højere grad, at søge 

hjælp hos deres kammerater og i mindre grad hos de voksne 

når det kommer til dagligdagens rutiner. Her tænkes der 

spisesituationer, hvor der ligges vægt på at børnene rækker 

maden til hinanden og forsøger at være opmærksomme på 

hinandens behov. Ydermere skal denne tankegang også 

gøre sig gældende i garderobesituationen, hvor der 

motiveres til at hjælpe hinanden i stedet for at søge hjælp 

hos en voksen.  

Vi vil yderligere skabe samarbejdsfremmende aktiviteter. 

Aktiviteterne vil følge børnenes interesser og vi vil som 

voksne være opmærksomme på børnenes samarbejdsevne 

og forsøge at fremme de sociale kompetencer ved at spørge 

om børnene kan hjælpe hinanden. Vi vil som voksne forsøge 

at træde et skridt tilbage og lade børnene i fællesskab klare 

opgaverne.  

   

Organisering Der vil især fokuseres på børnenes sociale ansvar overfor 

hinanden i månederne oktober og november. Vi vil være 

opmærksomme på dette når børnene spiser mad, er i gang 

med aktiviteter og tager tøj på.  
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Tegn Børnene begynder at hjælpe hinanden mere og søger i 

mindre grad de voksne hvis de har behov for hjælp.  

 

Dokumentationsmetoder Faglig diskussion blandt de voksne og pædagogiske notater 

omhandlende børnenes sociale kompetencer og udviklingen 

heraf.  

 

 

Analyse/vurdering af den 

indsamlede dokumentation 

 

 

 

 

 

 

 

Opfølgning  

 

 

 

 

 

 

 

 

I forbindelse med ovenstående fokuspunkt, vægter vi i forbindelse med 

børnemiljøet 

Fysisk Læringen vil foregå i institutionen og de rum børnene opholder sig i. 
Fokus vil derfor være når børnene er sammen i grupper og muligheden 
for at hjælpe hinanden foreligger. 

 
 

Psykisk Læringen foregår i trygge rammer, nemlig på børnenes egne stuer og 
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garderober. Ydermere skal dialogen omkring emnet altid være positiv og 
anerkendende. Børnene vil opleve glæde ved at hjælpe hinanden og 
møde anerkendende voksne når de gør det. 

 
Æstetisk De voksne vil sørge for at skabe læringsmulige aktiviteter og situationer 

og gøre dem spændende og indbydende. Dette kan gøres ved at gøre 
noget ekstra ud af spisesituationen, fx med dug på bordet. Eller ved at 
høre musik under en aktivitet. 

 

 

 

 

Kulturelle udtryksformer og værdier 

 

Læreplanstema Kulturelle udtryksformer og værdier – Kend din by  

 

Udvalgte mål At børnene får kendskab til hvad en by er og hvad en by 

indeholder. At børnene får kendskab til Hvidovre og dens 

muligheder. At børnene oplever ejerskab gennem udvalgte 

ture og de senere genfortællinger til resten af gruppen.  

 

Metoder og aktiviteter Gennem fælles snak og evt. illustrationer, vil man på stuen få 

kendskab til byer og byen Hvidovre.  

Herefter vil personalet på stuen udvælge 3-4 steder børnene 

kan besøge i Hvidovre. Valg af steder er baseret på 

børnenes aldersgruppe og interesser. Man viser hvert enkelt 

barn et billede af de forskellige steder der er udvalgt og lader 

barnet selv vælge hvilken tur det ønsker at tage på. Man 

tager gerne barnet væk fra gruppen, så det ikke bliver 

påvirket af de andres valg.  

Derved kommer der forskellige børnegrupper ud på 

forskellige ture. Under turen sørger man for at tage billeder 

og andre materialer med hjem, så børnene sammen kan 

lave en billedbog de kan fremvise til resten af gruppen. 

Bogen skal  indeholde børnenes tegninger og egne 

fortællinger.  

 

Organisering Hver stue får derved 3-4 ture med en mindre gruppe børn. 

Børnene har selv valgt turen, som de tager af sted på med et 

par voksne – alt efter hvad der passer i huset. Dette forløber 

sig over maj måned. (Evt. bruges måneden før og efter også, 

hvis det bliver vanskeligt at nå)  
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De voksne der er med på turen sørger for at tage billeder og 

hjælpe med at lave billedbogen efterfølgende.  

 

Tegn At vi gennem dialog med det enkelte barn, samt dialog 

mellem børnene oplever at de har fået kendskab til Hvidovre 

som by og hvad byen indeholder. At de gennem billedbogen 

viser ejerskab for egne oplevelser og genfortællinger til 

resten af gruppen.  

 

Dokumentationsmetoder Billedbogen der viser hvilke børn der har været på hvilke 

ture. 

 

Analyse/vurdering af den 

indsamlede dokumentation 

 

 

 

 

 

 

 

Opfølgning  

 

 

 

 

 

 

 

 

I forbindelse med ovenstående fokuspunkt, vægter vi i forbindelse med 

børnemiljøet 

Fysisk Ture rundt i Hvidovre, samt forberedelse og kreativt arbejde i børnehaven. 
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Psykisk Kombination af trygge rammer i kendte omgivelser i børnehaven og det 
spændende og uforudsete ved nye oplevelser. 

