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Forord 

Den forunderlige verden  

  

Der var engang en lille ø der hed Amager. En lille del af Amager blev kaldt Tårnby. Det var en dejlig by og derfor 
var der mange familier der flyttede dertil. Husene i Tårnby blev hurtigt fyldt op og nu vrimlede det med en masse 
små børn. De små ville så gerne lege sammen, derfor ledte de efter et dejligt stort hus, hvor de alle kunne være 
mens deres forældre arbejdede. Børnene ledte og ledte og hver gang de mødtes på de omkringliggende legepladser 
prøvede de alle at klemme sig ind i de små legehuse. Ak og ve, pladsen var vel nok trang. Som tiden gik, blev 
børnene mere og mere triste, så triste at de inden længe ville miste håbet om at finde et stort hus.   
Pludselig var der en vaks lille fyr, der fik en idé og råbte; måske kan vi da bare selv bygge huset. Børnene jublede 
og klappede, men inden længe blev der stilhed og børnene betragtede hinanden. Alle havde de jo korte arme og korte 
ben, og selv om de prøvede at stille sig oven på hinanden for at kunne nå, var de jo alligevel ikke stærke nok til at 
bære de tunge materialer til huset. Hurtigt blev de enige om at hente hjælp hos en voksen, men hvem skulle de dog 
spørge! En lille pige foreslog at hvis de alle kaldte på hjælp ville det måske være højt nok til, at en hjælpsom voksen 
kunne høre deres kald. Børnene råbte i kor; hjæælp – hjæælp – hjæælp.   
Et andet sted i Tårnby gik en glad mand omkring. Han elskede at tegne og han havde lært sig at tegne de smukkeste 
huse. Engang havde manden besøgt Grækenland, hvor Samarie kløften ligger. Her gik han rundt og beundrede de 
vidunderlige lyse omgivelser. Når han lagde hovedet tilbage så det ud som var der højt, højt op til himlen, og kiggede 
han ned langs kløften så han de mange forgreninger, der snoede sig. Her er dejligt og rart at være; sagde manden, 
og så fløj han hjem igen til sin egen lille ø. Det var den mest skønne og eventyrlige oplevelse manden havde haft og 
det var sikkert og vist, at aldrig ville han glemme Samarie kløften. Manden elskede jo at tegne, så derfor tegnede 
han et hus der rummede alle de dejlige indtryk, han havde fået fra kløften. Han tegnede det smukkeste hus, man 
kunne tænke sig, og da han var færdig drog han ud for at finde en grund til at bygge på.  
  
Ikke langt derfra stod vinduerne åbne på Tårnby rådhus. Derinde kunne de høre at nogen råbte på hjælp, og da de 
kiggede ud fik de øje på alle de triste børn. Borgmesteren stak hovedet ud af vinduet og spurgte, hvad der dog var 
galt siden børnene så triste ud. Ivrigt fortalte de om deres ønsker og borgmesteren lovede at hjælpe så godt han 
kunne. Borgmesteren samlede en masse voksne fra kommunen og en masse håndværkere og så drog de ud for at 
finde et sted, hvor de kunne bygge.   
De nåede ikke at gå langt, før de mødte manden, der elskede at tegne. Alle nikkede de med hovederne og hilste 
pænt på hinanden. Goddag - goddag. Manden var så glad for sin fine tegning at han stolt viste den frem og fortalte 
om huset. Sikken et smukt hus; sagde borgmesteren og straks fik han en god idé. Han fortalte manden om de triste 
små børn og spurgte om han havde lyst til at hjælpe. Det ville manden gerne og sammen fandt de et dejligt sted, 
hvor de kunne bygge.   
  
De store maskiner begyndte at grave, de mange håndværkere byggede og byggede. Og inden længe dukkede det 
smukkeste hus frem.   
Da de åbnede døren og trådte ind, spærrede de øjnene op. Udsmykningen var eventyr præget og fantasien blev straks 
sat i spil. De mødte små alfer og skovnisser, havfolk, drager og skovtrolde. De mange vinduer gav et fantastisk 
lysindfald. Der var højt, højt op til loftet og alle rummene mundede ud i den lange gang. Samarie kløftens vidunderlige 
indtryk havde så sandelig lagt sig over Gl. Kirkevejs nye institution. Husets rum var udstyret med spændende 
materialer og legetøj der kunne stimulere børnenes sanser og motorik. De voksne fandt på lærerige aktiviteter, hvor 
børnene havde rig mulighed for at udfolde og fordybe sig. Her var der plads til at slippe fantasien løs og lade 
kreativiteten blomstre. Børnene og de voksne skulle sammen forundres, udforske og gå på opdagelse. Børnehuset 
summede nu af liv og hygge og alle var glade. Det gjaldt både børnene, de voksne, forældrene, manden som havde 
tegnet huset, alle håndværkerne, borgmesteren og alle kommunens folk.  
  
Og som I nok kan tænke jer, kom børn og voksne i huset til at leve lykkeligt, i deres forunderlige verden.  
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Ramme for udarbejdelse af den pædagogiske læreplan 

 

 

 

 

Den pædagogiske læreplan udarbejdes med udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag, samt de 

seks læreplanstemaer, og de tilhørende pædagogiske mål for sammenhængen mellem det pædagogiske 

læringsmiljø og børns læring.  

Rammen for at udarbejde den pædagogiske læreplan er dagtilbudsloven og dens overordnede 

formålsbestemmelse, den tilhørende bekendtgørelse, samt Børne- og Ungepolitik for Tårnby kommune. 

Loven og bekendtgørelsen er udfoldet i publikationen EMU. Publikationen samler og formidler alle 

relevante krav til arbejdet med den pædagogiske læreplan, og er dermed en forudsætning for at 

udarbejde den pædagogiske læreplan. Derfor henvises der gennem skabelonen løbende til publikatio-

nen. På sidste side i skabelonen er der yderligere information om relevante inspirationsmaterialer.  

  

https://www.emu.dk/sites/default/files/7044%20EVA%20SPL%20Publikation_web.pdf
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Hvad siger loven? 

 

For såvel forældrene som personalet i Børnehuset er det væsentligt, at vi i arbejdet med det enkelte barns 

trivsel, udvikling, læring og dannelse, har fokus på og forståelse for såvel dagtilbudsloven som de 

pædagogiske læringsmiljøer i Børnehuset.   

  
I Børnehusets pædagogiske læreplan, har vi valgt at indsætte dagtilbudslovens § 7 og § 8, samt uddrag 

fra dagtilbudsloven i forbindelse med de forskellige elementer, som den pædagogiske læreplan skal 

indeholde og afspejle i den pædagogiske praksis i Børnehuset.   

  

Dagtilbudsloven § 7: 

  

• Dagtilbud skal fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse gennem trygge og pædagogiske 

læringsmiljøer, hvor legen er grundlæggende og, hvor der tages udgangspunkt i børneperspektivet.  

• Dagtilbud skal i samarbejde med forældrene give børnene omsorg og understøtte det enkelte barns 

trivsel, læring, udvikling og dannelse samt bidrage til, at børn får en god og tryg opvækst.  

• Børn i dagtilbud skal have et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer deres trivsel, sundhed, 

udvikling og læring.  

• Dagtilbud skal give børnene medbestemmelse, medansvar og forståelse for og oplevelse med demokrati. 

Dagtilbud skal som led heri bidrage til at udvikle børns selvstændighed, evner til at indgå i forpligtende 

fællesskaber og samhørighed med integration i det danske samfund.  

• Dagtilbud skal i samarbejde med forældrene sikre børn en god overgang fra hjem til dagtilbud.  

• Dagtilbud skal endvidere i samarbejde med forældre og skole, sikre børn en god sammenhængende 

overgang mellem dagtilbud, og fra dagtilbud til fritidstilbud og skole ved at udvikle og understøtte deres 

grundlæggende kompetencer og lysten til at lære.  

  

Dagtilbudsloven § 8: 

  

• Den pædagogiske læreplan udgør rammen for det pædagogiske arbejde.  

• Kommunalbestyrelsen skal sikre, at dagtilbuddene i relation til den pædagogiske opgave ledes alene 

med udgangspunkt i den pædagogiske læreplan, og i overensstemmelse med den pædagogiske 

læreplans børnesyn og brede læringsforståelse.  
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Børne- og ungepolitik for Tårnby kommune 

 

Politikken er gældende i årene 2019-2022 og gengives i uddrag, og kan læses i sin helhed i ”Tårnby 

kommune, Sammenhængende Børne- og Ungepolitik 2019-2022.” 

Vision: 

”Børn og unge i Tårnby kommune skal udvikle sig personligt, fagligt og socialt, så de får mod på livet og 

på deltagelse i et demokratisk samfund, hvor centrale værdier er ligeværdighed, fællesskab og solidaritet. 

Alle børn og unge skal være en del af fællesskabet. 

Ethvert barn og ung har unikke egenskaber, interesse, evner og læringsbehov.” 

Værdigrundlag: 

”Vi ønsker, at vores børn udvikler sig til livsduelige og nysgerrige mennesker, der har mod på livet og har 

lyst til at lære. 

Tårnby kommune støtter, i samarbejde med forældrene, børnenes færdigheder og kompetencer til at 

møde verdenen og livet som stærke, sociale og robuste mennesker, der tror på sig selv og tager ansvar 

for eget liv og for fællesskabet. 

Vi vægter inddragelse af børnenes stemme højt med det formål, at de får mest mulig medbestemmelse 

over deres ønsker for fremtiden sammen med deres forældre.” 

 

I vores opgaveløsning, lægger vi vægt på: 

 

 At give børn og unge erfaringer med at være sammen med andre. 

 At børn og unge får indarbejdet de etiske og moralske værdier, der er grundlaget for vores 

samfund som et naturligt udgangspunkt for deres aktiviteter. 

 At børn og unge respekterer hinandens forskelligheder og grænser. 

 At børn og unge oplever tryghed og samhørighed i et miljø uden mobning. 

 At børn og unge omgives af nærværende, tillidsvækkende og omsorgsfulde voksne. 

 At medarbejdere og forældre har ansvar for at skabe respekt for sociale og kulturelle forskelle. 

 At børn og unge udvikler forståelse for levevilkårs og livsstils betydning for sundhed, trivsel og 

livskvalitet. 

 At skabe fysiske rammer, der indbyder og motiverer til aktiv leg, fysisk aktivitet og motorisk 

udvikling. 

 At børn gives mulighed for læring i alle kommunale institutioner og nærmiljøer. 

 At forældre inddrages, og er de vigtigste medspillere i en succesfuld udvikling og læring hos den 

enkelte. 

 At alle børn og unge gives mulighed for at blive så dygtige de kan. 

 At familier med børn og unge, der har et særligt behov, tilbydes tidlig professionel forebyggende 

og koordineret indsats. 

 At alle kommunale institutioner skaber inkluderende fællesskaber. 

 At medarbejderne skaber sammenhænge og muligheder på tværs af alle overgange i børn og 

unges liv. 

 At ethvert skift i børns liv skal være præget af størst mulig tryghed. 
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Hvordan er Børnehuset? 

 

Børnehuset Gl. Kirkevej blev bygget i 2009. Vi modtog de første børn i november 2009. I efteråret 2011 

blev vi udvidet med Sommerfuglen, som er Tårnby Kommunes sprogstimuleringstilbud. For institutionen, 

børn og forældre samt os som personalegruppe har det betydet, at vi sammen skulle finde en fælles vej 

og et fælles fodslag for den pædagogiske praksis, som vi i dagligdagen skal udfolde os i. Vores mantra 

er, at vi sammen skal skabe et miljø, der er spændende, udfordrende, udviklende og lærerigt for alle 

parter.   

  

Vores udgangspunkt er at skabe en forunderlig verden i Børnehuset. I vores indretning af huset samt 

tilrettelæggelse og udførelse af aktiviteter, vil vi som personale arbejde med eventyr, fantasi og kreativitet, 

så børnene kan forundres, eksperimentere og udforske sig selv og sine omgivelser. Børnene vil på deres 

vej igennem huset mødes med Alfer, Nisser, Havfolk, Drager, Skovtrolde og Sommerfugle.   

  

Ud over eventyr, fantasi og kreativitet vil fundamentet for vores pædagogiske praksis være vores 

børnesyn/menneskesyn, selvforvaltning, integration og åben plan.   

  

I Børnehuset har vi et ønske om, at den pædagogiske læreplan, både dels beskriver Børnehuset som et 

pædagogisk læringsmiljø i udvikling, samt Børnehuset som en arbejdsplads. De tiltag der løbende er 

blevet iværksat i samarbejde med vores forældrebestyrelser, og som forsat er gældende, fødselsdage, 

skopolitik og hygiejne, kan der læses om samt et par af de udfordringer der kan være vanskelige at stå i 

som forældre.  

   

Vi beskriver teorien omkring husets pædagogik, med eksempler fra dagligdagen for at skabe en fælles 

forståelse for den pædagogiske praksis, børns og voksnes læring samt dialogen mellem forældre og 

personale.  

  

Det er vores hensigt, at Børnehusets pædagogiske læreplan skal være let læselig, og skal kunne 

bruges som opslagsbog.  

  

Vores pædagogiske læreplan er ikke et færdigt produkt, men et arbejdsredskab som vil være i stadig 

udvikling. Vi vil udvikle det pædagogiske arbejde, være reflekterende over egen praksis, skabe debat, 

forståelse og samarbejde. Det betyder, at mål, tanker og ideer ikke altid er det ”rigtige”, da det er 

mennesker, vi arbejder med. Vi vil løbende komme ud i situationer, hvor vi skal handle anderledes, justere 

samt regulere planer og retningslinjer.  
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Beskrivelse af Børnehusets normering 

 

Børnehuset er en integreret institution. Vi er normeret til at modtage 90 børn i alderen 0-6 år, samt 15 

tosprogede småbørn mellem 2-6 år.  

Børnehuset har 20 medarbejdere ansat. 11 pædagoger, 1 pædagogisk assistent, 5 pædagog 

medhjælpere, 1 pædagogstuderende i lønnet praktik, 1 ernæringsassistent og 1 køkkenassistent. 

Derudover modtager vi PAU-elever, samt praktikanter fra såvel folkeskolen, UCC som jobcenteret, samt 

altmuligmand og køkkenmedhjælp i løntilskud. Rengøringen i Børnehuset varetages af Tårnby 

Kommunes rengøringsassistenter. Personalesammensætningen fremgår på bilag 3   

 

Fysiske rammer 

 

Institutionen er opført i efteråret 2009 og er beliggende i Tårnbys midt område nær Tårnby Bypark, lige 

ud til det gennemgående stisystem, som løber fra Kastrup Havn i øst til Amager Fælled i vest.  

  

Institutionen er opført på en 2187m2 grund, hvor arealet omkring huset er beregnet til forskellige former 

for udendørs aktiviteter.  

  

Når I kommer ind af indgangsdøren til Børnehuset, træder I ind i en forunderlige verden, hvor der er højt 

til ”himmelen” med et helt fantastisk lysindfald. Huset emmer af eventyr, fantasi og kreativitet. 

Sommerfugle, Skovtrolde, Drager, Nisser, Alfer og Havfolk er det, der præger dagligdagen for børn og 

voksne.  

  

Børnehuset er opdelt med en vuggestue- og børnehaveafdeling i stueetagen, Sommerfuglen på 1. sal og 

centralt er fællesrummet, som danner rammen for integrationen i Børnehuset.   

  

Vuggestueafdelingen/Eventyrdalen, består af to børnegrupper med børn i alderen 0-3 år. Børnene er 

tilknyttet enten Alferne eller Nisserne. I løbet af dagen arbejdes der i mindre grupper på tværs af 

afdelingen.  

  

Børnehaveafdelingen består af 4 grupper – 2 grupper med 3-4 årige børn, 1 gruppe med 5-6 årige og 1 

gruppe bestående af tosprogede børn i alderen 2-6 år. Den gruppe og det grupperum barnet er tilknyttet, 

tager udgangspunkt i målgruppens leg og læring. Dette vil afspejle sig i såvel indretningen, som indkøb 

af legetøj samt beskæftigelsesmaterialer, i de enkelte grupperum.  

  

I Børnehuset arbejder vi med temaerne mad mod/madglæde og fra jord til bord. I fællesrummet er der et 

børnekøkken, hvor børnene i samarbejde med voksne dagligt tilbereder dele af eftermiddagsmåltidet. 

Det kan f.eks. være, at skære frugt, bage, kokkerere m.m. Nogle af afgrøderne kan være af egen høst, 

og andre er indkøbte.  
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I fællesrummet er der etableret en lille ”cafe”, hvor børnene har mulighed for at spise af deres lille 

mellemmad, hvis de har en med. Alle børn er velkomne til at medbringe en lille mellemmad, til at supplere 

med, hvis de bliver sultne uden for spisetiderne i børnehuset. Hvorvidt I som forældre ønsker, at Jeres 

børnehavebarn skal medbringe en mellemmad er valgfrit. Dog har vi en forventning til, at mellem-maden 

stemmer overens med Børnehuset kostpolitik og fødevarestyrelsens anbefalinger.  

  

I Børnehuset vægtes det sunde børneliv højt. Det er for os naturligt, at der fra husets køkken serveres 

kulinariske oplevelser, der pirrer børnenes syns, smags- og lugtesanser. Maden tilberedes fra bunden og 

er ernæringsmæssigt korrekt, samt af god økologisk kvalitet, så brugen af farve – og tilsætningsstoffer 

mindskes.  

  

Alle Børnehusets børn får dagligt serveret et sundt frokost- og eftermiddagsmåltid. Børnehusets forældre 

har valgt det sunde frokostmåltid til, og hvert andet år vil denne ordning være til høring hos Jer forældre, 

hvorefter Børnehusets forældrebestyrelse træffer beslutning vedr. til eller fravalg.  

 

Tårnby Kommunes målsætning 

 

Formålsbestemmelse i lovens § 8 stk. 1 – 5  

  

Børn af forældre bosiddende i kommunen tilbydes plads i dagtilbud, hvor det enkelte barns muligheder, 

behov og udvikling danner grundlag for tilrettelæggelsen af et trygt og stimulerende miljø præget af 

omsorg for det enkelte barn.  

  

Tilbuddet skal tilrettelægges, så det fremmer det enkelte barns evner, kreativitet, fantasi samt personlige 

– og sproglige udvikling.  

  

Børnene skal tilbydes mulighed for udfordringer, oplevelser og aktiviteter, der fremmer det enkelte barns 

udvikling til selvstændighed og ansvarlighed.  

  

I samarbejdet med det enkelte barns forældre skal tilbuddet medvirke til, at børnene tilegner sig og 

udvikler sociale færdigheder, samt lærer at fungere med andre børn og voksne i forståelse for egne og 

andres kulturelle værdier. Dagtilbuddets indsats afstemmes i forhold til det enkelte barns behov, og 

forældrenes formåen.  

  

Tårnby Kommunes målsætning for tosprogede småbørn 

 

Sommerfuglens lovramme er Dagtilbudsloven § 11, stk. 3 – 7:  

  

Sommerfuglen er således Tårnby Kommunes sprogstimuleringstilbud til tosprogede småbørn mellem 2 

og 6 år, som på baggrund af en sprogvurdering vurderes at have behov for sprogunderstøttende 
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aktiviteter. Tilbuddet er udelukkende for børn, som ikke i forvejen er tilmeldt et dagtilbud. Sommerfuglens 

åbningstid er fra 8.30 til 14.30 dagligt, 30 timer ugentligt. Det ugentlige timetal er lovmæssigt fastsat.   

 

Børnehusets pædagogiske målsætning 

 

I arbejdet med den pædagogiske læreplan tager vi udgangspunkt i børnenes trivsel, udvikling, læring og 

dannelse. Læringsmiljøerne skal give børn og voksne tid til fordybelse og indflydelse på egen aktivitet, 

og derigennem en god dag i institutionen.  

  

Vi vil, skabe rum og rammer, så børnene får mulighed for at opleve, udforske og eksperimentere med 

sine omgivelser, hvad barnet selv kan samt, hvad barnet kan i fællesskab med andre.  

  

Vi vil, give mulighed for at knytte venskaber, samt styrke børnenes selvværd ved at give børnene 

mulighed for medbestemmelse i deres dagligdag.  

  

Sommerfuglens målsætning 

 

Ud over Børnehusets pædagogiske målsætning skal børnene i Sommerfuglen sikres, at de tilegner sig 

sproglige -, kulturelle – og sociale færdigheder i et sådant omfang, at børnene trygt kan komme videre, 

enten i Børnehuset eller i andre daginstitutioner. For de 6 årige børn er det modtagerklasse på 

Skottegårdsskolen eller 0. klasse.   

  

Ligeledes er det et mål at inddrage forældrene i forhold til deres barns sprog, men også i forhold til dansk 

institutionskultur og børneliv. Hermed skabes grundlaget for et gensidigt åbent, trygt og positivt 

forældresamarbejde, hvor vi anerkender modersmålet som en vigtig del af barnets udvikling.  

 

Strukturen i Børnehuset 

 

I Børnehuset er det enkelte barn tilknyttet henholdsvis Alfer, Nisser, Havfolket, Dragerne, Skovtroldene 

eller Sommerfuglen. For at tilgodese det enkelte barns behov – zonen for nærmeste udvikling og styrke 

dannelsen af sociale relationer, opdeles børnene i mindre grupper ved pædagogisk tilrettelagte 

aktiviteter/værksteder. Aktiviteterne foregår enten sammen med egne voksne i gruppen, eller på tværs af 

grupperne og med andre voksne. Dette er for at understøtte det enkelte barns trivsel, udvikling, læring 

og dannelse samt bidrage til, at barnet får en god og tryg opvækst.  

  

I huset arbejdes der med forskellige emner som vil fremgå af årshjulet i indgangspartiet. I praksis betyder 

det, at vi i dagligdagen benytter vores forskellige værksteder. Se værkstedsbeskrivelse bilag 5  

  

Derudover arbejder vi med et samlet årstema, som for 2021 er ”leg og fællesskaber”. For at synliggøre 

arbejdet med årets tema og styrke forældresamarbejdet omkring det enkelte barns trivsel, udvikling, 
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læring og dannelse, anvender vi Aula til den daglige dokumentation af aktiviteter, og som inspiration til 

jer forældre.  Dagens gang i Børnehuset fremgår på bilag 2   

 

 

Børnehusets pædagogiske grundlag 

Hvad siger loven? 

Dagtilbudsloven §8, stk. 2 

Loven fastsætter, at alle elementer i det pædagogiske grundlag skal være udgangspunktet for arbejdet 

med den pædagogiske læreplan, og dermed det pædagogiske arbejde med børns læring. 

 

 

I dagtilbudsloven står der, at den pædagogiske læreplan skal udarbejdes med udgangspunkt i et fælles 

pædagogisk grundlag. Med dette menes det pædagogiske værdisæt som alle Børnehusets 

medarbejdere arbejder ud fra, hvad enten det er i rutinesituationer, børnenes leg, eller de pædagogiske 

planlagte aktiviteter.   

  

Børnehusets pædagogiske værdier 

 

Fundamentet i det pædagogiske arbejde i Børnehuset er vores børnesyn/menneskesyn, selvforvaltning, 

åben plan og integration. For os som personale betyder det, at uanset hvilke handlinger vi foretager os, 

skal vi gøre os overvejelser om, hvordan vi ser, oplever og forstår en given handling i forhold til 

Børnehusets pædagogiske værdier.   

 

  

Børnehusets menneskesyn/børnesyn 

 

I Børnehuset er vores menneskesyn/børnesyn udgangspunktet i det pædagogiske arbejde. Målet for 

vores menneskesyn/børnesyn er: 

 

Se barnet som et helt menneske, give det tryghed og kontakt, respektere dets 

følelser, sorg og glæde. Være nærværende og lyttende, tage barnet alvorligt og 

respektere det som det er, og ikke som vi gerne vil have det skal være.  

 

Måden vi arbejder med vores menneskesyn/børnesyn på er beskrevet nærmere i kapitlet under 

Børnehuset pædagogiske grundlag side 14.  
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Selvforvaltning 

 

Når vi i Børnehuset arbejder med selvforvaltning, er det af stor betydning for børnene, at vi får defineret 

begrebet og fundet frem til en fælles forståelse.  

  

Ordbogens definition:  

Individets vilje og evne til at skabe sit eget liv, og øge indflydelse på sine 

livsomstændigheder, i et ansvarligt og solidarisk samarbejde med andre ligeværdige 

individer.  

