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Indledning
Dette er den styrkede pædagogiske læreplan for område Nord og som det fremgår af forsiden og senere
hen i teksten, er vores fundament i området vores Kerneopgave. Det er med Kerneopgaven for øje, at vi er
gået til opgaven med den styrkede læreplan.
Vi arbejder som et område, et ”fælles vi” og tro på samskabelse. Vi tro og har erfaret, at vi samme er og stå
stærkere og kan give, samt berige vores medarbejdere bedre i et større fællesskab via FællesUdviklingsMøder (FUM), videndeling på tværs i området og hele dagtilbuddet, samt fælles p-møder/uddannelse for dagplejen. Denne måde at gå til opgaven på har været med til at vi sammen kan og vil fællesskabet - til gavn for
områdets børn.
I området anerkender vi, at vi har hver vores ”særpræg”, rammer og kultur i den store sammenhæng som er
området og derfor har hvert hus og dagplejen beskrevet praksis fortællinger af deres hverdage under hvert
læreplanstema.
Konkret er det beslutte i området at det primære fokus på læreplanen skulle være at fyrtårnene udarbejdet
en metode, der bliver til et skema- der kunne gøre at vi nemt og hurtig kunne gå til læreplanen og evaluering
i hverdagen til gavn for vores børn. Dette arbejde er i fuld gang og vil være en proces der forsætter, for vi
kan til en hver tid ændre eller rette til, hvis det gør at opgaven bliver mindre bureaukratisk og til mere gavn
for vores børn.
Vi ser den styrkede læreplan som en mulighed for at vise og blive opmærksomme på alt det gode pædagogiske arbejde er allerede foregår i dagplejen og børnehusene. Vi ser det også som en mulighed for at blive
klogere på hverdagsparksis og dermed kunne ændre i læringsmiljøerne til gavn for børnemiljøerne. Vi tænker også at bruge læreplanen til at trække os op i META og have gode drøftelser og endnu mere fokus på
mulighederne i tilgange, praksis osv.
Den pædagogiske læreplan udgør rammen og den fælles retning for vores pædagogiske arbejde med
børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. Læreplanen er et levende dokument, om kort beskriver
vores pædagogiske overvejelser og refleksioner med eksempler, der er retningsgivende for det daglige
pædagogiske arbejde.
På vegne af
MED, områdebestyrelsen og Ledelsesteamet i Område Nord.
Denne læreplan skal læses i sammenhænge med ”Den styrkede pædagogiske læreplan – Rammer og indhold”.
Lovgrundlag
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 samt den tilhørende bekendtgørelse. 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.
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Ramme for udarbejdelse af den pædagogiske
læreplan
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Hvem er vi?

