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INDLEDNING 

Side 1 

Indledning 

Her i vores pædagogiske læreplan beskriver vi, hvordan arbejdet med seks pædagogiske læreplanstemaer1 

kommer til udtryk i forskellige typer af pædagogiske aktiviteter. Vi giver dig et indblik i, hvordan vi løbende 

arbejder med at skabe en tryg, anderkendende og lærerig børnekultur, som inspirer og motiverer børn til leg 

læring og udvikling i læringsmiljøer af høj faglig kvalitet. 

Vi lægger stor vægt pa  at børns læring og udvikling skabes gennem legende pædagogiske aktiviteter, som 

ba de tager afsæt i børnegruppens sammensætning og det enkelte barns ressourcer og behov. 

LÆREPLANENS TO HOVEDELEMENTER  

Læreplanens første del indeholder en evaluering af vores seneste pædagogiske læreplan fra 2014. I 

evalueringen beskriver vi, hvordan den nye viden, vi har tilegnet os gennem læreplansarbejdet, har dannet 

grobund for justeringer i vores praksis. Og vi beskriver, hvilke aktører uden for personalegruppen som har 

været involveret i evalueringsarbejdet.  

I anden del af læreplanen foretager vi en faglig redegørelse af, hvordan vi i hverdagen arbejder med at sikre 

høj faglighed i diverse pædagogiske forløb og aktiviteter. Vi belyser forskellige parametre i børns leg, læring 

og udvikling i daginstitutionen ved at sætte fokus pa  tre hverdagslivstemaer2: rutiner, børnekultur og 

vokseninitierede aktiviteter.  

Gennem hverdagslivstemaerne sætter vi fokus 

pa  et tema fra hverdagslivet i daginstitutionen, 

der har afgørende betydning for udviklingen af 

lærende og inspirerende børnemiljøer af høj 

kvalitet. 

Under hvert hverdagslivstema redegør vi for, 

hvordan vi gennem faglige forløb og aktiviteter 

arbejder med at udvikle alsidige læringsmiljøer, 

der gennem legende aktiviteter og inddragelse af 

børnenes perspektiver fremmer børns læring og 

udvikling læring.  

Dette gør vi gennem SMITTE-modellen og via 

separate beskrivelser af arbejdet med digital læringsredskaber.  

                                                                    
1 Barnets alsidige personlige udvikling, sociale kompetencer, sprog, krop og bevægelse, natur og naturfænomener, 
kulturelle udtryksformer og værdier 
2 Et hverdagslivstema er et overordnet tema, som afgrænser, hvilken type af faglige forløb/aktiviteter der sættes fokus 
på. 
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Side 2 

SMITTE-modellen er en refleksions- og udviklingsmodel, som vi anvender til 

planlægning, udvikling og evaluering af pædagogfaglige læringsaktiviteter.  

SMITTE-modellens 6 elementer: 

• Sammenhæng: Hvilken sammenhæng foregår forløbet/aktiviteten i? 
Hvilke læreplanstemaer er i spil? 

• Ma l: Hvad vil vi gerne opnå? Vi anvender mål fra vores læringsstjerne. 
• Inkluderende fællesskaber: Fokus på sociale relationer og læringen 

gennem fællesskaber. 
• Tiltag: Hvilke handlinger/aktiviteter skal igangsættes for at nå målet.  
• Tegn: Hvordan kan vi registrerer, at vi er på vej mod målet.  
• Evaluering: Nåede vi vores mål? Hvorfor/hvorfor ikke. 

Vores læreplansarbejde rækker ud over en kategorisering af aktiviteter der udelukkende 

relaterer sig til et enkelt læreplanstema, da der typisk bringes flere læreplanstemaer i spil 

selv i simple aktiviteter. 

Klik her for en virtuel tour gennem vores læringsstjerne 

LOVMÆSSIG BAGGRUND FOR ARBEJDET MED PÆDAGOGISKE LÆREPLANER3  

Børn i daginstitutioner skal have et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer deres trivsel, 

sundhed, udvikling og læring. 

• Daginstitutionen skal i samarbejde med forældrene give børn omsorg og understøtte det enkelte 

barns alsidige udvikling og selvværd samt bidrage til, at børn fa r en god og tryg opvækst. 