   

Vi mener, at selvforvaltning ikke er ensbetydende med, at børnene skal bestemme og gøre alting selv, 

uden den voksne hjælper og vejleder. Den voksne har netop en vigtig rolle i børnenes mulighed for at 

være selvforvaltende, da det er de voksnes opgave at støtte op omkring børnene i hverdagen, og give 

børnene noget at forvalte. Vi vil derfor arbejde med selvforvaltning på nedenstående måde.   

  

I Børnehuset vil vi:  
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Give barnet rum til udvikling af selvforvaltning ud fra dets intentioner, og derved 

understøtte barnets muligheder i stedet for begrænsninger.  

Den voksne må have tillid til barnet og dets selvforvaltning.  

Vi vil, hjælpe og vejlede ud fra barnets alder og formåen, samt i dagligdagen skelne 

mellem barnets lyst og behov. For os at se er det derfor vigtigt, at vi stiller børnene 

overfor reelle valg og ikke stiller barnet i en situation, hvor det får et valg som ikke 

er en mulighed.    

  

Vi er f.eks. på legepladsen og det er tydeligt, at et barn trænger til en ren ble. Den voksne siger til barnet: 

”Vil du med ind og have en ren ble?”. Barnet siger: ”nej.”  

  

Hvis den voksne alligevel tager barnet med for at få en ren ble, vil den voksne underkende barnets svar 

udelukkende for at dække barnets fysiske behov. Barnet anerkendes ikke når det svarer ”nej”. Man stiller 

barnet i en situation, hvor det ikke kan ”vinde” og, hvor det ikke har et reelt valg.  

  

Vælger den voksne f.eks. i stedet for at sige til barnet: ”Kom med mig, så går vi ind og skifter din ble.”  

  

Her stiller den voksne ikke barnet over for et valg som derfor heller ikke taber ansigt. Barnet bliver ikke 

underkendt som i den første situation, og vil derfor heller ikke føle et nederlag. Barnet vil derimod opleve 

omsorg og opmærksomhed, fordi den voksne ser barnets fysiske behov, og tager det alvorligt.  

  

For os som personale er det vigtigt, at vi er bevidste omkring vores egen rolle, for ikke at være bremsende 

og omklamrende i børnenes forsøg på selvforvaltning.  

  

F.eks. Et vuggestuebarn er ved at kravle op på en taburet, og den voksne beder barnet 

om at komme ned fra taburetten, fordi den voksne vurderer, at det er for farligt at stå på 

den.  

  

I dette eksempel bremser den voksne barnets evne til- og oplevelse af selvforvaltning, idet den voksne 

er styret af egen frygt. Barnets evne til selvforvaltning mødes ikke, og bliver derfor til et nederlag.   

  

F.eks. Vælger den voksne derimod at iagttage barnet, mens det udforsker taburettens 

muligheder, og er klar med trøst og støtte, hvis det skulle være nødvendigt.  

  

I dette eksempel viser den voksne tillid til barnets egen evne til selvforvaltning, hvilket udvikler barnets 

selvtillid og selvværd.  

  

For at få den teoretiske del af selvforvaltning ført ud i praksis i institutionen betyder det, at vi som 

personale skal skabe rammer, aktiviteter og støtte det enkelte barn, så det vil blive i stand til at kunne 

klare sig selv. Ikke at forveksle med, at barnet bliver overladt til sig selv uden voksenhjælp og 

opmærksomhed.  
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Den voksne må have tillid til barnet og dets selvforvaltning. Barnet skal støttes i sin vilje og evne til at 

skabe sit eget liv, samt øge indflydelse på sine livsomstændigheder, i et ansvarligt og solidarisk 

samarbejde med andre ligeværdige individer.  

  

For at give børnene mulighed for selvforvaltning, er det nødvendigt for os som personale, at vi arbejder 

struktureret og, at vi er i konstant dialog med hinanden. Dvs. at vi, i dagligdagen skal planlægge vores 

aktiviteter og arbejdsopgaver meget detaljeret, så vi hele tiden ved, hvilke områder vores kollegaer 

dækker. Vi skal løbende informere om beskeder og ændringer, iagttagelser og hændelser. 

 

Åben plan 

 

Når vi i Børnehuset, har valgt at arbejde med selvforvaltning, er åben plan en naturlig følge. Det vil give 

børnene en reel mulighed i valg af aktiviteter og venskaber. Det betyder ikke, at vi aldrig lukker dørene til 

grupperne eller værkstederne eller, at vi ”kun” har åbne aktivitetstilbud.   

  

F.eks. Vil et vuggestuebarn ud i fællesrummet og lege, vil det under voksen opsyn kunne 

komme derud.  

  

Åben plan kræver, at vi som personale samarbejder, har tålmodighed, viser og har respekt for hinandens 

arbejdsgang og de daglige rutiner. Det gør, at vi fremstår som rollemodeller, som børnene kan spejle sig 

i. Yderligere bliver det nemmere for børnene at forstå de rammer der er for åben plan, og øger børnenes 

mulighed for selvforvaltning fordi de ved, hvor og hvornår der er tid/plads/rum for at bevæge sig frit 

imellem grupperne. Herved styrkes relationerne og venskaberne på tværs af grupper og aldre.  

  

Åben plan giver børnene muligheder for at være selvforvaltende. Dette kræver, at vi som voksne er 

bevidste om, at vi skal være:  

 

 De igangsættende  

 De afventende  

 De lyttende  

 De opmærksomme  

 De opmuntrende  

 De trøstende  

 Dem man altid kan regne med  

  

Men det betyder også, at vi ikke skal forvente at børnene:  

 Har lyst til at deltage i vores aktivitet  

 Har brug for at vi blander os  

 Hele tiden vil føle sig overvågede  

 Vil trøstes af dig  
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Vi må hele tiden skelne mellem lyst og behov, mulighed og begrænsning, hensyn og omklamring, sejr og 

nederlag, overvågning og frirum osv.   

  

Integration 

 

Alle børn og voksne er tilknyttet en gruppe i henholdsvis vuggestue, børnehave og sprogtilbud. Det er 

gruppens voksne, som har det overordnede ansvar for at følge barnets trivsel, udvikling, læring og 

dannelse.  Det er de voksne, der indhenter informationer og iagttagelser hos sine kollegaer omkring 

barnet, hvem og hvad leger barnet med, trives barnet, har det brug for støtte osv. Det er også gruppens 

voksne, der indkalder til forældresamtaler og har kontakt til vores tværfaglige samarbejdspartnere i 

kompetencecenteret.  

  

Åben plan giver altså mulighed for, at børnene kan bevæge sig frit og, at de voksne følger børnenes 

spor/ideer, umiddelbare interesse/lyst. Fordi man er tilknyttet en gruppe, er det ikke ensbetydende med, 

at vi kun er der, og ikke har ansvaret for børn fra de andre grupper. Børnene bevæger sig rundt i huset i 

takt med dets egen udvikling. Ikke mindst tilliden til de voksne og følelsen af tryghed er afgørende, for i 

hvilken grad.  

  

F.eks. Et nyt barn i institutionen vil ikke bevæge sig rundt af egen fri vilje i samme grad, 

som et barn der har været der længere tid, og som føler sig tryg ved huset samt de andre 

børn og voksne.  

  

I arbejdet med åben plan er det vigtigt, at vi voksne specielt er opmærksomme på:  

 Vi alle har ansvaret for alle børn  

 Vi skal styrke venskaberne på tværs af huset  

 Vi er gode til at cirkulere  

 Vi er i stand til at se verdenen ud fra barnets perspektiv  

 Vi sikrer os det enkelte barns udvikling, trivsel, læring og dannelse  

 

I Børnehuset modtager vi børn i alderen 0-6 år. Det giver os mulighed for at vægte integrationen mellem 

de små og store børn højt, så alle børn kan bidrage til hinandens sociale udvikling. Som personale skal 

vi i forhold til integrationen, som er et af Sommerfuglens primære mål, bevidst arbejde med, at børn 

indskrevet i Børnehuset, dagligt indgår i lege og aktiviteter på tværs af grupperne.   

  

Integration er en del af vores pædagogiske tema igennem dagen. Allerede fra morgenstunden når 

Børnehuset åbner, spiser de børn der ikke har spist hjemme, morgenmad sammen i fællesrummet. Om 

eftermiddagen inden vi lukker, samles vi enten i en af grupperne, i fællesrummet eller på legepladsen for 

at slutte dagen af sammen.   

Yderligere vægter vi at arbejde på tværs af grupperne i løbet af året, både i dagligdagen, i fællesrummet, 

i grupperummene, på legepladsen, men også når vi laver projekter i læringsværkstederne.   
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Når vi vægter integrationen mellem børnene, har vi mulighed for at styrke og udvide børnenes sociale 

relationer og kompetencer.   

  

De sociale kompetencer vi her tænker på er:  

 At vise hensyn  

 At kunne begå sig i forskellige fællesskaber  

 At danne nye relationer  

 At samarbejde  

 At lære af hinanden  

 At spejle sig i hinanden  

 At lære at hjælpe og bede om hjælpe   

  

F.eks. Der er et mindre barn 

der ikke kan få en cykel ud af 

skuret. Her træder et større 

barn hjælpende til, og 

efterfølgende ser vi, hvordan 

det mindre barn forsøger at 

hjælpe en jævnaldrende i 

samme situation. Vi ser her, 

hvordan det større barn 

hjælper det mindre, og 

efterfølgende, hvordan det 

mindre barn spejler sig i den 

stores handling.  

  

I dagligdagen vil vi se, 

hvordan de større børn tager 

hensyn til de små og, 

hvordan de små forsøger at 

efterligne de større børn.  

  

Vi mener, at når vi sætter 

rammerne for integrationen, 

er vi med til at styrke 

udviklingen af børns sociale 

kompetencer og evnen til 

læring.  
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Børnesyn, Dannelse og børneperspektiv, Leg, Læring og Børnefællesskaber 

  

Hvad siger loven?  

Den pædagogiske læreplan skal udarbejdes 

med udgangspunkt i et fælles pædagogisk 

grundlag. Og indeholde følgende elementer 

– Børnesynet, dannelse og børneperspektiv, 

legen, læring, børnefællesskaber, 

pædagogiske læringsmiljøer, 

forældresamarbejde, børn i udsatte 

positioner og sammenhæng med 

børnehaveklassen.  

Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 15  

 

 

Børnesyn 

 

Hvad siger loven?  

Forarbejder til Dagtilbudsloven § 8, stk. 2  

Det 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.  

 

 

 

I vores daglige arbejde med børns trivsel, udvikling, læring og dannelse er det væsentligt, at vi formår at 

arbejde ud fra den anerkendende tilgang, til såvel børn og forældre som kollegaer. Det betyder, at vi i 

personalegruppen vil være bevidste om, hvordan vi i den daglige pædagogiske praksis arbejder og 

omsætter vores menneskesyn i tilgangen til børnene samt, hvordan vi agerer og reagerer i samspillet 

med børnene.  Vi vil derfor være reflekterende i vores pædagogiske arbejde, og vil tage afsæt i den 

enkelte situation, og ikke i et generelt regelsæt. Mødet med børnene vil vi være undrende og 

undersøgende.   

  

For at kunne møde barnet der, hvor det er og ikke, hvor vi har en forventning til, hvad barnet skal kunne 

mestre - at barnet ikke har samme kompetencer og tanker som en voksen – er det væsentligt, at vi 

indenfor 0 – 6 års området, kan til side sætte voksenperspektivet og agere ud fra vores børnesyn.  

 

Hvis vi tager udgangspunkt i nedenstående eksempel, vægter vi at møde barnet uden irettesættelser, 

ved at give barnet en pause fremfor skæld ud. Det vi ser i nedenstående eksempel er, at barnet her går 

på opdagelse i legetøjet, og endnu ikke mestrer abstrakt tænkning til at kunne forestille sig, hvad der er i 

bunden af kassen. 

  

F.eks. fra vuggestue: ”Når barnet tømmer en kasse med legetøj, er det fordi barnet gerne 

vil se, hvad der er i kassen og derudfra vælge et stykke legetøj. Set gennem et barnesyn, 

er det ikke fordi barnet ”bare” vil rode og kun tømme kasser. Her er det den voksnes 
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opgave at gå i dialog med barnet og evt. sige: vil du gerne lege med dyrene, og så hjælpe 

barnet med at se, hvad der var i kassen og, hvad det kan bruges til”. Barnet har et mål, 

det viser nysgerrighed, det oplever og får erfaringer.  

 

I nedenstående eksempel kan vi som voksne være tilbøjelige til, at skælde det barn ud som slår. Igen her 

skal vi være bevidste om, at barnet ikke har onde hensigter med sin handling men, at barnet f.eks. endnu 

ikke mestrer at behovsudsætte, mangler sproglige kompetencer til at indgå i en ligeværdig dialog med 

vennen, eller at barnet øver sig i at begå sig i sociale sammenhænge. 

 

F.eks. fra børnehave: ”To børn er blevet uvenner og den ene kommer til at slå den anden. 

Den voksne kommer hen til børnene og spørger ind til, hvad der er sket. Børnene fortæller, 

at de blev uvenner, og Sofus sagde ”så kom jeg til at slå ham”.  

 

Set gennem et barnesyn er det vigtig, at vi anerkender og lytter til begge børn i hele forløbet, så børnene 

fortæller, hvad der rigtigt skete. Derefter kan vi så tale om, hvordan de kan løse det en anden gang. Vi 

skal give børnene handlemuligheder og tillid til den voksne.  

  

For os vil disse eksempler være et af mange dilemmaer, som vi hele tiden skal være opmærksomme på, 

om vi nu tager udgangspunkt i barnet eller egne normer. I det daglige arbejde med børnene betyder det, 

at vi som personale skal være bevidste omkring vores tilgang og interaktion til de enkelte børn samt 

fællesskabet.   

  

Barnesyn betyder at vi vil:   

 Være anerkendende  

 Møde barnet, hvor det er – nærmeste udviklingszone 

 Være i børnehøjde   

 Være barnets støtte og stillads til inddragelse i fællesskaber  

 Hjælpe barnet til at beskrive og sætte ord på dets følelser  

 Være bevidste omkring eget sprogvalg  

 Være bevidst om samspillet mellem verbal og nonverbal kommunikation  

 Have tillid til barnets iboende evner  

 Kunne skelne mellem behov og lyst  

  

Det betyder også at vi kollegaer vil:  

 Være åben og modtagelig for reflekterende spørgsmål   

 Reflektere over egne og andres pædagogiske praksis  

 Turde udvikle sig og se den pædagogiske praksis i et nyt perspektiv  

 Give og modtage konstruktiv kritik  

 Se muligheder i stedet for begrænsninger  
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Dannelse og børneperspektiv 

 

Hvad siger loven?  

Forarbejder til Dagtilbudsloven § 8, stk. 2  

  

Børn på fx 2 og 4 år skal høres og tages alvorligt som led i starten på dannelsesprocessen og demokratisk 

forståelse. Dannelse, ligestilling og demokrati skal medtænkes i det daglige pædagogiske arbejde, så 

børnene oplever at have indflydelse på udformning af dagligdagen og aktiviteterne uanset baggrund, køn, 

alder og kultur. Det pædagogiske personale i dagtilbuddet skal invitere barnet til at være aktivt 

deltagende, så barnet selv er med til at skabe sin læring og konkrete deltagelse i demokratiske 

sammenhænge, som personalet er ansvarlig for at skabe.   

 

 

Dannelse 

 

I Børnehuset ser vi dannelse som en dybere form for erfarings- og lærings proces. Barnet forankrer 

værdier og viden i sin egen personlighed, som en rettesnor til at orientere sig og handle i verdenen som 

et hensynsfuldt, kritisk og demokratisk menneske.  

I vores arbejde med at fremme børns dannelse er det væsentligt, at vi inddrager børnene som aktive 

deltagere. Det vil vi gøre i hverdagsrutinerne, og de pædagogisk planlagte processer/aktiviteter. Vi vil 

skabe rum og rammer, så børnene har mulighed for stille nysgerrige spørgsmål. Vi vil følge og understøtte 

børnenes valg, af lege og aktiviteter. Det betyder, at det enkelte barn er medskaber af sin egen læring, 

og bidrager til deltagelse i fællesskabet uanset baggrund, køn, alder og kultur.   

 

I Børnehuset ser vi dannelse og dannelsesprocessen i mange forskellige perspektiver. Hverdags rutiner, 

voksen imiteret leg, børneimiteret leg, pædagogiske planlagte aktiviteter, sociale og kulturelle 

sammenhænge, kommunikationen, naturen osv. Nedenfor vil vi give eksempler på, hvordan vi arbejder 

med dannelse og dannelsesprocessen. 

 

Hverdagsrutiner: 

 Vente på tur – det kan være ved måltidet, når vi er på tur, vaske hænder før spisning, vente på at 

bær og frugter modnes, vente på hjælp.  

 Hilse på hinanden når vi mødes, hjælpe og drage omsorg for hinanden, bidrage til fællesskabet  

 

Voksen/Børne initieret leg: 

 Deltage i sociale lege, og lære at acceptere andres bidrag til fællesskabet, samt forstå andres 

behov/ønsker.  
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F.eks. når vi spørger: ’Hvad er en god ven?’, ’Hvad er en god gave?’, ’Hvorfor giver vi 

hinanden kram?’, ’Hvad hvis der ikke fandtes bier?’, ’Hvorfor kan I godt lide at lege?’   

  

Her understøtter vi børnene i, at reflektere over den måde de tænker på, så de her igennem udvikler 

større bevidsthed om sig selv og verden.  

 

Barnets perspektiv og børneperspektiv 

 

Børnehusets definition af barnets perspektiv og børneperspektiv:  

  

Når vi arbejder med dannelse tager vi udgangspunkt i barnets perspektiv, så barnet føler sig inddraget 

og lyttet til. Hvis et barn ikke føler sig inddraget, er det ofte fordi det ikke har fået lov at tilkendegive sit 

eget perspektiv på sagen, eller ikke har fået respons herpå. Vi kan understøtte børns inddragelse ved at 

være bevidste om vores eget syn på børn, vores børneperspektiv og, hvordan vi håndterer og balancerer 

det i forhold til barnets perspektiv. Da det kan være svært at skelne, mellem den voksnes tolkning af 

børneperspektivet og barnets perspektiv, har vi valgt at arbejde ud fra følgende definitioner:  

  

Børneperspektivet: 

Er den voksnes bestræbelser på at forstå børns oplevelser, erfaringer og handlinger i 

deres verden, ud fra børnenes egne perspektiver. Der er tale om et særligt voksenblik, 

hvor vi voksne anvender vores viden og forståelse til at tolke det enkelte barns udsagn og 

adfærd. Selv om et børneperspektiv søger at komme så tæt på børns oplevelsesverden 

som muligt, repræsenterer det altid vi voksnes opfattelse af børnenes oplevelser og 

handlinger.  

  

Barnets perspektiv: 

Er barnets egen oplevelse, forståelser, erfaringer og handlinger af og i verden. Med 

barnets perspektiv er vi voksne alene optaget af, hvad barnet tænker, hvor imod 

børneperspektivet er den voksnes forståelse af, hvordan barnet tænker. Med barnets 

perspektiv gør vi os ikke kloge på børn, men betragter i stedet børn for kloge.  

  

F.eks. kan det i vuggestuen opleves, at et barn på 2,5 år, ”ødelægger” hele tiden de andre 

børns leg med klodser. Barnet vælter dem og siger ”bandeord”, så børnene bliver kede af 

det. 

 

Ovenstående eksempel kan håndteres på forskellig vis alt efter, hvilket perspektiv konflikten håndteres 

ud fra. En voksen sætter barnet ved bordet og giver det en bog for at aktiverer det, imens de andre børn 

bliver trøstet - børneperspektivet. Barnet siger hele tiden ”nu har jeg læst den”. En anden voksen siger 

”nu skal jeg læse bogen med dig” - barnets perspektiv. Barnet sidder efterfølgende i lang tid med den 

voksne, og ser i bogen.  
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Den ene voksne sætter barnet ved bordet, for at afværge de handlinger barnet gør. Den anden voksne 

prøver at tolke på handlingerne - barnets perspektiv og ser, at barnet har brug for hjælp til at komme ind, 

i et socialt samspil på en positiv måde.  

  

En anden opmærksomhed vi arbejder med er at have fokus på barnets perspektiv og børneperspektivet, 

i forhold til de sociale relationer barnet indgår i. Tit og ofte vægtes barnets fysiske alder højere, end 

barnets zone for nærmeste udvikling. Det stiller børnene i en udsat position, hvilket nedenstående 

eksempel giver udtryk for. 

F.eks. Et fire årigt barn er udfordret i relationen til de jævnaldrende børn. Barnet går ofte 

rundt for sig selv, og opsøger ikke de andre børn. Når det opsøger de andre børns leg, 

bliver barnet tit afvist. Når det lykkedes, bliver det kun kort tid i relationen. De voksne har 

set barnets udfordringer, og har forsøgt at danne små grupper med jævnaldrende børn. 

Barnet har stadig svært ved at indgår i relationerne. De voksne flytter nu barnet til en 

gruppe med yngre børn og ser her, at barnet begynder at danne relationer, og indgå i 

samspil med de andre børn.  

 

De voksne arbejder på at hjælpe barnet til at indgå i relationer med jævnaldrende børn, ved at vurdere 

ud fra den fysiske alder - børneperspektivet. Når vi kigger på barnets perspektiv, og vurderer ud fra 

barnets zone for nærmeste udvikling, bliver vi opmærksomme på, at barnet sættes i en udsat position. 

Ageres der derimod ud fra zonen for nærmest udvikling - barnets perspektiv, vil barnet tilbydes at deltage 

i sociale relationer med en yngre børnegruppe, vil vi give det mulighed for udvikling af leg og samspil.  

 

Leg 

Hvad siger loven?  

Forarbejder til Dagtilbudsloven § 8, stk. 2  

  

Legen har en værdi i sig selv, og skal være en gennemgående del af et dagtilbud. Legen er også 

grundlæggende for børns sociale og personlige læring og udvikling, og legen fremmer blandt andet 

fantasi, virkelyst, sprog, nysgerrighed, sociale kompetencer, selvværd og identitet. Nogle gange skal 

legen støtte, guides og rammesættes for, at alle børn kan være med og for, at legen udvikler sig positivt 

for alle børn.  

 

 

For børn hænger leg, læring og venskaber sammen. De opbygger og afprøver relationer gennem 

deltagelse i legekulturen. Ligesom de daglige rutiner og pædagogiske aktiviteter er børnenes legekultur 

central for børns trivsel, udvikling, læring og dannelse.    

  

  

Børns legekompetencer er ikke medfødte, men skal opøves. Det er vigtigt, at vi giver børnene tid til at 

lege og, at børnene hjælpes ind i legen, når det ikke lykkes for dem selv. Hvordan og om man kommer 

ind i en leg, er bestemt noget der optager børnene.   
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Det er værdifuldt for børnene at kunne aflæse og afstemme deres adfærd i forhold til en leg. Derfor er en 

fælles forståelse for deltagelse i legen vigtig, så alle børn føler sig som en del af legefællesskabet.  

  

I Børnehuset er vi opmærksomme på, at alle børn skal have deltagelses muligheder i lege.  

  

Derfor vil vi i børnenes leg være i en deltagende, understøttende og observerende position. Vi vil med 

udgangspunkt i konkrete situationer holde os tilbage, være parate til at understøtte legen, eller træde ind 

i legen, for at bygge stillads om børnenes legereferencer. Læs endvidere vores læringssyn, som er et 

væsentligt redskab i en pædagogisk kontekst, hvor vi som voksne hele tiden skal være bevidste om, 

barnets nærmeste zone for udvikling, så vi kan være enten foran, ved siden af, eller bagved for at 

understøtte barnets/børnenes leg, læringen og venskaber.    

  

Nedenstående eksempel er et af de mange, der kan opleves når barnet/børnene er/bliver udfordret i 

legen. 

 

F.eks.: Et barn er mødt senere i institutionen, og har lidt svært ved at komme ind i legen, 

med de andre børn. En voksen hjælper barnet ind i legen ved at op starte en leg med biler, 

hvor den voksne er en del af legen. De andre børn kommer nysgerrigt til, og vil gerne være 

med. Nu kan den voksne trække sig lidt, og være ved siden af legen, og understøtte legen, 

hvis det bliver nødvendigt. Når legen er godt i gang, og børnene selv har fået afstemt 

hinandens roller, kan den voksne trække sig fra lege og være observerende.  

 

 

Læring 

 

Hvad siger loven?  