Sorø Kommune har 10 kommunale dagtilbud og 52 dagplejere fordelt på 2 områder – Område Syd og Område Nord.
I Sorø Kommunes dagtilbud vil vi medvirke til dannelse af nye samfundsborgere ved at bibringe børnene
viden om ansvar, rettigheder og demokrati og inspirere til stillingtagen og deltagelse. Børn og unge skal indgå som aktive medspillere i samspil med civilsamfundet i sin helhed.
Det er Sorø Kommunes overordnede mål, at hvert barn og ung efter bedste evne bliver i stand til at tage
vare på sit eget liv som voksen.
Udgangspunktet for at være barn og ung i Sorø Kommune er individets udvikling inden for fællesskabet. De
ansvarlige for dette er forældre, netværk og fagprofessionelle – det vil sige alle omkring barnet og den unge.
Område Nord dækker den nordlige del af Sorø kommune dvs. fra Munke Bjergby, Stenlille, til Dianalund og
videre ud til Ruds Vedby. I området har vi 5 børnehuse, alle med både vuggestue og børnehave tilbud. Børnehusene er: Naturbørnehuset i Munke Bjergby, Sandlyng i Stenlille, Troldehaven og Ventemøllegråden i
Dianalund og Regnbuen i Ruds Vedby. Endvidere har vi 30 dagplejere fordelt ud over hele området.
Område Nord er organiseret med 1 Områdeleder, 1 Dagplejekonsulent, 5 Pædagogiske leder, en adm.
medarbejder og ca. 120 medarbejdere, pædagoger, PA (pæd. assistenter), pædagogiske medhjælper og
dagplejer.
Område Nord arbejder ud fra Kerneopgaven, der er defineret til: ”Vi lykkes, når vi sammen styrker barnets udvikling. Det sker med afsæt i medarbejderens progressive faglighed, brugen af læreplanstemaerne og fokus på barnets potentiale.” og vi tro på at skal vi lykkes med at få implementeret Kerneopgaven i endnu større grad end nu, kan læreplanen være et godt redskab. For som vi har skrevet tro vi at
brugen af læreplanstemaerne kan være med til at sætte rammen for at udvikle barnets potential.
Vi har skabt et rum, hvor ledere og medarbejdere er en naturlig del af at skabe område NORD sammen, og
dermed også samskabe læreplanen.
Når vi skal løfte læreplanen og dermed Kerneopgaven - er det vigtig, at vi trækker samme vej og for en forståelse af hinandens verdensbilleder. Det er ikke sikkert vi altid er enige med hinanden, med så har vi rum
hvor vi kan folde det ud for hinanden – ledelsesteammødet, FUM (fælles udviklingsmøder for børnehusene),
p-møder i dagplejen, MED og AMG (arbejdsmiljøgruppen). Dog er det vigtig at alle har et billede af hvilken
vej vi skal gå og her ser vi at læreplanen som supplement til at skabe klarhed til gavn for voksne og børn.
Samarbejde i området bliver understøttet ved 5 årlige FUM (for børnehusene), hvor der er fokus på fagligheden og fælles læring. Dette bakkes op af diverse ERFA (erfarings) grupper inden for sprog, motorik og natur.
Her mødes medarbejderne i området og på tværs af områderne for at vidensdele og løfte fagligheden.
For dagplejen afholdes der 4 p-møder om året, nogen i området og andre på tværs af områderne.
I hele området dvs. i alle husene er der uddannet faglige fyrtårne. De faglige fyrtårne arbejder på tværs af
området for at vidensdele og skabe et god og solidt fundament for den videre implementering af læreplanen i
husene, hvilket understøttes af de pædagogiske ledere der er aktiv deltagende for at sikre fælles retning i
området og implementering i eget hus.
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Dagplejen får alle uddannelsen om den styrkede læreplan i 2021 og der forventer vi at lave processer med
dem, om deres ønske til det videre arbejde med læreplanen og dermed implementeringen. Lige pt arbejder
dagplejen med læreplaner i hverdagen, dette arbejde foregår i tæt dialog med dagplejekonsulenten.
Enhed:
Kontor
Dagplejen
Naturbørnehuse
Sandlyng
Troldehaven
Ventemøllegården
Regnbuen

Placering:
Søndergade 20, 4190 Sorø
Er fordelt i hele område Nord
Veddevej 19, 4190 Munke Bjergby
Omkørselsvejen 2, 4295 Stenlille
Lundtoftevej 35, 4293 Dianalund
Ventemøllevej 11, 4293 Dianalund
Rosenvænget 4, 4291 Ruds-Vedby
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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.”
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Børnesyn, Dannelse og Børneperspektiv,
Leg, Læring og Børnefællesskaber

Hvordan kommer de fem centrale elementer fra det fælles pædagogiske grundlag til udtryk
hos os og bliver omsat i vores hverdag sammen med børnene?
I Sorø Kommune vil vi…
…værne om alle børns ret til at være børn ved at understøtte det gode børneliv. Vi ser alle børn som unikke
individer med potentialer og ressourcer. Alle børn har ret til et godt liv, både når det gælder trivsel og sundhed, udvikling af kompetencer og dannelse af relationer.
Børn udvikler sig forskelligt, ser forskelligt på verden og har forskellige behov og vilkår. Derfor skal det pædagogiske personale i Sorø Kommunes dagtilbud skabe alsidige, inddragende og trygge læringsmiljøer, der
fremmer børnenes lyst til at lære – med legen som det grundlæggende element. Børn lærer gennem leg,
både den selvorganiserede og spontane leg og legen, hvor den voksne sætter rammerne, så alle børn trives og understøttes i at indgå i fællesskabet.
Børn udvikler sig i samspil med deres omgivelser og via de fællesskaber, som de indgår i. Vi skal skabe
rammerne for, at barnet kan udvikle en tro på eget og andres værd. Give barnet mulighed for at danne relationer og gøre sig egne erfaringer i fællesskabet, komme til deres egne erkendelser og derigennem udvikle
deres verdensbilleder. Vi skal inspirere til og styrke børnenes respekt, tolerance og anerkendelse af hinandens positioner og skabe rammerne for børnenes deltagelse i demokratiske sammenhænge. Alle børn skal
opleve at have indflydelse på og medvirke i udvikling af de børnefællesskaber og den hverdag, de er en del
af.