• Daginstitutionen skal fremme børns læring og udvikling af kompetencer gennem oplevelser, leg og 

pædagogisk tilrettelagte aktiviteter, der giver børn mulighed for fordybelse, udforskning og 

erfaring.  

• Daginstitutionen skal give børn medbestemmelse, medansvar og forsta else for demokrati.  

• Daginstitutionen skal som led heri bidrage til at udvikle børns selvstændighed, evner til at indga  i 

forpligtende fællesskaber og samhørighed med og integration i det danske samfund. 

Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan, som dækker børn i aldersgrupperne 

0-2 a r (for integrerede dagtilbud) og fra 3 a r til barnets skolestart. Den pædagogiske læreplan skal give rum 

til leg, læring og udvikling af børn i dagtilbud. Lederen af dagtilbuddet er ansvarlig for at udarbejde og 

offentliggøre den pædagogiske læreplan.  

Læs mere om hverdagslivstemaer, SMITTE-model og den lovmæssige baggrund for vores arbejde med 

pædagogiske læreplaner i dokumentet: Vejledning til den pædagogiske læreplan i Faaborg-Midtfyn Kommune. 

                                                                    
3 Dagtilbudsloven (§7-10) 

http://prezi.com/hau0e8ffdy8i/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share


AFLÆG VORES HJEMMESIDE ET BESØG 

Side 3 

Aflæg vores hjemmeside et besøg 

VÆRDIER, PÆDAGOGIK FOR BØRNEHAVEN OG VUGGESTUEN 

Du kan fa  et samlet overblik over vores værdier, personale, børnehaven og vuggestuen og pædagogiske 

grundholdninger pa  vores hjemmeside: www.haastrupfriskole.dk/bornehave-og-vuggestue 

KONTAKTOPLYSNINGER 

Har du spørgsma l til indholdet i vores pædagogiske læreplan, eller spørgsma l vedrørende vores institution 

er du velkommen til at kontakte os. 

Leder 

Anne-Marie Linnebjerg Rasmussen 

Mail: amrasm@haastrupnet.dk 

Tlf. 82389031/22861042  

http://www.haastrupfriskole.dk/bornehave-og-vuggestue


EVALUERING AF SENESTE LÆREPLAN 

Side 4 

 

Evaluering af seneste læreplan 

HÅSTRUP BØRNEHAVE OG VUGGESTUE ER EN NYSTARTET 
ORGANISATION UNDER HÅSTRUP FRISKOLE PR. 17. AUGUST 2016. 
VI ER I GANG MED AT SKABE ET FUNDAMENT, HVOR VORES 
PROFIL ER MUSIK, NATUR OG BEVÆGELSE. I DE FØRSTE 3 
MÅNEDER HAR DET VÆRET VIGTIGT FOR OS, AT SKABE ET TRYGT 
MILJØ FOR BØRN, FORÆLDRE OG PERSONALE. 

VI ER I GANG MED AT SKABE EN BØRNEHAVE OG VUGGESTUE, 
HVOR KÆRNEVÆRDIERNE ER TRYGHED, ANERKENDELSE, 
RELATION, KOMMUNIKATION OG FAGLIGHED. 
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Side 5 

 

Hverdagslivstemaer  

HVERDAGLIVSTEMA 1: RUTINER  

Beskrivelse af aktivitet eller læringsforløb 

 
SMITTE-model: 

 

Sammenhæng 

Vi har taget udgangspunkt i Daniel Sterns teorier omkring 
relationer og børns kompetencer 

Forskning viser, at relationen har stor betydning for barnets 
udvikling. Derfor er det vigtigt, at vi i daginstitutionerne dyrker 
relationsarbejdet, som bl.a. bygger pa  Daniel Sterns teorier omkring samværet med det lille barn. 
Daniel Stern er sma børnsforsker og professor i psykologi. Han belyser vigtigheden af den tætte 
relation, kvaliteten i relationen og evnen til at indleve sig i og forsta  barnets adfærd og følelser. 
Daniel Stern kalder det "ma der at være sammen pa ". "Ma der" som bliver til handlemønstre, der er 
ubevidste og grundlæggende i vores udvikling af selvet. 