Forarbejder til Dagtilbudsloven § 8, stk. 2  

  

Læring skal forstås bredt, og læring sker fx gennem leg, relationer, planlagte aktiviteter og udforskning af 

naturen og ved at blive udfordret. Det pædagogiske læringsmiljø handler om at fremme børnenes 

kropslige, følelsesmæssige, sociale og kognitive udvikling og forståelse.  

 

 

  

Børnehusets pædagogiske mål med børns læring, er baseret på en legende og eksperimenterende 

tilgang for, at det giver mening for børnene.  

  

I Børnehuset er det vigtig for os, at børn får alsidige oplevelser og erfaringer fra natur, nærmiljø, kultur og 

samfund.   
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Børn lærer ved at udforske med krop og sanser, undre sig, stille spørgsmål og ved at blive mødt af 

spørgsmål, udfordringer, eksperimenter samt at gøre opdagelser. De lærer når de kommunikerer, 

udveksler ideer, og er i sociale sammenhænge. Børn lærer ved at opleve nyt, og ved fx at bidrage til 

ændringer, innovative og kreative løsninger. Børns læring sker i en vekslen mellem børneinitierede leg, 

voksenplanlagte aktiviteter, og daglige rutinesituationer som fx frokosten.   

  

I Børnehuset vil vi derfor:  

  

Understøtte at børnene tør begå fejl, famle og slippe fantasien løs i de sociale 

sammenhænge de indgår i, med andre børn og voksne.  

  

I arbejdet med børns læring og forståelsen af, hvad læring er i et daginstitutionsperspektiv, har vi i 

nedenstående valgt at anvende eksempler fra den daglige pædagogiske praksis, der tydeliggør såvel 

vuggestuebarnets som børnehavebarnets læring, samt Børnehusets syn på læring i sammenhæng med 

legen, rutiner og pædagogiske planlagte aktiviteter. I Børnehuset arbejdes der med følgende syn på 

læring.  

 

Børnehusets definition af læring 

  

1. Leg er en aktivitet, der er tilfredsstillende i sig selv, en aktivitet for aktivitetens egen skyld. Børn 

leger af lyst, og ikke med det formål at udvikle sig eller for at lære, men de lærer og udvikler sig 

gennem leg.  

   

F.eks. Et barn sidder og leger med klodser. Set fra et vuggestuebarns perspektiv 

undersøger barnet klodsens form, farve og funktionalitet. Klodsen har en begrænset 

mulighed i sig selv, men sammen med andre klodser kan man stable, bygge, vælte. Den 

kan også blive til f.eks. en kage, en fugl og kun fantasien sætter grænser. Dette er med til 

at udvikle barnets abstraktionsevne.   

  

F.eks. Et børnehavebarn bygger en hule. Selve opbygningen bliver en leg i selv, barnet 

finder de ting der skal bruges såsom tæpper, borde, puder osv. Barnet sanser i denne leg 

forskellige strukturer og størrelsesforhold i de materialer det bruger. Hvis andre børn får 

lyst til at lege med, kan der i samspillet forekomme styrkelse/dannelse af relationer, hvori 

de sociale kompetencer udvikles.   

  

  

2. Læring viser hen til en aktiv tilegnelsesproces, af kompetencer og færdigheder for den enkelte. 

Ud fra de situationer og relationer som barnet indgår i, finder der læring sted, og omgivelserne 

har stor betydning for i, hvilken grad.  
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F.eks. Vi giver vuggestuebarnet tid og mulighed for, selv at prøve at øse op på tallerkenen, 

hælde op i glasset og spise selv. Herved udvikler barnet færdigheder, til at blive mere 

selvhjulpent.  

  

F.eks. Børnehavebarnet får mulighed for at tage aktiv del i processen med at gøre 

rullebordet klar, tælle tallerkener, glas, bestik og hente mad med hjælp fra den voksne. 

Barnet tilegner sig kompetencer både socialt og personligt, og bliver mere selvhjulpent.  

  

  

3. Leg og læring er ikke hinandens modsætninger. Børn tilegner sig viden og lærer i alle de 

sammenhænge, de befinder sig i. De kan ikke lade være med at lære.   

  

F.eks. En voksen er i gang med at male med en gruppe børn, fra både vuggestuen og 

børnehaven. Her har den voksne tilrettelagt aktiviteten med henblik på, at børnene tilegner 

sig viden på et specifikt område, dog med hensyntagen til den enkeltes udviklingsstadie. 

Børnehavebørnenes intellekt udfordres, stimuleres og udvikles ved f.eks., at børnene og 

den voksne udveksler og deler viden om farvelære.   

  

Vuggestuebørnenes sanser bliver 

stimuleret, og deres begrebs 

dannelse udvikles. Deres 

nysgerrighed skærpes og 

tilgodeses ved, at de må røre og 

udforske malingen. Den er kold, 

våd, blød osv.   

  

Et af lovkravene i Den styrkede 

pædagogiske læreplan er at 

tydeliggøre, hvordan vi i hele 

institutionens åbningstid skaber et 

pædagogisk læringsmiljø. Miljøet 

skal give alle børn mulighed for at 

trivsel, læring, udvikling og 

dannelse. Vi vil derfor, i afsnittet 

omkring pædagogiske 

læringsmiljøer, komme nærmere 

ind på den læringsmetode, der 

danner rammen om det 

pædagogiske arbejde og, hvordan 

Børnehuset fysisk er indrettet som 

et læringsmiljø.   
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Børnefællesskaber 

Hvad siger loven?  

Forarbejder til Dagtilbudsloven § 8, stk. 2  

  

Al leg, dannelse og læring sker i børnefællesskaber, som det pædagogiske personale sætter rammerne 

for. Relationer og venskaber er afgørende, hvor alle børn skal opleve at være en del af fællesskabet og 

blive respekteret og lyttet til. I dagtilbuddenes hverdag skal der være plads til, at det enkelte barn både 

kan vise initiativ og kan være aktiv deltagende, samtidig med at fællesskabet skaber rum til alle, nye 

relationer og mulighed for at prøve forskellige positioner mv. Det er det pædagogiske personales og 

ledelsens opgave at skabe balance mellem individ og fællesskab i dagtilbuddet.  

 

 

I Børnehuset arbejdes der med at se børnefællesskabet ud fra flere perspektiver. At være en del af 

Børnehuset, afdelingen, gruppen og/eller en del af en mindre gruppe.  

Det er vores fornemmeste opgave at skabe rammerne, være gode rollemodeller og lære fra os, så 

børnene har de bedste betingelser for at opleve sig som en del af børnefællesskaberne.  

Nogle af de rammer vi arbejder med for, at børnene skal opleve sig som en del af børnefællesskabet er: 

1. Fælles overordnede temaer – der tilrettelægges ud fra zonen for nærmeste udvikling 

2. Fri for mobberi – arbejdet med empati, se og forstå hinanden 

3. Pædagogisk idræt og pædagogisk bagdør – aktiv og passiv deltagelse 

4. Madværkstedet – yde til fællesskabet/være en del af fællesskabet 

5. Dække rulleborde – opleve sig som en vigtig del af fællesskabet 

6. Traditioner – at have noget af være fælles om, og den læring/mestring der er i det, at det er 

tilbagevendende på forskellige niveauer i barnets tid i Børnehuset 

7. Morgen samling – at være en del af fællesskabet, blive set og hørt 

8. Sundt frokost måltid – et fælles tredje, og have indflydelse på madplanen 

9. Planlagte aktiviteter – indgå i fællesskabet om et fælles tredje ud fra zonen for nærmeste 

udvikling 

Udgangspunktet vil altid være, at børnene skal føle sig velkommen, når de møder ind i Børnehuset og, 

at børn og voksne hilser på hinanden.  

Der arbejdes ligeledes med social bæredygtighed, på flere forskellige niveauer, da nogle børn først skal 

øve sig i at mestre tingene i en mindre gruppe, for at kunne mestre det i et større fællesskab.  

F.eks. kan et barn der er sprogligt udfordret, have svært ved at fortælle noget i en større 

gruppe. Her arbejdes der med de sproglige udfordringer i en mindre gruppe i en periode, 

for at give barnet mod til, at komme til orde.    
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Social bæredygtighed er for os i Børnehuset:  

At børnene bliver klædt på til at kunne give og tage i samspillet med andre, opbygge 

sociale relationer, og på sigt udvikle sig til kritiske samfundsborgere.  
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Børnehusets pædagogisk læringsmiljø 

 

Hvad siger loven? 

”Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan det enkelte dagtilbud hele dagen 

etablerer et pædagogisk læringsmiljø, der med leg, planlagte vokseninitierede aktiviteter, 

spontane aktiviteter, børneinitierede aktiviteter samt daglige rutiner giver børnene 

mulighed for at trives, lære, udvikle sig og dannes.   

Det pædagogiske læringsmiljø skal tilrettelægges, så det inddrager hensynet til børnenes perspektiv og 

deltagelse, børnefællesskabet, børnegruppens sammensætning og børnenes forskellige 

forudsætninger.”  

Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 22-23  

 

 

Som tidligere nævnt vil vi her tydeliggøre, hvordan vi i Børnehuset arbejder i det pædagogiske 

læringsmiljø, som danner rammen om børnenes trivsel, læring udvikling og dannelse i hele åbningstiden.  

  

Vi vil først definere de pædagogiske tilgange til læring. I daglig tale, anvender vi begreberne at gå foran 

barnet, ved siden af og bag ved barnet, som der pædagogisk arbejdes ud fra, i såvel de daglige rutiner, 

legen og de pædagogiske planlagte aktiviteter.  

   

Nedenstående er eksempler, hvor den pædagogiske tilgang til læring, tager udgangspunkt i pædagogiske 

aktiviteter.  

 

Børnehusets pædagogiske tilgang til læring 

  

Pædagogisk planlagte aktiviteter med udgangspunkt i hverdagsrutiner, hvor den voksne går foran barnet, 

altså har til hensigt at lære barnet noget med fastlagt indhold.  

  

F.eks. At barnet er med ude for at dække vognen til frokost. Her viser og guider den voksne 

barnet i, hvilket service som skal bruges til måltidet. Dette sker flere gange i løbet af ugen, 

hvor vi er i dialog med barnet om, hvad servicet hedder.  

  

Barnet inddrages i de daglige rutiner som en del af deres udvikling, trivsel, dannelse og læring.  Den voksne 

går ved siden af i situationen, og støtter her barnets læring/nysgerrighed.   

  

F.eks. Her tager barnet selv initiativet til at dække vognen, med hjælp fra den voksne. 

Barnet og den voksne tæller sammen, eks. kopper, tallerkner og bestik samt, at barnet nu 

mestrer at fylde vand i kanderne, og sætte dem på vognen.   
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Læringen ligger i barnet, og de muligheder som gives. Pædagogisk udvikles institutionen, ved at ændre 

og indrette de fysiske rammer, med henblik på at skabe læringsmiljøer for børnene, hvor der sker 

udvikling, trivsel, dannelse og læring. I det følgende eks. går den voksne bag ved barnet.   

  

F.eks. Her kan de større børn selv gå i gang med at dække vognen. De kan selv tælle og 

danne sig et overblik over, hvad der skal på vognen. De kan gå i dialog med køkkenet og 

få deres mad udleveret, og derefter køre vognen ned i gruppen. Her er det, at den voksne 

anerkender børnenes handling og går i dialog med dem, om de har husket det hele. Det 

er her den voksne går bag ved, og er det støttende stillads.  

 

Børnehusets fysiske læringsrum – og værksteder 

 

For at understøtte arbejdet med de pædagogiske læringsmiljøer, som børn og voksne skal agere i, er 

Børnehuset indrettet med fysiske læringsrum og værksteder. Disse læringsrum/værksteder er med til at 

sikre læring hele dagen, i samarbejde med pædagogernes inddragelse af forskellige aktiviteter. Dette 

tilgodeser børnenes udvikling og interesser, samt opfylder de seks temaer i den pædagogiske læreplan.   

 

Eventyrdalens Læringsmiljøer 

 

I Eventyrdalen træder man ind i en forunderlig verden, som rummer to grupper, Alferne og Nisserne. 

Eventyrdalen er indrettet med flere læringsmiljøer, som har forskellige funktioner.   

  

Grupperummene som læringsmiljøer 

 

Grupperummene er inddelt i mindre læringsmiljøer. Her er Lego/Duplo klodser, biler, dyr, 

dukkekrog/køkken og babylegetøj, i forskellige farver og former. Børnenes sociale kompetencer og 

fantasi fremmes, når de sammen bygger med bl.a. Duplo klodser eller laver rollelege i køkkenet. Børnene 

styrker deres finmotorik, når de former figurer med modellervoks, tegner eller maler.   

I grupperummene skaber vi trygge rammer med plads til parallelle lege og et sted, hvor de opbygger 

relationer og fællesskaber. Ligeledes vægter vi dialogisk læsning og sang højt, hvor der skabes 

fordybelse og, hvor børnene har mulighed for medbestemmelse/indflydelse på valg af bøger, sang og 

dans.  

 

Sanserummet som læringsmiljø 

  

Sanserummet er indrettet med fokus på at stimulere de tre primærsanser. Børnene vil få styrket 

vestibulærsansen, når vi ruller dem rundt på de bløde tæpper og snurrer dem rundt. De vil få styrket 

deres taktile sans når de rører ved de forskellige gardiner/forhæng m.m., som vi har hængt op i forskellige 

materialer. De kan være bløde, ru, riflet osv.  
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Muskel-led-sansen vil blive styrket, når børnene bevæger sig rundt eller er i ro i rummet, den er med til 

at fremme bevægelse.  

I sanserummet vil vi primært have fokus på barnets evne til at fordybe sig, og få aktiveret/stimuleret 

barnets sanseapparat.  

  

Gangarealet som læringsmiljø 

 

Gangarealet er Eventyrdalens tumlerum. Rummet er indrettet med madrasser, Bobbles og en ribbe. Her 

får børnene styrket grov motorikken og deres sanser, når de bliver trillet i et tæppe, når de rører den 

kolde madras, og balancerer på de forskellige redskaber. Gangarealet er alsidigt og med mulighed for 

spontane aktiviteter, hvor der skabes plads til at følge barnets spor.  

  

Havfolkets læringsmiljø 

  

Havfolkets læringsrum er et rum med mulighed for fysisk udfoldelse, fordybelse, rolige aktiviteter samt 

voksenstyrede aktiviteter.  

  

Rummet er indrettet med madrasser og puder i forskellige geometriske former, farver og størrelser. 

Dekorationen relaterer sig til gruppens tema – havet, idet væggene er udsmykket med farver og former 

inspireret af livet i vandet.  

  

Rummets funktion fremmer børnenes grov motoriske kompetencer, balancen, stimulation af nær - og 

fjernsanserne, bl.a. synssansen og følesansen.  

  

Desuden giver rummet mulighed for at styrke børnenes fantasi, sociale- og sproglige kompetencer 

igennem leg og aktiviteter.  

  

Dragernes læringsmiljø 

  

Vi har valgt at indrette dragernes læringsrum som et sanserum, der kan tilpasses forskellige behov. Vi 

oplever og forholder os til den verden vi lever i, igennem bearbejdelsen af vores syv sanser:   

• Den visuelle sans (synssansen)   

• Den auditive sans (høresansen)   

• Lugtesansen   

• Smagssansen   

• Den taktile sans (berørings- og følesansen)   

• Den vestibulære sans (labyrint- og ligevægtssansen)   

• Den proprioceptive sans (muskel- led sansen, stillingssansen)    
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Sanseintegration er hjernens evne til at modtage og bearbejde stimuli af de forskellige sanser. Når noget 

går skævt eller driller i bearbejdelsesprocessen, kan det have stor betydning for, hvordan barnet forholder 

sig til og oplever hverdagen. Børn kan have både over- og understimulering af deres sanser. 

Udfordringerne kan være forskellige fra barn til barn, og er afhængigt af om de udfordringer barnet har i 

bearbejdelsen af en eller flere sanser.  Vi har derfor skabt et fleksibelt rum som med fokus på at kunne 

stimulere/afgrænse forskellige sanser, så det kan skabe ro for det enkelte barn.  I vores tværfaglige 

samarbejde med vores fysioterapeut, kan vi tilpasse brugen af sanserummet, så vi netop kan ramme det 

enkelte barns behov for stimuli af de forskellige sanser.    

Væggene i rummet er udsmykket med forskellige sanseoplevelser. Man kan røre ved forskellige 

materialer såsom lammeuld, hovedstykket på en fejekost og andre kradsende, bløde eller anderledes 

formet ting. Disse oplevelser er lavet på træplader og hængt op på væggene i børnenes højde, så de 

både har mulighed for at se, røre med hænderne og fødderne på de forskellige materialer.   

I rummet er også placeret en sansegynge, hvor man kan dreje rundt eller gynge stille, frem og tilbage, og 

stimulere den vestibulære sans. Der er i sanserummet en æggeformet stol, hvor man kan sidde alene 

med fronten trukket frem, så man har sin egen hule.   

I det ene hjørne er der to spejle, hvor børnene kan se dem selv i fuld højde. Det er tænkt sådan, at 

børnene skal kunne se sig selv, mens de drejer rundt i sansegyngen.   

På alle væggene hænger der lange gardiner i forskellige farver og materialer, som kan trækkes frem og 

tilbage alt efter, hvad man ønsker for rummet. Nogle dage kan rummet være rødt andre dage blåt. 

Gardinerne har også den funktion, at de virker lydisolerende, så det føles som om, at man kommer ind i 

en hule, når man træder ind i rummet.   

På gulvet i midten af rummet, er der et gulvtæppe, hvor barnet/børnene kan ligge ned og se op på himlen 

i rummet. Himlen i rummet er skabt af blåt og hvidt tyl stof, samt små lysende lamper som skal ligne 

stjerner. Himmelstoffet er med til at skabe et mindre rum, hvor der ikke skal være højt til loftet.  I 

sanserummet er der mulighed for at sætte roligt musik og naturlyde på. Lydende er tænkt som et redskab 

til at skabe ro hos barnet.  

Da rummet skal være fleksibelt, har vi en sansekasse med forskellige duftpuder, som kan tages frem 

efter behov.   

  

Skovtroldenes læringsmiljø 

  

Rummets funktion skal pirre det enkelte barns nysgerrighed, så barnet via lege og aktiviteter udvikler og 

styrker de personlige-, sociale- og sproglige kompetencer.   

I rummet kan der opholde sig færre børn ad gangen, og derfor er der her mulighed for at kunne trække 

ind, og nyde lidt mere ro.  

Med bløde puder og tæpper indbyder rummet til at sidde/ligge, enten alene eller sammen, og evt. kigge i 

bøger og have gode samtaler. På væggen hænger der en bogreol med relevante bøger. Ved bordet kan 

børnene spille forskellige spil, samle puslespil, tegne/farve og skrive/lege skrive. Et hjørne er indrettet så 

børnene kan benytte IPad, enten til at søge fakta viden ved aktiviteter, eller til læringsspil.   

Væggene er dekoreret, så børnene inspireres til at gå i dialog om former, farver, bogstaver, tal samt andet 

alderssvarende læringsmateriale.   
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Rummet giver mulighed for, at lave pædagogiske aktiviteter i mindre grupper, og arbejde med eks. 

dialogisk læsning, Fri for mobberi m.m.     

Hensigten med rummet er at ruste børnene til at starte på SFO og i skole.  

  

Sommerfuglens læringsmiljø 

 

Sommerfuglens læringsmiljø er indrettet til sprogunderstøttende og sprogstimulerende aktiviteter, som 

dagtilbudsloven foreskriver. Rummet byder på flere små læringsmiljøer, med bl.a. køkkenkrog, 

læsehjørne, udklædning, Brio togbane, Lego m.m.   

  

I udvælgelsen af materialer og aktiviteter, lægges der stor vægt på, at børnene i Sommerfuglen får 

kendskab til danske bøger og sange/rim/remser. Til dette benytter vi sprogkufferter, dialogisk læsning og 

sangposer, samt laver aktiviteter og lege, der understøtter sproget visuelt.  

  

Omdrejningspunktet i læringsmiljøet er, at de voksne tager udgangspunkt i barnets personlige udvikling 

og følger barnets spor således, at barnet i samarbejde med en voksen, har mulighed for at ændre på 

læringsmiljøet og udvikle legen.  

   

For børnene i Sommerfuglen veksler dagen mellem strukturerede, voksenstyrede aktiviteter og frie 

aktiviteter, som børnene selv vælger. Dagene i Sommerfuglen har en tydelig struktur, de faste rammer 

giver børnene den fornødne overskuelighed og tryghed, som er nødvendig i begyndelsen af 

sprogtilegnelsesprocessen og institutionslivet. Børnene får ro, tid og støtte til at forstå, og med tiden 

anvende det danske sprog.  

  

Den vigtigste læreproces for børnene i Sommerfuglen, er oplevelser i samvær med voksne og de andre 

børn, hvor der gives visuelle oplevelser med ord, i form af ordkort, billeder, sangposer og sprogkufferter 

samt temaprojekter i små forløb.  

  

I dagligdagen arbejder vi med sprogunderstøttende aktiviteter som f.eks.:  

• Spil, sproglege med billedekort, fokusord, farver, former.  

• Dialogisk læsning, rim og remser og sange.  

• Pædagogisk idræt/cykelture, på løbecykler.  

• Aktiviteter i værkstederne, male, tegne, klippe.  

• Kultur og naturoplevelser ud af huset.  

• Sociale relationer.  

  

Sommerfuglen er en integreret del af Børnehuset og indgår såvel i dagligdagen, som ved temaer og 

projekter, sammen med Børnehusets øvrige børn og personale. Vi er opmærksomme på, at børnene 

også har behov for at bevæge sig rundt i hele huset, for at lege og danne sociale relationer med de andre 
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børn. Vi inviterer ofte børn op fra de andre grupper, som deltager i dagens aktivitet, og danner 

legerelationer i Sommerfuglen. På denne måde er vi med til at styrke børnefælleskabet i hele huset.   

 

Bevægelse og Musik værksted 

  

Bevægelse er sundhedsfremmende, og børn vil gerne være aktive. Når børnene bruger kroppen og 

bevæger sig, udvikles deres kropsbevidsthed, de styrker grov og finmotorik, deres koordineringsevne 

samt deres sanser.  

   

For at vi kan sikre os, at børnene oplever glæden ved bevægelse, har vi på Børnehusets første sal 

indrettet et bevægelse og musik værksted. Her er der opsat spejle og en barre. I rummet findes ex. 

madrasser, yoga måtter, massagebolde, bolde, ærteposer, hulahopringe, og redskaber til at bygge 

balancebaner med. Her er tæpper samt telte til at slå ud, så børnene kan bygge huler. En sansekuffert 

indeholdende, sansebolde, bløde pensler, farvede klude, svampe, fluesmækkere osv. der alt sammen er 

med til at stimulerer kroppens sanser.   

  

Her er musikinstrumenter, musikanlæg, tørklæder, tyl skørter og kasketter. Når vi arbejder med teater og 

drama, øver børnene evnen til at genkende og aflæse mimik samt kropssprog. Vi øver udtryksformer, 

forestillingsevne og fantasi, som styrker selvtillid og selvværd.  

  

Når vi danser med børnene, tilgodeser vi børnenes evne til at samarbejde og koordinere bevægelser. Vi 

styrker dem i at sætte flere ting sammen, bevægelse samt rytme, som tilgodeser koordination på flere 

niveauer.   

  

Aktiviteterne kan ex være: pædagogisk idræt, bevægelse, yoga, teater, drama, rytmik, musik og dans, 

boldspil og afslapning. Der er altid en voksen til stede i bevægelse og musikværkstedet, som er med i 

den valgte aktivitet.   

Aktiviteterne kan være planlagt på forskellige måder. Af den voksen alene, med udgangspunkt i den 

aktuelle børnegruppe. Voksen og børn sammen om en god ide, eller af børnene som har fået en god ide 

og den voksne følger med.  

Med denne inspiration ønsker vi at sikre børns lyst og glæde, ved at være i bevægelse livet igennem.    

 

Kreativt værksted 

  

For at give børnene mulighed for at fordybe sig i kreative processer, i små grupper, har vi på første salen 

indrettet et kreativt værksted.  

  

Her kan en lille gruppe børn sammen med en voksen, fordybe sig i forskellige kreative temaer. Temaerne 

udspringer af, hvilket tema gruppen arbejder med og, hvad der rører sig i børnegruppen. Her bliver 
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gruppen ikke forstyrret, der er mere ro, og pædagogen kan være det støttende stillads, som børnene har 

brug for.  

  

I værkstedet kan børnene arbejde siddende eller stående ved bordet, eller stående ved staffelier. 