I Område Nord vil vi derfor…
…arbejde lige som resten af Børn og familier med pejlemærkerne. Plejemærkerne er med til at understøtte
vores børnesyn og måde hvorved vi går til opgaverne. Ydermere har vi område Nord valgt at definere dannelse, definitionen lyder: Barnet som individ danner sig gennem leg og relationer i fælleskaber. Denne definition har været med til at give os en fælles forståelse af ordet dannelse. For tro vi på at barnet danner sig
gennem leg skal vi i vores hverdag understøtte og være guidende, samt vejledende i legen, så vi på den
måde vil skabe læring i børnefællesskaberne. Børnefællesskaberne er der hvor der er plads til at barnet
både kan vise initiativ og kan være aktivt deltagende, samtidig med at fællesskabet skaber rum til alle, nye
relationer og muligheder for at prøve forskellige positioner mv.
Vi tro på at vi lykkes, når vi sammen styrker barnets udvikling. Det sker med afsæt i barnets potentiale og
dermed gennem læring. Læring sker hele dagen og hele tiden selv i leg. Børnene lærer at agere og være i
mange sammenhæng i løbet af dagen, og det er som tidligere nævn vores opgave at understøtte og være
guidende, samt vejledende i hverdagslæringen.
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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?
I Sorø kommune vil vi….
….skabe grundlaget for at alle dagtilbud tilbyder børnene trygge og stimulerende læringsmiljøer, hvor det
pædagogiske personale tager ansvar for børnenes trivsels, læring, udvikling og dannelse gennem hele
dagen med udgangspunkt i børneperspektivet og med legen som det grundlæggende element.
Derfor skal alle dagtilbud rammesætte, organisere og tilrettelægge praksis med fokus på de fysiske, psykiske og æstetiske miljøers betydning for børnenes betingelser for at trives, udvikle sig og lære.
Alle dagtilbud skal have fokus på kvaliteten af relationerne mellem børn-voksne og børn-børn og tage udgangspunkt i de pædagogiske og sproglige pejlemærker i arbejdet med at sikre et godt børnemiljø med
sunde børnefællesskaber.

I Område Nord vil vi derfor….
…have fokus på at alle situationer og rum er læringsmiljøer. Vi kan ved at indrette os blive bedre til at have
fokus på hvad rummet/situationen giver af muligheder. Skaber vi rum for en specifik læring eller skaber vi
læring og dernæst rum. Vi tro på at begge senarier udspiller sig og at vi derfor skal skabe æstetiske miljøer
der er fleksible, så vi kan omorganisere efter børnene eller den voksnes tanker/ønsker.
Vi kan ved simpel indretning lave rum der appellere til at børnene får mulighed for at være sammen på en
givtig og konstruktiv måde der understøtter børnegruppens kropslige, sociale, emotionelle og kognitive læring og udvikling. Ovennævnte kræver også at medarbejderne gør sig nogen pædagogiske – didaktiske
overvejelser om det pædagogiske læringsmiljø.
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Samarbejde med forældre om børns læring