 
 

Æstetisk Børnene får selv lov at lave en billedbog og oplever at det er deres eget 
værk. 

 
 

 

 

 

 

 

Alsidig personlig udvikling 
 

Læreplanstema Alsidig Personlig Udvikling – Vedholdenhed 
 

Udvalgte mål At børnene gennem voksenstyrede aktiviteter, udvikler deres 

evner til at holde fokus og koncentration gennem hele 

aktiviteten. At børnene kan blive i den aktivitet de er i, uden at 

miste koncentrationen og afslutte aktiviteten for hurtigt.  

 

Metoder og aktiviteter Vi vil på stuerne inddele børnene i mindre grupper ud fra  

Interesser, sværhedsgrad og sociale kompetencer.  

Vi vil følge børnenes interesser og lade dem være 

udgangspunktet for aktiviteterne. Vi vil være motiverende og 

deltagende i den givende aktivitet, og forsøge at holde dem 

fast i det der laves. 

Aktiviteter kunne være,vendespil, billedlotteri, puslespil, 

brætspil, rollelege, tegninger osv.  

 

Organisering Vi arbejder med emnet gennem februar måned. Hver stue får 

en formiddag om ugen, hvor de har møderummet til at udføre 

en aktivitet med en mindre gruppe børn, således at der opnås 

ro og ikke forstyrrelser fra andre børn på stuen. 

Hvilke grupper og hvilke tidspunkter der tales om, er stuens 

eget ansvar at planlægge med resten af huset.   

 

Tegn Det enkelte barn udviser større koncentration og kan nemmere 

holde fokus gennem den voksenstyret aktivitet, end det kunne 
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til at begynde med i forløbet.   

 

Dokumentationsmetoder Pædagogiske notater til dokumentation af det enkle barns 

udvikling. Evt. billeder af barnet i aktiviteten der kan hænges 

op på stuen og tales om i fællesskab. 

 

 

 

 

 

 

Analyse/vurdering af den 

indsamlede dokumentation 

 

 

 

 

 

 

 

Opfølgning  

 

 

 

 

 

 

 

 

I forbindelse med ovenstående fokuspunkt, vægter vi i forbindelse med 

børnemiljøet 

Fysisk Afskærmning i grupper i små rum (møderum og evt. mellemrummene) 
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Psykisk Læringen skal foregå i et trygt miljø. Der skal være ro og nærvær til at 

barnet oplever mulighed for at koncentrere sig og holde fokus. 

 
 

Æstetisk Indbydende spil og materialer til aktiviteterne. Der skal arbejdes hen i mod 
at aktiviteten er både indbydende og spændende for barnet, så lysten til at 
holde fokus foreligger.  
Man kan evt. arbejde med muligheden for at lave materialerne med 
børnene selv, så de oplever medansvar og ejerskab for aktiviteten. Fx et 
puslespil, vendespil med børnenes ansigter eller en bog med tegninger. 

 
 

 

 

 

Natur og naturfænomener 

 
 

Læreplanstema Natur og Naturfænomener. 

Udvalgte mål At børnene for kendskab til forskellige insekter og andre smådyr 

på legepladsen og deres levevis. 

 

Metoder og aktiviteter Vi vil i fællesskab med børnene, lave et insekthotel og en 

insektrestaurant som skal tiltrække dyrene. Herved kan vi så 

undersøge hvilke dyr der kommer og bor og spiser. 

Ydermere vil vi have fokus på insekter og gå på jagt, på både 

institutionens grund og ture lidt længere væk. Vi vil undersøge 

hvordan man laver insektfælder og i fællesskab med børnene 

bygge vores egne og undersøge hvilke dyr vi finder.  

 

Vi vil på stuen gå i dialog med børnene omkring insekter og deres 

levemåde. 
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Organisering Vi vil have fokus på emnet i april måned. 

Hele huset skal i fællesskab bygge insekthotellet i starten af 

forløbet, så det står tilgængeligt på legepladsen under hele 

processen. 

De enkelte stuer skal så selv sørge for at gå på jagt efter materialer 

og insekter ved at gå på legepladsen og ture til fx Brøndbyskoven, 

Vigerslevparken eller andre naturområder i nærmiljøet. 

 

 

Tegn  Børnene begynder selv at gå på opdagelse efter insekter og andre 

smådyr på legepladsen. Børnene begynder at genkende insekter 

og deres levemåde.  

 

Dokumentationsmetoder Hele huset bygger sammen et insekthotel, der er dokumentation 

for arbejdet gennem måneden. Derudover skal der tages billeder 

af børnene når de er på jagt efter insekter og materialer til 

hotellet. Ydermere kan man bruge fredagens streg som redskab, til 

at snakke om dyrene og tegne de dyr børnene kender. 