Gulvpladsen bliver brugt til, at børnene kan udtrykke sig med hele kroppen, og ikke blive begrænset i at 

udfolde sig kreativt ved siddende aktiviteter. Dette gøres ved at lægge en voksdug ud på gulvet og give 

børnene mulighed for ar bruge ex. fødderne til at male med. Der er forklæder til alle, så barnet kan 

eksperimenter med materialerne uden at tænke på, at det bliver beskidt.  

  

Materialerne på værkstedet er synlige, og der bydes på mange forskellige materialer. Ex: maling, perler, 

ler, gips, modellervoks, fjer, karton samt genbrugsmaterialer pap rør, små papæsker, garnrester, 

flamingostykker osv.   

Børnene kan se malingen og gå i dialog med den voksne omkring farverne og, hvilke farver der skal 

bruges til projektet. De kan skabe fantasifulde kunstværker af pap rør og andet, i samarbejde med en 

voksen.  

 

Træ - og Naturværksted 

  

Ved indgangspartiet har vi et kombineret natur- og træværksted. Her har vi en bordplade med skruestiks 

på, så børnene kan stå og arbejde side om side, på væggen hænger værktøjet.   

  

På hylderne har vi udstoppede dyr, kranier samt andre spændende ting vi kan studere. Igennem vores 

sommerfuglebur kan vi få indsigt i dens livscyklus, og i terrarier kan vi observere kryb og kravl. Ligeledes 

kan vi i vores rugemaskine følge processen fra æg til kylling.  

  

Vi vil bruge naturen som rum ved f.eks. at tage forstørrelsesglas, små akvarier, fiskestænger, 

bestemmelsesduge osv. med ud på ture.   

 

Fællesrummet som læringsmiljø 

 

I fællesrummet er der et børnekøkken, hvor børnene i samarbejde med voksne dagligt tilbereder dele af 

eftermiddagsmåltidet. Det kan f.eks. være at skære frugt, bage, kokkerere m.m.  

Yderligere er der etableret en ”cafe”, hvor børnene har en mulighed for at spise af deres madpakker, når 

de har lyst eller mærker sult. 

Fællesrummet er også stedet, hvor børnene kan udfolde sig fysisk, idet vi her har en klatrevæg, samt 

andre redskaber der styrker motorikken, f.eks. i form af balancebolde, Wii danseprogrammer osv. 

Endvidere har vi to huse, der er etableret som henholdsvis som købmand og dagligstue. Formålet med 

husene er at skabe læringsmiljøer til rollelege, sprogstimulering og styrkelse af de sociale relationer.  
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Samarbejde med forældre omkring børns læring 

Hvad siger loven? 

”Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan dagtilbuddet samarbejder 

med forældrene om børns læring.” 

Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 24-25 

 

 

I dagtilbudsloven står der, at Børnehuset i en del af arbejdet med den pædagogiske læreplan skal have 

fokus på, hvordan dagtilbud og forældre kan samarbejde om barnets og børnegruppens trivsel og læring 

på tværs af dagtilbud og hjem.   

Børnehusets samarbejde med forældrene om børns læring, skal ske via det forældresamarbejde, som 

allerede finder sted i dagtilbuddet, i form af f.eks. forældremøder, forældresamtaler, hente-/bringe 

situationer, sommerfester, julearrangementer osv. Da det enkelte dagtilbud i den styrkede læreplan, skal 

synliggøre de forskellige fora vil vi i nedenstående synliggøre, hvor vi i Børnehuset sætter børns læring 

på dagsorden i forbindelse med forældresamarbejdet.    

Med forældresamarbejdet om børns læring forstås netop det samarbejde, hvor såvel dagtilbud som 

forældre, har et ansvar for at samarbejde med dagtilbuddet, og i øvrigt holde sig orienteret og bakke op 

om det arbejde der foregår i Børnehuset, i forhold til barnet og børnegruppens trivsel og læring.   

 

Børnehusets samarbejde med forældrene om barnets og børnegruppens trivsel og 
læring? 

 

Barnets ophold, udvikling, trivsel, læring og dannelse i institutionen, er afhængigt af vores samarbejde 

med forældrene. Vores mål for forældresamarbejdet er:   

 

Vi vil i det daglige forældresamarbejde skabe rammerne for gensidig tillid, åbenhed og 

oprigtighed, være i dialog med forældrene, drøfte husets pædagogik og børnenes behov.  

Nye børn/forældre 

  

Når barnet starter i Børnehuset, har vi en fælles (forældre/personale) opgave foran os i samarbejdet 

omkring barnets trivsel, udvikling, læring og dannelse. Det er derfor væsentligt, at vi fra starten får 

oparbejdet en god kontakt til hinanden, så samarbejdet sikrer barnet de bedste muligheder for trivsel, 

udvikling, læring og dannelse.  

 

I det pædagogiske arbejde med overgange vil vi i Børnehuset, arbejde ud fra såvel et børne- som et 

voksenperspektiv med barnet i centrum. I læreplansarbejdet og dokumentationen vil vi have fokus på, 

hvordan vi som personale inviterer forældrene indenfor til samarbejdet om barnet. Herunder når barnet 
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starter i institutionen, overgangen mellem vuggestue og børnehave eller i overgangen mellem børnehave, 

SFO og skole. Vi vil anvende KL´s læringshjul-/dialoghjul (status og udviklingssamtale), som tager 

udgangspunkt i de seks læreplanstemaer.  

På vej til vuggestue: Lærings-/og dialoghjul 

På vej til børnehave: Lærings-/og dialoghjul  

På vej til skole: Lærings-/og dialoghjul  

I samarbejde med forældrene vil vi spore os ind på barnets kompetencer, så vi ved den første samtale 

kan udarbejde en samarbejdsaftale om, hvordan vi - hjemmet og institutionen - kan støtte op omkring 

barnets trivsel, udvikling, og læring. Læringshjulet-/dialoghjulet udleveres til forældrene, og evt. barnets 

tidligere institution/ dagpleje.  

Læringshjulet-/dialoghjulet og samarbejdsaftalen skal ses som et pædagogisk redskab til den løbende 

dialog omkring barnets trivsel, udvikling, læring og dannelse. Hvorfor vi i vores daglige møde med børn 

og forældre, vil være reflekterende over egen pædagogisk praksis således, at forældrene inviteres 

indenfor, føler sig set og anerkendt, og derved bliver medskaber af barnets liv i Børnehuset.  

Inden barnet begynder i Børnehuset, vil I som forældrene blive tilbudt en første samtale uden barnet. I 

forbindelse med afholdelsen af samtalen, har vi som personale en forventning til, at I som forældre har 

forberedt Jer til samtalen ved at udfylde det udleverede læringshjul-/dialoghjul.  

  

Samtalen vil tage udgangspunkt i det udfyldte læringshjul:  

 Hvem er barnet?  

 Hvad er barnets kompetencer?  

 Hvordan oplever I som forældre Jeres barn? dan oplever I som forældre Jeres barn?  

  

Endvidere vil samtalen indeholde en præsentation af stedet og Børnehusets pædagogik. Vi vil spørge ind 

til barnets rutiner (sut, søvn m.m.).   

 Er der særlige hensyn, som skal tages? (Mad og medicinforhold skal være lægedokumenterede)   

 Hvordan er familieforholdene?   

 Hvilke forventninger har I som forældre til os?  

  

I forbindelse med samtalen, vil der blive udarbejdet en samarbejdsaftale, der tager afsæt i den dialog, 

der har været omkring barnets trivsel, udvikling, læring og dannelse. Til orientering vil alt skriftligt 

materiale blive arkiveret, i Tårnby Kommunes arkiveringssystem. Læs evt. nærmere på dette link 

Persondataloven 

  

Det vil være personalet fra gruppen, der afholder samtalen med forældrene.  

  

Det kan for barnet, såvel som forældrene, være svært at starte i et nyt hus. Der er mange nye voksne og 

børn at forholde sig til, og rytmen i vores store hus kan virke uoverskueligt. Vi vil derfor ved den første 

samtale aftale med forældrene, hvordan indkøringen skal forløbe.   

http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_48622/cf_202/L-ringshjul_til_for-ldre_-_B-rn_p-_9-4_mdr.PDF
http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_48622/cf_202/L-ringshjul_til_for-ldre_-_B-rn_p-_9-4_mdr.PDF
http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_48624/cf_202/L-ringshjul_til_for-ldre_-_B-rn_p-_vej_mod_6_-r.PDF
https://www.taarnby.dk/om-kommunen/databeskyttelse/dine-rettigheder/
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Det er vores erfaring, at det enkelte barn har behov for en gradvis tilvænning til sit institutionsliv i 

Børnehuset. Vi anbefaler derfor, at der i familien afsættes tid til dette og, at I som forældre kan forvente, 

at det vil tage ca. to uger for et vuggestuebarn, og ca. en uge for et børnehavebarn. Vi vil i samarbejde 

med forældrene, aftale det endelige forløb med tanke på, at ikke alle har mulighed for en så lang 

indkøring. For barnet er det trygt, at mor eller far er i nærheden også selvom forældrene engang imellem 

under indkøringen kan føle sig overflødige, når deres barn begynder at udforske institutionen på egen 

hånd. Derudover er det rart for forældrene at opleve deres barn i de nye omgivelser, lære personalet og 

de andre børn at kende, få kendskab til husets rytmer og rutiner, samt oparbejde et tillidsforhold til sit 

barns institution.     

  

Vi håber på et samarbejde, hvor barnet er i centrum og, hvor vi formår at have en tæt daglig dialog med 

forældrene.  

 

Dagligdagen 

  

I dagligdagen er det vigtigt, at forældre og personale har en åben dialog med hinanden.  

  

Når I afleverer om morgenen, kan I altid bede personalet om hjælp til at sige farvel. Gør afskeden kort for 

barnets skyld. Det er ok, at barnet er ked af det. I er altid mere end velkomne til at ringe til institutionen, 

når I er kommet på arbejde for at sikre, at jeres barn er glad igen.  

  

Det er meget vigtigt, at personalet er klar over, hvilke børn der er afleveret og afhentet. Kom derfor altid 

og sig goddag og farvel i gruppen, eller til andet personale, og husk at tjekke Jeres barn ind og ud på 

Aula – tablet hænger i fællesrummet. For at tilgodese barnets behov, vil det være en stor hjælp, at I her 

noterer, hvem der henter, samt tidspunktet for afhentning.  

  

Relevante informationer skal skrives i fællesbeskeder til gruppens personale. Ønsker I at tale med en 

bestemt voksen, er I altid velkomne til at ringe til institutionen.  

  

Har der været noget ”specielt” med barnet i løbet af dagen, vil personalet informere jer om dette ved 

afhentning eller via en besked i Aula. Hvis ikke I får noget at vide kan I trygt regne med, at jeres barn har 

haft en god dag.  

Hvis der “sker” noget med jeres barn i løbet af dagen, vil vi kontakte jer telefonisk. Det kan være, at barnet 

er sygt, kommet til skade eller har en dag, hvor det er rigtig ked.  

  

Vi vil løbende informere Jer forældre om, hvad der foregår i institutionen. Dette sker bl.a. ved opslag i 

Aula, der kan også blive hængt sedler o. lign. op ved barnets garderobe. Grupperne har forskellige steder 

nær barnets gruppe, hvor der f.eks. er ophængt rim og remser, fokus ord og børnenes arbejder fra det 

igangværende tema. Når vi afholder fællesengagementer, vil der blive ophængt billeddokumentation i 

fællesrummet. I indgangspartiet er der ophængt et årshjul, så I har mulighed for at orientere Jer om såvel 

temaer som datoer for årets arrangementer. Datoerne noteres ligeledes i Børnehusets kalender på Aula. 
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Forældresamarbejdet i Sommerfuglen 

•  do 

I Sommerfuglens dagligdag vægtes det daglige ”møde” med forældrene højt således, at forældrene 

oplever åbenhed, tryghed og støtte i at lære dansk institutionskultur at kende. Ligeledes tydeliggøres det 

herved for forældrene, at de spiller en afgørende rolle i forhold til deres barns sprog, men også i forhold 

til hele barnet integrationsproces – udvikling, trivsel, læring og dannelse i Børnehuset. Dette gøres såvel 

mundtlig som gennem billeder og beskrivelse af dagene, som opslås på Aula samt på døren til 

Sommerfuglen.  

Syge børn 

  

Sundhedsstyrelsen har udstukket retningslinjer om, hvornår vi må modtage børn og, hvornår de er for 

syge til at være i institutionen.  

Barnet skal for at kunne modtages i institution være i stand til at følge en normal hverdag, dvs. deltage i 

alle aktiviteter i- og uden for huset, uden specielle hensyn. Undtaget er dog børn med livstruende 

sygdomme eller kroniske lidelser, hvor der foreligger en lægelig instruktion til medicin.   

Oplever vi, at jeres barn en dag ikke trives, græder meget, er træt, ikke spiser, hænger o. lign. i 

institutionen, vil vi ringe efter jer. Nogle gange virker barnet ikke specielt sygt, når I henter det. Her har vi 

handlet ud fra, at barnet ikke fungerer i en normal hverdag og, at barnet har brug for den fred, ro og 

tryghed, som kun forældrene og hjemmet kan give.  

Ønsker I yderligere retningslinjer omkring syge børn, kan I altid få en kopi udleveret fra kontoret eller på 

sygeboern.  

 

 

Forældresamtaler 

  

Vi tilbyder alle forældre en årlig samtale, hvor vi i samarbejde gennemgår barnets trivsel, udvikling, læring 

og dannelse. Der vil være afsat tid til, at vi kan tale uden afbrydelser om det enkelte barn. 

Afdelingerne/grupperne vil indkalde til disse møder, som primært vil foregå i dagtimerne. Herudover er 

det altid muligt at lave en aftale, hvis I eller vi har behov for dette. I forbindelse med samtaler anvendes 

lærings-/dialoghjulet for at tydeliggøre, hvordan forældre og institution skal samarbejde om barnets 

trivsel, udvikling, læring og dannelse.  
  

http://www.sygeboern.dk/institution-smitte/sygdomme-daginstitution-dagpleje
http://www.sygeboern.dk/institution-smitte/sygdomme-daginstitution-dagpleje
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Forældremøder 

  

I efteråret vil der blive afholdt forældremøde for alle Børnehusets forældre. Mødet vil efter en kort velkomst 

og valg til forældrebestyrelsen, foregå i barnets gruppe, hvor de overordnede temaer vil have relation til 

børnenes trivsel, udvikling, læring og dannelse, såvel i hjemmet som i Børnehuset. F.eks., hvordan 

arbejder vi i hverdagen med børnenes læring – herunder årets emne – ”Børnefællesskaber”. På mødet 

ønsker vi at være i dialog om, hvordan vi forældre og personale kan blive endnu bedre til at samarbejde 

omkring Børnehusets børns trivsel, udvikling, læring og dannelse.   

  

Ved efterårets forældremøde bliver der afholdt valg til forældrebestyrelse.  

  

I foråret bliver der afholdt et temamøde for Skovtroldenes forældre, hvor der bliver drøftet skoleparathed.  

Hvis det er muligt, vil en repræsentant fra Korsvejens skole deltage. Mødet tager udgangspunkt i:   

 Hvilke krav stiller skolen til børnene f.eks. i forhold til robusthed og omstillingsparathed?   

 Hvad vil det sige at være Skovtrold?   

 Hvilke forventninger har vi til Jer som Skovtroldeforældre?  

 

 

Traditioner 

  

I Børnehuset har vi en lang række traditioner, som både er er en del af læreplansarbejdet, og 

forældresamarbejdet om børnenes udvikling, trivsel, læring og dannelse.   

 

Da vi mener, at det er vigtigt for børnene at have kendskab til, samt viden omkring de forskellige 

traditioner, er det en væsentlig del, at vi også har fokus på fortidens historie om, hvorfor vi netop afholder 

de forskellige gense traditioner. Vi er i dialog med børnene om, hvordan afholdelsen af traditionerne har 

ændret sig igennem generationer.  

 

Børnehusets traditioner er tilbagevendende begivenheder, der i barnets tid igennem Børnehuset, er 

genkendelige for børn, forældre og personaler, og som i stor grad også er en del af forældresamarbejdet.   

  

Vores traditioner er:  

 Fastelavn – fastelavnsmandag afholdes der tøndeslagning for børnene, børnene må meget 

gerne være udklædte. (falder fastelavnsmandag i uge 7, afholdes fastelavn fredag i uge 6). Op 

til fastelavn taler vi med børnene om, hvorfor vi holder fastelavn og om, hvordan man holdt 

fastelavn i gamle dag. I denne periode laver børnene fastelavnspynt og pynter grupperne op.  

 

 Påske – i de pædagogiske planlagte aktiviteter laves der op til påske forskellige former for 

påskepynt, og vi taler med børnene om, hvorfor vi holder påske. Vi har tradition med at samles 

til en fælles påskefrokost (lammekød med tilbehør) i dagene op til påske. Det er også ofte i 

forbindelse med påsken, at der udruges kyllinger/ællinger.  
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 Plantedag – alle forældre 

inviteres i slutningen af 

foråret til en fælles 

plantedag, hvor vi i 

fællesskab starter op på 

projekt jord til bord. Børn 

og forældre planter 

sammen grøntsager, 

krydderurter eller 

blomster. Der laves 

bæredygtige urtepotter 

og børnene får et frø med 

hjem til at forspire 

sammen med 

forældrene. Alle børn har 

op til dagen været med til, 

at tilberede  til 

dagen.  

 

 Afslutningstur – de 

kommende skolebørn, 

inviteres til afslutningstur. 

Dagen er en heldagstur til 

ex. zoologisk have, og afsluttes med en fernisering af Skovtroldebørnenes arbejde for deres 

forældre. De børn der er stoppet i Børnehuset inviteres til dagen.  

 

 Sankt Hans – fejres med fælles bål på Børnehusets legeplads. Heksen Magiske Magda kommer 

på besøg og fortæller os om, hvorfor vi holder Sankt Hans. Når bålet tændes, synger vi 

Midsommervisen, og nogle forskellige børnesange om lejrbål, hekse og trolde. Sankt Hansfesten 

sluttes af med, at vi alle sammen spiser frokost ude på legepladsen.   

 

 Sommerfest – fredag i uge 24 holdes årets sommerfest. Til denne dag har alle børnegrupper 

øvet på sange, og optræder for forældrene. Der vil være forskellige aktiviteter, som børn og 

forældre kan deltage i sammen. Alle børn har op til dagen været med til at tilberede forplejning 

til dagen.  

 

 Bedsteforældredag – i sensommeren afholdes der bedsteforældre dag. Dagen vil bære præg 

af det fokuspunkt der arbejdes med i Børnehuset. Alle børn har op til dagen været med til at 

tilberede forplejning til dagen. Målet med dagen er, at bedsteforældre og børn skal fordybes i 

fælles aktiviteter.   
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 Halloween – i Børnehuset har vi ikke nogle faste traditioner forbundet med Halloween, selvom 

der laves græskarlygter, laves pynt og spises græskarsuppe. Skulle det planlægges, at børnene 

skal være udklædte, meldes det ud af personalet.  

 

 Science – Hvert år i uge 39 deltager Børnehuset i den landsdækkende science uge, som i Tårnby 

Kommune er tilrettelagt på tværs af 0-18 års området. De forskellige aktiviteter er planlagt, så de 

kan udføres både internt i Børnehuset, og eksternt et sted i Tårnby Kommune.  

 

 Høstfest – Hvert år i uge 40 har vi det afsluttede fokus på vores planteprojekt. I denne uge finder 

vi alle vores afgrøder. Nogle er allerede høstet og gemt på glas eller nedfrosset, andre skal 

høstes og tilberedes. Alle grupper i Børnehuset vil have gang i forberedelserne til vores Høstfest 

både, hvad angår pynt til bordene, eller de retter der skal tilberedes til fredagens Høstfest i 

fællesrummet.   

 

 Sundhedsugen – I uge 41 er der Sundhedsuge i hele Tårnby Kommune. Vi har derfor i denne 

uge fokus på Sundhed. Temaet for Sundhedsugen er fælles i Kommunen, og vi planlægger de 

pædagogiske aktiviteter ud fra dette. I Børnehuset har vi også fokus på, at det ikke er alle børn 

der har det lige så godt som os, og kører sideløbende - Bag for en sag. Hvilket betyder, at vi i 

Børnehuset i denne uge bager brød med børnene, som I forældre har mulighed for at købe om 

fredagen evt. til en kop kaffe/te som I kan drikke i fællesrummet. Indtægterne fra det solgte brød 

går ubeskåret til Børns vilkår og Børnetelefonen.   

 

 Jul – i Børnehuset starter vi julen op, ved af invitere til julefest sidste fredag i november. Denne 

dag hygger børn og forældre sig i grupperne med at klippe julepynt til juletræet, og lave 

juledekorationer. Vi spiser æbleskiver og drikker gløgg. Julemanden kommer gerne på besøg og 

forærer os et juletræ, som vi sammen pynter og danser rundt om.   

 

 I december måned laver børnene jule hemmeligheder i deres grupper, og der klippes, klistres, 

synges julesange og julehygges med kalenderlys. Nogle grupper ringer op, og har en 

telefonsamtale med julemanden.  

 

 Den sidste fredag inden jul, samles vi alle børn og personaler til en julefrokost i fællesrummet, 

og sidste dag inden jul spiser vi risengrød.    
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Forældrebestyrelsen 

  

Den daglige ledelse og administration varetages af lederen, souschefen og afdelingslederen. Det er 

bestyrelsens opgave at varetage styringen af institutionen inden for de mål og rammer, som 

kommunalbestyrelsen har fastsat med styrelsesvedtægt og standard forretningsorden.   

  

Bestyrelsen består af syv medlemmer, fem forældrerepræsentanter (valgt blandt forældrene) og to 

personalerepræsentanter. Valgperioden er for to år, og der vælges repræsentanter i oktober kvartal. Den 

nuværende bestyrelse fremgår af bilag 1.  

  

Hovedopgaverne for forældrebestyrelsen er som følger:  

  

Principper for institutionens virksomhed herunder:  

 Pædagogiske principper  

 Normer for forplejning  

 Inventar  

 Beskæftigelsesmateriale   

 Udflugter, arrangementer m.m.  

 Inddragelse i den pædagogiske læreplan 

  

Principperne for anvendelsen af den af kommunalbestyrelsen fastsatte budgetramme (institutionens 

rammebeløb).  

  

Indstillingsret til kommunalbestyrelsen i forbindelse med ansættelse af personalet.  

  

Bestyrelsen afholder det nødvendige antal møder, dog mindst fire årlige. Ud over 

bestyrelsesmedlemmerne og lederen, deltager forældresuppleanterne og souschefen i møderne.  

  

Det er kun de syv valgte medlemmer der har stemmeret, hvis afstemning bliver nødvendig.  

  

På møderne tager bestyrelsen sig af de førnævnte opgaver, ligesom der i bred almindelighed diskuteres 

stort og småt. Der formuleres i fællesskab retningslinjer for udvikling af institutionen, mål og rammer. 

Referat fra bestyrelsesmøder kan ses på opslagstavlen.  

Bestyrelsen evaluerer løbende årsplanen i samarbejde med medarbejderrepræsentanterne.  

 

Udover ovennævnte møder, er der løbende kontakt mellem bestyrelsesformanden og institutionens leder.  
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Børn i udsatte positioner 

Hvad siger loven? 

”Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan det pædagogiske 

læringsmiljø tager højde for børn i udsatte positioner, så børnenes trivsel, læring, 

udvikling og dannelse fremmes.”  

Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 26 

 

 

Med børn i udsatte positioner forstås en sammensat gruppe af børn, det kan fx være børn med sproglige 

udfordringer, børn med en svag socioøkonomisk baggrund, børn med fysisk eller psykisk 

funktionsnedsættelse, børn i risiko for at stå uden for fællesskabet. I lighed med andre børn, lærer og 

udvikler børn i udsatte positioner sig i et fagligt pædagogisk læringsmiljø med en velfunderet pædagogisk 

faglighed.  

 

For os i Børnehuset, har det været væsentligt at arbejde ud fra en fælles definition af begreberne – 

inklusion, social inklusion og faglig inklusion. 

 

 Inklusion - Handler om, at alle børn, uanset evner, baggrund og forudsætninger, har en 

oplevelse af, at de kan bidrage til og tilhøre det faglige og sociale fællesskab i vuggestuen, 

børnehaven eller sprogtilbuddet. 