Hvordan samarbejder vi med forældrene om barnets og børnegruppens trivsel og læring?
I Sorø Kommune vil vi…..
…have kontinuerligt fokus på de muligheder og løsninger, der kan skabes i samarbejde og dialog med forældrene. En forudsætning for barnets trivsel er et tæt samarbejde med forældrene med respekt for familiernes forskelligheder.
Alle dagtilbud i Sorø kommune skal understøtte børnenes udvikling ved at tilbyde forældrene råd og vejledning i forhold til barnets trivsel, udvikling, læring og dannelse.
Alle dagtilbud skal inddrage forældrenes ressourcer i samarbejdet og opfordre forældre til at deltage aktivt i
børnenes liv i institutionen ved fx at deltage i forældremøder og arrangementer eller ved at engagere sig i
forældreråd og – bestyrelser. Forældres indflydelse via bestyrelses- og forældrerådsarbejde er et væsentligt element i fastlæggelsen af de lokale mål og rammer og tilrettelæggelsen af dagligdagen i et tæt samarbejde med personale og ledelse.
I Sorø Kommune arbejder alle dagtilbud med De Pædagogiske Pejlemærker. Et af dem lyder:
”Vi har fokus på, at møder og indsatser ikke skal handle om familier. I stedet ønsker vi at holde møder og
iværksætte indsatser med familierne. Vi ser en styrke i, at deltagerne i et samarbejde har forskellige erfaringer og færdigheder, som hver især kvalificerer samarbejdet.”

I Område Nord vil vi derfor….
…gå til forældresamarbejdet med den største selvfølgelighed. Forældrene er vores vigtigste samarbejdspartner, i samspil med dem lykkes vi med at styrke barnets udvikling og potentiale.
I område Nord arbejder vi med børnebeskrivelser der beskriver børnene ud fra læreplanstemaerne, disse
laves løbene over barnet tid i området fra 0 til 5 år. Beskrivelserne er med til at sikre at vi via børn har en
direkte kontakt til forældrene og får en dialog om barnets potentiale, gennem hele barnets dagtilbuds tid.
I Sorø Kommune er vi organiseret så alle børnehusene har et forældreråd og områderne en områdebestyrelsen. Se endvidere ”STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER OG DEN
KOMMUNALE DAGPLEJE I SORØ KOMMUNE”: https://soroe.dk/media/1973104/styrelsesvedtaegt-forkommunale-daginstitutioner-og-den-kommunale-dagpleje-i-soroe-kommune.pdf
Det er områdebestyrelsen der beslutter processen for den styrkede læreplan på forældre niveau og dermed
hvad der skal arbejdes med i forhold til læreplanen i henholdsvis områdebestyrelsen og forældrerådene.
Områdebestyrelsen er ligeledes inddraget i forhold til at få implementeret begrebet dannelse i området.
Ambitionen er at få udarbejdet 10 gode råd til alle medarbejder og forældre, på hvordan lever vi op til begrebet selv og dermed understøtter barnets udvikling og læring.
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Børn i udsatte positioner

Hvordan skaber vi et pædagogisk læringsmiljø, der tager højde for og involverer børn i
udsatte positioner, så børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse fremmes?
I Sorø Kommune vil vi…
I Sorø Kommune arbejder alle dagtilbud på grundlag af De Pædagogiske Pejlemærker:
Forskningen viser, at et fælles værdigrundlag er essentielt for udviklingen af et positivt udviklings- og læringsmiljø for alle børn. De voksnes tilgang og holdninger har en direkte målbar effekt på børnene, og fælles retning og forståelse virker fremmende på udviklingsmulighederne. Det gælder for børn generelt, og det
gælder i høj grad for børn i udsatte positioner.
De 10 pædagogiske pejlemærker er så konkrete, at de sikrer fælles fodslag i det pædagogiske arbejde i
hele kommunen. Samtidig er de så åbne, at hvert enkelt dagtilbud har frihed til at vælge, hvordan de helt
konkret vil navigere, så pejlemærkerne udmøntes i den pædagogiske praksis.

I Område Nord vil vi derfor….
…bruge vores Kerneopgave til at bevare fokus på alle børn og dermed også børn i udsatte positioner. Det
bliver og er vores opgave at se børn i udsatte positioner som børn der evt. i større grad skal motiveres,
støttes og vejledes til at danne sig gennem leg og relationer i fællesskaber.
Vi skal have øje for det enkelte barn i udsatte positioner og sammen med forældrene bruge vores samarbejdspartner (b.la. via tværfaglige konferencer) til at blive klogere på hvilken muligheder vi som fagpersonale har, samt hvilken potential barnet har. Vi som fagpersoner er klar til at ændre læringsmiljøer og se muligheder, så vi kan understøtte barnet, samt skabe muligheder og dermed udfylde barnets potentiale.
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Sammenhæng til børnehaveklassen

1.