  

Daniel Sterns udviklingspsykologiske teori beskriver barnets selvudvikling som en proces af 
gensidige relationer. Alle børn fødes som sma  individualister, med evnen til at sige til og fra. 
Barnet er altsa  kompetent fra fødslen af, men er afhængigt af samspillet med sin omverden for at 
udvikle sin kompetence fuldt ud. 

  

Daniel Sterns teorier hænger rigtig fint sammen med Lene Linds primærpædagogik - som jo ikke 
er en pædagogik i sig selv, men igen er en ma de at være sammen pa . Vigtigheden ligger i at 
anerkende barnets følelser og adfærd, da det er med til at sikre kvaliteten i relationen. 

  

Primærpædagogikken danner grobund for en tæt relation mellem barn og pædagog, og dette giver 
et større kendskab til det enkelte barn. Som primærvoksen har man større mulighed for at se 
børns signaler og kan handle mere hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med barnets behov. 

 

Vi har oplevet en børnehavegruppe, som havde store vanskeligheder med at vente pa  tur, at se sig 
selv i et socialt samspil med andre. Det gav bl.a. en meget kaotisk spisesituation, men kom ogsa  til 
udtryk i mange andre situationer, hvor der blev stillet krav til at kunne se egne og andres grænser.  

Børn har ikke en medfødt kompetence til at kende de regler og normer, som vi har sat for samvær. 
Sa  det skal voksne lære dem. Men fordi børn er født med en kompetence til at ville indga  i 
relationer, gør de meget for at lære alt, hvad de kan i samværet med andre. 

Vi tror pa , at børn er sociale væsener ud over alle grænser. Det er de født med. De vil utroligt gerne 
bega  sig blandt andre, de vil gerne være sammen med os. Vores omsorg for børnene viser dem, 
hvad der er godt og ikke godt, hvilken opførsel der er ok, og hvilken der ikke er. Det skal 
pædagogerne tage ansvar for, ved enten at vise eller fortælle børnene det. 
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Nogle børns kontaktform er ikke sa  hensigtsmæssig, de hænger i gardinerne eller ra ber op for at 
fa  kontakt. De har ikke lært at indga  i positive relationer. Men sa  er det op til de voksne at møde de 
børn pa  en velovervejet ma de. 

Vi ønsker at give vores børn tid og rum i spisesituationer, sa  maden kan nydes i rolige omgivelser 
og børnene kan tale med og lytte til hinanden. Vi vil give børnene mulighed for, at opna  
færdigheder omkring gode normer og værdier, sa  de oplever spisesituationen som hyggeligt 
samvær, hvor de kan træne deres kompetencer og videregive dem ved f.eks. at hjælpe hinanden 
med at øse op, bede om det de mangler, ved først at sætte navn pa . Det pædagogiske personale 
skal være gode rollemodeller og anerkende det enkelte barns ressourcer, sa  barnet oplever og 
opna r kompetencer som det kan bruge i andre sammenhænge. Som institution har vi fokus pa  
relationerne barn–barn, men ikke mindst barn–voksen, for det er gennem en tæt relation til det 
enkelte barn, at barnets kompetencer udvikles bedst muligt. 

Mål 

Barnets alsidige og personlige udvikling 
Mål: at barnet opna r en tæt relation til mindst e n voksen, hvor barnets kompetencer kan udvikles 

Læringsmål: at børnene afprøver deres kompetencer og udvikler nye 

Sociale kompetencer 

Mål: at børnene bliver i stand til at indga  i fællesskabets sociale spilleregler 

Læringsmål: at børnene afprøver egne og andres grænser og kender normer og værdier  
Sprog 

Mål: at børnene fa r sat ord pa  det, de gerne vil, og derved opna r nye kompetencer  

Læringsmål: at børnene eksperimenterer med sproget verbalt og nonverbalt 

 

Inkluderende fællesskaber 
 

Børn med vanskeligheder, kan have svært ved at følge med i en dialog, hvis det ga r for hurtigt. De 
kan have vanskeligt ved at sidde stille ved bordet i længere tid. Vi skal møde børnene pa  en 
velovervejet ma de, hvor barnet føler sig set og bliver anerkendt i det, der er svært. 