 Social inklusion - Barnet oplever sig selv som en værdifuld og naturlig det af personrelationelle 

fællesskab. Det gælder både det fællesskab, som eksisterer mellem daginstitutionens 

jævnaldrende, og det fællesskab som findes mellem børnene og de voksne. Børnene oplever at 

have venner og troværdige voksne. 

 Faglig inklusion – Barnet har glæde af, og oplever sig som en værdifuld og naturlig bidragsyder 

til aktiviteter og udfordringer, som pædagogen tilrettelægger for børnene. 

I den pædagogiske praksis i Børnehuset taler vi ofte om at møde barnet i nærmeste udviklingszone, 

hvilket betyder: 

I denne zone kan et barn udføre en opgave eller mestre en færdighed ved hjælp, og i 

samarbejde med en anden kompetent person. Det vil sige, at barnet kan gøre det alene i 

morgen, som det i dag kun kan gøre i samarbejde med andre. 

 

Når vi møder børn i udsatte positioner, er vi reflekterende over egen pædagogisk praksis. Ud fra arbejdet 

med lærings-/dialoghjulet, tager vi udgangspunkt i barnets zone for nærmeste udvikling. Vi tilrettelægger 

aktiviteter, lege samt hverdagsrutiner, så barnet udfordres og oplever mestring samt at være en del af 

fællesskabet. Som personale har vi husets struktur i tankerne, og ser på om der er noget vi kan og skal 

ændre, og dermed tage hensyn, så det enkelte barns, udvikling, trivsel, læring og dannelse fremmes.  
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F.eks. ”Et barn sidder meget uroligt på en taburet ved spisning eller anden aktivitet. Barnet 

spørger den voksne om han ikke gerne må låne et andet barns taburet med en særlig 

pude på, som er en kuglepude. Han siger ”den er dejlig at sidde på”. Han låner taburetten 

og vi oplever en ændret adfærd og et knap så uroligt barn. De voksne går i dialog sammen 

og beslutter at købe en pude til barnet, så han får sin egen stol med en kuglepude. Det 

giver barnet ro, men også ro i fællesskabet og overskud til at deltage og gå i dialog med 

vennerne”  

  

Det daglige arbejde med børn i udsatte positioner 

 

I vores daglige arbejde sikrer vi, at der er plads til alle børn ved, at barnet føler sig set og anerkendt, 

uanset baggrund, evner og forudsætninger. Vi lærer børnene, at alle er forskellige og at acceptere 

hinandens forskelligheder.   

Vi deler børnene op i små grupper, i egne grupper og på tværs af huset, så de passer til det enkelte barn. 

Vi tilrettelægger vokseninitierede lege og lærerige aktiviteter, der tager udgangspunkt i det barnet kan og 

er på vej til at lære. Børn i udsatte positioner, har ofte brug for små pauser i løbet af en dag. I grupperne 

er indrettet små læringsmiljøer, hvor barnet kan fordybe sig, holde en pause med en ven eller lege lidt 

alene, hvis det har brug for det.   

I arbejdet med vokseninitierede tilrettelagte aktiviteter og lege, er vi opmærksomme på, at det er legalt 

når et barn gerne vil se på fra sidelinjen. Barnet har lov til at observere, kigge på og deltage når det er 

parat. På den måde bliver barnets følelser og tilgang til tingene anerkendt, og barnet føler sig inkluderet, 

bliver nysgerrigt, og vil gerne deltage.   

 

F.eks. Der er fælles bevægelseslege i fællesrummet. Et barn har trukket sig ud i hjørnet 

og står og kigger på. Pædagogen er opmærksom på barnet, er barnet trist, glad eller 

opmærksom på aktiviteten. Efter et stykke tid kigger pædagogen igen på barnet og ser nu 

at barnet stadig står i hjørnet, men nu smiler og laver bevægelser med armene. Her gav 

pædagogen barnet tid til at observere, og deltage når det følte sig parat. Barnet viser 

glæde, og føler sig som en del af fællesskabet.  

  

Vi arbejder med billede dokumentation samt beskriver, hvorfor vi arbejder med den enkelte aktivitet. Vi 

udarbejder handleplaner, og i samarbejde med forældrene udarbejder vi samarbejdsaftaler, så 

forældrene ligeledes støtter deres barn i hjemmet. Handleplanerne og samarbejdsaftalerne, bliver 

løbende evalueret og justeret.   

 

Nedenstående fremgår det, hvordan der i forhold til de 6 læreplanstemaer arbejdes med børnene i 

udsatte positioner.  
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Alsidig personlig udvikling - For at skabe inklusion tilgodeser vi børnene i deres behov og udvikling. Vi 

tilrettelægger aktiviteter på tværs af alder og i mindre grupper, der giver børnene mulighed for at deltage 

aktivt og få betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer.  I de små grupper, er det nemmere for 

børnene at mærke deres grænser, kunne sige til og fra, samt indgå som en social del af fællesskabet. Vi 

anerkender børnene for den indsats de kommer med, og styrker derved deres selvværd. Ved at skabe 

læring inden for det enkelte barns interessefelt, giver vi barnet en styrket tro på sig selv.  

 

Sociale udvikling - I børnehuset inddrages og opmuntres børnene til at være aktive deltagere i 

fællesskabet. De lærer at samarbejde med andre, og deltage i demokratiske beslutningsprocesser.  

I vores pædagogiske arbejde med børnene er vi rollemodeller og viser, at alle kan være med på egne 

præmisser og, at alle har noget som er værdifuldt for fællesskabet. Da det kan være udfordrende for 

nogle børn at deltage i større eller mindre sammenhæng, anvender vi den pædagogiske bagdør. 

 

Kommunikation og sproglig udvikling- Sprog er forudsætningen for at udtrykke sig og kommunikere 

med omverdenen. Vi giver børnene mulighed for at udvikle de forskellige sproglige udtryksformer, ved at 

inspirere børnene til at udvikle deres ordforråd gennem leg aktivitet og socialt samvær. Sprog skaber 

kontakt, og gør det enkelte barn i stand til at føle sig inkluderet og indgå i fællesskabet. 

 

Krop, sanser og bevægelse - I hverdagens aktiviteter tager vi højde for børnenes mulighed for 

bevægelse, så børnene kan opnå kropslige erfaringer. Vi planlægger aktiviteterne, så de er rummelige 

og inkluderende for alle deltagere. Vi er opmærksomme på det enkelte barns motoriske udvikling, og 

arbejder ud fra barnets nærmeste udviklings zone. 

 

Natur, ude liv og science - Vi tager ud i naturen i små grupper. Her har vi dialog om den natur vi omgiver 

os med og, hvad vi kan bruge den til. Naturen giver plads til aktive børn og inkluderer herved børn, der 

synes det kan være svært at deltage i stillesiddende aktiviteter. Naturen giver ligeledes plads til det stille 

barn, ved at studere de små ting som ex sten og dyr. Naturen giver rum til at følge barnets spor, og være 

i nuet med børnene.   

 

Kultur, æstetik og fællesskab - I børnehuset støtter de voksne børnene i at videregive husets 

børnekultur. Børnene leger med- og hjælper hinanden på tværs af grupper og nationaliteter, og lærer 

derved at forstå egen og andres kulturer. Med ord og adfærd lærer børnene at respektere hinanden og 

vise hensyn til hinandens forskelligheder uanset, hvem vi er og, hvor vi kommer fra.  
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Børnene arbejder med kulturelle udtryksformer ved kreative aktiviteter, og ved brug af forskellige 

materialer. Børnene kan også udtrykke sig kropsligt, og her kan de klæde sig ud, lege rollelege, danse 

og synge. 

 

Pædagogisk idræt 

 

Pædagogisk idræt er et godt redskab i inklusionsarbejdet, da det har en anerkendende tilgang til børnene. 

Her vil vi definere begrebet anerkendelse.  

  

Anerkendelse, i moralsk forstand ikke blot at anerkende et menneske for en særlig indsats det har gjort, 

men grundlæggende at anerkende det som en person. Det vil sige at betragte forholdet til det andet 

menneske, som et gensidigt forhold mellem ligeberettigede parter. En filosofisk teori om anerkendelse 

hævder, at et menneskes selvforståelse afhænger af den måde, det ser andre mennesker på. 

Anerkendelsesforholdet må være gensidigt for at lykkes. Hvis man ikke selv anerkender den modpart 

man søger anerkendelse fra, mister forholdet sin betydning. Gyldendal, ”Den store Danske” 

denstoredanske  

  

Pædagogisk idræt bruger idræt, leg og bevægelse som middel til at nå et pædagogisk mål inden for 

målgruppens udvikling. Det er en metode i det pædagogiske arbejdsfelt som vi tilrettelægger, så alle kan 

være med. Barnets udvikling deles op i fire områder, fysisk, psykisk, socialt og kognitivt. Vi tilrettelægger 

aktiviteterne, så de retter opmærksomhed mod et eller flere områder på en gang.   

Når vi arbejder med pædagogisk idræt tilrettelægger vi aktiviteterne, hvor vi tilgodeser det enkelte barns 

behov. Vi er opmærksomme på, at når et barn gerne vil se på fra sidelinjen, er det helt legalt. Når barnet 

observerer fra sidelinjen og kigger på, har det mulighed for at deltage, når det er parat. Når vi anerkender 

barnets følelser og tilgang til tingene, føler barnet sig inkluderet, bliver nysgerrig og vil gerne deltage.  

  

I pædagogisk idræt har vi altid en ”pædagogisk bagdør”. Det vil sige at, hvis børnene skal holde hinanden 

i hånden i en rundkreds, og der er en der syntes det er svært at skulle holde et andet barn i hånden, kan 

vi bruge tørklæder til at holde i. Det gør, at alle børn vil holde, og alle er glade og deltager.   

  

Når børnene kører på løbecykler på cykelbanen/skaterbanen, får de pulsen op og styrker deres balance. 

Ligeledes styrkes det sociale, da de har en makker de skal følges med og passe på. Aktiviteterne er 

tilrettelagt så det faglige kommer med ind i legen. Vi lægger kort med farver og former rundt omkring på 

banen. De skal så finde en rød cirkel, blå firkant eller grøn trekant osv. Vi tegner store former på jorden 

med kridt, og så skal de cykle hen til den form som nævnes. Legen kan justeres i styrke, kortene kan 

ligge enten med bagsiden opad eller forsiden opad alt efter, hvilke børn der er  

 

 

 

http://www.denstoredanske.dk/
http://www.denstoredanske.dk/
http://www.denstoredanske.dk/
http://www.denstoredanske.dk/
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Sammenhæng til børnehaveklassen 

Hvad siger loven? 

”Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan der i børnenes sidste år i 

dagtilbuddet tilrettelægges et pædagogisk læringsmiljø, der skaber sammenhæng til 

børnehaveklassen.” 

Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 27 

 

 

Skovtroldene 

  

Gruppen består af store børn, hvilket vil sige alle de børn som er udviklingsmæssige parate til at agere i 

en storbørnsgruppe. De starter ca. i april og fungerer frem til ca. marts, hvor børnene overgår til SFO. 

Hos skovtroldene bliver der tilrettelagt alderssvarende aktiviteter, og der bliver stillet flere krav til 

børnenes sociale og faglige udvikling for at forberede dem til den kommende skolegang.  

  

Inden barnet starter i storbørnsgruppe, deltager forældrene i et overgangsmøde mellem den afgivende 

gruppe og Skovtroldene. I samarbejde med forældrene udarbejder vi en samarbejdsaftale med 

udgangspunkt i barnets trivsel, udvikling, læring og dannelse.   

  

Målet med gruppen er:  

 At hjælpe og støtte børnene i deres trivsel, udvikling, læring og dannelse, så de kan indgå i - samt 

inkludere hinanden i sociale fællesskaber. De får oplevelsen af at være de store i huset når de 

starter op som Skovtrold i en målrettet storbørnsgruppe.   

 At børnene gennem planlagte aktiviteter motiveres til at være aktiv deltagende, tage hensyn, lytte 

efter og hjælpe hinanden. Vi benytter arbejdsredskaber, som f.eks.  Fri for mobberi og social 

bæredygtighed med bl.a. rim og remser.  

 At børnene bliver i stand til, at kunne modtage en kollektiv besked. F.eks. gennem turtagning og 

dermed udsætte egne behov.  

 At børnene bliver selvhjulpne samt psykisk og fysisk robuste til, at begå sig i de kommende nye 

arenaer, som er SFO og skole.  

  

For at opnå de satte mål vil vi:  

 Afholde temaaften med forældre og evt. repræsentant fra distriktsskolen.   

 Udarbejde Skole Paratheds Undersøgelser på børnene med tilladelse fra forældrene.  

 Udarbejde overgangsskemaer over barnets kompetencer, robusthed og skoleparathed.  

 Afholde forældresamtaler som omhandler status på barnets trivsel, udvikling, læring og dannelse.  

 Besøge og overlevere børnene til de skoler og SFO’er, som de skal gå på.  
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I Børnehuset samarbejder vi med alle skoler i kommunen. Samarbejdet er forskelligt fra skole til skole. I 

samarbejdet med distriktsskolen, bliver de kommende skolebørn inviteret til en dag i 0. klasse, hvor de 

får mulighed for at opleve, hvad det vil sige at gå i skole.   

Vi overleverer børnene til skolen ud fra et overgangsskema, som er udarbejdet i samarbejde med 

forældrene. Ledelsen indkalder til tværfaglig overlevering af børn med særlige behov, med henblik på 

skolestart.   

  

Kort tid efter børnene er indskrevet i skole, starter et samarbejde med skoler og SFO som beskrevet i 

Tårnby Kommunes overgangsplan. 

 

Overgangsplanen kan I finde via dette link: overleveringsplan 

 

 

 

 

 

 

https://www.taarnby.dk/media/z0edjl0n/overleveringsplan-0-18-%C3%A5r-digital-tilg%C3%A6ngelig.pdf


51 

 

Øvrige krav til indholdet i den pædagogiske læreplan 

 

Inddragelse af lokalsamfundet 

 

Hvad siger loven? 

”Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan dagtilbuddet inddrager lokalsamfundet i 

arbejdet med etablering af pædagogiske læringsmiljøer for børn.” 

Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 29  

 

   

I Børnehuset arbejder vi med at styrke de pædagogiske læringsmiljøer, ved at inddrage lokalsamfundet 

og dets muligheder, i vores pædagogiske planlægning. Det betyder, at vi har for øje, hvilke tilbud der er 

i nærområdet, og om dette er en mulighed både i forhold til aldersgruppen og geografisk set. Vi har en 

åben og eksperimenterende tilgang til at samarbejde med lokalsamfundet, og vi er nysgerrige efter, 

hvilke kompetencer de byder ind med, da dette er med til at skabe nye læringsmiljøer for børnene. I 

mødet med lokalsamfundet skabes der relationer og oplevelser med nye mennesker og steder, som er 

med til at give børnene nogle værdifulde erfaringer. Aktiviteterne og vores samarbejde med 

lokalsamfundet, er planlagt med børnenes udvikling, trivsel, læring, udvikling og dannelse for øje.   

I Børnehuset samarbejder de forskellige grupper bl.a. med:  

 Naturskolen på Vest Amager  

 Blå base i Kastrup havn  

 Brandstationen  

 Biblioteket  

 Gymnastiksalen på den nærliggende skole  

 De erhvervsdrivende i nærmiljøet 

  

F.eks. blev de store børn i huset inviteret ud i lufthavnen til rundvisning, idet alle flyene 

holdt stille. Her så børnene lufthavnen, og de forskellige arbejdsområder. Dette giver 

børnene indblik i arbejdspladser i nærområdet.     

F.eks. besøger vuggestuen ofte brandstationen som ligger inden for børnenes egen gå 

afstand. Børnene inviteres ofte ind på brandstationen, brandbilen bliver kørt ud og børnene 

får lov til at komme op og sidde i bilen, eller se med på afstand.  

Ovenstående eksempler giver børnene mulighed for at lære og udvikle erfaringer, i det miljø de vokser 

op i, samt danne kendskab til Tårnby kommunes lokalsamfund.   
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Arbejdet med det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø 

 

Hvad siger loven? 

”Arbejdet med det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø i dagtilbuddet, skal integreres i det 

pædagogiske arbejde, med etablering af pædagogiske læringsmiljøer.  

Børnemiljøet skal vurderes i et børneperspektiv, og børns oplevelser af børnemiljøet, skal inddrages 

under hensyntagen, til børnenes alder og modenhed.” 

Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 30 

 

 

I Børnehuset har vi i år, valgt at tage udgangspunkt i det afholdte børneinterview, der har været afholdt 

med nogle af Skovtroldebørnene, i forbindelse med forberedelsen til det pædagogiske tilsyn. Årsagen til 

dette er, at vi har været i en situation, hvor Covid-19 og Sundhedsstyrelsens retningslinjer, har påvirket 

og ændret meget, af den almindelige pædagogiske praksis, for børn og voksne i Børnehuset.  

Interviewet er udarbejdet ud fra de fem emner, venskaber, de voksne, ude og inde rum, medbestemmelse 

samt leg og aktiviteter. Til hvert emne knyttede der sig nogle åbne spørgsmål. 

Børnenes svar er præget, af den Corona tid vi alle skal agere i. 

Venskaber:  

Børnene blev spurgt, hvad er en god ven? Til det svarede børnene, at en ven er en man leger godt 

sammen med, og man er gode ved hinanden og siger pyt, hvis man bliver uenige. En god ven kan man 

gå ture med, og lave legeaftaler, og så skal man øve sig i at lade være med at skændes. Venner hjælper 

hinanden, og øver sig på ting, og trøster hinanden, og sige til en voksen, hvis nogen er kommet til skade.  

Hvordan får man en ven? Når man godt kan lide hinanden, så spørger man til fodbold (børn med samme 

interesse) om man skal være venner. Så leger man og har det sjovt, og leger noget begge kan lide, fordi 

man kan lide de samme ting. Når man leger en god leg sammen, så kan man også blive venner, og man 

kan også spørge. 

Skal man have en bedste ven? Det behøver man ikke, bare man har det rigtig godt men, hvis man synes 

man vil have det, er der ok. Man kan både have en bedste ven og flere venner, for man kan godt lege 

med andre. De voksne opfordrer til at tage andre ind i legen, så nogle gange skal vi lege med andre. 

De voksne: 

Her blev børnene spurgt, er de voksne i børnehuset gode til at lære jer noget? Børnene svarede, at de 

er gode. De er søde ved en selv. De spiller spil med os. Børnene lærer de voksne noget, og leger godt 

med de voksne. De voksne er gode til at hjælpe med at jonglere, tegner godt, lære lege, lærer os at lade 

være med at slå, lærer os ting så vi øver os til at komme i skole. De lærer børnene at være gode ved 

hinanden, stille sig på række og hjælpe hinanden.   
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Er de voksne gode til at lege? Ja, MEGA meget. De er gode til at lege med børnene, spille spil og lære 

reglerne, lege blindebuk og her kommer vi. 

Ude og inde rum: 

Børnene blev spurgt om, hvordan synes I det er udenfor på legepladsen? Der er virkelig godt på 

legepladsen. Vi kan lege forskellige ting sammen. Huset er ikke stort nok til en legeplads inden for! Det 

bedste sted er på klatrestativet, boldbanen og at lege med vennerne.  

Kan der laves gode lege, og er der legetøj nok? Nogle vil gerne lave perler på legepladsen (interview 

gruppen er uenige, og siger både ja og nej). Men det er lidt irriterende, at der ikke er de samme ting man 

kan lege med (legepladsen er delt op i mindre områder grundet Corona restriktioner). Børnene fortæller 

de mangler plads til at lege gemmeleg, der skal være flere fodbolde samt, at vi skal finde pumpen.  

Faldeunderlaget på legepladsen består af små sten, og børnene synes ikke det er rart med sten i skoene, 

og så kan de også komme i munden. 

Hvordan kunne den bedste legeplads se ud? Den skal have en MEGA lang rutsjebane der drejer rundt. 

Der skal være flere rutsjebaner! En bakke, små bolde og en trampolin.  

Da børnene blev spurgt om, hvordan synes I det er indenfor i huset? svarede de. Man kan lege gode 

lege inde. Vi kan spille, og når man spiller kan man mærke det i hjertet, at man er god. Vi mangler oplader 

til IPad, så vi kan spille på den, for det er sjovt. Vi har mange gode ting at lege med, og vi har fået tingene 

(legetøjet) tilbage. 

Hvor er de bedste steder at lege i Børnehuset? Hos Skovtroldene og på boldbanen, hos Dragerne, 

cyklerne, klatrestativet. Jeg kan lide alle steder i børnehaven. 

Medbestemmelse. 

På spørgsmålet om medbestemmelse blev børnene spurgt om, hvad er børnene med til at bestemme? 

Vi er med til at bestemme, hvad vi skal plante (fra jord til bord projekt). Det er lækkert, rart og sjovt at få 

lov til at bestemme, og vi kan få lov til noget vi ikke plejer at få. Det er en rar følelse at få lov til at 

bestemme.  

Lytter de voksne til jer, til det I vil bestemme? Ja, nogen gange men ikke altid. Vi bestemmer lege uden 

for. Man skal være enige om, hvad man skal lege for så kan man lege bedre sammen (vi arbejder med 

social bæredygtighed).   

Leg og aktiviteter:  

Da børnene blev spurgt, hvad for nogle lege kan I lege i Børnehuset? svarede de. Ståtrold, gulerod, lille 

hund, fangeleg, ludo, kalaha. Det er bedst at lege alene nogle gange, for så er der ro. Det er også godt, 

at lege med flere. Nogle gange leges der lege man ikke gider, og så kan der leges med andre. 

Hvad for nogle aktiviteter kan I bedst lide? Det ved jeg ikke. Jeg kan bedst lide at plante. Jeg kan bedst 

lide at være på tur. Jeg kan bedst lide at spise! 
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Kan I lege uden hele tiden at blive forstyrret? Ja nogle gange, men andre gange leger der nogle tæt på, 

og så larmer det, og det er ikke så rart. 

Er der andre aktiviteter I kunne tænke jer at lave? Ja, male det er lang tid siden. Jeg vil gerne være mere 

tid på træværkstedet. Jeg vil gerne lave mad i køkkenet. Og jeg vil gerne lege i fællesrummet (dele af 

huset og aktiviteter, har været lukket ned under Corona pandemien).  
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De seks læreplanstemaer 

Hvad siger loven?  

”Den pædagogiske læreplan skal udarbejdes med udgangspunkt i seks 

læreplanstemaer samt mål for sammenhængen mellem læringsmiljøet og 

børns læring. 

Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan det pædagogiske 

læringsmiljø understøtter børns brede læring inden for og på tværs af de seks 

læreplanstemaer.” 

Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 32 

 

 

I dette afsnit vil det fremgå, 

hvilke pædagogiske tanker og 

overvejelser vi i Børnehuset 

har til de seks 

læreplanstemaer. Det er dog 

sådan, at vi i den pædagogiske 

praksis i Børnehusets 

dagligdag ”kun” arbejder med 

et tema ad gangen.  

På side 74 – Hvad det 

pædagogiske måltid kan, er 

der mulighed for at stifte 

bekendtskab med, hvordan 

alle 6 læreplanstemaer er 

forenet i én aktivitet.   

I Dagtilbudsloven står, at 

Børnehuset i en del af arbejdet 

med den pædagogiske 

læreplan skal have fokus på, 

hvordan dagtilbud og forældre 

kan samarbejde om barnets og 

børnegruppens trivsel, og 

læring på tværs af dagtilbud og 

hjem.   

I forbindelse med de 6 læreplanstemaer, har vi valgt at tydeliggøre, hvordan vi vil samarbejde med- og 

inddrage forældrene, om barnets udvikling, trivsel, læring og dannelse.  
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Alsidig personlig udvikling 

 

Hvad siger loven?  

”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 

 

 

I samarbejde med forældrene vil vi sikre, at barnet trives og, at barnet kan skabe gode sociale relationer 

til andre børn. Barnets selvfølelse og selvtillid skal styrkes, så dets selvværd vokser, og barnet dermed 

bliver psykisk robust. Barnet styrkes i at få indlevelse i andre, samt indgå i større fællesskaber som er 

vigtige, udfordrende og sjove at deltage i. 

 Ved første samtale, samt i overgangene, vil vi benytte lærings-dialoghjulet, hvor vi i fællesskab 

udarbejder en samarbejdsaftale omkring barnets trivsel, udvikling og læring.  

 Ved overgang fra børnehave til SFO/skole, benytter vi et overgangsskema i samarbejde med 

forældrene. Dette skema giver et overblik over skoleparathed som videregives til SFO/skole. Derved 

bliver det tydeliggjort, hvor barnet er i sin udvikling og, hvilke indsatsområder der skal arbejdes med, 

både i hjemmet og i institutionen. 

