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Den pædagogiske læreplan udgør rammen og den fælles retning for vores pædagogiske arbejde med børnenes 

trivsel, udvikling, læring og dannelse. 

Læreplanen er et levende dokument, som kort beskriver vores pædagogiske overvejelser og refleksioner med 

eksempler, der er retningsgivende for det daglige pædagogiske arbejde. 
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Ramme for udarbejdelse af den nye styrekede 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 Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold. 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 publikationen. 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
https://www.emu.dk/sites/default/files/7044%20EVA%20SPL%20Publikation_web.pdf
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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 unger, 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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Børnehuset Tornholms Ager  

Børnehuset er fra 1. november 2003. Institutionen er bygget til at være en institution med plads til vuggestue- samt 

børnehavebørn.  

Børnehuset ligger på Vestamager ikke langt fra Amager Fælled, naturskolen og Ugandaskoven.   

Vi er et integreret børnehus, og her arbejder vi som ét hus, det vil sige, at alle voksne kender alle børn og omvendt. Vi 

lægger vægt på, at alle er en del af fællesskabet og lærer alle, at der er plads til forskelligheder.  

For at fremme integrationen mellem afdelingerne, er de store vuggestuebørn i børnehaven hver fredag, hvor dem der 

er tæt på start i børnehaven spiser deres madpakker. En gang om ugen er de sammen med de yngste 

børnehavebørn til rytmik. Det gør at børnene kender børnehaven rigtig godt til den dag, hvor de skal starte, og det vil 

sige at børnene kun skal starte / køres ind én gang i børnehuset.  

Vi er ude hver dag i al slags vejr fra ca. 1. marts og indtil ca. 1. december, både små og store fra kl.ca. 7:30. Vi starter 

fælles på en legeplads og åbner op på de andre legepladser i takt med at der møder flere børn og medarbejdere ind.   

Når vi er på legpladsen om eftermiddagen er lågen ligeledes åben fra kl. 14:45, dette fordi vi er et hus, hvor alle er en 

del af fællesskabet. Her har børnene mulighed for at leg på tværs af aldersgrupper og få andre udfordringer og hilse 

på sine søskende.  

 

  

  

 

Børnehusets pædagogiske målsætning  

For os er det vigtigt, at barnet får mulighed for at deltage i fællesskaber, hvor barnet oplever sig selv som en vigtig og 

værdifuld deltager, der tilfører fællesskabet værdier.  Dette gør vi gennem arbejdet med de nye styrkede læreplaner 

ved at bruge læreplanstræet samt at løbende evaluere vores pædagogiske praksis. Læreplanstræet er et pædagogisk 

redskab, hvor vi sikre at børnene bliver præsenteret for alle læreplanstemaer i de nye styrkede læreplaner. Vi 

arbejder med at børnene får medbestemmelse og blive bedre til at få deres stemme frem.  

 I hele huset arbejder vi med vigtigheden i legen og udviklingen af denne samt at læringen sker gennem leg, 

relationer, planlagte aktiviteter, udforskning af naturen samt at blive udfordret.  

At vi har forskellige børnefællesskaber og er opmærksom på at udarbejde trygge læringsmiljøer, dannelsesprocesser 

og at børnene får en demokratisk forståelse. Dette ved at vi er opmærksomme på at se og høre børnene og tage dem 

alvorligt, som bunder ud i vores forståelse for at barnet har en værdi i sig selv.   

Vi bestræber os på i samarbejde med forældrene at udvikle barnet, så barnet udvikles, dannes, trives og lærer 

empati, nysgerrighed og får en selvforståelse.  

Vi er bevidste om, at børn lærer forskelligt og i forskellige tempi og lærer ved at spejle sig i de andre børn samt de 

voksne og få en respekt for hinandens forskelligheder og kulturer.  

Vores læringsforståelse er at barnets læring og udvikling sker gennem dets deltagelse i de sammenhænge, hvori 

barnet indgår. Barnet lærer mest, når det er aktivt, nysgerrig og når det mødes af meningsfulde udfordringer i barnets 

nærmeste udviklingszone. Det er vigtigt at barnet får mulighed for at deltage i fællesskaber. Det kan være at barnet 

indimellem har brug for hjælp fra de voksne til at udvikle måder til at deltage i fællesskaber.   

Barnet lærer ligeledes ved at se og lytte til de voksne samt måden hvorpå vi er sammen med andre voksne som 
forældre og kollegaer. Ved at de voksne er et forbillede kan vi bidrage til læring på en måde, som viser hvordan vi 
socialt inkluderer andre.  
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Vuggestuen  

Fra start september og frem til påske arbejder vi i aldersopdelte grupper omkring de nye styrkede læreplaner.  

Maden i vuggestuen, som kommer fra vores eget køkken er ca. 80 % økologisk og bliver tilberedt af vores 

køkkendame.  

I vuggestuen arbejder vi på at være en stue, hvor der er ansat 4 pædagoger, en pædagogmedhjælper og en 

studerende.  

Vores mål i vuggestuen er at de opnår tryghed ved at være en del af fællesskabet. Dette gør vi ved at være 

nærværende voksne, der i fællesskab med forældrene er med til at udvikle dem i barnets nærmeste udviklingszone, 

så de bliver modige og er en del af de forskellige fællesskaber, der er i Børnehuset. Der tages hensyn til at de yngste 

skal sove på forskellige tidspunkter og vi arbejder hen mod at det er en lur, så de kan være mere deltagende i 

fællesskabet.   

Vi har et overordnet tema hvor børnene er delt i mindre grupper. De største børn deltager i børnehavens aktivitet om 

torsdagen og fredagen, hvor de spiser med fredag. Vi starter i grupperne med at have samling kl. 9, hvor de får brød 

og snakker om hvad der skal ske om formiddagen. Vi gør dette visuelt, hvor aktiviteterne og billeder af børn og 

voksne sættes på en tavle. De inviteres ind i flere forskellige læringsmiljøer, hvor vi sammen kan være med til at 

udvikle mere nysgerrighed og ihærdighed til at ville vide mere. Børnene boostes til selv at søge nye udfordringer, 

turde turde samt blive selvhjulpne og udvikle sig sprogligt.   