Det er sa  vigtigt, at vi har en forsta else for, hvordan vi kan ga  i en positiv relation med børnene, for 
pa  den ma de udvikles børns kompetence i at møde andre, til at kommunikere med andre og være 
sammen med andre pa  en god ma de.  

Vi har genkendelige rutiner omkring spisesituationer, som understøttes med piktogrammer, sa  
børnene er godt forberedt pa , hvad der skal ske. Vi har faste regler omkring spisning og faste 
pladser for de børn, der har behov for at sidde tæt pa  en voksen. Dette sa  barnet ikke bruger sine 
ressourcer unødigt, men med fa r den fornødne ro. Der tages individuelle hensyn til det enkelte 
barn, ift., hvor længe vi stiller krav om, at der skal holdes bordskik.  

 

Tegn 

At børnene ved, hvad de skal gøre, før, under og efter vi har spist 

At børnene udvikler nye kompetencer, som de bruger i det sociale samspil med andre. 
At børnene udviser tillid og tryghed i voksenrelationen. 
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Tiltag 

Børnene deles op ved to borde med e n voksen ved hvert bord, sa  der bliver mere plads til den 
enkelte. 

Større involvering af forældrene ift. hvad det er vi arbejder med, sa  de ogsa  derhjemme har 
mulighed for at støtte og anerkende det enkelte barns kompetencer. 

Fælles normer og værdier for spisning i børnehavegruppen. 

 
Evaluering 

Pa  personalemøderen vil normer og værdier være pa  dagsordenen, sa  vi sikrer os, at alle i 
børnehaven og vuggestuen arbejder ud fra det samme. 

Vi evaluerer løbende nye tiltag omkring spisesituationen, sa  vi skaber det bedst mulige 
udviklingsrum for børnene, hvor de kan bruge de kompetencer, de besidder, og lære nye 

Allerede efter den første ma ned oplevede vi en positiv ændring før, under og efter spisningen. Det 
var meget tydeligt, at det gav børnene ro, na r det pædagogiske personale tog styringen og fik 
opsat rammer for spisningen i børnehaven. 

 

 

Digitale læringsmedier 

Vi vil filme en spisesituation og gennemga  forløbet pa  et personalemøde. 

Vi vil vise børnehavebørnene sekvenser fra situationer, hvor vi oplever at de bruger deres 
ressourcer og kompetencer positivt. 
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HVERDAGLIVSTEMA 2: BØRNEKULTUR 

Beskrivelse af aktivitet eller læringsforløb 

 

SMITTE-model: 
 

Sammenhæng:  

 

Vi har valgt at beskrive opbygningen af en ny dukkekrog i vores 
vuggestue. Vores vuggestue trængte til et lille afskærmet rum, hvor 
børnene kunne søge hen for, at opna  fred og ro til at fordybe sig i 
deres leg. Børnene var I forvejen glade for at lege med dukker, men 
vi oplevede, at de ofte blev afbrudt og forstyrret I deres leg, 
ligesom der kunne opsta  konflikter, fordi forskellige former for 
lege krydsede hinanden. Muligheden for at skabe et lille rum i det 
store rum gav os en enesta ende mulighed for at observere, støtte 
og vejlede i samspillet mellem vuggestuebørnene 
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Mål 

 

Barnets alsidige og personlig udvikling 

Mål: At børnene oplever en større forsta else af sig selv og dermed bliver bedre til at forsta  andres 
følelser og hensigter 

Læringsmål: At børnene lærer at se og forsta  de konflikter, der kan opsta  med andre – ba de børn 
og voksne gennem parallel- og rollelege 

 

Sociale kompetencer 

Mål: At børnene bliver bedre til at give plads til andre og udskyde egne behov 

Læringsmål: At børnene gennem leg med dukker og bamser, som de giver forskellige roller, øver 
sig i at sætte sig i andres sted 

 

Sproglig udvikling 

Mål: At børnenes sprog udvikles gennem samspillet med andre og fremmer forsta elsen af og fra 
andre 

Læringsmål: At børnene begynder at forsta  sammenhængene mellem mimik, kropssprog og 
talesprog 

 

Inkluderende fællesskaber 

Vi har med dukkekrogen skabt et lille rum i det store rum. Det giver mulighed for at de børn, der 
har behov for lidt mere ro i løbet af dagen, kan søge hen i dukkekrogen. Legene kan leges pa  flere 
forskellige niveauer, sa  alle kan være en del af dukkekrogen, hvor det pædagogiske personale kan 
iagttage de relationer, der udspiller sig, og støtte og vejlede i positive sa vel som negative 
legemønstre.  