 

Analyse/vurdering af den 

indsamlede dokumentation 

Arbejdet med læreplanstemaet ”Natur og naturfænomener” har 

været lærerigt og interessant. Vi har tidligt i forløbet lagt stor vægt 

på den del af organiseringen, som omhandler ture ud i naturen, 

herunder legepladsen, naturområder i nærmiljøet samt ture til 

Brøndbyskoven mv. Børnene viste hurtigt interesse og var særligt 

deltagende i forhold til at undersøge naturen for insekter. Derfor 

var det, i forhold til de udvalgte mål, oplagt at følge børnenes spor 

og interesse for at undersøge naturen, med henblik på at fastholde 

og udvikle børnenes deltagelse og kendskab til insekter. Dette 

udmøntede sig i videre udforskning gennem billeder af insekter og 

dialog og samtale mellem børn og voksne, herunder samlinger. 

Det øgede kendskab til insekter medførte så yderligere 

undersøgen af naturen, og de nu ”kendte” eller måske ”nye” 

insekter. 

Det var interessant at se hvordan børnenes motivation blev 

retningsgivende ift. de beskrevne metoder og aktiviteter. Dette 
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medførte således også, at nogle de metoder og aktiviteter som er 

beskrevet i læreplanen blev prioriteret over andre. Dette handler i 

høj grad også om organiseringen, hvor det er tydeligt, at den del af 

organiseringen som omhandler den enkelte stue har fungeret. Den 

del af organiseringen som er fælles for huset, og som omhandler 

insekthotellet, har ikke fungeret optimalt. 

Arbejdet på de enkelte stuer har fungeret – det er vigtigt at hver 

enkelt stue har fået lov at tilrettelægge den del af organiseringen 

som omhandler de enkelte børns interesse og motivation ift. 

læreplanstemaet. 

Arbejdet imellem stuerne dvs. den del af organiseringen som 

omhandlede det store fællesskab eller hele institutionen, blev ikke 

gennemført i fællesskab og blev derfor, i bedste fald fragmenteret, 

og nedprioriteret. At organiseringen tager højde for fælles 

aktiviteter er relevant, men er rammerne for fælles aktiviteter til 

stede? - handlede det om knowhow ift. selve insekthotellet? eller 

skulle insekthotellet have været sat i gang på en anden måde? 

Alt i alt har arbejdet med læreplanstemaet ”Natur og 

naturfænomener” bidraget til en masse tid i og læring om insekter 

i naturen. De beskrevne metoder og aktiviteter har været 

relevante for de enkelte stuer, hvor der skal tages højde for, at 

hver enkelt stue lige har modtaget og arbejder med en ny gruppe 

børn og alt det som dette medfører. Dvs. den fælles del af 

organiseringen skal måske tage højde for dette!?!  Effekten af 

emnet ”insekter i naturen” har efterfølgende været lettere at 

observere tegn på hos nogle frem for andre – dvs. efter 

læreplanstemaet begyndte sommerferien. Mange børn og 

personaler har været væk fra børnehaven i den periode hvor de 

beskrevne tegn på arbejdet med læreplanstemaet skulle 

observeres. Billeddokumentationen er dog rig og fyldestgørende 

og viser hvordan børn og voksne i fællesskab er gået på opdagelse 

i naturen og sammen fået kendskab til insekter. 
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Opfølgning Udvalgte mål: Børnene har fået kendskab til forskellige insekter 

ved at undersøge naturen, kigge på insekter og billeder samt 

gennem dialog og samtale i gruppen. 

 

Metoder og aktiviteter: insekthotellet fungerede ikke som 

forventet – konstruktionen og placeringen, vejret, indkøring af 

børn mv. 

Vi har gennemført ture med fokus på at finde og undersøge 

insekter, herunder institutionens egen og omkringliggende natur 

samt i nærområdet (Hvidovre). 

Vi har ikke lavet insektfælder. 

Vi har haft et stort fokus på dialogen med børnene omkring 

insekter bl.a. under samling. 

 

Organisering: Vi har i starten af forløbet, ud fra de muligheder og 

materialer der var tilgængeligt, forsøgt at opstille et insekthotel. 

Dette var tilgængeligt for både børn og voksne under hele 

processen og læreplanstemaets varighed. 

De enkelte stuer har selv fundet materialer og insekter samt 

arrangeret ture ud i naturen, som nævnt under metoder og 

aktiviteter. 

 

Tegn: Efter abejdet med læreplanstemaet ”Natur og 

Naturfænomener”, ser vi stadig børn lede efter og genkende 

insekter når vi er på legepladsen – særligt de store børn. 

 

Dokumentationsmetode: Insekthotellet og arbejdet med dette 

blev ikke som forventet (hvordan dokumentation???). Vi har, som 

nævnt i analysen, valgt at lægge vores primære fokus på at 

undersøge naturen og de insekter som børnene fandt. Dette er 

dokumenteret gennem vedlagte billeder fra alle stuer. Her er 

ligeledes vedlagt insektbilleder og vendespil som har været 

benyttet i gruppe 3 (Bjørnestuen). 
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Vi har ikke benyttet fredagens streg som redskab ift. at tale om og 

tegne de dyr som børnene kender. 