 

De miljøer mennesket befinder sig i, har sammen med generne indflydelse på, hvordan vi hver især 

udvikler os såvel fysisk som psykisk. I et samspil med en omverden der er anerkendende, skabes 

selvstændige, stærke og alsidige personer der selv kan tage initiativ.  

I Børnehuset ser vi barnet som et helt menneske. Vi giver det tryghed og kontakt, og respekterer dets 

følelser, sorg og glæde. Vi er nærværende og lyttende, tager barnet alvorligt, og respekterer det som det 

er.  

Målet er at: 

Se børnene trives, så de derved kan skabe gode sociale relationer til andre. 

Institutionstiden skal bære præg af spændende udfoldelser, gode oplevelser og tid 
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til fordybelse. Børnenes selvfølelse og selvtillid skal styrkes, så deres selvværd 

vokser. Dermed lærer de at indgå i et større fællesskab, som kan være sjovt og 

udfordrende at være i.  

 

Social udvikling 

 

Hvad siger loven?  

”Social udvikling er udvikling af sociale handlemuligheder og deltagelsesformer 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 

 

 

 

 

I samarbejde med forældrene vil vi sikre, at barnet lærer at mærke og vise respekt for egne og andres 

følelser, indgå i samspil med andre og handle i sociale fællesskaber, så barnet kan etablere og fastholde 

venskaber. 

 Vi vil invitere forældrene til at blive lidt tid for at se, hvordan deres barn leger i det sociale samspil, 

både formiddag og eftermiddag, f.eks. ved at deltage i morgensamlingen samt andre aktiviteter.  

 Ved morgenmåltidet vil forældrene have mulighed for at blive en stund og hyggesnakke med børn og 

voksne, samt evt. tage en kop kaffe/te. 

 Når barnet har overgang fra vuggestue til børnehave, inviteres forældrene på besøg i den nye gruppe, 

for at opleve de nye sociale relationer, som barnet skal færdes i.  

 Vi vil opfordre forældrene, til at invitere barnets legekammerater fra de forskellige grupper med hjem. 

 

Vi ønsker i overgangen, at se barn og forældre have lyst til at deltage, i f.eks. samlinger eller anden 

aktivitet, så barnet sammen med forældrene, oplever det sociale samspil i børnehøjde.  
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At barnet sammen med sine forældre i overgangen, føler sig forberedt og tryg, ved de nye sociale samspil, 

som de skal færdes i. 

At vi oplever barn og forældre hygge sig ved morgenmåltidet, og forældrene evt. tager en kop kaffe/te. 

Vi ønsker at se børn, der finder nye legekammerater på tværs af grupperne, og i fællesskab med 

forældrene, inviterer nye legekammerater med hjem. 

At barnet i fællesskab med forældrene, udvikler sine sociale kompetencer, og viser respekt for hinandens 

forskelligheder. 

For at begå sig i sociale sammenhænge, er det en nødvendighed for mennesket at tilegne sig miljøets 

kultur og normer. Ikke for at indordne sig under andres præmisser, men for at kunne blive en aktiv del af 

det sociale liv.   

  

I Børnehuset giver vi barnet rum og mulighed for selvforvaltning. Sammen med andre ligeværdige, øges 

barnets indflydelse på sine livsomstændigheder. Derved støttes barnet i sin evne til at skabe sit eget liv.  

  

 

Målet er: 

At barnet lærer at mærke og 

vise respekt for egne og 

andres grænser. At etablere 

positive relationer til andre 

mennesker, og indleve sig i 

andres situation (empati). At 

børnene lærer at samarbejde, 

yde og modtage i forhold til 

fællesskabet.  
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Kommunikation og sprog 

 

Hvad siger loven? 

”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 

 

  

 

 

I samarbejde med forældrene vil vi give barnet mulighed for at udvikle et nuanceret sprog, så det kan 

etablere en sproglig kontakt, og kommunikere med sin omverden. Målet er, at barnet skal kunne forstå 

og bruge sproget situations-uafhængigt, samt have lyst til at lege og eksperimentere med skriftsproget. I 

arbejdet med overgange, bliver barnets sproglige udvikling tydeliggjort via lærings-/dialoghjulet, og i den 

forbindelse ført ind i samarbejdsaftalen. Således foregår den fælles indsats for barnets sproglige udvikling 

både i hjemmet og i Børnehuset.  

 Vi vil inddrage forældrene ved at anvende lærings-/dialoghjulet 

 I grupperne vil vi i dagligdagen arbejde med et overordnet tema, hvortil vi kobler fokusord.  

 Vi vil anvende ordkort på materialer og inventar, så barnet lærer at koble ord og genstand sammen.  

 Vi vil hænge rim/remser og børnesange op i børnehøjde, så børn og forældre kan lade sig inspirere 

og gå i dialog sammen.  

 

Vi ønsker, at børnene tager forældrene i hånden, kigger på sange og rim/remser, synger og går i dialog 

omkring det, vi har hængt op.  

Vi ønsker at se børn som leger med sproget, og som bruger rim/remser og sange i deres hverdag. I 

arbejdet med vores fokusord, ønsker vi at høre barnet øge sit ordforråd samt sprogforståelse. 

I hverdagen vil vi gerne se nysgerrige børn som spørger ind til ordkortene, inddrager forældrene i 

skriftsproget, samt udvikler et nuanceret sprog. 
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Sproget (talesprog, skriftsprog og gestik) er for mennesket en forudsætning for at kunne kommunikere 

med sin omverden.  

  

I Børnehuset vægtes børns sproglige udvikling således, at der arbejdes målrettet på at udvikle barnets 

fire sproglige kompetencer.  

  

 Sprogets byggesten (ord og sætninger)  

 Sprogets lyde (fonologi)  

 Sprogforståelse (anvendelse og opfattelse)  

 Anvendelse af sproget (tale og skrift)  

  

Målet er: 

At give børnene mulighed for at udvikle et nuanceret sprog. Dette sker gennem 

pædagogiske planlagte sprogaktiviteter, i hverdagens aktiviteter/rutiner samt i 

barnets egen leg.  

 

I Tårnby Kommunes daginstitutioner er det obligatorisk, at alle børn bliver sprogvurderet. Dette foregår 

såvel i vuggestuen, børnehaven og i Sommerfuglen. I vuggestuen når barnet er 2 år, i børnehaven når 

barnet er 3 år, og i Sommerfuglen når barnet bliver indskrevet. Endvidere bliver alle tosprogede børn 

sprogscreenet, inden de starter i skole.  

Sådan foregår sprogvurderingen i store træk.  

Med det materiale der er udviklet for det tidligere Ministerium for Familie- og Forbrugeranliggender, vil 

processen i sprogvurderingen typisk se sådan ud:  

  

 En pædagog som barnet kender godt, tilbyder forældrene en sprogvurdering af deres barn.  

 Hvis forældrene tager imod tilbuddet, får de et forældreskema med hjem, hvor de selv udfører første 

del af sprogvurderingen.  

 Forældrene afleverer skemaet til pædagogen, der overfører besvarelserne til et registreringsskema 

på det enkelte barn.  

 Pædagogen udfører nu den pædagogiske del af sprogvurderingen.  

 Forældrene præsenteres for den samlede score, det vil sige det samlede resultat af de to vurderinger. 

Hvis der findes anledning til en særlig indsats, aftales det mellem pædagog og forældre.  

  

sprogvurderinger 

  

  

  

http://www.social.dk/ministeriets_omraader/boern_unge_og_familie/Dagtilbudsomraadet/Dagtilbud/Sprogvurderinger.html
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Sprogvejlederens rolle  

Sprogvejlederene er pædagoger med særlig viden og kvalifikationer, i forhold til børns sproglige udvikling. 

– Herunder de tosprogede børns sproglige udvikling. Sprogvejlederene har en særlig interesse i, og 

kompetence til at vejlede og rådgive andre, inden for dette område. Sprogvejlederenes rolle er at være 

tovholder på handleplaner, på børn med sproglige udfordringer.  

  

 

 

Sprogarbejdet   

Alle børn har brug for en tæt relation til det pædagogiske personale, når de skal lære. Samt at være i en 

lille gruppe, hvor de bliver set og hørt. Det giver dem et godt grundlag, for at udvikle deres sproglige 

kompetencer. Men for de børn som er særligt udfordret på sproget, f.eks. pga. høreproblemer, 

udtalevanskeligheder, børn der er kommet sent i gang med at tale, eller børn som skal tilegne sig to 

sprog, har dette især betydning.  

 

Gennem strukturen i planlægningen af de daglige voksenstyrede aktiviteter, deler vi børnegruppen op i 

mindre grupper, ud fra zonen for nærmeste udvikling. Her kan vi tilgodese det enkelte barns sproglige 

udfordringer uanset, hvor det er i sin sproglige udvikling og lige meget, hvilket et af de små værksteder 

børnene er i.  

  

Madværksted: Her får børnene kendskab til de råvarer, de til dagligt putter i munden ved 

eftermiddagsmåltidet. De får sat ord på frugt, grønt og krydderier gennem tilberedelsen af maden, og af 

oplevelsen af maden i flere kontekster, giver det læring.  
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Bevægelse: Da sprog og motorik hænger nøje sammen, inddrager vi kroppen/bevægelse i alle 

aktiviteter. Børn der er i bevægelse, tilegner sig læring. Derfor kombinerer vi ny viden samtidig med, at 

børnene løser en given opgave.  

  

Naturværksted: Når vi undersøger, føler og smager på naturen, får vi en større forståelse og ny erfaring 

med de nye ord, vi tilegner os.  

  

Det pædagogiske måltid: De små samtaler i hverdagen, giver barnet mulighed for at sætte ord på deres 

egen begrebsverden. Her kan vi tale om oplevelser, dagens oplevelser, om maden vi spiser, familien, og 

hvem vi er. Ved at barnet skal lede efter ordene i eget ordforråd, bliver barnet i stand til at anvende flere 

kommunikative facetter, og aktivt bruge deres ordforråd.  

 

Sprogværksted: Vi laver lege, som hjælper barnet til forståelse af alle facetter i sproget. For eksempel 

”rim og remser og lytte lege”, hjælper barnet til at skelne de lyde, som sproget er bygget op af. Lege 

hvor barnet skal udføre 

”kommandoer”, giver barnet 

sprogforståelse og hjælper 

hukommelsen. Dialogisk 

læsning giver barnet 

mulighed for at anvende sit 

eget ordforråd til, at sætte 

ord på den fortalte historie.  

  

Forældrene til de børn som 

har særlige sproglige 

udfordringer, er blevet 

informeret af 

afdelingspersonalet.   

 

I børnehuset arbejdes der 

med dialogisk læsning, se 

bilag 8 og de 

understøttende 

sprogstrategier bilag 7. 
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Krop, sanser og bevægelse 

 

Hvad siger loven?  

”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 relations dannelse udgår fra kroppen”. 

Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 42-43 

 

 

 

I samarbejde med forældrene vil vi lære barnet at anvende sanserne, koordinere, og blive rutineret i 

brugen af kroppens grundbevægelser. Forældrene og det pædagogiske personale, skal i fællesskab 

opmuntre barnet til at udfordre sin krop, og opleve glæde ved at være i bevægelse. 

 Vi vil have fokus på dialogen med forældrene omkring barnets selvhjulpenhed, samt vigtigheden af 

udviklingen af barnets grundbevægelser.   

 Vi går i dialog omkring bevidstheden om barnets kompetencer, både i institutionen samt i hjemmet.  

 Vi vil udfærdige vores dokumentation/billeddokumentation, så børn og forældre lader sig inspirere, 

får nye ideer og glæde, ved at være i bevægelse.  

 

Vi ønsker at se børn, som finder glæde ved at klare sig selv, f.eks. ved af og påklædning, gå på tur, 

toiletbesøg, hygiejne, osv. Og at se børn som bruger og udfordrer deres krop, i leg og bevægelse.  

Vi ønsker at se børn, der tager forældrene i hånden og viser, hvad de kan. Og som viser, og er i dialog 

omkring dagens dokumentation. Børn som fortæller om de oplevelser de har haft med forældrene, og 

som er inspireret af institutionen.  

Vi ønsker, at forældrene er nysgerrige på barnets nærmeste udviklingszone, så de har mulighed for at 

stille aldersvarende krav.   

Krop og bevægelse er en stor del af et menneskes hverdag. Barnet øver sig hele tiden i at bruge sin krop, 

og blive bedre til at kontrollere den.  

  

I Børnehuset lægger vi vægt på fysisk aktivitet, i såvel inde som udemiljøet.   
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Indenfor er der på første sal et bevægelsesrum med plads til gymnastik, massage, sanglege, teater, sang 

og dans. I fællesrummet er der plads til fysisk udfoldelse på enten de to klatrevægge, eller andre 

redskaber, der styrker motorikken i form af balance bolde, WII dansesprogrammer osv.   

Udenfor vil vi vægte et spændende miljø for børnene, hvor vi på sigt vil få træer, huler og krat til at gå på 

opdagelse i.  

På legepladsen vil de forskellige aldersgruppers behov for motoriske udfordringer tilgodeses. Vi vil også 

have pædagogisk tilrettelagte aktiviteter.   

 

Målet er:  

At børnene bliver kropsbevidste, hjælpes, støttes og opmuntres til at udfordre sig 

selv kropsligt, og oplever glæden ved at være i bevægelse.  

 

Læs endvidere på side 49, hvor vi beskriver Børnehusets måde at inddrage og anvende metoderne fra 

pædagogisk idræt. 
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Natur, ude liv og science 

 

Hvad siger loven? 

”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 

 

 

 

I samarbejde med forældrene vil vi give barnet naturoplevelser, som skaber glæde og kendskab til dyr, 

planter og materialer i naturen. Forældrene og det pædagogiske personale skal samarbejde om, at 

børnene lærer at efterleve adfærdsreglerne i naturen, eksperimentere med naturens materialer, samt få 

indsigt i dyr og planters livsbetingelser. Målet er, at barnet bliver nysgerrig på naturen og dens 

fænomener.  

 Vi vil skabe opmærksomhed om vores årlige planteprojekt, så forældre og børn kan forberede sig, 

og se frem til vores fælles plantedag.  

 Vi vil invitere naturen indenfor i børnehuset i form af insekters livscyklus, f.eks. Sommerfugle, 

Mariehøns, Regnorme, Snegle osv.  

 Vi vil formidle viden omkring Naturskolen, Den Blå Base og Den Blå Planet, så børn og forældre kan 

anvende de muligheder, der er for oplevelser i- og om naturen. 

 Vi vil deltage i Science ugen.  

 Vi vil arbejde med naturvidenskab set ud fra et barneperspektiv. 

 

Vi ønsker, at børn og forældre tager hinanden i hånden og beundrer planter og blomster, gennem hele 

sæsonen. Vi ønsker at se forældre der er aktiv deltagende, ved f.eks. at byde ind med egne afgrøder 

hjemmefra.  

Vi ønsker, at børnene viser forældrene vores forskellige insekt bosteder, samt aktiviteter med kryb og 

kravl. At vi hører børnene fortælle om de oplevelser, de har haft med familien, når de evt. har besøgt Den 

Blå Base, Naturskolen og Den Blå Planet.  
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Vi ønsker, at børnene finder det spændende at gå på opdagelse, eksperimentere og undre sig over 

naturens mange fænomener.  

I naturen er der god plads, og højt til himlen. Uanset om vi tager sammen med børnene i skoven, til Blå 

Base, på Amager Fælled, eller om vi laver eksperimenter hjemme på værkstedet, så bidrager naturen 

med mangfoldige oplevelser. Opmærksomheden skærpes, motorik og sanser udvikles og stimuleres.  

  

I Børnehuset vægter vi at bruge naturen, både ude og inde. At være ude i naturen eller på 

naturværkstedet, skal være sjovt og inspirerende. Barnet skal have mulighed for at undersøge, fordybe 

sig, undres, overraskes og forfølge sin ”naturlige” nysgerrighed og lyst. Kreativitet og fantasi skal pirres.  

  

Målet er:  

At børnene i deres institutions tid skal danne erfaringer ved at eksperimentere med 

natur og naturfænomener såsom spiring, vækstforsøg, kryb og kravl, dyreliv samt 

udforske naturens små og store overraskelser.  
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Kultur, æstetik og fællesskab 

 

Hvad siger loven?  

”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 

 

 

 

I samarbejde med forældrene, vil vi lade barnet deltage i kulturelle og kunstneriske aktiviteter. Barnet skal 

gennem leg, oplevelser og eksperimenter kunne udvikle sin kreativitet, samt blive præsenteret for 

forskellige materialer til at eksperimentere med. Vi vil arbejde med, at barnet bliver opmærksom på sin 

egen kultur, samt får en forståelse for at menneskers sprog, vaner og levevilkår kan være forskellige. 

 

 Ved første forældresamtale, samt i overgangene mellem institutionspladser, vil vi anvende lærings-

/dialoghjulet.  

 Vi vil tilrettelægge kreative processer, hvor det enkelte barn kan udtrykke sig med sit kreative sprog. 

Aktiviteterne tilrettelægger vi ud fra årshjulet, og kan fx være tema om får, fastelavn eller verdens 

flag.  

 På gangarealer og i grupperum, vil vi udstille børnenes værker fra arbejdet med kulturelle og 

kunstneriske aktiviteter.  

 Vi vil dagligt lave små grupper af børn, der skal deltage i tilberedning af eftermiddagsmaden, som 

bl.a. kan består af retter fra forskellige kulturer, og derved opleve nye smagsoplevelser. 

 

Ud fra tiltagene ønsker vi at se, at børnene inddrager deres forældre, går på opdagelse og i dialog 

sammen omkring de udstillede kulturelle udtryksformer. At børn og forældre kigger sammen på årshjulet, 

for at tale om kommende aktiviteter, men også taler om de aktiviteter, som barnet har været en del af. Vi 

ønsker at se børnene gå i dialog med forældrene om den nye mad, som de har tilberedt og smagt, samt 

at forældrene spørger ind til opskrifter og ideer, så de sammen med barnet kan tilberede maden 

derhjemme.   

 



68 

 

Kultur er udtryk for menneskets tilgang til og forståelse af verden. I mødet med andre definerer vi vores 

eget kulturelle ståsted, og bliver bevidste om vores rødder. Jo mere mennesket får mulighed for selv at 

udfolde sig, jo bredere bliver dets opfattelse af verden og andre mennesker, samt egne muligheder og 

potentialer.   

  

I Børnehuset vil vi opbygge en kultur, der tager udgangspunkt i traditioner. Vi vil fejre de gængse højtider 

som generationer før os har fejret dem, og vi vil give dem videre til nye generationer. Vi vil give børnene 

mulighed for bl.a. at udtrykke sig kunstnerisk på vores natur- og træværkssted, det kreative værksted og 

i bevægelsesrummet, hvor forskellige redskaber og materialer er til rådighed.   

  

Målet er: 

At inspirere børnene til at udtrykke sig gennem leg, oplevelser og eksperimenter, 

samt at opleve egne og andres forskelligheder, muligheder og potentialer.  
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Evalueringskultur 

Hvad siger loven? 

”Lederen af dagtilbuddet er ansvarlig for at etablere en evalueringskultur i dagtilbuddet, som skal 

udvikle og kvalificere det pædagogiske læringsmiljø. 

Lederen er ansvarlig for, at arbejdet med den pædagogiske læreplan evalueres mindst hvert andet år, 

med henblik på at udvikle arbejdet. Evalueringen skal tage udgangspunkt i de pædagogiske mål, og 

herunder en vurdering af sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø i dagtilbuddet, og 

børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse.  

Evalueringen skal offentliggøres. 

Lederen af dagtilbuddet, er ansvarlig for at sikre en løbende pædagogisk dokumentation af sam-

menhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. 

Den pædagogiske dokumentation skal indgå i evalueringen.” 

Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 50-51 

 

 

 

 

I Børnehuset har vi besluttet os for, at vi vil anvende skema til handling, som et fælles arbejdspapir for 

hele huset. Vi vil derfor have et fælles mål for Børnehuset, som vi vil arbejde med og ud fra igennem de 

næste to år.  

Det vi ønsker at blive klogere på, er legepladsen/uderummet som læringsmiljø, og implementering af 

vores certificering af Naturlig – LEG. 

Vores fælles mål er: 

Hvordan kan vi i implementeringen af Naturlig – LEG, have fokus på 

legepladsen/udelivet som læringsmiljø, så børnefællesskaberne styrkes i 

udelivet. 

1. På vores Didaktiske læringsrum, vil vi tilegne os teoretisk viden, der skal danne fælles grundlag 

for arbejdet med alle Børnehusets børn. 

2. Der nedsættes en arbejdsgruppe, der skal indsamle gode ideer til ændringer på/af legepladsen. 

3. De enkelte grupper arbejder med fokusområder, der tager udgangspunkt i netop deres 

børnegruppe. 

4. De enkelte grupper reflekterer over fokusområdet, min. på hvert andet refleksionsmøde. 

5. De enkelte grupper fremlægger (video, hverdags fortælling ol.) løbende deres fokusområde til 

kollegaerne, i vores Didaktiske læringsrum. 
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6. Alle kollegaer vil efter fremlæggelse være aktiv spørgende, undrende og nysgerrige. Vi skal 

øve os i Carl Torm´s spørgsmålstyper. 

7. Børnehusets forældrebestyrelse inddrages løbende i processen på 

forældrebestyrelsesmøderne. 

 

Hvordan evaluerer vi arbejdet med den pædagogiske læreplan, som skal foretages 
mindst hvert andet år? 

 

Kutymen i Børnehuset er, at vi hver andet år har hele vores pædagogiske læreplan til revision. Hvilket 

betyder, at samtlige medarbejdere skal gennemlæse den pædagogisk læreplan med kritiske briller, og 

bringe det op i et fælles forum/Didaktiske læringsrum. Så vi sikre, at den er opdateret. Da den 

pædagogiske læreplan er et dynamisk dokument, vil der altid være ændringer eller tilføjelser. 

Der kan f.eks. være, at der er lovændringer i Tårnby Kommunes politiske mål og visioner, hvor vi skal 

tilpasse os, som kan 

have indflydelse på 

måden vi 

organiserer eller 

strukturerer os. Det 

kan også være, at 

børnegruppen har 

ændret sig, så vi 

tilpasser os dette. 

Eller at verden som 

nu har været ramt af 

Covid-19, og alle de 

ændringer det har 

medført i vores 

pædagogiske 

praksis.  
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Børnehusets madkultur og kostpolitik 

  

Kosten er af stor betydning for barnets udvikling, helbred og trivsel under hele dets opvækst. Det er 

væsentligt, at vi som voksne (familien og institutionen) forholder os aktivt til, hvad vi tilbyder barnet. Vi 

hører jo alle (specielt i pressen) om, hvilken betydning ernæringen har for vækst og udvikling, samt 

risikoen for at udvikle sygdomme senere hen i livet. 

Måltiderne er en tilbagevendende stund, som er en pædagogisk guldgrube, der giver en unik mulighed 

for at styrke sprog, samvær, nærvær, anerkendelse, inklusion og læren om ”fra jord til bord”.  

Vi oplever, at maden og måltiderne i institutionen er med til at udvikle barnet. De fælles måltider, er meget 

mere end kun at mætte maver. Måltidet handler om maddannelse, mad mod og madkultur. Vi ved, at 

rammerne omkring måltidet er vigtig i den læringsproces der finder sted, når vi spiser sammen. Her 

udvikles handleerfaringer ved f.eks. at få skeen i egen hånd, eller det selv at kunne smøre sin egen bolle.  

 

Hvad er maddannelse og mad mod? 

 

Maddannelse og mad mod er begreber, der bruges i bred forstand til at dække forskellige projekter og 

initiativer, der har til formål at styrke børns bevidsthed, erfaring og oplevelser med mad.  

 

Eftermiddagsmåltiderne som madværksted 

 

Som en del af børnehusets madkultur, har vi valgt at inddrage børnene i tilberedelsen af 

eftermiddagsmåltidet, for derigennem at arbejde med maddannelse og mad mod. 

Tilberedningen bliver planlagt som en daglig aktivitet, der varetages af de forskellige børnegrupper.  

I madværkstedet styrkes fællesskabet, mad mod og maddannelse. Det opleves, at når børnene inddrages 

i den fælles opgave, det er at tilberede et eftermiddagsmåltid, har det en afsmittende effekt på børnenes 

lyst til nye smage og madoplevelser – idet det mad vi selv har lavet, bare smager meget bedre!  