Med en afgrænsning og afskærmning af børnenes leg giver vi dem et læringsmiljø, hvor de kan 
udvikle deres sociale, personlige og sproglige kompetence uden at blive forstyrret af andre, der 
krydser deres leg. 

Vi viser tillid og anerkendelse i deres legeudvikling og styrker derved det enkelte barns fantasi og 
kreativitet. 

 

Tiltag 

Vi har med to rumdelere i et hjørne af stuen, skabt et lille rum til fordybelse.  

Børnene har fa et mulighed for at lege i mindre grupper, hvilket har skabt mere ro i det store rum.  

Vi har placeret en dukkeseng, dukketøj, dukker og bamser, en bænk og en vaskemaskine.  

Det er legalt at lege alene i dukkekrogen, hvis det enkelte barn har brug for ro og fordybelse. 

Vi observerer, støtter og vejleder, na r der opsta r konflikter, børnene ikke selv kan klare 

 

Tegn 

Børnene søger hen i dukkekrogen og fa r gang i gode lege. 
Børnene kan opholde sig i dukkekrogen sammen med andre børn og fastholde en leg i stedet for at 
komme i konflikt ift. egne og andres behov og ønsker 
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Vi oplever færre konflikter i det øvrige rum. 

Vi kan høre, at børnene taler sammen eller med sig selv, na r de leger i dukkekrogen. 

 

Evaluering 

Vi observerer dagligt og indsamler dokumentation fra børnenes interaktion i dukkekrogen. 
Pa  personalemødet gennemga r vi dokumentationerne og tager stilling til evt. nye tiltag i rummet 

Vi understøtter med fotodokumentation 

 

Vi oplever, at børnene er glade for den nye dukkekrog. De søger den ofte. Dels for at lege med 
dukkerne, dels for at fa  lidt ro og et øjeblik væk fra det store rum. 

Der kommer sjældent andre former for legetøj ind i dukkekrogen, mens der ofte kommer 
dukketing ud fra dukkekrogen, 

De ældste vuggestuebørn kan, na r de ikke bliver forstyrret, fa  gang i nogle gode og 
længerevarende parallellege og begyndende rollelege.  
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HVERDAGSLIVSTEMA 3: VOKSENINITIEREDE AKTIVITETER 

Beskrivelse af aktivitet eller læringsforløb 

 

SMITTE-model: 
 

Sammenhæng 

Daniel Sterns teori fokuserer pa  kommunikation og relationer 
mellem mennesker og Stern tilskriver barnet langt større 
autonomi og egenudvikling end den tidligere 
udviklingspsykologiske stadietænkning. Barnet følger ikke et 
skema for indlæring, hvor først det ene skal læres, inden det 
næste kan læres – barnet er unikt i sit væsen, hvilket gør at det er 
sa  vigtigt at basere samværet med børn pa  at møde barnet der, 
hvor det er. Her er vi inspireret af Vygotsky i at møde barnet i 
nærmeste udviklingszone. 

Børnehavegruppen har turdag en gang om ugen, hvor vi tager til 
skov, strand eller bare over i parken. 

Na r børnene har mulighed for at opleve naturen – være i den og 
opleve a rstidernes skift, styrkes deres sanseapparat og deres 
motoriske udfoldelse. Naturen er en enesta ende legeplads for sind og krop. Na r børnene leger i 
naturen, fa r fantasien frit spil og børnene udfordres pa  mange planer ba de kropsligt og mentalt. 
Fysisk udfoldelse øger børnenes evne til koncentration og læring. 

I skov, strand, park, bæk og mark, har børnene mulighed for at hente førsteha ndsindtryk om dyr, 
planter og materiale. De kan bygge, skabe og konstruere, udforske og samle materialer, som de kan 
bruge hjemme i institutionen. 

Gennem medlevende voksne skal børnene opleve, at naturen er rig pa  muligheder for udfoldelse af 
fantasien, og kun fantasien sætter grænser for, hvad naturen kan bruges til. 