Hvordan tilrettelægger vi vores pædagogiske læringsmiljø for de ældste børn, så det
skaber sammenhæng til børnehaveklassen?
I Sorø Kommune vil vi….
…med udgangspunkt i den sammenhængende Børne-og Ungepolitik, forpligte os til at arbejde i samme
retning og med samme mål for øje. De fagprofessionelle omkring barnet skal have et fælles sprog og en
fælles pædagogisk opmærksomhed rettet mod barnet. Barnets evne og lyst til at erobre det nye er afhængig af de voksnes samarbejde. Jo bedre samarbejde mellem de fagprofessionelle, desto bedre overgang for barnet.
Hvert skoledistrikt udarbejder, i et samarbejde mellem skolen/SFO og dagtilbuddene, en beskrivelse af,
hvorledes sammenhængen sikres ved overgang fra dagtilbud til SFO/skole – herunder:
 beskrivelse af brobygningsaktiviteter
 hvordan forældrene inddrages i brobygningen
 plan for overleveringssamtaler (rammesættes centralt i fagcenter Børn og Familier)
 på hvilken måde arbejdet med dagtilbuddenes pædagogiske læreplaner videreføres indtil skoleårets start

I Område Nord vil vi derfor….
…arbejder alle børnehusene med førskolegrupper der arbejder ind i at forberede børnene til Tidlig SFO, det
er et arbejde med stort fokus på b.la. de sociale kompetencer og selvhjulpenhed. Det er grupper der udfordre børnene potentiale, ved at lave læringsrum og børnefællesskaber der tale ind i børnenes nysgerrighed
og medbestemmelse.
Vi arbejder alle i området med børnebeskrivelser der følge barnet i hele dagtilbudstiden fra vuggestue,
dagpleje til børnehaven, samt med PDU (Dansk Pædagogisk Udviklingsbeskrivelse), PDU er en screenings-test, hvis formål er at kunne medvirke til at skabe en konstruktiv dialog og understøtte samarbejdet
blandt samarbejdspartnerne og forældrene om den pædagogiske planlægning. DPU bliver kun brugt såfremt vi kan se at der er et uudnyttet potential hos barnet.
Både Børnebeskrivelserne og en evt. DPU bruger vi i området til overleveringsamtaler til skolerne. På den
måde kan vi skabe genkendelighed for forældrene og dermed sikre en beskrivelse, samt DPU’en er kontinuerlig og dermed kan vise progression for barnet. Ved at vi i hele området bruger den samme beskrivelse
kan vi også være med til at kvalificere dem ved at vidensdele om måde hvorved vi laver beskrivelse bedst,
til gavn for barnet.
Vi har endvidere løbene dialog mellem distriktsbørnehusene -og skolerne. Så der bliver lavet individuelle
planer der kan understøtte hver enkelt diskret.
Vi sender ved Tidlig SFO start en medarbejder med over i distriktsskolen for at understøtte overgangen og
skabe genekendelighed for barnet. Ligeledes skaber det fælleskaber, vidensdeling og udvikling på tværs af
dagtilbud og skole. En viden vi løbende vil følge op på og bruge til at kvalificere vores arbejde med før skole
børnene.
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Øvrige krav til indholdet i den pædagogiske
læreplan

Inddragelse af lokalsamfundet

Hvordan inddrager vi lokalsamfundet i arbejdet med at skabe pædagogiske læringsmiljøer
for børn?
I Sorø Kommune vil vi….
….styrke de levende lokalsamfund som rammen om det gode hverdagsliv. Og vi vil gøre det i samspil med
borgere, foreninger og virksomheder.
Vi vil være en åben og inddragende kommune, som inviterer borgerne med i beslutninger og projekter. Vi
tror på, at de bedste løsninger skal findes og skabes i tværgående fællesskaber. Vi vil fremme effektive
offentlige partnerskaber, offentligt-private partnerskaber og civilsamfundspartnerskaber.
Vi vil sætte fokus på det almene, brede læringsarbejde. Vi vil sætte det store i spil i det nære, og vi vil gøre
det i samarbejde med andre – for eksempel virksomheder, foreninger og borgere i lokalsamfundet.