 

 

 

 

 

 

I forbindelse med ovenstående fokuspunkt, vægter vi i forbindelse med 

børnemiljøet 

Fysisk Afskærmning i grupper i de små rum (2xpersonalerum)??????????????? 
 
Børnene skal opleve at bruge naturen og legepladsen som et læringsrum. 
Børnene kommer både på tur ud af huset, laver aktiviteter på legepladsen og på 
stuen. 
 
”Det fysiske børnemiljø handler om de fysiske rammer idendørs og udendørs. 
Det drejer sig bl.a. om indeklimaet, pladsforhold, inventar og hygiejneforhold. Et 
godt fysisk børnemiljø i trygge og sikre rammer giver børnene plads til og 
mulighed for at fordybe sig, og til at udforske sig selv gennem leg og 
bevægelse”1. 
 
Evaluering: det fysiske børnemiljø ift. læreplanstemaet natur og 
naturfænomener handler i høj grad om de udendørs rammer, da størstedelen af 
arbejdet med dette har foregået på legepladsen og ture ud af huset. Hver stue 
har været på ture med gruppen og alle stuer har været på legepladsen. Med 
hensyn til rammerne for hvordan børnene havde mulighed for at udforske 
naturen og legepladsen har disse til tider, været betinget af antal eller 
fordelingen af voksne på legepladsen. 

 
 

Psykisk Læringen skal foregå i et trygt miljø. 
 
Børnene oplever et medansvar for aktiviteterne idet de er med til at indsamle 
materiale og bygge hotellet. 
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”Det psykiske børnemiljø handler om, hvordan børnene trives med sig selv, de 
andre børn og med de voksne. I et godt psykisk børnemiljø bidrager fællesskab, 
venskaber, respekt, tryghed, tillid og medbestemmelse til en positiv hverdag”2. 
 
Evaluering: det psykiske børnemiljø ift. læreplanstemaet natur og 
naturfænomener har vi, som tidligere nævnt, ikke opnået det forventede ift. 
arbejdet med insekthotellet. Selve konstruktionen af insekthotellet blev 
forhastet og børnene blev derfor ikke inddraget i dette. Vi har dog haft børnene 
involveret i selve indsamlingen af naturmaterialer til insekthotellet, disse blev 
dog ofte fjernet af andre børn og var medvirkende ift. den lave interesse for 
insekthotellet. Vi har derimod fulgt børnenes interesse for naturen og derfor 
benyttet meget tid ift. at undersøge naturen og finde insekter. Det var nemlig 
også her at vi observerede et trygt og godt psykisk børnemiljø – dvs. at det var 
her at børnene samarbejdede og bidrog til fællesskabet, relationer blev 
iscenesat og venskaber udviklede sig i en ramme hvor børnenes fælles 
nysgerrighed for naturen blev anerkendt som en del af deres medbestemmelse. 

 
 

Æstetisk Indbydende spil evt lave sine egne spil med børnene. 
 
Børnene får selv lov at skabe noget på baggrund af de oplevelser de gør sig. 
 
”Det æstetiske børnemiljø handler om, hvordan børn gennem sanserne oplever 
og påvirkes af de rum og rammer, der omgiver dem. Det drejer sig især om 
materialitet og brugen/indretning samt udsmykning af rum, men også om den 
atmosfære der findes i dagtilbuddet. Et godt æstetisk børnemiljø stimulerer 
børnene og giver dem positive og udfordrende sanseoplevelser”3. 
 
Evaluering: På baggrund af de oplevelser og aktiviteter som børnene havde 
omkring læreplanstemaet ”Natur og naturfænomener” – Insekthotel er der 
blevet produceret et spil, som børnene i gruppe 3 har benyttet med stor glæde. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
 
 



26 
 

Krop og bevægelse 

 

Læreplanstema Krop og Bevægelse - Bevidsthed om egne behov  
 

Udvalgte mål At børnene, gennem målrettede aktiviteter med fokus på krop 

og bevægelse, oplever en større bevidsthed om kroppen og 

lære at mærke egne behov.  

Behov som fx træthed, kulde/varme, sult, toiletbehov osv.  

 

Metoder og aktiviteter Vi vil forsøge at gøre børnene bevidste om deres krop og 

kroppens behov, gennem yoga-øvelser og mindfullnes 

aktiviteter. Her kan nævnes massage, drømmerejser, 

børneyoga, mindfullnes-musik, sanseoplevelser osv. Vi vil 

forsøge at lære børnene at få ro i kroppen og mærke sig selv. 

 

Organisering Der vil være fokus på temaet igennem marts måned. 

Der planlægges i de enkelte grupper om aktiviteterne skal 

være for hele gruppen, eller foregår i mindre grupper.   

Aktiviteterne skal helst foregå to gange om ugen og kan forgå 

på stuerne og  i salen. Hver stue får en dag om ugen i salen. 