 

 

 

  

Børnehaven  

Fra start september og frem til påske arbejder vi i aldersopdelte grupper. De mindste har rytmik (sammen med de 

ældste vuggestuebørn) og alle har aktiviteter der er en del af de nye styrkede læreplaner, hvor vi arbejder ud fra 

læreplanstræet  

En dag om ugen har stuerne mulighed for at tage på tur / relations arbejde, hvor der bliver lagt et ekstra fokus, hvis 

der er et behov / en gang om måneden har vi maddag. Her skiftes der mellem at have en smør-selv-dag og en varm-

mads-dag.  

I børnehaven har vi tre stuer:   

Lærkereden og Kaninhulen, hvor børnene aldersmæssigt er 3 og 4 år. Her er børnene delt i aldersopdelte grupper, 

medarbejderne inviterer dem ind i læringsfællesskaber, hvor der er sat en ramme og i denne ramme give børnene 

medbestemmelse og forsøge at få børnenes stemme frem.  

På Andedammen er børnene fra ca. 5 år til de starter i skole. Her har vi især fokus på læringsparathed som kan være 

at fortælle detaljeret om oplevelser, at understøtte børns sociale kompetencer, tro på egne evner, være nysgerrig mm. 

Fokusset er ligeledes rettet mod forældre, hvordan de kan understøtte deres barn i forhold til læringsparatheden.  
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 Pædagogisk grundlag  

”Den pædagogiske læreplan skal udarbejdes med udgangspunkt i et fælles pædagogisk grundlag.”   

”Det pædagogiske grundlag består af en række fælles centrale elementer, som skal være kendetegnende for den 

forståelse og tilgang, hvormed der skal arbejdes med børns trivsel, læring, udvikling og dannelse i alle dagtilbud i 

Danmark.”  

  

De centrale elementer er:  

 Børnesyn. Det at være barn har værdi i sig selv.  

 Dannelse og børneperspektiv. Børn på fx 2 og 4 år skal høres og tages alvorligt som led i starten på en 

dannelsesproces og demokratisk forståelse.  

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

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

naturen og ved at blive udfordret.  

 Børnefællesskaber. Leg, dannelse og læring sker i børnefællesskaber, som det pædagogiske personale sætter 

rammerne for.  

 Pædagogisk læringsmiljø. Et trygt og stimulerende pædagogisk læringsmiljø er udgangspunktet for arbejdet med 

børns læring.  

 Forældresamarbejde. Et godt forældresamarbejde har fokus på at styrke både barnets trivsel og barnets læring.  

 Børn i udsatte positioner. Alle børn skal udfordres og opleve mestring i lege og aktiviteter.  

 Sammenhæng til børnehaveklassen. Sammenhæng handler blandt andet om at understøtte børns sociale 

kompetencer, tro på egne evner, nysgerrighed mv.”  

  

”Loven fastsætter, at alle elementer i det fælles pædagogiske grundlag skal være udgangspunkt for arbejdet med den 

pædagogiske læreplan og dermed det pædagogiske arbejde med børns læring i dagtilbud.”  

”Nogle elementer i form af fx børnesynet skal altid være til stede i det pædagogiske læringsmiljø, mens andre 

elementer som fx arbejdet med at skabe en god overgang til børnehaveklassen kan være mere til stede i nogle 

sammenhænge end andre.”  

Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 14  
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Leg  

HVAD SIGER LOVEN?  

 ▪ 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 støttes, guides og rammesættes, for at alle børn kan være med, og for at legen udvikler sig 
positivt for alle børn. Forarbejder til dagtilbudslovens § 8, stk. 2  

I Tornholms Ager ses dette ved at:   

 Have øje for hvilke børn der sættes sammen og hjælper til at skabe nye relationer gennem leg  

 Børnemiljøet skal være indbydende og i børnehøjde og invitere til leg.  

 Legetøjet bliver opstillet indbydende så det er synligt for børnene og klar til brug  

 Børnene vælger selv det legetøj de vil lege med.  

 Følge barnets spor så vi får øje på barnets lege alene eller i grupper og støtter op om det.  

 Starte aktiviteter op som barnet frivilligt kan deltage i, samt at lytte til barnet og sikre sig, at deres 

stemme bliver hørt i form af medbestemmelse.  

 Sætte rammer så alle børn har deltagelsesmuligheder og se det enkelte barns behov  

 Lade de børn der har brug for det, få betænkningstid for børnene lader sig inspirere af hinanden.  

 Være opmærksom på de stille børn og på hvad det er børnene fortæller hinanden og gribe det til 

eventuelt at udvikle legen.   

 Understøtte legen som medarbejder, ved at være nærværende, observerende, deltagende og give 

inspiration til legen.   

 Der er engageret og deltagende medarbejdere  

 Støtte børnene ved at gå foran, ved siden af og bagved.   

 Være lyttende og spørge ind til legen og stille spørgsmål, så vi kan tilføje nye begreber / ord og inspirere 

til børnenes fantasi.   

 Være med til at videreudvikle legen, hvis der er udfordringer børnene imellem.   

 Italesætte for børnene og hjælpe i konflikter med handleanvisninger og vi trøster.  

    

Eksempler på hvordan vi omsætter det i hverdagen:  

 En voksen var sammen med fire vuggestuebørn for at finde insekter i skoven. Et meget stille barn danner relationer til 

de tre andre børn. Der blev ikke fundet nogle insekter, men det stille barn fandt en grankogle og ved den voksnes 

hjælp var alle børn sammen om at finde grankogler som de legede var bænkebidere. Alle fire børn grinede og 

samarbejdede om at finde kogler.   

Det stille barn var stolt og holdt spanden med kogler hele vejen hjem. Inden børnene kunne samarbejde var der en 

lille konflikt om hvem der skal holde spanden. Det lykkedes den voksne at stoppe konflikten så børnene 

samarbejdede i stedet for at skændes. Barnet der fik ideen om grankoglerne fik lov til at bære spanden hjem og det 

forklarede den voksne til de andre børn.  

Læreplanstemaerne kommer i spil i eksemplet ovenover på følgende måde:  

Alsidig personlig udvikling:  

 Børnene får lov til at vælge at de vil lege med grankogler og hermed udforske naturen  

 Medarbejderen går nysgerrigt ind i barnets leg med grankoglerne der bliver til bænkebidere  

 Børnene er engageret blandt andet ses dette da de alle gerne vil holde spanden  

Social udvikling:  

 Børnene er fælles om at finde grankogler  

 Der arbejdes med relationerne ved at børnene tager hensyn til hinanden og hjælpes til at få løst deres 

konflikt om spanden  

Kommunikation og sprog:  

 Børnene får en idé og medarbejderen understøtter dette og sproget bruges da barnet fortæller hvad hun 

gerne vil og de andre børn bliver deltagende  

 Medarbejderen hjælper børnene til at sprogligt få løst konflikten om spanden, dette giver børnene en 

bedre forståelse for at bruge sproget  
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Natur, udeliv og science:  

 Der er tur i skoven for at finde insekter og da de ikke finder nogle, bliver grankoglerne brugt som 

bænkebidere  

 

Kultur, æstetik og fællesskaber:  

 Det stille barn finder en grankogle og medarbejderen understøtter, at der findes flere og fantasien bliver 

brugt ved at grankoglerne bliver til bænkebidere.  