I Område Nord vil vi derfor…..
…samarbejde lokalt med f.eks. plejecentre. Nogle børnehuse har været på besøg på plejecenter, for at
underholde, med sang eller anden optræden.
Vi har endvidere i Dianalund placeret en legestue (dagplejens legestue) i Degneparken der er et aktivitetscenter for ældre, dette gør at vi kan have daglig kontakt og lave aktiviteter sammen børn og ældre.
Vi bruger endvidere vores lokale tilbud som biblioteket og museer, samt er deltagende i kultur projekter der
bidrager til børnene udvikling og dannelse.
Vi vil endvidere se på mulighederne i vores nærmiljø for nye samarbejde/partnerskaber med lokale institutioner, foreninger og borgere, der med deres viden kan være med til at berige dagligdagen i børnehusene,
samt dagplejen.
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Arbejdet med det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø

Hvordan integrerer vi det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø i det pædagogiske
læringsmiljø?
I Sorø Kommune vil vi….
….. i tilrettelæggelsen og udførelsen af den daglige pædagogiske indsats, inddrage hvordan de fysiske
rammer både inde og ude vedligeholdes og udvikles til at være optimale, ﬂeksible og differentierede for at
skabe de bedst mulige udfoldelses- og tilegnelsesmuligheder. Vi vil desuden til stadighed holde fokus på
de teknologiske muligheder, som fremtiden bringer. Herunder anvendelsen af nye kommunikationsformer
og anvendelse af teknologi og it i alle læringsmiljøer for børn og unge i kommunen.

I Område Nord vil vi derfor…
… Have fokus på samspil og flow i hverdagens brug af rum og indretning, både ude og inde.
I forhold til vores indretning har vi i området arbejdet med de fysiske læringsmiljøer, vi har fået lavet en del
rum og indrettet dem ud fra et stort fokus på det æstetiske børnemiljø. Vi tro på at møder børnene indretning der er æstetisk pænt, motivere det dem til at passer på tingene og dermed lærer om værdien af de
materiale ting, vi omgiver os med – vi skal ikke bare forbruge, men genbruge og passe på det vi har (bæredygtighed).
Børnene skal møde rum der fremmer deres lyst til at bevæge og udfolde sig, fordybe sig, have stille leg
osv. Dog kan rummene på ingen måde stå alene og derfor har området og hele dagtilbuddet i Sorø Kommune et stort fokus på det psykiske børnemiljø.
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De seks læreplanstemaer

Alsidig personlig udvikling
”Alsidig personlig udvikling drejer sig om den stadige udvidelse af
barnets erfaringsverden og deltagelsesmuligheder. Det forudsætter
engagement, livsduelighed, gåpåmod og kompetencer til deltagelse.”

Pædagogiske mål for læreplanstemaet:
1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udfolder, udforsker og erfarer sig selv
og hinanden på både kendte og nye måder og får tillid til egne potentialer. Dette skal ske på tværs af
blandt andet alder, køn samt social og kulturel baggrund.
2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte samspil og tilknytning mellem børn og det pædagogiske personale og børn imellem. Det skal være præget af omsorg, tryghed og nysgerrighed, så alle
børn udvikler engagement, livsduelighed, gåpåmod og kompetencer til deltagelse i fællesskaber.
Dette gælder også i situationer, der kræver fordybelse, vedholdenhed og prioritering.

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø børnenes alsidige personlige
udvikling?
Herunder, hvordan vores pædagogiske læringsmiljø:
 Understøtter de to pædagogiske mål for temaet Alsidig personlig udvikling
 Tager udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag
 Ses i samspil med de øvrige læreplanstemaer.