 

Tegn Børnene bliver roligere og har nemmere ved at finde glæde i 

at slappe af og have ro omkring sig. Børnene begynder selv 

at gå på toilettet, tage tøj af/på og stoppe med at spise , da 

de har nemmere ved at mærke deres egne behov. 

 

Dokumentationsmetoder Pædagogiske notater til at dokumentere børnenes udvikling 

og aktiviteternes indvirkning. Der kan evt. tages billeder af 

børnene mens de udfører aktiviteterne, så de kan kigge på 

dem senere og huske hvordan det var og hvordan de havde 

det. 
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Analyse/vurdering af den 

indsamlede dokumentation 

 

 

 

 

 

 

 

Opfølgning  

 

 

 

 

 

 

 

 

I forbindelse med ovenstående fokuspunkt, vægter vi i forbindelse med 

børnemiljøet 

Fysisk Aktiviteterne skal foregå i salen, hvor der kan laves nogle mere kropslige 
udfordringer og på de enkelte stuer, hvor man kan lave mere stille 
aktiviteter. 
 

Psykisk Børnene skal opleve stabile og trygge rammer, der giver lyst og mod til at 
slappe af i aktiviteten. 

 
 

Æstetisk Rummet aktiviteten udføres i skal være rart at være i. Dette kan gøres 
med dæmpet lys, stille musik eller puder på gulvet. 
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Børnemiljø. 

Overordnede betragtninger omkring børnemiljøet / børneperspektivet. 
 
Det er vores opfattelse at børneperspektivet på den ene side etableres ved at den voksne 
bestræber sig på at forstå og fortolke børns handlinger, attituder mv. ud fra børnenes eget 
perspektiv. Børnene bliver nødvendigvis ikke spurgt eller inddraget i beslutninger, men de voksne 
forsøger at se en problemstilling med barnets øjne. 
 
På den anden side kan de voksne også lægge op til, at børn selv gør rede for, hvordan de opfatter 
deres hverdag. Børnene kan blive spurgt om deres erfaringer og meninger i forhold til et tema, og 
derved kan de voksne måske udfordres på deres forståelse af, hvad et godt børnemiljø er. 
 
En sammenfattende forståelse af børneperspektivet er, at barnet placeres centralt, og at 
børneperspektivet er de voksnes forsøg på at forstå og sætte sig ind i de tanker og opfattelser, 
som barnet har af sit eget hverdagsliv.  
 
Børnemiljøet indeholder tre aspekter: Det fysiske, det psykiske og det æstetiske. I praksis kan det 
være uhensigtsmæssigt at opdele børnemiljøet i skarpe kategorier, da børnemiljøet skabes af den 
gensidige påvirkning der finder sted mellem børnene og omgivelserne. Omgivelserne påvirker 
barnet og barnet påvirker omgivelserne.  
Sammenfattende forstår vi børnemiljøet som et resultat af udformningen og brugen af de fysiske 
rammer, samt af de pædagogiske grundholdninger, relationerne og handlingerne mellem børn / 
børn og børn / voksne således som de udspiller sig i vores hverdag.  
 
 
I hvert fokusemne behandles børnemiljøet, hvor vi prøver at sætte os ind i børnenes oplevelser af 
miljøet.  



29 
 

 

Overgange. 

Modtagelse af nye børn: 

Vi lægger vægt på at der allerede ved det første besøg i institutionen etableres et godt kendskab 

til både forældre og det barn der skal starte. Det er velkendt at det første indtryk såvel forældre 

som børn får af deres ”nye” vuggestue eller børnehave, sætter sig dybe spor i bevidstheden, og 

lægger en væsentlig grund til det fremtidige samarbejde som skal finde sted. 

Før et barn starter i institutionen, afholdes der altid en introsamtale med forældrene hvor barnet 

ikke deltager. Introsamtalen har til hensigt at forældre og vi får så mange relevante oplysninger 

som muligt om henholdsvis familien, barnet og det at gå i institutionen. Under dette møde bliver 

der fortalt om husets forskellige funktioner, pædagogikken, dagligdagen og forældresamarbejdet. 

Under mødet søger vi også at afstemme forventningerne til hinanden og vores samarbejde. 

Ligeledes vil der også til mødet blive spurgt ind til om der er specielle hændelser eller ting vi bør 

vide (svær fødsel, problematikker i familien osv.) Endvidere vil der blive spurgt, hvorledes barnet 

hidtil har befundet sig hjemme eller i dagplejen og evt. den institution barnet kommer fra. 

 

 

Fælles introduktionsmøde for nye forældre: 

Hvis vi starter en større gruppe af børnehavebørn, der kommer ”udefra” op, 

Afholder vi et fælles introduktionsmøde for alle nye forældre. På dette møde deltager altid en 

pædagog fra stuen hvor barnet skal starte, og lederen. Her er det muligt at gå i dybden med såvel 

det pædagogiske som de mange praktiske oplysninger der følger med at komme ind i et nyt hus. 

Men det samme gør sig gældende her som ved det første besøg, det skal være muligt for 

forældrene at danne sig et billede de holdninger der ligger til grund for den daglige pædagogiske 

praksis. 