 Der bruges fantasi, kreativitet og børn og medarbejderen er engageret  

  

Eksempler på hvordan vi omsætter det i hverdagen:  

På legepladsen i børnehaven finder en voksen et vendespil med store brikker frem og lægger brikkerne sammen med 

tre børn på græsset. Efter kort tid står der mange børn, der gerne vil være med. Børnene går til og fra som de har lyst 

til. Køen af børn der gerne vil være med bliver længere og længere. Når børnene har vendt brikkerne bliver de spurgt 

om hvilket dyr det var, lyd osv.  

De børn der sad alene, blev opfordret til at deltage og det ville de gerne.  

Læreplanstemaerne kommer i spil i eksemplet ovenover på følgende måde:  

Alsidig personlig udvikling:  

 Medarbejderen er engageret og har sat en ramme for en aktivitet, hvor det er muligt for børnene at gå til 

og fra  

 Børnene udviser nysgerrighed for legen og bruger deres kompetencer efter hvor de er udviklingsmæssigt  

 

Social udvikling:  

 Børnene venter på tur og er med til at give plads til andre  

 Medarbejderen opfordrer de børn der sidder for sig selv til at deltage og blive en del af fællesskabet  

  

Kommunikation og sprog:  

 Børnene skal svarer på hvad det er for et dyr samt hvad dyret siger osv.  

 Børnene lære at svare på spørgsmål   

 De får trænet deres hukommelse i hvor brikkerne ligger  

 

Krop, sanser og bevægelse:  

 Børnene øver sig i at vende brikker og lægge dem nogenlunde samme sted  

 

Kultur, æstetik og fællesskaber:  

 Børnene indgår i fællesskab i spillet efter det udviklingsniveau de er på samt at de kan lære fra de andre  

 Børnene der var tilskuer bliver aktivt deltagende  
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Børnefællesskaber  

HVAD SIGER LOVEN?   

▪ Al leg, dannelse og læring sker i børnefællesskaber, som det pædagogiske personale fastsætter 
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 aktivt 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 en balance mellem individ og fællesskab i 
dagtilbuddet. Forarbejder til dagtilbudslovens § 8, stk. 2  

Her i Børnehuset Tornholms Ager ses dette ved at:  

 Vi holde samlinger, hvor alle børn bliver set og hørt og er en del af fællesskabet  

 Vi danner små grupper, så de børn der kan have det svært ved at være i store grupper, kan få følelsen 

af tryghed og derved turde bevæge sig over i et større fællesskab.  

 Medarbejderne er gode rollemodeller, som snakker pænt og er imødekommende, have god øjenkontakt, 

have et roligt toneleje samt være positiv.   

 Have fokus på hvordan børnene kan være en god ven og tale om følelserne, sur, glad, ked af det, så 

børnene kan lære at aflæse hinanden.   

 Medarbejderne giver sig tid, til at hjælpe barnet på vej og lytte til det og give tryghed hvor barnet kan 

afprøve situationer.  

 Medarbejderne hjælper barnet, hvis et barn har svært ved at komme ind i et fællesskab.   

 Forsøge at sikre, der ikke foregår mobning, ved at italesætte adfærd som ikke er hensigtsmæssigt eller 

den gode adfærd.   

 Medarbejderne lytter til børnene og arbejder i mindre grupper enten aldersopdelt eller blandet.  

 Børnene i spisesituationer sidder sammen ved borde og her har de deres eget lille fællesskab i det store 

fællesskab.  

 Børnene er deltagende i de forskellige traditioner i huset hen over året som sommerfest, EID, jul, 

halloween osv.  

 Medarbejderen kan hjælpe hvis et barn ikke er med i en given leg, samt finde en ny rolle i legen så 

barnet har en deltagelsesmulighed og ikke bliver holdt ude.  

 Børnene er i aktiviteter der tilpasses til deres nærmeste udviklingszone.   

  

Eksempler på hvordan vi omsætter det i hverdagen:  

To voksne er gået på tur i skoven med 6 børn, planen er at samle naturmaterialer til et insekthotel. De store piger får 

lov til at bestemme ruten vi går derovre og hurtig bliver vi draget ind i junglen, hvor tigrene bor. Pigerne peger på en 

stor sovende tiger på stien (en træstamme), kort efter dens mad (en flænset træstamme) og peger efter lidt tid ind i 

busken på en tiger (mange buske). De er helt opslugt af tigerjagten, og de voksne hopper med på legen.  

På vejen hjem, fik vi samlet lidt materialer til hotellet, de fire gående var super gode til at samle kogler og pinde, mens 

de to i klapvognen, var super gode til at smage på koglerne de andre fandt, men de deltog på deres præmis.  

 

Læreplanstemaerne kommer i spil i eksemplet ovenover på følgende måde:  

Natur, udeliv og science:   

 Udforsker naturen  

 På tur i skoven   

 Udvikler deres nysgerrighed  

 

 

Krop, sanser og bevægelser:  

 Vi lister for ikke at vække tigeren  

 Vi peger  

 Vi smager på naturen  
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Kommunikation og sprog:  

 Fantasileg der opstår og skaber fællesskab og sprog  

 Følger børnenes spor  

 

Alsidig personlig udvikling:  

 At børn udfolder, udforsker og erfarer sig selv og hinanden på både kendte og nye måder og får tillid til 

egne potentialer. Dette sker på tværs af alder og køn.  

 Det understøtter samspil og tilknytningen mellem børn og medarbejderne og børn imellem, hvor der er 

omsorg, tryghed og nysgerrighed, hvor børnene udvikler deres engagement, gåpåmod, deltagelse i 

fælleskabet og fordybelse.  

 Vi skaber et læringsrum, hvor alle er aktivt deltagende.  

 

Kultur, æstetik og fællesskab:  

 Alle deltog på egne præmisser, enten aktivt eller som tilskuer.  