 

Mål 

Sociale kompetencer 

Mål: at børnene udvikler deres sociale kompetencer, na r de leger i naturen, og i samarbejde med 
andre skal løse en opgave/udfordring 

Læringsmål: At børnene kan give udtryk for egne følelser og behov og samtidig forsta r, at andre 
har de samme behov 

 

Krop og bevægelse 

Mål: At børnene udvikler deres motoriske færdigheder, udholdenhed og bevægelighed. 

Læringsmål: At børnene fa r viden og indsigt i, hvordan kroppen fungerer, og bliver bedre til at 
sætte deres egne kropslige sa vel som mentale grænser. 
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Natur og naturfænomener 

Mål: At børnene fa r styrket deres sanseapparat, skærpet deres nysgerrighed 

Læringsmål: At børnene fa r en større indsigt i skiftende a rstider og bruger det, de finder 

 

Kulturelle udtryksformer og værdier 
Mål: At børnene lærer at tage vare pa  naturen – det man kender, passer man pa . 

Læringsmål: At børnene viser respekt for natur og miljø 

 

 

Inkluderende fællesskaber 
Inkluderende fællesskaber handler om at skabe rum for børn, der bliver udfordret i det sociale 
rum, na r de skal deltage i en aktivitet. Naturen giver det enkelte barn mulighed for at skabe sit 
eget rum til fordybelse, da fx skoven ikke er afgrænset pa  sammen ma de som stuen i børnehaven. 
Vi viser tillid og anerkender den retning, legen udvikler sig i. Vi respekterer børnene for dem, de 
er, deres forma en, kreativitet, fantasi og ønsker.  

 

Tegn 

At børnene bliver bedre til at acceptere forskelligheder hos hinanden 

At børnene udvikler deres udholdenhed 
At børnene viser glæde ved naturen 

At børnene kan se andres griseri i naturen og samler sit eget affald op 

At de bruger naturens materialer i legen og selv kommer med forslag til lege i naturen 

At børnene fortæller om dyr, planter og oplevelser i naturen – ogsa  derhjemme 

At børnene bemærker, at a rstiderne skifter, og hvad der kendetegner dem 
 

Tiltag 

Børnehavebørnene er ude hver dag og mærker pa  egen krop, at temperaturen skifter.  

Vi er altid dækket godt ind med pædagogisk personale pa  turdage, sa  vi skaber mest mulig 
tryghed til udvikling i det a bne rum. 

Udflugtsma l og tema for turen aftales pa  personalemødet for den kommende ma ned og afhænger 
af a rstiden. 

Det pædagogiske personale, der fast er med pa  turdag, er medlevende og nysgerrige pa  de 
oplevelser, naturen tilbyder. De viser børnene vejen til spændende opdagelser, na r de løfter en rod 
og ser det liv, der er under, kæmper med sværd af kæppe, skriver i sandet med en pind, laver kryds 
og bolle med sten, muslinger mm. 

Det pædagogiske personale aftaler regler for turen pa  dagen, da reglerne kan være forskellige, 
afhængig af om udflugtsma let er skov, strand, park, kendt eller ukendt. 

Regler for de forskellige udflugter nedskrives, sa  de er genkendelige for ba de børn og voksne. 

Børnene forberedes pa  ”hvor turen ga r hen” og ”indhold”, na r de samles til formiddagsmad. 
 

Evaluering 
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Børnene begynder at vise større interesse for naturen og kan begynde at brug den og de 
udfordringer, den tilbyder. 

Vi evaluerer turdage pa  personalemøder, na r vi planlægger næste ma neds tema og udflugtsma l, sa  
vi sikrer os, at de lever op til de læringsma l, vi har sat os. 

Vi dokumenterer med fotos, som bliver lagt op pa  vores facebookgruppe og pa  hjemmesiden 
sammen med en kort tekst. 

De naturmaterialer, børnene samler, bliver brugt hjemme i børnehaven, (billeder, uroer med perler 
mm.) 

 

Digitale læringsmedier 

Vi tager billeder og lægger dem op pa  vores facebook- og hjemmeside. 