Eftermiddagsmåltiderne kan bestå af alt mellem himmel og jord! Såsom stegte melorme over bål, pesto 

med urter fra vores have, smoothie med friske bær, hjemmelavet knækbrød, frisk kærnet urtesmør, 

diverse salater eller frisk frugt med rugbrød. 

Når vi arbejder i madværkstedet, og laver mad i pædagogiske øjemed, inddrages de seks 

læreplanstemaer. F.eks. bliver bevægelserne koordineret når der æltes dej, det matematiske sprog 

anvendes når der tælles og måles, sanseligt når der duftes og smages på råvarerne, der samarbejdes 

og ventes på tur, krydderurter fra egen have anvendes, kreative evner sættes i spil når boller og brød 

formes. Derudover gennemgår vi de grundlæggende hygiejneregler med børnene, inden vi går i gang. 
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Hygiejne regler 

 Vi vasker bordet af inden, vi går i gang. 

 Vi vasker hænder grundigt før og efter madlavningen - og altid efter toiletbesøg. 

 Vi har alle forklæder på. 

 Vi smager ikke på råvarer med råt kød, kødfars, dej med rå æg i. 

 Vi holder råvarer og tilberedte varer adskilt. 

 Vi må ikke putte vores fingre i næsen eller i munden, når vi arbejder med fødevarer. 

 

 

Måltiderne 

 

Måltidets betydning i Børnehuset er en hverdagsbegivenhed, som forener børn og voksne, samt giver 

mulighed for samvær og fællesskab. Måltidet indbyder til dialog, hvor samtalens præmisser såsom at 

afvente ens tur, tage initiativ samt sætte ord på vigtige ting og følelser, styrker det enkelte barns 

kompetencer. Pædagogens rolle under måltidet, er at inddrage alle børn i dialogen, samt i det praktiske 

f.eks. ved at tilberede maden/frugten, dække/pynte bordene osv. Under selve måltidet, sørger vi for at 

hjælpe børnene i deres proces med at blive selvhjulpne. Vi tilstræber, at de selv øser mad op på 

tallerkenen, og hælder mælk i glasset. Det er af stor betydning for os, at vi alle er medvirkende til, at der 

er trygge lærerige rammer, når vi spiser.  

Inden måltiderne sørger vi også her for, at børnene vasker hænder samt at være i dialog med dem om, 

hvad det vil sige at have en god hygiejne. 

I institutionen prioriterer vi økologisk mælk til børnene. Vi bestræber os på at benytte gode råvarer 

(økologisk, hvor det er muligt inden for de økonomiske rammer), samt at fremstille maden fra bunden.  

Vores kostplaner er sammensat efter sundhedsstyrelsens ernæringsråd. Månedens madplan vil fremgå 

på Aula under dokumenter. 

Maden tilberedes, så måltidet er tilpasset det enkelte barns motoriske udvikling. Eksempelvis 

kartoffelstykker til fingerspisning, kartoffelmos til ske, mindre kartoffelstykker til gaffel og hele kartofler, 

hvis barnet er nået til det stadie, hvor det spiser med kniv og gaffel. 

Da børn i dag tilbringer de fleste af deres vågne timer i institution, er det væsentligt, at vi samarbejder om 

børnenes kost. På den måde sikrer vi os (familie og institution), at børnene tilegner sig nogle gode - og 

ernæringsrigtige kostvaner. 

Fra ca. et års alderen er kostprincipperne de samme som for voksne, dvs. max. 30 % fedtindhold pr. 

måltid. 

Vi følger fødevarestyrelsens retningslinjer og anbefalinger i forhold til det, vi i institutionen indkøber og 

serverer for børnene. 
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Hvad kan måltiderne pædagogisk? 

 

Måltiderne giver grobund for at styrke de seks læreplanstemaer. 

Sociale kompetencer – spisesituationen er oplagt til at lære om gode manerer, hensyn til hinandens 

følelser og behov, sørge for andre såvel som sig selv. 

 

Barnets alsidige udvikling – medindflydelse f.eks. hvordan bordet skal pyntes. 

 

Sprog – sprogstimulering ved at lære navne på retter og råvarer, få et sprog omkring smag og 

konsistens. Tale om, at nogle ting er sundere end andre, og anvende det matematiske sprog. 

 

Krop og bevægelse – mærke og føle maden, opleve forskellen på rå og tilberedte råvarer, smagen, 

og fornemme forskellighed i konsistens. Selvhjulpenhed før, under og efter måltidet, er med til at 

stimulere den fin – og grov motoriske udvikling. 

 

Natur og naturfænomener – mad på bål, krydderurter på legepladsen, planteprocesser som skaber 

sammenhæng fra jord til bord. 

 

Kulturelle udtryksformer og værdier – børns forskellige madkultur, præsentation af alsidig kost 

fra køkkenet, samt husets traditioner. 

 

Børn har et meget højt energibehov i deres vækst, da de er meget fysisk aktive. Børnehavebørnene har 

mulighed for at medbringe en lille madpakke. Den kan have stor betydning for barnet, da den 

repræsenterer barnets familie, ”en hilsen” hjemmefra. 

Vi vil opfordre jer til følgende, når madpakken smøres derhjemme: 

 Den skal være begrænset i størrelsen, idet den betragtes for at være et mellemmåltid.

 Den skal være lækker og indbydende nok til, at barnet får lyst til at spise den

 Den skal være ernæringsrigtigt sammensat, så barnet får dækket sit ernæringsbehov og udvikler 

sunde/gode vaner

Gode råd: 

 Madpakken skal bestå af groft brød og grøntsager

 Frugt og yoghurt bør begrænses 

 Husk - madpakken åbnes mange gange i løbet af en dag. 

Barnets krav: 

 Madpakken skal smage godt og se lækker, indbydende og overskuelig ud. 
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Børnehusets holdning til sukker 

 

For meget mælk, sukker og frugt kan være medvirkende til, at barnet bliver ukoncentreret og alt for 

energisk. Vi mener derfor at sukkerholdige produkter såsom mælkesnitte, kiks, kage og slik ikke er en 

del af madpakkerne i Børnehuset. 

Mangler I viden, ideer, opskrifter o. lign. kan vi anbefale Jer at se nærmere på hjemmesiden: 

altomkost.dk 

Det kan dog i forbindelse med traditionerne hænde, at der bliver anvendt en begrænset mængde 

sukker, f.eks. i til eftermiddagsmåltidet til Halloween eller æbleskiverne til julefesten. 
  

http://www.altomkost.dk/
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Børnehusets fødselsdagspolitik 

 

Med udgangspunkt i ovenstående problematikker, Tårnby kommunes sundhedspolitiske vision og Tårnby 

Kommunes ønske om at påvirke og ændre adfærden, før de sundhedsmæssige problemer opstår, samt 

Tårnby kommunes Strategi om, at daginstitutionsbestyrelserne og personalet sætter mere fokus på, 

hvordan den enkelte daginstitution kan arbejde med ernæring og motion, samt sundhed og forebyggelse 

i det pædagogiske arbejde, fandt vi frem til nedenstående retningslinjer for fødselsdagsfejring. 

 

Mit barn har snart fødselsdag, hvad skal der ske? 

 

Sådan fejres barnet i Børnehuset: 

Når et barn i Børnehuset har fødselsdag vil han/hun blive fejret i deres gruppe. Hver gruppe har deres 

tradition/måde at fejre et fødselsdagsbarn på, det kan eks. være, at man bærer en fødselsdagskrone, 

sidder i en speciel stol, at man får lov at vælge lege, sange eller andet. 

Da udgangspunktet er at fejre barnet og sætte barnet i centrum, må barnet ikke medbringe noget til 

uddeling eller markering af dagen. 

Kan man invitere kammeraterne hjem? 

Ja, det kan man, men det skal aftales nærmere med de voksne i gruppen. Husk, hvis I vælger at invitere 

gruppen hjem i institutionstiden, bedes I respektere følgende retningslinjer: 

 

1. Ingen slik eller andre sukkersødet sager  

2. Madvarer og andet bør være økologisk (og husk, at ikke alle børn spiser svinekød) 

 

I Børnehuset har forældrebestyrelsen og personalet samarbejdet om indførelsen af retningslinjerne i 

fejringen af børnenes fødselsdage. Den overordnede betragtning er, at vi som voksne flytter vores fokus 

fra det, vi spiser/serverer, når barnet har fødselsdag til at rette vores fokus på fødselsdagsbarnet. 

Tidligere oplevede vi, at det primært handlede om det barnet havde med til uddeling i gruppen, f.eks., 

hvor meget må man have med? Hvad er sundt og hvad er usundt? Hvad har man som forældre overskud 

til at lave? Hvad må medbringes i forhold til hygiejneregler? o.l. Samtaler der oftest forgik hen over 

hovedet på børnene og som i rigtig mange tilfælde var både tidskrævende og uhensigtsmæssige da 

opfattelsen af, hvad der er sundt og usundt er meget forskelligt for den enkelte familie. Endvidere 

oplevede personalet, at børnene ikke syntes det var rart, når kammeraterne i gruppen ikke kunne lide 

det, de delte ud.  
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Det der også er rart at have kendskab til 

 

Digitale midler som pædagogisk redskab 
 

Digitale medier skal være en naturlig del af det pædagogiske arbejde. Der er opstået nye medievaner, 

og vi skal gøre børnene klar til at mestre nutiden. Det gælder bl.a. IT. 

Barnets læringsliv starter fra 0-6. år og ikke kun i skolen. Arbejdet med tablets, kan give barnet mulighed 

for at være aktiv skabende på en ny måde. 

IT handler også om inklusion, hvor alle skal have lige adgang. Børn kommer fra forskellige hjem med 

ulige ressourcer. I arbejdet med tablets i institutionerne stilles børnene mere lige, når de begynder i skole.  

Vores rolle som pædagoger, er at anvende de digitale medier, som et middel til at nå et mål hos 

børnene. 

Når vi anvender de digitale medier, som f.eks. IPad, her i Børnehuset, er vores fokus at gøre barnet til 

medskaber. Barnet skal eksempelvis tage billeder eller videooptagelser. Barnet kan udnævnes til dagens 

fotograf, eller være med til at lave den daglige dokumentation. Børn er konkrete, de visualiserer, og derfor 

giver brugen af IPad mening i vores fælles hverdag. 

Vi har, her i Børnehuset, besluttet at inddrage de digitale medier i vores seks lærerplanstemaer. 

 Alsidig personlig udvikling  

 Sociale kompetencer  

 Kommunikation og sprog 

 Krop, sanser og bevægelse  

 Natur, ude liv og science 

 Kultur, æstetik og fællesskab  

 

Alsidig personlig udvikling – vi vil via IPad, give børnene mulighed for at udtrykke deres følelser på 

billeder de selv tager, af f.eks. det sjoveste eller kedeligste sted at lege i Børnehuset. Barnet vil hermed 

blive styrket i at udtrykke sine følelser, og fortælle ud fra dette. Det enkelte barn kan øve sig i at vente på 

tur, og hermed styrke relationer til hinanden, når de ved endt tur, skal aflevere IPad videre til det næste 

barn. Barnet kan fortælle historien om sig selv med IPad, eller der kan laves små film, vendespil, puslespil 

om emner der optager det enkelte barn eller børnegruppe. 

Sociale kompetencer – vi vil via IPad styrke det enkelte barns kendskab til de sociale spilleregler, når 

de sammen f.eks. to og to skal samarbejde med IPad som redskab. Børnene kan her styrke kreativiteten, 

hjælpe hinanden og tænke i løsninger sammen. Ved brug af kamerafunktionen kan der zoomes ind på 

en kande eller andet, hvor børnene så skal gætte, hvad det er. Dette kan styrke barnets koncentration. 

Vi vil udfordre barnet i at tage gode billeder eller gøre billederne bedre. 
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Sproglig udvikling – vi vil via IPad styrke det enkelte barns sprog ved at beskrive, hvad det ser på 

billederne, og lade barnet genfortælle. Vi vil styrke begreberne ved f.eks. at tage billeder af barnet ovenpå, 

ved siden, under et bord. De kan gå på opdagelse, og blive nysgerrige på bl.a. tal og bogstaver. Vi kan 

producere vores egen bog, og skabe historier med lyd og billeder.  Herved styrkes barnets sproglige 

færdigheder, ordforrådet øges, og det kan give børnene en forståelse for, at der er sammenhæng mellem 

kropssprog, mimik og tale.  

Krop og bevægelse – vi vil via IPad styrke det enkelte barns kendskab til deres krop, via App f.eks. med 

sange, hvor vi bruger fagter og kroppen. Der kan findes musik, og danses skøre og sjove danse. Vi 

sender børnene omkring, hvor de eksempelvis skal tage billeder af 10 blå ting, eller vi zoomer ind på et 

billede vi har taget, og børnene skal så løbe ud og finde/gætte, hvad billedet viser. Dette styrker barnets 

bevægelsesglæde samt koncentration. 

Vi vil bede børnene tage billeder af deres kropsdele og holdninger således, at børnene får større 

kendskab til, hvad de kan med kroppen. 

Natur og naturfænomener – vi vil via. IPad som vidensbank, styrke det enkelte barns kendskab til 

naturen ved f.eks. at tage billeder af dyr/planter, som vi ser i naturen, og herefter undersøge konkret 

information, hvad dyret/planten hedder. Det skaber grundlag for en god dialog mellem børn og voksne.  

Vi kan benytte vejr App til at give børnene forståelse om årstidernes skifte, samt børnene kan tjekke 

dagens vejrforhold og vurdere, hvad er nødvendig påklædning, skal vi bruge solcreme eller regntøj?    

Ved vores projekt fra jord til bord, kan vi anvende IPad til at studere flora og fauna nærmere. IPad giver 

inspiration, til nye temaer og emner som optager børnene. 

Kulturelle udtryksformer og værdier – vi vil via IPad styrke det enkelte barns forståelse af Børnehusets 

kultur. Ved traditionsarbejdet, eksempelvis fastelavn, kan vi indhente viden om historisk fortid og 

visualisere for børnene, hvordan fastelavn blev afholdt i gamle dage, eller om der findes lignende 

traditioner i andre lande. Herved styrkes børnenes læring om vores traditioner, som de skal viderebringe 

til fremtidens generationer. Børnene kan fortælle visuelt om deres kultur, traditioner og mærkedage, så 

de får kendskab til hinandens liv og baggrund. 

De App vi vil benytte, tager udgangspunkt i de enkelte børnegrupper og zonen for nærmeste udvikling. 

Vi vil se på App med kritiske øjne, og benytte os af anbefalede og læringsrige App, som understøtter de 

seks læreplanstemaer. 

Når vi anvender IPad som pædagogisk redskab, leger vi med den digitale verden.  

Ved anvendelse af IPad er vi bevidste om, hvilket formål og betydning det har for børnenes daglige læring 

og udvikling. Brugen af IPad vil altid være en aktivitet, hvor vi voksne vil guide børnene til at blive fortrolig 

med den digitale verden, som er fælles for os alle. 
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Børnehusets søvnpolitik 

Søvn er et basalt fysiologisk behov på lige fod med mad, drikke og kontakt. Og er dermed en 

forudsætning, for en sund udvikling og trivsel hos barnet. 

Vi har, med udgangspunkt i et kursus med søvnforsker Søren Berg, udformet følgende søvnpolitik. Det 

er søvnfysiologisk korrekt at lade børn sove til de vågner af sig selv, idet middagsluren ingen indflydelse 

har på nattesøvnen og, at alt forskningen viser - jo bedre middagslur, jo bedre nattesøvn og omvendt. 

Sådan soves der i Børnehuset 

 I vuggestuen har vi barnevogne, krybber, dyner, seler og soveposer til hvert barn, så de har deres 

eget sted at sove med dyne og madras. De mindste børn sover i barnevogn udenfor, de 

mellemste sover i krybber i krybberummet, og de største over 2 år sover i læringsrummene i 

soveposer.   

 Børnene bliver puttet efter behov, de mindste sover ofte to gange om dagen, og de større sover 

typisk en gang midt på dagen.  

 Børnene bliver taget op når de vågner, samt sidder og putter med en voksen, til de er klar til at 

komme i gang igen.  

 Der er babyalarm i krybberummet, og vi tilser jævnligt de sovende børn minimum hvert 15. minut.  

Børnehusets holdning til søvn 

Med udgangspunkt i den viden vi har fra søvnforskningen, ved vi at den gode søvn har stor betydning for 

barnets sociale og indlæringsmæssige udvikling samt overskud.  

Når et barn sover om dagen, så er det fordi barnet er træt. Det er vores holdning, at børns behov for søvn 

skal respekteres. Børn skal have lov til at sove når de er trætte, og som udgangspunkt lader vi dem sove, 

til de selv vågner.  

I nogle tilfælde kan barnets søvnrytme, blive en udfordring for familien og dagligdagen. I de tilfælde er vi 

naturligvis i en løbende dialog om, hvordan vi i fællesskab kan finde en god løsning for barnet. 

Under søvn og ved uafbrudt søvn fremmes børnenes udvikling, trivsel og sundhed. Under søvn 

bearbejder og systematiserer hjernen det lærte og oplevede. Det sænker stressniveauet og styrker 

immunforsvaret.  

 

Udhvilede børn har overskud til deltagelse, udvikling og læring sammen med andre børn og voksne. 

Gode råd 

Har man som forældre problemer med at putte sit barn hjemme, kan det ifølge Søren Berg være en god 

ide at være opmærksom på følgende;  
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 Vær opmærksom på eventuelle forandringer, børn påvirkes meget af familiens situation som 

f.eks. en ny lille søster/bror, flytning, skilsmisse, nyt arbejde og overskuddet i familien.  

 Vær opmærksom på faste putteritualer, det giver tryghed og genkendelighed. 

 Put barnet når barnet er træt, inden det bliver overtræt.  

 Lad ikke barnet spise ½ time før sengetid. Sutteflaske efter 6 mdr. er ikke nødvendigt om natten, 

minus lys, minus fysisk udfoldelse før søvn. 

 Vær ikke fysisk aktiv lige før sengetid. 

 Skab tryghed, ro og tid uden fjernsyn og for meget lys. 

 Gør putteritualet hyggeligt, men brug max 10 min. på at læse/kigge bog og synge.  
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Børn der slår, skubber, river eller bider 

 

Når børn slår, skubber, river eller bider, kan det være svært for voksne at forstå, hvorfor børn gør det, da 

det bliver opfattet som en meget voldsom måde at udtrykke sig på. Men det at slå, skubbe, rive eller bide 

er for et barn i princippet det samme, og er en uacceptabel adfærd, som vi handler på. 

Hvorfor slår, skubber, river eller bider barnet? 

Barnet i 1-3 års alderen kan endnu ikke udtrykke følelser, og gøre sig forståeligt ved hjælp af sproget. 

Der er mange ting barnet ikke kan finde ud af, og dette kan være forbundet med stor frustration for barnet, 

som derfor reagere ved at slå, skubbe, rive eller bide. Det kan skyldes forandringer i 

hjemmet/Børnehuset, eller pga. glæde i leg. Barnet føler sig måske presset i konflikter omkring legetøj, 

eller vil måske i kontakt med sine jævnaldrende. 

At barnet slår, skubber, river eller bider, kan også være en del af barnets udvikling, hvor det afprøver 

grænser i relationen til børn eller voksne. 

Det er ikke altid synligt for os, hvorfor barnet reagere på denne måde. 

Den voksnes rolle 

Når et barn slår, skubber, river eller bider, er det oftest en ond cirkel, og den skal brydes. Det er vores 

opgave i samarbejde med forældrene at bryde den, da det kan ”true” barnets sociale relationer til andre 

børn, og sætte barnet i en udsat position ved at barnet kan risikere, at de andre børn ikke vil lege med 

det, og i værste fald, at det helt bliver udelukket af børnegruppen og dennes forældre. 

I Børnehuset anskuer vi barnets udfordring på en anerkendende måde og viser barnet, hvordan det skal 

omgås andre. 

Handleplan når et barn bliver slået, skubbet, revet eller bidt. 

Vi giver barnet omsorg ved at trøste, så det føler sig forstået i sin smerte. Køler det bidte sted ned med 

koldt vand, eller smører det med lidt creme. Det kan bedøve lidt, og barnet får en oplevelse af, at der 

bliver gjort noget for at mindske smerten. 

Handleplan for det barn der slår, skubber, river eller bider. 

Vi viser at barnets adfærd ikke er acceptabelt ved at sige bestemt ”nej” og tager barnet væk fra legen, 

uden brug af forklaringer.  

Vi har ekstra fokus på barnet der slår, skubber, river eller bider ved f.eks. at den voksne er ved siden af 

barnet, til at guide dets handlinger og følelser. 

Vi giver barnet positiv opmærksomhed/gode oplevelser, roser barnet, når det udviser hensigtsmæssig 

adfærd. 
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Vi arbejder tæt på barnet, så vi kan træde ind i konfliktsituationer, og derved hjælpe barnet til nye 

handlinger, f.eks. ved brug af sproget, såvel verbalt som nonverbalt.  

Vi viser og sætter ord på det andet barns følelser og handlinger – vred, ked af det, bange, sur, gal eller 

lege med, kunne godt tænke sig, vil låne osv. 

Børn udvikler oftest først empati for sine omgivelser i 1 ½-2 års alderen (for nogle børn senere), og forstår 

derfor ikke altid, hvorfor de andre børn græder når barnet slår, skubber, river eller bider.  

Vi i talesætter i den pædagogiske praksis overfor alle børn, når der opstår andre situationer, hvor der er 

et barn der er ked, f.eks. hun har slået sig, at det gør ondt, og det er derfor hun græder og, at vi skal 

hjælpe og trøste hende.  
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Børn der leger alene – numselege 

 

I Børnehuset arbejder vi med selvforvaltning og åben plan. Det giver børnene mulighed for at bevæge 

sig rundt i huset og finde steder, der ikke er voksen overvåget. Det kan f.eks. være puderummet ved 

Havfolket, hvor børnene har mulighed for at lukke sig inde, og lege i fred for voksen indblanding. Ikke at 

forveksle med, at børnene bliver overladt til sig selv, uden voksenhjælp og opmærksomhed, da den 

voksne har et ”øre” inde i rummet, og med jævne mellemrum kigger ind til børnene. 

 

Disse frirum giver børnene mulighed for at udforske sig selv og hinanden, hvilket er en normal del af 

børnenes udvikling og leg i børnehavealderen. Disse lege kan også være omtalt som doktorlege, 

numselege og bollelege. Når vi som personale hører børnene fortælle om legene, bliver vi ekstra 

opmærksomme på, hvad der foregår imellem børnene. Foregår legene f.eks. i puderummet vil døren i en 

periode være åbnet på klem. Vi taler med børnene om, hvad det vil sige f.eks. at lege numselege, vi taler 

med børnene om selv at sætte grænser og respektere andres grænser osv. Nogle børn vil i perioder 

være meget fokuserede på disse lege, og andre vil slet ikke lege dem. Ind imellem får vi henvendelser 

fra bekymrede forældre, der forbinder disse lege med voksen seksualitet og seksuelle overgreb.  

 

Vi har derfor valgt at bringe en kort beskrivelse af barnlig seksualitet fra ”Børn og seksualitet” skrevet af 

Anna Louise Stevnhøj. 

 ”Babyen – oplever spontane og tilfældige fornemmelser af lyst/behag, når barnets kønsdele og 

andre dele af kroppen bliver stimuleret – ved bleskift, leg etc.” 

 ”Tumlingen – begynder eventuelt selv bevidst at fremkalde de dejlige fornemmelser ved at 

stimulere sig selv. Det kan være med fingeren, med en pude, op ad et møbel eller lignende.” 

 ”Børnehavebarnet/det lille skolebarn – eksperimenterer og undersøger de seksuelle 

fornemmelser og kropsdele sammen med jævnaldrende i rollelege, hvor der indgår seksuelle 

elementer, hvor man f.eks. leger læge og rører ved hinanden. Spænding og ophidselse knyttes 

sammen med gode kropslige oplevelser.” 

 

For ikke at bremse børnene i deres seksuelle udvikling er det vigtig, at såvel personale som forældre er 

i dialog med hinanden, så vi ikke lader vores bekymring tage overhånd, og dermed reagere/agere 

uhensigtsmæssigt.  