  

 Eksempler på hvordan vi omsætter det i hverdagen:  

En pige har svært ved at være en del af fællesskabet med de andre pigerne og har svært ved at komme ind i legen. 

De leger noget med dyr, den voksne taler med pigen, og hun fortæller at der ikke er flere dyr/roller tilbage i legen. Den 

voksne udvider legen ved at gå med i legen og ”køre” alle børnene på en bondegård. På bondegården er der masser 

af forskellige dyr og her er der plads til alle. Pigen vælger et dyr og de leger alle sammen bondegård i lang tid.  

Læreplanstemaerne kommer i spil i eksemplet ovenover på følgende måde:  

Alsidig personlig udvikling:  

 Samspil imellem børn og medarbejderne giver tryghed og omsorg  

 Understøtte barnets potentiale til at kunne deltage  

 Barnet hjælpes til succes i en svær situation herved opnås livduelighed  

 

Social udvikling:  

 Styrker barnet til at være en del af fællesskabet  

 Der er plads til alle med hjælp fra den voksne  

 

Kommunikation og sprog:  

 Barnets forståelse for sig selv og omverden og italesættelse af situationen  

 Barnets henvendelse til den voksne  

 

Krop, sanser og bevægelse:  

 Børnene leger dyr med kroppen og lyde  

 

Kultur, æstetik og fællesskab:  

 Aktive deltagere  

 Kreativiteten bruges ves at kasserne bygges til en bus  
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Samarbejde med forældre om børns læring  

HVAD SIGER LOVEN?   

▪ Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan dagtilbuddet samarbejder med forældrene om børns læring.  

Dagtilbudslovens § 8, stk. 6  

I Børnehuset Tornholms Ager ses dette ved at:  

 Opbygge et tillidsforhold til forældre, så de kan komme til os for råd og vejledning til hvad de kan gøre 

derhjemme og omvendt – så vi kan skabe en rød tråd og trygheden til at løse en eventuel udfordring er til 

stede.  

 Have samtaler sammen med forældre om hvordan vi fælles understøtter barnets udvikling og læring i en 

positiv retning og at forældre bakker op om tiltag.  

 Medarbejdere er åbne, imødekommende og at vi sammen med forældrene har et medansvar for at 

samarbejdet fungere optimalt. Holde diverse samtaler og at leder deltager ved første samtale samt efter 

behov.  

 Gøre forældre opmærksomme på at barnets trivsel er et delt ansvar   

 Opfordre / opmuntre til legeaftaler.  

 Der ikke tales dårligt om andre børn og forældre samt medarbejderne har en positiv tone omkring dette  

 Bruge aula til beskeder til og fra Børnehuset og forældre, billeder, video samt forventer at forældrene holder 

sig opdateret via aula.  

 Snakke med forældre om barnets nærmeste udviklingstrin samt at gøre opmærksom på at barnet er en del af 

et større fællesskab.  

 Tage forældrehenvendelser seriøst og kontakter forældre omkring dette.  

 Medarbejdere fordeler samtalerne lige med alle forældre og giver sig tid til at snakke når de afleverer og 

henter eller vi tilbyder at ringe dem op  

 Afholde forældremøde med diskussions borde, hvor vi samarbejder med forældrene om hvor de kan sætte 

deres børn i trivsel, udvikling, læring og dannelse. Vi snakker om vores pædagogisk hverdag  

  

  Eksempler på hvordan vi omsætter det i hverdagen:  

Der er en pige, når hun bliver afleveret om morgenen, holder fast i sin mor- og ikke vil afleveres, hun græder meget 

og moren har også svært ved nogen gange om at bede om hjælp til at hjælpe hende og hendes datter. En morgen 

hvor det samme sker, går den voksne hen til pigen, der græder og holder tæt om hendes mor. Jeg siger til hende, at 

hun skal give sin mor et stort hårdt kram, for så kan du sige du har nået, at give hende en sidste krammer, så mor 

også bliver sendt godt på arbejde. Hun giver sin mor en stor, varm og hård krammer. Hun kommer med den voksne 

ind til morgenbordet og får spist efter at gråden har lagt sig og sutten er lagt. Næste dag om eftermiddagen da hun 

skal hentes, fortæller hendes mor de gjorde det om morgenen igen og det hjalp.   

Læreplanstemaerne kommer i spil i eksemplet ovenover på følgende måde:  

Alsidig personlig udvikling:  

 Dette ses i casen, ved at den voksne går hen og imødekommer moren og barnet, ved at give 

hensigtsmæssig løsning og handlemuligheder, hvordan afleveringen skal foregå. Dette gør at barnet 

skaber, kompetence for at dette bliver lettere ved næste aflevering. Dette forøger barnets muligheder for 

at komme ind i fællesskabet.  

 

Sociale udvikling:  

 Barnet får en god aflevering, ved at hun selv går ind og er deltagende ved morgenbordet  

 

Kommunikation og sprog:  

 Barnet får italesat hvordan afleveringen skal foregå, ved at pædagogen siger til barnet, at det skal give 

mor en stor krammer. Dette ses ved at barnet kan forstå sig selv og hinanden. Pædagogen italesætter 

afleveringen så den kan foregå på en god måde, både for barnet og moren. Sådan opnår barnet 

erfaringer med at tanker, behov og ideer kan anvendes i sociale fællesskaber.  
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Krop, sanser og bevægelser:  

 I casen kan barnet mærke og passe på kroppen gennem ro og bevægelse og lægges til grundlag for 

fysisk og psykisk trivsel.  

 Hvis barnet har dårlig / god aflevering kan det mærkes på barnets deltagelsesmuligheder samt trivsel for 

dagen.   

 

 Eksempler på hvordan vi omsætter det i hverdagen:  

Barnets vægt er lige i underkanten og skal ifølge lægen ikke have lightprodukter og skal have serveret sødmælk. Den 

voksne sidder fremadrettet med barnet og spiser hver dag.   

Efter flere frokoster oplever den voksne, at barnet gerne vil spise, hvis det er noget barnet kan lide. Da barnet er 

begyndt at spise tilbyder den voksne barnet forskelligt slags pålæg. Til samtale med forældrene taler vi om at barnet 

trives lige som der også bliver spist hver dag. Barnet skal hjælpes og hvis det kun spiser makrel er det ok.  Det blev til 

gode samtaler løbende med forældrene hvor vi har guidet og det har gjort at forældrene er blevet rolige og glade. Vi 

talte om at det er vigtigt at barnet deltager i for eksempel madlavning og indkøb, hvor barnet kan være med til at 

vælge pålæg og grøntsager.  