Vi tager fotos af det, vi møder pa  vores vej, og undersøger det pa  vores iPads, na r vi kommer hjem 

 

Børnemiljøvurdering 
Børnemiljø er pa  dagsordenen i Børnehaven og Vuggestuen – hver dag. Vi prioriterer at skabe 
gode rammer for udvikling ba de fysisk, psykisk og æstetisk.   

 

 

Det fysiske børnemiljø 

Na r vi arbejder med det fysiske børnemiljø, sa  sætter vi fokus pa : 

 

Bevægelse i udfordrende og sikre miljøer – ba de inde og ude. 

Kendskab til krop – muligheder og begrænsninger 

Rolig og uforstyrret leg 

 

Hverdagsaktiviteter 

 
Udeliv i naturen og pa  legepladsen 

Gymnastik. 

Snak om krop 

 

Psykisk børnemiljø 
Na r vi arbejder med det psykiske børnemiljø, sa  sætter vi fokus pa : 

 

Børnene skal have mulighed for 

at være en del af et fællesskab     

at være individ i en gruppe 
at opleve tryghed, omsorg og anerkendelse fra voksne og børn 

at de bliver inddraget i hverdagen 

at udvikle deres personlige og sociale kompetencer 
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Hverdagsaktiviteter 

 

Samling, (fællesskab, være i centrum, inddragelse) 

Leg og aktiviteter barn–barn og barn–voksen 

Sproglig stimulans 
Møde med anerkendende voksne – hver dag 

Voksenfokus pa  relationer ba de i børne- og voksenhøjde 

 

Æstetisk børnemiljø 

Na r vi arbejder med det æstetiske børnemiljø, sa  sætter vi fokus pa , at børnene skal have 
mulighed for: 

 

at udtrykke sig med variation (sang, bevægelse, tegne, male, arbejde med naturmaterialer, klippe, 
lave kranse m.v) 

at blive inspireret af andres udstillinger og øvrige ophæng 

Ved at observere børnenes leg skærper vi vores opmærksomhed, ift. hvilket behov gruppen har, sa  
vi løbende kan skabe nye rum til udvikling.  

 

Hverdagsaktiviteter 

 

Musik 

Male/tegneaktiviteter 

 

I arbejdet med børnemiljø skal vi sikre, at vi inddrager børneperspektivet. Derfor undersøger vi 
løbende, hvad børnene synes om det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø. 

Vi taler om børnemiljø ud fra vores hverdag og de aktiviteter og oplevelser, som hverdagen 
bringer. 

 

Spørgsmålene kan være: 

Hvilke sjove lege kan du lege pa  legepladsen? 

Pa  en skala fra 1-10, hvor 10 er det bedste, hvordan har din dag været i dag 

Hvis du skal nævne e n god oplevelse i dag. Hvad skulle det sa  være 
Hvordan er du/jeg en god ven? 

Hvad gør dig glad? 
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Godkendelse af læreplan 

Læreplanen godkendes af administrationen i Opvækst og Læring i Faaborg-Midtfyn Kommune. 

VURDERING AF LÆREPLAN 

Læreplanen er vurderet af (navn pa  konsulent) 

            Godkendt  

            Ikke godkendt 

 

Den 01/11 - 2016  

Navn på konsulent  

Opvækst og Læring - afd. Dagtilbud. 
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Bilag 1 

  
Dialog mellem barn-voksen og barn-barn 

i rolige omgivelser. 

  

Der er ro omkring bordet til at nyde 

frokosten 

Maden sendes rundt og børnene hjælper 

hinanden. 

Maden sendes videre, na r børnene beder 

om det. 
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Bilag 2 

Et vuggestuebarn har fundet fred og ro i 

dukkekrogen. 

Kort beskrivelse af billede eller video 

Kort beskrivelse af billede eller video 

Vuggestuebarn er ude at ga  med dukken i 

dukkevognen 

To børn leger rolleleg i dukkekrogen 

Et vuggestuebarn mere er kommet med i 

legen 
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Bilag 3 

Børnene leger Bukkebruse under broen 

ved bækken 

 

De to børn hjælper hinanden med at 

samle grene til en uro 

Tre børn spiller kryds og bolle i sandet 

med sten og muslingeskaller. 

Vi har samlet kul fra ba lstedet i Parken 

og laver kultegninger. 

Børnene hjælper hinanden med at 

bestige den stejle bakke i skoven. 