Et væsentligt punkt på dette mødet omhandler hvordan indkøringen af de nye børn helt konkret 

skal foregå. 

Det nye barn starter i gruppen: 

Vi har inden starten forsøgt at fordele nye børn på stuerne således at der rent aldersmæssigt er 

den bedst mulige overensstemmelse, med gode muligheder for at danne legegrupper. 

Forældrene vil meget gerne vejledes omkring deres rolle i indkøringen. Som hovedregel anbefaler 

vi forældrene altid at sende klare signaler til barnet om hvad de agter at gøre, og ikke overlade til 

barnet at bestemme om de kan gå nu eller skal vente. Hellere korte dage med tidlig afhentning, 

end lange dage hvor forældrene sidder hos børnene fordi det er for svært at sige farvel. 

Børnene på stuen er informeret om de nye børns navne og alder, og der vælges to eller flere af de 

store børn som skal være ”hjælpere” for de nye i den første tid.  Det er vigtigt at involvere gruppen 
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i den nye opgave, da der uvægerligt vil gå ekstra tid med at hjælpe et eller flere nye børn ind i den 

nye sammenhæng. Den første tid på stuen er det/de nye barn/børn tilknyttet en bestemt voksen 

for at sikre at barnet kan føle sig tryg i de nye omgivelser, og ikke skal bruge for energi på at 

forholde sig til flere nye voksne end højst nødvendigt. Det er ligeledes vigtigt at de nye børn får et 

overblik over de faste rytmer der ligger i hverdagen. Det skaber overblik, genkendelighed og 

tryghed. Det er også vigtigt at det nye barn får et overblik over det nye hus, de mange rum, voksne 

og muligheder for leg og aktivitet. Den opgave kan løses ved at lade børnene på stuen, sammen 

med en voksen, gå på opdagelse og ”vise frem og fortælle”, ikke mindst om de regler der for at 

færdes i huset.  

Kodeordene i indkøringsforløbet er - anerkendelse, omsorg og overskuelighed. 

 

INTERNE OVERGANG 

Vi vil sikre at overgangen fra vuggestuegruppe til børnehavegruppe bliver så optimal som muligt, 

for barn og forældre.  

Ved optimal overgang forstås: 

1. Viden om barnet videreformidles fra vuggestuegruppe til børnehavegruppe. 
2. Viden om forældresamarbejdet videreformidles. 
3. Overgangen skal være tryg for barn og forældre. 
4. Forældreønsker og tanker skal, når det er bedst for barnet, imødekommes. 
5. Barnet skal placeres på den rigtige stue. 
6. Barnet skal genkende og føle sig tryg ved børnehavegruppens voksne og børn, før 

overgang. 
7. Barnet skal efter skift stadig have kontakt til vuggestuegruppens børn og voksne. 

 

Flyttedato for vuggestuebørn ligger tæt på den måned barnet fylder 3 år. Der planlægges løbende 

og i god tid mellem vuggestue og børnehavepersonalet, hvilken stue børnene skal flytte til, dette 

varetages af et udvalg udvalget består af en fra hver vuggestuegruppe og en fra hver 

børnehavegruppe. I specielle tilfælde kan dato for overflytning udsættes eller fremskyndes. 

Udskydelse kan skyldes pædagogiske hensyn, fremskyndelse sker, hvis der er kammeratskaber, 

der derved ikke splittes op o.l.  

Hvilken stue der skal flyttes til afhænger af, stuens sammensætning af køn, barnets køn, og om der 

er børn i børnehavegruppen, som barnet har gået i vuggestuegruppe med (venner/veninder), 

vuggestuepersonalets viden om barnet, forældreønsker og den modtagne stues børnetal. 

Når et barn nærmer sig sin 3 års fødselsdag, holdes der senest en måned før skiftedag, et møde 

mellem personale fra afleverende vuggestuegruppe og modtagende børnehavegruppe, hvor faglig 

viden om barnet udveksles, bl.a. gennemgås TRAS skema sammen. 

Før overgang er forældrene velinformeret om, hvordan overgangen kommer til at foregå.  
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For at give barnet den størst mulige tryghed i overgangen fra vuggestue til børnehave er der 

elementer i vores dagligdag vi gør sammen, dette giver barnet kendskab til børnehaveverdenen og 

omvendt give de voksne i børnehaven kendskab til barnet. Samtidig er det vigtigt for 

vuggestuebarnet, at få en forståelse/kendskab til hvad barnet snart skal være en del af. 

I tiden op til overgangen, går voksne og børn fra vuggestuen ofte på besøg på den stue, hvor 

barnet skal til at gå. Dette for at give vuggestuebørnene kendskab til de børn og voksne de snart 

skal dele deres hverdag med. Under besøgene deltager vuggestuebørnene og voksne i det, der nu 

engang er af aktiviteter på stuen, for at være en deltagende i aktiviteten og ikke kun være tilskuer. 