Barnet er med til at forberede mad i køkkenet med vuggestuen og får derved en glæde ved at fejre Eid og spise 

maden som barnet var med til at lave. Der gives besked via aula om barnets deltagelse til forældrene.  

  

Læreplanstemaerne kommer i spil i eksemplet ovenover på følgende måde:  

Alsidig personlig udvikling:  

 Understøtter samspil og tilknytning mellem barnet og det personalet. Dette ses ved at den voksne sidder 
tæt på når barnet skal spise ved at give tryghed, nærvær og omsorg. Kompetencerne for at være 
deltagende i fællesskabet under måltider. Dette giver barnet gå på mod, barnet for medbestemmelse i at 
vælge hvilken pålæg hun vil have på maden.  

  

Sociale udvikling:  

 Udvikler et tæt bånd med den nære voksen der sidder med barnet ved måltidet, fordi barnet kan deltage 
på lige fod som de andre børn, hjælper det barnet til at udvikle relationer til de andre børn.  

  

Natur, udeliv og science:  

 Forståelsen af smage af forskellige konsistenser af madvare, i forhold til form og farver  

 

Kommunikation og sprog:  

 Taler med barnet om hvordan vi spiser, og hvad det kan vælge at spise  

 Udvikler barnets sprog og bygger omkring dette ved at udvikle maderne så de bliver mere inspirerende,   

 Forståelsen hvordan man bygger det op på, hvad f.eks. makrel er en fisk. Guider forældrene omkring 

dette, ved at give barnet nogle valgmuligheder ved at de går ud og handler eller er med til at lave 

aftensmaden.   
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Læring  

HVAD SIGER LOVEN?   

▪ 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 børns kropslige, følelsesmæssige, 

sociale og kognitive udvikling og forståelse. Forarbejder til dagtilbudslovens § 8, stk. 2  

I Børnehuset Tornholms Ager ses dette ved at:  

 Morgensamlinger er med pædagogisk indhold der fordre til læring  

 Vi er med til at give børnene oplevelser og præsenterer børnene for ting på forskellige måder som visuelt, 

taktilt, musikalsk, auditivt, motorisk udvikling ved at benytte forskellige redskaber og gå på ture med forskelligt 

formål  

 Følge børnenes spor, hvor vi som voksne kan gå foran, ved siden af eller bagved  

 Læring foregår via leg enten børneinitieret eller planlagte pædagogiske aktiviteter med mulighed for 

fordybning, hvor medarbejdere præsentere børnene for forskellige nye- samt allerede kendte aktiviteter.  

 Medarbejdere har fokus på, at der dannes relationer børn og børn imellem, vi guider børnene og giver 

handlemuligheder  

 Medarbejderne styrker børnenes leg og derigennem styrker og udvikler sproget, den sociale læring og sociale 

spilleregler.  

 Have traditioner som EID, halloween, jul, fastelavn osv.  

 Være bevidst om at rutinesituationer er læring  

 Medarbejderne har fokus på, at børnene skal turde turde samt at børnene tør fejle  

 Stuerne inviterer børnene til forskelligt leg hver især  

  

Eksempler på hvordan vi omsætter det i hverdagen:  

Den voksne skal vinke farvel med et barn og den voksne vælger, at sætte sig ved rutsjebanen. Der går ikke lang tid 

før flere børn kommer til. De går i gang med at rutsje. Blandt de børn er en af vuggestuens yngste der rigtig gerne vil 

op til den voksne. Den voksne prøver at invitere barnet til en rutsjetur, men kan se på barnet, at det har barnet ikke 

lyst til. I stedet bliver barnet siddende hos den voksen og med stor glæde observere de større børn, som på skift er i 

gang med at rutsje. Efter et stykke tid giver barnet udtryk for, at han nu tør prøve også. Han holder den voksen i 

hånden og rutsjer ned, han bliver glad, men vælger efterfølgende at observere noget mere.  

 

Læreplanstemaerne kommer i spil i eksemplet ovenover på følgende måde:  

Alsidig personlig udvikling:  

 Udvider barnets erfaringsverden og deltagelsesmuligheder  

 Fik tillid til at udforske og erfare sig selv  

 Potentiale til at turde  

 Præget af omsorg, tryghed og nysgerrighed  

 Kompetence til at udfordre sig selv og gåpåmod  

 

Social udvikling:  

 Den gode relation til medarbejderen, giver barnet lyst til at prøve  

 Observerede andre børn, og det fællesskab de har ved at rutsje   

 Barnet fik ros for at turde prøve  

 Medarbejderen er nærværende i situationen  

 

Kommunikation og sprog:  

 At barnet bliver understøttet i udviklingen af sproglig kommunikation  

 

Krop, sanser og bevægelse:  

 Udfordret motorisk  

 Krops- og bevægelsesglæde  
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 Barnet bliver fortrolig med sin krop og sanser  

Kultur, æstetik og fællesskab:  

 Barnet understøttes i fællesskabet via observationer  

 Hans sanser og følelser bliver aktiveret, ved at han først er tilskuer og derefter deltagende  

 Hans engagement, nysgerrighed blev stimuleret  

Læreplanstemaerne kommer i spil i eksemplet ovenover på følgende måde:  

Morgensamling på andedammen. Alle børn kommer ind fra legepladsen, de vasker hænder og tager en kl 9 mad, 

hvorefter de sætter sig ned i rundkredsen. Da der er ro siger den ene voksen godmorgen – alle siger børnene siger 

godmorgen. Den anden voksen sidder uroligt og tramper i gulvet, leger med voksenstolen, kaster sig frem og tilbage, 

der er nogle børn der kigger mærkeligt på voksen to og andre børn griner lidt. Den sidste voksen siger højt ” ej kan du 

ikke sidde stille” voksen to vrisser lidt af den sidste voksen og rejser sig op og går hen og flår hans mobil ud af hans 

hånd. Voksen tre bliver forskrækket og spørg voksen to, ”hvad laver du?” voksen to svare med sur tone ” øøhh jeg 

ville også bare se den” voksen tre forlader stuen, og ser trist ud.  

De to andre voksne begynder at snakke med børnene om hvad der lige skete, om det var en okay opførelse? 