Emnet børns seksualitet er blevet drøftet i såvel personalegruppen som forældrebestyrelsen, samt på et 

afholdt fyraftensmøde i Børnehuset for forældre.  
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Skopolitik 

 

For at optimere de hygiejniske forhold i Børnehuset, har Forældrebestyrelsen vedtaget nedenstående 

principper, der er gældende for anvendelse af fodtøj i Børnehuset 

 Alle børn og forældre henvises til at tage udendørsfodtøjet af i indgangspartiet, eller iføre sig de 

lilla/sorte futter. Dvs. at ingen forældre eller børn er iført udendørsfodtøj i gangarealerne, eller i 

grupperne. 

 Samtlige personaler skifter til indendørssko (her menes ikke sutsko) ved 

arbejdstidsbegyndelse. 

 Børnenes færden i institutionen skal foregå med sutsko (her menes ikke indendørssko), 

strømper eller bare tæer. 

 Barnevogne, klapvogne, rulleskøjter og løbehjul skal ikke medbringes indenfor i Børnehuset. 

Det forventes, at samtlige brugere af Børnehuset overholder retningslinjerne. 

 

Ture 

 

Når der er planlagt en tur dag, har personalet dagen før skrevet på Aula, hvis barnet skal møde tidligere 

end kl. 9.30.  

Tiden er som regel lidt hektisk inden afgang, har vi det hele med? Har alle børn fået tøj på? osv. Det er 

derfor en god ide at komme lidt før den aftalte tid, så barnet lige når ind i huset og sige goddag til de 

andre børn og personalet, samt farvel til forældrene, på en god og rolig måde. Som forældre kan I også 

nå at få givet diverse beskeder. 

 

Personalet planlægger turdeltagerne ud fra, hvad der rører sig hos børnene, deres behov samt, hvilke 

projekter vi har i huset. 

 

Vi tager på såvel spontane- som planlagte ture ud af huset. Derfor skal børnene være her senest kl. 9.30.  

 

Har barnet ikke været i institution dagen før en planlagt tur, må vi opfordre til, at I holder Jer opdateret på 

Aula, eller kontakter Børnehuset inden kl. 8.00 for at få informationer. Vi ringer ikke hjem til de børn, som 

holder fri eller er syge. 

 

Af sikkerhedsmæssige årsager modtager og udleverer vi ikke børn efter, vi har forladt institutionen. 

 

Legepladsen 

 

På legepladsen har vi et dejligt udemiljø. Efterhånden som buske, planter og træer gror rigtig til, vil flora 

og fauna komme mere og mere i højsædet. Der er rig mulighed for leg og aktivitet. Uanset vind og vejr 

er vi ude, da vi mener, at børn har brug for at udforske naturen. Hvilket ofte giver meget beskidte børn. 

Det er derfor altid godt at have noget ordentligt/rent “gå-hjem-tøj” liggende i barnets garderobeskab. Det 
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tøj som barnet skal benytte til deres dag i børnehaven, skal ikke nødvendigvis være rent, pænt og 

moderigtigt, men derimod solidt og praktisk. 

 

Der kan efter individuel vurdering (af personalet) laves en aftale med seks børnehavebørn om, at de må 

være på legepladsen ”uden voksne” (personalet der sender børnene ud har opsynspligten). 

 

Legetøj 

 

I den lange periode, hvor vi har været påvirket af Covid-19, har vi i Børnehuset oplevet, at det faktisk har 

været rart og mindre konfliktfyldt, for såvel børn og forældre som personale, at børnene ikke har medbragt 

legetøj hjemmefra.  

1. Der har været færre konflikter mellem barn/barn – du må gerne lege med mit legetøj/du må ikke 

lege med mit legetøj. 

2. Der har været færre konflikter mellem barn/forældre – legetøjet er blevet væk/gået i stykker, 

barnet stilles til regnskab. 

3. Personalet har ikke skulle stå til regnskab for, hvor barnet har gjort af sit legetøj. 

 

Vi har derfor besluttet, at Jeres barn 

fremover ”kun” vil have mulighed for, 

at kunne medbringe en trøste bamse. 

De børn der skulle have behov for, at 

medbringe en trøste bamse, aftaler 

det med gruppens personale.  

 Trøste bamsen er den 

samme hver dag. 

 Trøste bamsen har en fast 

plads i garderoben. 

 Trøste bamsen trøster barnet 

et bestemt sted i gruppen. 

 

Alle Børnehusets børn har en 

Bamseven i deres skuffer, som er til 

rådighed for dem i hele deres 

institutionstid. Se billedet. 
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Personalesamarbejde 

 

I Børnehusets personalegruppe har vi fundet frem til, at det er væsentligt for os at have følgende 

målsætning for personalesamarbejdet i Børnehuset: 

Vi vil bestræbe os på et samarbejde, som indebærer et positivt livssyn 

og en gensidig, respektfuld kommunikation. Åbenhed og tolerance 

samt mod til at håndtere diverse konflikter, på en professionel måde. 

 

Vi vil hver især tage ansvar, og sikre egen indflydelse på vores arbejde 

i troen på, at det vil motivere os, og styrke vores arbejdsglæde. 

 

Vi er overbeviste om, at det i dagligdagen giver arbejdsglæde at have nogle gode kollegaer, der er 

engagerede og samarbejdsvillige, så vi alle tager ansvar for såvel børn, forældre og kollegaer som 

Børnehuset i sin helhed. Personalesammensætningen fremgår af bilag 3. 

 

Personaleudvikling 

 

Inden for vores fagområde, er det vigtigt at følge 

med i udviklingen, så vi ikke går i stå i vores 

pædagogiske arbejde. 

Derfor vil vi løbende følge med i faglitteratur, tv-

udsendelser, samfundsudviklingen osv. Dette vil 

vi løbende forholde os til. Og vi vil søge 

deltagelse, i relevante kurser og foredrag. 
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Didaktisk læringsrum 

 

Hver måned afholder vi et tre timers møde, hvor der systematisk, ud fra personalegruppens 

forudsætninger, tilrettelægges læringsforløb, der motiverer og inspirerer til at tilegne sig ny viden, for at 

videreudvikle ekspertisen af den pædagogiske praksis. Diskursanalyser skal inspirere til nysgerrighed og 

nyskabelse i forhold til institutionen, børn/forældre og samfundet. Personalegruppen er aktivt handlende, 

opnår nye kvalifikationer, og udvikler kompetencer til at varetage det pædagogiske arbejde. 

 

Projektgruppen 

 

Hver fjerde fredag afholder projektgruppen, som består af de tre faglige fyrtårne, møde i middagsstunden. 

Gruppen superviseres af- og er i løbende kontakt med ledelsen. Projektgruppens opgave er at forberede 

materiale til- samt opsamle guldkornene fra det didaktiske læringsrum. Formålet med projektgruppen er, 

at der systematisk arbejdes med voksenlæring i sammenhæng med årets fokuspunkt, da det fremmer 

motivationen, giver ejerskab og involverer den enkelte medarbejder.  

 

Teammøder 

 

Hver mandag i middagsstunden har afdelingerne (BH i ulige uger og VG i lige uger) teammøder af tre 

kvarters varighed. På mødet deltager afdelingens personale. Her taler vi om børnenes trivsel, ture ud af 

huset, aktiviteter for børnene og forskellige indkøb til afdelingen. Mens afdelingens voksne er til møde, 

passes børnene af voksne fra den anden afdeling. 

 

Koordinationsmøder 

 
Anden fredag formiddag i måneden, afholdes der med en fast repræsentant fra hver gruppe et 

koordinerende møde. Mødet skal sikre en stabilitet i forhold til planlægning og koordinering, af 

Børnehusets interne og eksterne aktiviteter.  

Opfattelser, antagelser og holdninger til pædagogiske og praktiske emner drøftes, så der skabes fælles 

værdier. For at sikre integration internt i Børnehuset, er repræsentanterne ansvarlige for at ”tage” 

informationer og emner med fra kollegaerne i gruppen, samt videregive informationer, holdninger og 

værdier til kollegaerne. Der skabes en samhørighed, og opbygges et fællessprog. 
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Sprogmøder 

 

Sprogvejlederene fra børnehaveafdelingen, den sprogansvarlig fra vuggestueafdelingen, og en af 

sprogvejlederne fra Sommerfuglen, mødes første mandag formiddag i måneden, hvor de planlægger og 

evaluerer sproggruppens aktiviteter, samt udarbejder nye tiltag for udviklingen af sprogarbejdet i 

afdelingerne/grupperne.  

 

Morgenmøder 

 

Hver morgen afholder det personale, som er mødt tidligt et morgenmøde. Mødet bliver benyttet til at 

videregive informationer til hinanden, koordinere dagen samt drøfte aktuelle emner. 

 

Trio - møder 

 

For at sikre et godt arbejdsmiljø og arbejdsklima, vil tillidsmand, arbejdsmiljørepræsentant og ledelse 

afholde et månedligt møde. Her vil eventuelle arbejdsmæssige tiltag eller udfordringer blive drøftet, så alt 

personale aktivt har mulighed for at få indflydelse, både på Børnehusets faglige udvikling, og samtidig 

fastholde arbejdsglæden/trivslen på arbejdspladsen. 

 

Samarbejde ud af huset 

 

Ledermøder 

 

Der bliver afholdt ledermøder i kommunen, i forskellige sammenhænge, hvor såvel pædagogiske som 

administrative opgaver drøftes. Derudover er der i Tårnby Kommune etableret netværksgrupper for 

ledere, på tværs af institutionstyper.   

 

Tværfaglige møder 

 

Leder, souschef og afdelingsleder deltager i netværksmøder med kolleger, til en generel drøftelse af 

ledelsesmæssige tiltag, samarbejdet omkring de politisk udstukne retningslinjer, og opgavestyringen 

mellem de forskellige institutionstyper, for at sikre helhedstænkning omkring de 0-18 årige. 
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Derudover samarbejdes der med de enkelte institutioner/skoler, hvor børn skal videre til/kommer fra. Her 

drøftes børnene generelt (forældrene er informeret, og skal give tilsagn) samt evt. børn med særlige 

behov. 

 

Kompetencecentre 

 

Børnehusets personale indgår i et tværfagligt fagprofessionelt samarbejde med RoF (Rådgivning og 

Forebyggelse), som består af tale-hørelærer, psykologer, familiebehandlere, pædagogiske vejledere, 

fysioterapeut og ergoterapeut og forebyggende rådgiver. Møderne i kompetencecenteret af holdes hver 

4. tirsdag i Børnehuset. Kompetencecenterets opgave er, at samarbejdet skal være så tæt på børnene 

som muligt. Hvilket i praksis betyder, at vi kan få et tværfaglig syn på et barns udfordringer, eller på en 

børnegruppe. Herefter aftales det i kompetencecenteret, hvordan opgaven tilrettelægges. Det kan f.eks. 

være ved observationer af barnet/børnegruppen, test, praksis guidning, sparring og superversion i given 

udfordring, at tilegne sig ”nye” indgangsvinkler, samt anderledes handlemuligheder til det pædagogiske 

arbejde. Som forældre vil I skulle give skriftligt samtykke til, at vi I kompetencecenteret kan dele 

oplysninger om det enkelte barn. For at styrke og inddrage forældrene i samarbejdet omkring barnets 

udvikling, trivsel, læring og dannelse, vil I som forældre blive indkaldt til et Netværksblomstmøde. 

 

Sundhedsplejerske 

 

Hos sundhedsplejersken henter vi råd og vejledning omkring børnenes kost samt udvikling. 

Sundhedsplejersken kan inviteres til at deltage i møder i kompetencecenteret. Sundhedsplejersken 

kommer på besøg en gang årligt, til en drøftelse omkring hygiejne og aktuelle emner, på det 

sundhedsfaglige område.  

 

Sprogvejledermøder 

 

Sprogvejlederen deltager i minimum fire årlige møder, med konsulenterne vedrørende sprogarbejdet, 

samt møder i netværksgruppen. Derudover deltages der i sprogvejleder uddannelse og kurser, som bliver 

afholdt af kommunen i forbindelse med sprogarbejdet. 

 

Naturambassadør 

 

I Børnehuset har vi en Naturambassadør, som jævnligt deltager i kurser på Naturskolen.  

 Naturambassadøren er med til: 
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 At rådgive Naturskolens personale om pædagogiske, praktiske og andre relevante forhold.  

 At præge de tilbud Naturskolen udvikler, og tilbyder til alle førskolebørn.  

 At fortælle Naturskolen om kollegaers og børns oplevelser på naturskolen.  

 At fortælle kollegaer om nye aktiviteter,  

om værdier og praktiske forhold på Naturskolen.   

Ambassadørens primære opgave er, i samarbejde med Naturskolen, at være med til at sikre 

sammenhænge, forankring, kvalitet, udvikling og en vedvarende indsats i arbejdet med børn, natur og 

miljø, og derved sikre et kompetenceløft til området.  

 

Faglige/tillidsrepræsentantmøder 

 

En gang om måneden er der møde for tillidsrepræsentanten. Her bliver vi orienteret om nyt inden for 

daginstitutionsområdet.  

Ved nogle møder indkaldes både leder og tillidsmand. 

De faglige organisationer afholder også temadage for leder og tillidsmand, med udgangspunkt i faglig 

udvikling på området. 

Der bliver også afholdt kurser for tillidsmanden og dennes hverv. 

 

AMR møder 

 

Arbejdsmiljørepræsentanten og lederen skal deltage i sikkerhedskursus og møder indkaldt af kommunen. 

Her tages der udgangspunkt i personalets sikkerhed, og arbejdsmiljøet i Børnehuset.  

I Tårnby Kommune arbejdes der med trivselsundersøgelser, som alle medarbejdere deltager i, og ud fra 

disse drøftes problemstillinger og løsninger, af såvel det fysiske som psykiske arbejdsmiljø i Børnehuset. 

 

Lukkedage i Tårnby Kommune 

 

Tårnby kommune har følgende lukkedage 

 Juleaftensdag, nytårsaftensdag – og de dage der ligger imellem. 

 Fredagen efter Kristi Himmelfartsdag er en lukkedag. 

Alle institutioner har som udgangspunkt lukket mellem jul og nytår. Dog vil en eller to af Tårnby 

Kommunes institutioner, have åben efter behov (det er ikke fastlagt, hvilke institutioner der holder åbent). 

Der vil i forbindelse med ovenstående dage, blive lavet et opslag i Aula, så forældre med behov for 

pasning de pågældende dage, har mulighed for at tilmelde sig til kontoret (skriftligt). 
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Derudover har Børnehuset mulighed for at afholde en årlig kompetencedag, denne aftales med 

Børnehusets forældrebestyrelse, og meldes ud på Aula med 3 måneders varsel. 

Servicemeddelelse omkring åbningstid ved helligdage.  

 Den 1. maj er der almindelig åbningstid i institutionerne. 

 Grundlovsdag, den 5. juni, holdes der åben til kl. 12.00. 
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Bilag 1 

 

Forældrebestyrelsens sammensætning 

 

 

Forældrebestyrelsens sammensætning pr. 1.11.2021 

 

   Navn  Afdeling På valg 

 

Leder   Sussie     

 

Souschef   Jannie  

 

Formand   Kristin   Bh 2022 

 

Næstformand   Udgået   2022 

 

Bestyrelsesmedlem  Udgået   2022 

 

Bestyrelsesmedlem  Stine   Bh 2021 

 

Bestyrelsesmedlem  Freja  Bh 2021 

 

Suppleant   Mia   Vg/Bh 2021 

 

Suppleant   Udgået   2121 

 

Medarbejderrep.  Maria F.  Vg 2022 

 

Medarbejderrep.  Joan   Bh 2021 

 

Suppleant medarbejderrep.  Caroline   Bh 2021 
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Bilag 2 

Dagens gang 

 

Kl. 6.30 De to første medarbejdere møder og åbner institutionen, der laves morgenmad som 

tilbydes til de børn, der ikke har spist hjemmefra.  

Børn der ønsker morgenmad skal være mødt senest kl. 7.20.  

Der spises morgenmad i fællesrummet. 

 
Kl. 7.00 Endnu en medarbejder møder. 
 
Kl. 7.30 Et grupperum i Eventyrdalen åbnes, morgenbordet er ryddet, og endnu en medarbejder 

møder ind. 
 
Kl. 8.00-8.30 De resterende grupperum åbnes i takt med, at de enkeltes gruppers medarbejdere 

møder ind. 
 
Kl. 8.30 Sommerfuglens 30 timers børn møder og gruppen åbner. 

Der afvikles morgenmøde samt pause. 

Eventyrdalens børn tilbydes frugt, brød og vand. 

 
Kl. 9.30 Alle medarbejdere er mødt. 

Dagens aktiviteter starter. 

 
Kl. 11.00 Vi spiser frokost. 
 
Kl. 12.00 De børn der skal sove puttes.  

 Alle vågne børn leger ude eller inde. 

Der bliver afholdt refleksionsrum for fordybelsesgrupperne.  

 
Kl. 12.45 Personalet holder pause på skift frem til 13.45. 
 
Kl. 14.00 Vi spiser eftermiddagsmad. 
 
Kl. 14.30 Sommerfuglens 30 timers børn går hjem, og gruppen lukker. 
 
Kl. 16.00 Der er tre medarbejdere tilbage i institutionen. De sidste børn hygger sig i et af 

grupperummene, i fællesrummet eller på legepladsen. 
 
KL. 16.50 Grupperummet, fællesrummet eller legepladsen samt gangarealerne lukkes af. 
 
Kl. 17.00 Børnehuset lukker.  
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Bilag 3 

Personalesammensætningen 

 

Leder   Sussie    37 timer 

Nisserne 

 Afdelingsleder  Heidi    37 -do- 

 Pædagogisk ass. Caroline    37 -do-  

 Medhjælper  Connie    37 -do- 

Alferne 

 Pædagog  Maria F.   37 -do- 

 Pædagog  Sissel   37 -do- 

 Medhjælper  Maria M. (barsel)  35 -do- 

 Medhjælper  Annika (barselsvikar)  35 -do- 

Havfolket 

 Pædagog  Sussi    37 -do-  

 Pædagog  Signe    35 -do- 

 Medhjælper  Tony    35 -do- 

Dragerne 

 Pædagog  Søs   32 -do-  

Medhjælper  Søren    37 -do- 

Medhjælper  Tobias   37 -do- 

Skovtroldene  

Souschef  Jannie    37 -do-  

 Pædagog  Joan    37 -do-  

 Lønnet praktikant    32 -do- 

PGU-elev  Sarah   37 -do- 

     

Sommerfuglene 

 Pædagog  Anne    32 -do- 

 Pædagog  Ubesat   32 -do- 

Køkken 

 Køkken ass.  Shahida    28 -do- 

 Køkken ass.  Phakawan/Mai  34 -do- 

  

Alt muligmand   Ingen pt. 

Løntilskudsjob   Ingen pt.    

 

Vikarer 

Tilkaldevikarer   Se billeder i indgangspartiet 
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Bilag 4 

Aktiviteter uden for åbningstiden 2022 

 

Mandag d.10. januar   17.00 – 20.00 Didaktisk læringsrum 

Tirsdag d. 8. februar  17.00 – 20.00 Didaktisk læringsrum 

* . februar   17.30 – 20.00 Bestyrelsesmøde 

Onsdag d. 9. marts  17.00 – 20.00 Didaktisk læringsrum/pædagogmøde  

Torsdag d. 7. april  17.00 – 20.00 Didaktisk læringsrum 

Mandag d. 9. maj  17.00 – 20.00 Didaktisk læringsrum  

* . maj   19.00 – 21.00 Temaaften hos Skovtroldene  

* . maj   17.30 – 20.00 Bestyrelsesmøde 

Tirsdag d. 7. juni  17.00 – 20.00 Didaktisk læringsrum  

Fredag 17. juni  15.00 – 18.00 Sommerfest med børn og forældre  

Onsdag d. 17. august  17.00 – 20.00 Didaktisk læringsrum  

* . august   17.30 – 20.00 Bestyrelsesmøde 

Torsdag d. 8. september  17.00 – 20.00 Didaktisk læringsrum  

Mandag d. 10. oktober  17.00 – 20.00 Didaktisk læringsrum/pædagogmøde 

Lørdag d. 29. oktober  9.00 – 12.00 Portrætfoto for børn med forældre  

Torsdag d. 27. oktober  19.00 – 21.30  Forældremøde m. valg til forældrebestyrelse 

Torsdag d. 3. november  17.30 – 20.00 Bestyrelsesmøde 

Tirsdag d. 8. november  17.00 – 20.00 Didaktisk læringsrum  

Fredag d. 25. november  14.30 – 17.30  Julefest med børn og forældre 

Fredag d. 2. december  17.00 –???? Personalets julefrokost 

 

 

  



95 

 

Bilag 5 

Hvad kan værkstederne byde på 

 
Sprogværksted: eksempler på aktiviteter: dialogisk læsning, lege hvor bogstaver og tal indgår, 

sanglege, øver fortællinger samt danne historier, sangposer, sprogkufferter, arbejde med fokus ord eller 

spille spil. 

 

Madværksted: eksempler på aktiviteter: skære frugt, bage brød/knækbrød m.m. forberede 

eftermiddags måltidet, vi taler om madvarerne, vi smager, vi dufter, og bruger vores sanser m.m.  

 

Natur- træværksted: eksempler på aktiviteter både inde og ude: vi kan eksperimentere, lave 

spiringsforsøg, arbejde med livscyklus, nærstudere kryb og kravl, inspireret af insekthotellet, arbejde 

med menneske kroppen (torso), vi kan arbejde med den spiselig natur, vind, vejr, vejrfænomen, 

årstider, vi kan save, hamre, bygge og konstruere, samt øge viden om fauna og flora m.m. 

 

Krop og bevægelsesværksted: eksempler på aktiviteter: lege hvor vi stimulerer børnenes fysiske, 

psykiske, sociale og kognitive kompetence, så som ståtrold, sanglege, fange haler, sang- og musik 

lege, samt dagens trut, ture over på cykelbanen/skaterbanen, ture over til boldbanerne for at lave stafet, 

yoga, massage og afslapning m.m. 

 

Kreaværksted: eksempler på aktiviteter: arbejde med fjer, karton, ler, former og farver. Male med 

fødderne, samt arbejde med alsidige udtryksformer, via forskellige former for kunst og forskellige 

temaer. 

 

Ude værksted: eksempler på aktiviteter: balance bane, dagens trut, klatre, cykle, bygge huler, fælles 

lege, arbejde med sanserne, lege med sine venner, lege med vand, rollelege i sandkassen samt 

stimuleret grov- og fin motorik m.m. 

 

Inde værksted: (gruppe og fællesrum): eksempler på aktiviteter: rollelege, relations lege, spille spil, 

tegne, bryde/slås lege, klatrelege i fællesrummet, balance- og forhindrings bane, borddækning til 

frokost og frugt m.m. 

 

Ture ud af huset: eksempler på ture: alt fra gåture til cykelture, fra nærmiljø til fjernmiljø så som, Blå 

base, Naturskolen, Blå planet, på en lille legeplads, over på Bakken, rundt om hjørnet m. m. 
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Bilag 6 

 

 

 

 

 

1. Børnene lærer primært gennem kroppen, hvorfor kroppen skal i centrum i moderne pædagogik! 

2. Børnenes selvværd og selvtillid stimuleres gennem oplevelser i idræt og bevægelse! 

3. Børnene lærer at udvise omsorg, social indstilling, hensyntagen og blive en del af et 

forpligtende fællesskab! 

4. Børnene lærer at samarbejde, løse konflikter og mestre konkurrence! 

5. Børnene lærer at tabe uden at blive tabere! 

6. Børnene udvikler deres individualitet! 

7. Børnenes evne til at lære forbedres! 

8. Børnenes legekompetence styrkes! 

9. Børn der har alsidige motoriske færdigheder, og er gode til at styre deres bevægelser er 

populære, hvorved vejen til et godt socialt liv er banet! 

10. Idræt og bevægelse er sjovt, og så styrker det hjerte, muskler, knogler, sener og led, og 

samtidig mindsker risikoen for livsstilssygdomme – såsom fedme, sukkersyge og depressioner! 

11. Børnenes bevægelsesglæde bibeholdes og udvikles, og de får idrætskulturen ind som en 

naturlig og sund del af deres liv. Hvis knogler, led og muskler belastes jævnligt i barndommen 

og ungdommen, vil de også blive trænet og styrket i voksenlivet! 

12. 0-6 årige synes, det er sjovt at bevæge sig - meget sjovere end at se tv! 

 

 

 

  

12 gode grunde til at lade børn bevæge sig: 
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Bilag 7 

 

Dialogisk læsning  
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Bilag 8 

Understøttende sprogstrategier 
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Bilag 9 

Viden og inspiration 

 