Praksisfortællinger fra område Nord:
Dagplejen:
Børnegruppen er kommet ind efter at have leget ude i haven. Nu skal overtøjet af. De små kan selv tage
huen af, en af de store kan selv tage det hele af, kun lynlåsen driller lidt. Da de store er ude af deres tøj, går
de i gang med at hjælpe de to små. Der bliver hevet i ærmer og støvler, buksebenene bliver lange, der
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bliver grinet. Det er svært og ind i mellem hjælper dagplejeren lige, når det er sværest. Da alle var ude af
overtøjet var jublen stor, jublen over at være blevet hjulpet og glæden over at kunne hjælpe til.

Naturbørnehuset:
I garderoben er en gruppe børn ved at øve at tage sit regntøj på. To piger kæmper med bukserne og det er
lidt svært. Den voksne guider den store pige. Hun får taget bukserne på og der bliver givet en high five og
sagt “Sådan, du kunne jo godt”. Den voksne opfordrer nu pigen til at hjælpe den yngre pige og hun går stolt
i gang. Pigen får bukserne på og den store pige siger begejstret “du kunne godt” til den anden pige og de
smiler til hinanden.
En eftermiddag har den voksne lagt en lang dug på det ene af bordene på stuen, så der bliver skabt en
hule. Fire børn kommer straks hen til bordet, for at gå ind i hulen. En dreng udbryder, at han er en farlig
tiger, og brøler til de andre børn. En pige kommer ud, og siger, at hun er bange for tigeren. Den voksne
forsikrer pigen om at det er en leg, og at det er okay. Den voksne opfordre derudover pigen til selv at være
en tiger. Pigen står lidt og venter, hvorefter hun går ind i hulen igen, brøler til de andre og siger: “mig farlig
tiger”. De andre børn griner, og bygger videre på legen ved at give den farlige tiger mad.
Fem børn gyngede på den store fugleredegynge. En voksen gyngede dem og der var god stemning. Børnene ville gerne synge ”når vi sejler op og ned”. Sangen går: ”når vi sejler op og ned, ser vi fisken svømme,
Ære være vi er her ”barnets navn”, ”barnets navn” vi elsker dig. ”Der blev sunget et vers for hvert barn, og
når sidste linje blev sunget var børnene tydeligt glade, med øjenkontakt til sidemanden. Barnet var i centrum for positiv opmærksomhed fik styrket selvværdet, og kunne både se og mærke at de betød noget for
de andre på gyngen. Sangen bliver ønsket rigtigt tit, når vi gynger.

Regnbuen:
I trygge og strukturerede rammer, arbejder vi i Regnbuen dagligt med samlinger, hvor alle børn deltager
mere eller mindre aktivt, efterhånden som de er klar dertil. I samlingerne arbejdes der efter de overordnede
principper i Theraplay. Principperne sætter rammerne for hvordan vi arbejder med metoden bestående af
forskellige lege der tager udgangspunkt i de af hjernens funktioner, som tidligst udvikles.
Af samme grund er sproget ikke det primære i samlingerne, men derimod oplevelsen af samhørighed, glæde og fællesskab gennem førsproglig og emotionel kommunikation. Via øjenkontakt, berøring, rytme og
afstemt respons hjælpes og støttes barnet til at udvikle alsidige personlige, sociale, følelses-, udviklings- og
adfærdsmæssige udvikling.
Der fokuseres således mere på empatisk respons på barnets behov end på alderssvarende lege og aktiviteter. Aktiviteten kan bruges til vores børn fra 2 års alderen, og derved i gruppen med store børn i vuggestuen, samt vores børn med særlige udfordringer.
Vi arbejder professionelt med at lægge mærke til hvilken voksen barnet knytter sig til, så netop denne voksen kan skabe tryghed, interesse og omsorg, der hjælper og støtter barnet i dets læring og udvikling i hverdagen.
Personalet støtter barnet i medbestemmelse f.eks. i gaderoben, der lægges frakke og sko frem på gulvet,
personalen sætter ord på og spørger hvilken ting vil du først have på ? skoen eller frakken. Medens barnet
støttes og opmuntres til at tage tingene på, kan der tales og ting der relateres til genstanden og situationen.
Om eftermiddagen efter frugttid; spørges børnene om hvad de vil lege med – har de valgt en ting, støttes
de i tålmodighed, ihærdighed og til at blive i legen et stykke tid.
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Sandlyng og Sandlyng Supercenter:
Sandlyng: Vi har særligt fokus på dannelse og demokrati, ved at børnene vælge og stemmer om dagens
aktiviteter, dermed invitere vi børn og i særdeleshed børn i udsatte positioner til at få mod til at udtrykke
deres mening, turde gå deres egne veje, og vi arbejder med den gensidige anerkendelse, således at børnene får redskaberne til at håndtere konflikter, tage hinandens meninger/holdninger seriøs samt får kendskab til demokratiske processer.
Vi arbejder på at motivere børnenes nysgerrighed og udvikle deres abstraktionsevne, ved fx at ”lad som
om” sand er kager og blade er penge.
I dagligdagen tager vi individuelle hensyn til børnene gennem tæt kendskab til det enkelte barn. Vi har øje
for det enkelte barns ressourcer og udfordringer samt dets personlige grænser. Vi yder omsorg og støtter
barnet i at få sine basale behov opfyldt samt viser respekt for barnets lyst til og behov for tæthed i følelsesmæssige situationer f.eks. trøst ved afsked
Sandlyng Supercenter: Vi støtter børnene i at vise og regulere deres forskellige følelser, hvad enten det er
savn, tristhed, vrede eller glæde gennem at spejle barnets følelse og sprogliggøre den og se på vores følelses piktogrammer.
Vi planlægger aktiviteter og sammensætter børnesammensætningen, så det tager udgangspunkt i det enkelte barns nærmeste udviklingszone både kognitivt, følelsesmæssigt, socialt, sprogligt samt motorisk.
Ud fra barnets kognitive niveau inddrages barnet mest muligt i valg af dagens aktiviteter bl.a. ved brug af
”vælgemappen” – et visuelt system hvor der er taget billeder af div. aktiviteter.