Børnene rækker hånden op på skift, og der er en god samtale om hvad den anden voksen gjorde forkert, og hvordan 

den voksne kan blive venner med den sidste igen og få sagt undskyld. Snakken udvikler sig til, at børnene fortæller 

egne erfaringer med uvenskaber, alle får mulighed for at fortælle noget de selv har oplevet. De voksne finder et papir, 

hvor alle skal skrive deres navne på og tegne et hjerte. Voksen to forlader stuen, og voksen tre kommer ind på stuen 

og flere af børnene skynder sig hen og krammer den voksen som stadig ser trist ud. Voksen to kommer ind og der er 

en af pigerne der hjælper den voksen med at gå hen og sige undskyld til den sidste voksen. De to voksne krammer 

og er glade igen.  

     

Læreplanstemaerne kommer i spil i eksemplet ovenover på følgende måde:  

Alsidig personlig udvikling:  

 Morgensamling er et trygt læringsmiljø  

 Udforsker og erfarer sig selv, på nye måder, ved af se sig selv udtrykt gennem medarbejderne.  

 Tilegne sig kompetencer i deltagelse i fællesskabet  

 Tillid til egne potentialer i forbindelse med konfliktløsning  

 

Social udvikling:  

 Udvikler sociale handlemuligheder  

 Understøtter udvikling af empati og sociale relationer  

 

Kommunikation og sprog:  

 Børnene lærer hvordan kommunikation og sprog bruges i konfliktsituationer  

 Opnår erfaringer med kommunikation og sprogliggørelse af tanker og behov af sociale fællesskab  

Krop, sanser og bevægelser:  

 Kroppens udtryk ved vrede, ked af det og glæde  

 

Kultur, æstetik og fællesskaber:  

 Aktiviteter børnenes sanser og følelser gennem skuespillet de så  

 Indgår i ligeværdige fællesskaber  

 At børnene både var tilskuere, men også aktive deltagere  

 At de fik stimuleret deres engagement og nysgerrighed  
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Dannelse og børneperspektiv  

HVAD SIGER LOVEN?   

▪ Børn på fx 2 år og 4 år skal høres og tages alvorligt som led i starten på en dannelsesproces 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 ansvarligt for at skabe. 

Forarbejder til dagtilbudslovens § 8, stk. 2  

 

I Børnehuset Tornholms Ager ses dette ved at:  

 Alle børn inddrages og gives deltagelsesmuligheder i nærmeste udviklingszone  

 Have respekt for forskelligheder, hinanden, sig selv og andre samt vente på tur, give plads og vise hensyn  

 Styrke det enkelte barns selvværd ved at give anerkendelse  

 Vi så vidt muligt følger børnenes spor  

 Have faste rutiner og forudsigelighed som børnene kan navigere og føle sig tryg i  

 Hjælpe børnene til at være den bedste udgave af dem selv  

 Have morgensamling hvor vi snakker om de ting der rør sig i børnegruppen  

 Guide og vejlede børnene hvis der opstår konflikter  

 Børnene har medbestemmelse i større eller mindre grad.  

 Rutinesituationer er et godt læringsmiljø  

 Italesætte forskelligheder og skaber en forståelsesramme  

 Børnene får en demokratisk stemme frem.  

 Have aktiviteter på tværs af alder, køn og bestræbe os på at være kønsneutrale  

  

Eksempler på hvordan vi omsætter det i hverdagen:  

På tur til naturskolen  

8 børn og to voksne er cyklet ud til naurskolen, hvor vi har lavet forskellige aktiviteter og spist madpakker. Da vi er 

færdig med at spise, får børnene lov til at lege på græsarealet, hvor vi har spist. Imens de sidste bliver færdige, får de 

voksne pakket sammen. Da vi er færdige siger den ene voksen, at vi skal over og se om hønen er kommet ud, inden 

vi skal cykle hjem til børnehaven. Det ene barn er ved at flytte rundt på nogle sten, og barnet kigger op og siger 2 

mere, den voksen siger okay to sten mere til barnet, og imens tager den anden voksne de andre børn med over til 

hønen. Da barnet har flyttet den ene sten siger han imens han kigger på den voksen en mere, og den voksen siger ja 

en sten mere og barnet finder den sidste sten og flytter den, da han er færdig smiler han og kigger glad op, og går 

med den voksen over til de andre børn.   

  

Læreplanstemaerne kommer i spil i eksemplet ovenover på følgende måde:  

Alsidig personlig udvikling:  

 Vi understøtter barnet i at lege færdig  

 Samspillet mellem barnet, den voksne og resten af gruppen  

 Giver en positiv oplevelse og styrker barnets selvværd  

 

Social udvikling:  

 Gruppen havde empati for, at barnet legede færdig, og kunne indgå i de sociale fællesskaber og derved 

har han fået styrket sin demokratiske dannelse  

 

Kommunikation og sprog:  

 Barnet og den voksen har en god kommunikation og barnet sprogliggøre hans tanker og behov.  
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Krop, sanser og bevægelse:  

 Han bruger sin krop og bevæger sig, når han løber frem og tilbage efter stenene  

 Hans sanser bruges når han har stenene i sine hænder  

 

Natur, udeliv og science:  

 Han undersøger naturen og hvordan han kan bruge den, når han flytter rundt på stenene  

 Den matematiske forståelse er i brug når han mærker om stenene er tunge eller lette, og bruger tallene 

da han siger han gerne vil flytte to sten mere  

 

Kultur, æstetik og fælleskab:  

 Der gives plads til forskellighed, så barnet stadig kan være en del af fællesskabet   

 Barnet er aktiv i sin leg og bruger sin fantasi og kreativitet  

  

Eksempler på hvordan vi omsætter det i hverdagen:  

Vi sidder ved to borde (1 voksen og 3-4 børn ved hvert bord), hvor vi venter på frokosten. Det tager lidt tid, så vi 

begynder at synge sange med fagter. Den ene voksen siger til et barn, jeg rykker dig så du kan se de voksne, så det 

gjorde den voksne. Barnet bliver meget sur over det og rynker bryn og ”slår” den voksens arm, så spørger den voksen 

ham om det var fordi han gerne ville sidde ved siden af det andet barn, hvor han smilende siger ja og lyser helt op og 

så bliver han selvfølgelig rykket tilbage.  