Vuggestuen besøger ofte børnehavens legeplads med store vuggestue børn. På legepladsen ser og 

oplever at de ”store” børn ikke er farlige, møder deres tidligere vuggestuekammerater/veninder 

og lærer legepladsen at kende. 

Efter overgangen kommer børnene på besøg i deres ”gamle” vuggestue, for at besøge voksne og 

børn. Formålet med besøget er bl.a. at barnet skal fortælle om sit nye børnehaveliv for 

derigennem at bearbejde overgangen. Derudover er det altid rart at gense børn og voksne fra sin 

vuggestue tid i gamle omgivelser. Samtidig bliver de voksne fra børnehaven endnu mere 

genkendelige for vuggestuebørnene. 

 

FARVEL TIL VUGGESTUEN 

 

Når børnene skal enten over i Solgården eller i anden børnehave (det sker en sjælden gang) er der 

på den sidste vuggestuedag ekstra hygge i eftermiddags samlingen. I samlingen snakkes der atter 

engang om at nu skal XXXX i børnehave, fordi han/hun er blevet så stor. Der snakkes om hvorhen 

XXXX skal og hvis det er Solgården, hvilken stue og med hvilke børn som barnet kender fra 

vuggestuen som går i børnehaven. Ligeledes gennemgås der også hvem voksne på Solgården 

barnet kender. 

 

FARVEL TIL BØRNEHAVEN. 

Inden børnehavebørnene forlader deres stue og flytter på fritidshjemmet, skal der siges ordentlig 

farvel til de voksne og de mindre kammerater. Vi mener det er vigtigt at markere at der nu starter 

et nyt kapitel i deres tilværelse, og at det har værdi at se tilbage på de oplevelser der har fyldt i 

børnenes bevidsthed og givet dem lyst og mod på at søge nye udfordringer. 

Dette markeres ved en lille festlig højtidelighed på stuen, hvor de mindre børn er med til at 

arrangere forløbet og gøre dagen til noget særligt for de store. 

Der holdes en lille ”tale” for hver enkelt, hvor der altid nævnes nogle eksempler på det som de 

hver især er gode til, og deres bidrag til de mange gode oplevelser stuen har haft i fællesskab.  
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Børnene modtager et diplom efter talen. Overgangen markeres også ved at børnene kravler ud af 

et vindue og skal undgå at blive fanget af den voksne. 

Børnenes kuffert med alle tegninger, foto og uerstattelige ting de selv har været med til at 

bestemme skal i kufferten overrækkes ved samme lejlighed. 

Der arrangeres desuden en lille udflugt med en eller anden oplevelse på en af de sidste dag i 

børnehavegruppen, og når de kommer hjem efter turen er der pyntet op til fest og aftensmad for 

alle kommende fritidshjemsbørn. 

Veds overgang til fritidshjem/SFO bliver der udfyldt et skema af personalet, der har til hensigt at 

give fritidshjemmet/skolen mulighed for at få et godt indblik i barnet. Skemaet sendes altid til 

gennemlæsning og godkendelse af forældrene. 

Ligeledes deltager vi også i overleveringsmøder på fritidshjem/skole, så frem der ligger et 

samtykke fra forældrene. 

 

 

Digital dannelse. 

Digital dannelse 

Hvad er digital dannelse? 

Digital dannelse handler om at begå sig socialt og etisk i den virtuelle virkelighed. Det handler også om at 

opnå et trygt og værdiskabende samspil med andre mennesker. Digital dannelse er en del af at være 

digitalt kompetent. Sat på en ligning er digitale dannelse + digitale færdigheder = digital kompetence. 

I kastanjehuset og Solgården er det vigtigt for os at børnene opnår denne kompetence gennem leg. Leg er 

børnenes væsentligste tilgang til verden og der hvor de overskrider sig selv og lærer nye ting om sig selv og 

omverdenen. Vi forsøger at give børnene en udvidet forståelse af den digitale verdenen og dens 

anvendelsesmuligheder, i forskellige kontekster, ved at implementere brugen af forskellige digitale medier i 

vores hverdag på en legende og lærende måde.  

Vi arbejder på at implementere brugen af forskellige digitale medier som en naturlig del af de pædagogiske 

aktiviteter i vores hverdag. For os er det væsentligt at anvendelsen af medier altid tager afsæt i en 

meningsfuld kontekst i forhold til børnenes udvikling og læring. 

Digital dannelse og læreplaner 

Der findes mange måder at inddrage digitale medier i arbejdet med de pædagogiske læreplaner. Følgende 

er få eksempler på hvordan vi pt. arbejder og fremtidigt vil arbejde med de forskellige medier på: 

Alsidig personlig udvikling: 

Anvendelsen af digitale medier bruges til at understøtte barnets selvværd og deltagelse i forskellige 

fællesskaber. At besidde kompetencen til at søge information på f.eks. google om noget som er interessant 
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som man kan fortælle om og vise sine venner. At lege med fotos af barnets hænder, fødder, arme etc. for 

at styrke barnets selvopfattelse. 