 

Læreplanstemaerne kommer i spil i eksemplet ovenover på følgende måde:  

Alsidig personlig udvikling:  

 Udtrykker egen personlige holdning  

 Ser sammenspillet mellem barnet og medarbejderen, hvor de snakker om hvor barnet vil sidde   

 

Social udvikling:  

 Barnet giver udtryk for at han vil blive i relationen til det andet barn  

 

Kommunikation og sprog:  

 Det kommer til udtryk i barnets kropssprog både ved vrede og glæde  

 Erfaring ved at bruge kropssproget  

 Medarbejderen italesætter det hun ville gøre  

 

Kultur, æstetik og fællesskab:  

 Barnet vil hellere fællesskabet med det andet barn end se hvad den voksen gør, det var det der gav 

barnet værdi i denne situation  
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Pædagogisk læringsmiljø  

Hvordan skaber vi hele dagen et pædagogisk læringsmiljø, der giver alle børn mulighed for at trives, lære, udvikle sig 

og dannes?  

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. Dagtilbudslovens § 8, stk. 3  

I Børnehuset Tornholms Ager ses dette udenfor ved:  

Vi har en legeplads med god plads så vi har opdelt den i zoner, hvor børnene kan blive udfordret på forskellige tider af 

dagen. Eksempelvis har vi lege til det grovmotoriske, bakker som børnene kan bruge på forskellige måder, balance, 

boldbane, finmotoriske lege i sandkassen og tegne med kridt, cykle, danse til musik og gynge, hvor barnet kan gynge 

alene eller sammen med andre børn.  

Vi bruger vores legeplads en del i løbet af dagen, hvor vi tager imod børn og siger farvel. Her er det vigtigt for os at 

forældre og barn kommer hen til medarbejderen og siger goddag / farvel. Her vil vi få en snak med forældre og barn 

og finde ud af hvad der rør sig hos familien / barnet og hvad vi skal tage højde for i løbet af dagen. Ofte går 

medarbejderen med barnet hen for at vinke ved hegnet. Vi er ét hus og det gør, at barnet selv kan vælge hvilken 

medarbejder den vil vinke med / være sammen med. Når vi er medarbejdere nok, bliver der åbnet op for den næste 

legeplads / zone, så børnene har mulighed for at vælge andre aktiviteter til og modsat når vi lukker. Når forældrene 

henter opfordre vi til, at deres barn rydder fem ting op inden de går hjem samt får taget barnets tøj med ind og rydde 

op på garderobepladsen.  

Medarbejderne er spredt på legepladsen og er opmærksomme på, om der er børn, der har brug for hjælp i forhold til 

at blive afleveret, har slået sig, skal tisse, har brug for et kram eller være med i en leg.  

Vi bruger legepladsen til voksenstyret aktiviteter som, sække til sækkeløb, hulahopringe, sjippetov, stylter, vendespil, 

o-løb, forhindringsbane, krible-krable-, vand- og børneinitieret leg, spisning og fælles arrangementer. Vi danner 

forskellige børnegrupper for at udvikle dem inden for nærmeste udviklingszone samt hvilke fællesskaber de selv har 

dannet, og efter hvordan de har det her og nu.  

Der er udarbejdet legekasser, hvor medarbejdere har mulighed for at tage dem ud som en aktivitet med børnene. Vi 

øver os i at alle børn og voksne bliver gode til at rydde op og sortere ting i de rigtige kasser. Dette gør det nemmere 

for de næste der skal bruge ting til aktivitet.  

De vuggestuebørn der ikke sover i middagsstunden har mulighed for at komme i børnehaven og lege med de andre 

børn.  

Medarbejderne bestræber sig på at være imødekommende, i øjenhøjde, anderkendende, nærværende, aktivt 

deltagende, engageret, så vi giver børnene de bedste muligheder for at trives, lære, udvikle sig og dannes.  

 

 

I Børnehuset Tornholms Ager ses læringsmiljøer inden for ved:  

I Børnehuset er vi funktionsopdelt.   

I vuggestuen er vi i gang med at lave zoner, hvor det skal fremgå hvilke lege / aktiviteter der kan leges i disse zoner. 

De voksne vil dele sig og være i de forskellige zoner, hvor de kan være understøttende i legen samt guide, udvikle og 

udvide sproget, ved at italesætte og tilføre nye ord. Medarbejderne vil være nærværende, i børnehøjde og guide 

børnene / vejlede i forhold til eventuelle konflikter og udvidelse af legen.   

Medarbejderne vil stille legetøj frem, så det indbyder til forskellige lege samt arbejde med forskellige temaer i løbet af 

året som kriblekrable, efterår, sanser, børnefællesskaber i forskellige gruppesammensætninger, selvhjulpenhed, 

sproglig udvikling og andet.  
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I børnehaven er vi funktionsopdelt. Den ene stue tilbyder rolleleg via borge, ridder, dyr, køkken, lege læge og dukker. 

På den anden stue er der konstruktionslege via små og store legoklodser, magneter, bilbane, kuglebane, togbane, 

søm og hammer og plus plusser. Den sidste stue har materialer til at tegne, klippe, spille spil og lave puslespil.  

Efter vi har været lukket ned i forbindelse med corona, har vi fået øjnene op for, at der er ting der kan gøres på en 

anden måde. Dette er vi i gang med at arbejde på både i vuggestuen samt i børnehaven og derfor kan vi ikke præcist 

skrive ind omkring læringsmiljøer inden for. Vi kan overordnet sige, at medarbejderne arbejder nærværende, i 

børnehøjde og guider børnene. Der er fokus på børnefællesskaber på tværs af køn, alder og relationer og der 

arbejdes på gruppesammensætninger der øger trivsel, udvikling læring og dannelse.   

 

 

 

Børn i udsatte positioner  
Hvordan skaber vi et pædagogisk læringsmiljø, der tager højde for og involverer børn i udsatte 
positioner, så børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse fremmes?  

At vi gennem ovenstående tager hånd om børn i udsatte positioner. Her i Børnehuset kan alle børn i løbet af deres 

institutionstid komme i en udsat position. Det kan være et familiemedlem der dør, skilsmisse, tabet af et kæledyr, sige 

farvel til bedstevennen eller som barn / familie være udsat økonomisk, fysisk eller psykisk.  

Her i Børnehuset Tornholms Ager er vi en del af handleplanen for stærke børnefællesskaber i Tårnby Kommune, 

altså at vi skal skabe stærke børnefællesskaber med en fælles forståelse og tilgang samt deltagelsesmuligheder for 

alle børn.   

At der her sker det professionelle samarbejde både i den enkelte børnegruppe og på tværs af børnegrupperne, med 

udgangspunkt i de pædagogiske læreplaner. Pædagogerne samarbejder systematisk med at afprøve og evaluere 

pædagogiske tiltag i det daglige samt ved at udarbejde handleplaner, og kan hente hjælp hos de tværprofessionelle 

ved dialogmøder og lignende og her i løbet af 2021 i det tværprofessionelle kompetencecenter.  

 

 

 

 

 

  

  

  

:-) 
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Sammenhæng til børnehaveklassen  

Hvordan tilrettelægger vi vores pædagogiske læringsmiljø for de ældste børn, så det skaber 
sammenhæng til børnehaveklassen?  

I Børnehuset Tornholms Ager gør vi dette ved:  

Det sidste år i børnehaven har vi fokus på:  

• Samle børnene på andedammen – at udfordringen er alderssvarende og er en del af fællesskabet der skal i 

skole samtidig  

• Samtaler med forældre inden skoleindskrivning  

• Besøg på SFO, når vi ved hvor børnene skal gå  

  

Læringsparathed ved f.eks.    

• At være nysgerrig og videbegærlig  

• At kunne udtrykke og koncentrere sig  

• At kunne vente og lytte, mens andre taler  

• At kunne bede om hjælp, når man har brug for det  

• At kunne modtage kollektive beskeder  

• At kunne fortælle mere detaljeret om sine oplevelser  

• At kunne tallene fra 1-20 og skrive tallene fra 1-10, samt at kunne navne på bogstaverne i sit navn og kunne 

skrive det.  

  

I som forældre kan understøtte Jeres barn i forhold til læringsparathed ved   

• At følge Jeres barns tankegang og stille undrende spørgsmål til det Jeres barn fortæller. Lave aktiviteter, gå 

ture i nærområdet og undersøge dette.  

• At tale sammen om dagens oplevelser, synge sammen og læse højt, hvor i taler sammen om det I læser, 

samt taler om hvad der undrer dig som forældre og hvad der undrer Jeres barn.  

• At stille åbne spørgsmål til Jeres barn som, hvordan har din dag været? I stedet for har du haft en god dag?  

  

Sociale kompetencer ved     

• At kunne samarbejde i forbindelse med leg, aktiviteter og hverdagsrutiner  

• At kunne danne venskaber og udvise empati  

• At kunne sætte ord på følelser, konflikter og kan sige fra over for vennerne  

  

I som forældre kan understøtte Jeres barn i forhold til sociale kompetencer ved   

• At tale positivt om andre børn og familier. Så du som forældre ikke er med til at stigmatisere andre og ved at 

fortælle vigtigheden af, at vi er forskellige, at vi kan forskellige ting, at kunne se ting i forskellige perspektiver 

og få øje på muligheder.  

• At invitere forskellige legekammerater med hjem og lade jeres barn deltage i fælles fritidsaktiviteter med 

andre børn.  

• At lære Jeres barn om egne og andres grænser ved tale med dem om følelser og anerkende disse følelser.  

  

Selvhjulpenhed og motorik  

 At kunne løbe og balancere   

 At kunne cykle på to hjulet  

 At have styr på egne ting  

• At kunne tage tøj af og på, trække flyverdragt ud over støvlerne  

• At kunne klare toiletbesøg alene (dette har vi fokus på efter efterårsferien)   
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I som forældre kan understøtte Jeres barn i forhold til selvhjulpenhed og motorik ved   

• At give Jer tid til at jeres barn øver igen og igen på at tage tøj af og på og gå på toilettet selv  

• At lade Jeres barn være med til at pakke rygsækken om morgenen og rydde op efter sig selv også når i 

henter dem  

• At cykle sammen med Jeres barn og lave fysiske aktiviteter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:-) 
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Inddragelse af lokalsamfundet  

Hvordan inddrager vi lokalsamfundet i arbejdet med at skabe pædagogiske 

læringsmiljøer for børn? I Børnehuset Tornholms Ager ses dette ved:  

 Vi bruger naturskolen til leg og fordybelse, her har vi mulighed for at bruge en naturvejleder  

 Vi er på biblioteket i forbindelse med lån af bøger eller højtlæsning fra en bibliotekar  

 Vi har medarbejdere der har taget kørekort til blå base som vi bruger især i sommerperioden med at 

fange fisk, krabber eller andet  

 Vi er på blå planet i forbindelse med moduler hvor havets dyr indgår eller i ferier  

 Bussen bruger vi til at kunne komme omkring (her i coronatiden bruger vi den ikke, men kommer til det 

igen)   

 Kirken er vi i til jul hvor vi ser krybbe spil som en anden børnehave i distriktet udfører.   

 Boldbanerne ved Vestamagers baneanlæg bruger vi til forskellige motoriske lege  

 Legepladser i nærområdet   

 Ugandaskoven ligger i vores baghave så den benyttes ofte, hvor vi er på junglestien, finder 

kriblekrabledyr, pinde og bruger naturen i aktiviteter  

  

  

 

 

Forberedelse, refleksion og evaluering  

Vi arbejder med de seks læreplanstemaer ud fra læreplanstræet. Hver medarbejdergruppe får tid til at udfylde 

læreplanstræet ud fra et læringsmiljø / tema der vælges og forsøger at sporer sig ind på børnenes interesser, dette 

gør vi via disse punkter:  

Vi finder en aktivitet som vi arbejder med i fem til seks uger. Her udfylder vi læreplanstræet i forhold til, hvor vi skal 

lave det (placering), hvordan vi skal lave det (metoder/redskaber), hvad vi skal lave bagefter når aktiviteten er slut.  

Vi reflektere fast hver anden uge og justerer aktiviteter så de passer til børnenes læring, udvikling og trivsel.   

Dette gør vi på følgende måde:  

Vi har en praksisfortælling med til mødet om hvad vi ser. Ud fra dette taler vi om barnets / børnenes udvikling, trivsel, 

dannelse og læring. Så taler vi om aktiviteten og hvor medarbejderne ser på hvad der fungerede i mindre grad, nogen 

grad og i høj grad samt hvor vi ser at børnene har medbestemmelse. Så laves der aftaler til næste gang.  

Vi evaluere traditioner, forskellige forløb og læringsmiljøer løbende hen over året på møder. Her ser vi på hvad der 

fungerede, hvad der ikke fungerede, børneperspektiv og nye aftaler. Vi arbejder på at blive bedre til at få evalueret 

efter hvert forløb uden at der går for lang tid.   