Sociale kompetencer: 

Brugen af Ipaden som et samlende element for en gruppe børn hvor opgaver kan løses i fællesskab hvor 

børnenes samarbejds- og forhandlingsevne udfordres og styrkes i processen. At vente på tur kan f.eks. 

være en stor udfordring. 

Sproglig udvikling: 

Brugen af forskellige sprogstimulerende apps som f.eks. vendespil som kan være med til at åbne op for en 

god dialog. Dialogen kan være mangfoldig og bl.a. omhandle indholdet på billederne, perspektivet, farver, 

begreber og fantasi. 

Der kan anvendes Ipads til historiefortælling og dialogisk læsning. 

Krop og bevægelse: 

Digitale medier kan bruges til at understøtte barnets kropsbevidsthed og motoriske udfoldelser. En Ipad 

kan f.eks. bruges til at se og høre en god sang og dans på youtube. Der kan tages billeder af forskellige 

kropsdele som man kan bytte rundt på i fotomanipulation. 

Natur og naturfænomener: 

Naturen kan opleves og undersøges gennem anvendelse af f.eks. Ipad hvor forstørrelsesfunktionen bruges. 

Optagelser og billeder af naturen der ændrer sig i de forskellige årstider samt dyr kan skabe interesse for at 

undersøge naturen nærmere.  

Der kan gennemføres skatteagt ude i naturen hvor fund af skattene skal fotodokumenteres på Ipad eller 

hvor det er en GPS skattejagt man er på hvor Ipaden skal bruges til at søge efter de forskellige skatte. 

Der kan vises film af naturen og dens fænomener som vi ikke har mulighed for at opleve i dagligdagen. Det 

kan f.eks. være store vandfald eller Grønlands isbjørne.  

Kulturelle udtryksformer og værdier: 

Der kan høres julesange og vises film julefilm som bibringer at børnene kendskab til julens traditioner. 

Ligeledes kan der vises film om andre lande og kulturer. 

Billeder af forskellige kreationer som f.eks. påskepynt kan tages og skabe grundlag for dialog om påske.  

Vores tanker omkring etik i anvendelsen af digitale medier  

I Kastanjehuset og Solgårdens tosporedebestyrelsse både ift. vores værdier i institutionen og ift. den ny 

datalov der er trådt i kraft pr. maj 20418, er der taget en beslutning om at der ikke bliver lagt billeder af 

børnene på vores hjemmeside eller på Tabulex. Forældre intra er valgt fra fordi det tager tid fra børnene og 

fordi vi vægter dialogen mere. 

Der tages billeder af de forskellige aktiviteter som er synlige fysisk eller vha. skærme udenfor stuerne.  

Det pædagogiske personale har stort fokus på formidling af etiske perspektiver i brugen af digitale medier. 

Alle medarbejdere er bevidste om varetagelsen af en opdragende funktion i forbindelse med den daglige 

udbredelse af brugen af digitale medier. Bl.a. tydeliggør vi overfor børnene at det er vigtigt at vi spørger før 
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vi filmer eller fotograferer hinanden. Vi er også opmærksomme på at selvom nogle aktiviteter er sjove for 

nogle børn, (billedmanipulation), kan det være krænkende for andre. Derfor er vi bevidste om hvornår og 

hvordan vi leger med forskellige ting. 

 

 

 

 

 

Inklusion. 

Inklusion handler om fællesskaber og udsatte positioner.   

I Kastanjahuset og Solgården har vi mange former for fællesskaber. Der er de strukturerede som 

pædagogerne sætter rammer omkring, det kan være samlinger, planlagte aktiviteter, frokost osv.  Og der er 

de fællesskaber som børnene selv laver og går ind og ud af i deres hverdag i institutionen, det kan være leg 

i dukkekrogen, en tur på gyngen, med sidemanden når man mødes ved håndvasken osv. 

Afgørende for børnenes trivsel er at de føler at de er en del af de differentierede fællesskaber i deres 

hverdag.  

Alle børn kan i perioder komme i udsatte positioner hvor de har brug for ekstra opmærksomhed og 

guidning for at være en del af fællesskabet.  

Inklusionsarbejdet handler meget om at se på hvilke strukturer eller rutiner stuerne, afdelingerne eller hele 

institutionen arbejder praktiserer. 

I inklusionsarbejdet kan det f.eks. være: 

 Små ændringer i hverdagens rutiner, der kan være forskellen på om et barn kan rumme eller ikke 

rumme fællesskabet.  

 De voksnes krav til barnet eller gruppen. 

 Et barn eller gruppe trænger til ekstra guidning i deres legerelationer. 

 Et specielt hensyn der skal tages til enkelte børn, for at give dem mulighed for at kunne honorerer 

krav og forventninger. 

 

I vores inklusionsarbejde lægger vi vægt på åbenhed og medinddragelse af alle relevante ”medspillere”. 

 

Evaluering. 

Læreplanen evalueres på første bestyrelsesmøde efter sommerferien, specielt vil der lægges vægt 

på fokuspunkterne i læreplanen. 
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Læreplanen evalueres i foråret af personalegruppen. 

  