Troldehaven:
I Troldehaven sørger vi for at dele børnene op i mindre grupper i vores daglige praksis. På denne måde får
vi set det enkelte barn og får taget de individuelle hensyn.
I de små grupper understøtter vi læringsmiljøet så børnene engagere sig i deres leg og i aktiviteter, de bliver inviteret ind i legen så de oplever at udfolde og udforske sig selv og sine venner på forskellige måder, vi
har øje for det enkelte barns resurser og udfordringer.
Vi har øje for børnenes konfliktløsning. Hvordan er vi sammen, hvordan taler vi sammen og til hinanden. De
voksne går forrest og viser vejen og hjælper når det bliver svært.

Ventemøllegården:
I Ventemøllegården er vi meget opmærksomme på, at børnenes alsidige personlige udvikling, understøttes
af et trygt og omsorgsfuldt miljø. Børnene er forskellige og har brug for nærværende, forudsigelige og anerkendende voksne, der har fokus på deres nysgerrighed og individuelle kompetencer, så udviklingen understøttes bedst muligt. Vi indretter læringsmiljøer, der inviterer til fordybelse, vedholdenhed og læring i fællesskaber og samspil med de andre børn. Vi inddeler børnene i mindre grupper, så alle børn har mulighed for
at bidrage og komme til orde. Vi arbejder med børnenes konfliktløsning, ved at guide dem og italesætte
egne og andres grænser, samt hvilket sprogbrug der er acceptabelt. Vi anvender ”Fri for Mobberi”.
Vi anvender bl.a. MarteMeo metoden til, at italesætte børnenes følelser og reaktioner, så de bliver bevidste
om egen personlighed. Dette gør vi både i grupper af børn, hvor alle kan lære af hinanden, og individuelt
med hver enkelt barn i bl.a. alle de daglige rutiner opgaver som .eks. at tage tøj på og af i garderoben,
dække bord til middag, bleskift osv.
Vi har meget fokus på legen, både inde og ude, hvor vi guider børnene så de får erfaringer med, at tage
initiativ, iagttage og se sig selv som en del af fællesskabet, så selvværdet styrkes.
De fleste stuer i huset holder samling. Her kan der eks. synges en goddag sang hvor alle børnene nævnes
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efter tur. Børnene bliver her meget opmærksomme på hinanden og sig selv, når navnene nævnes. Hvis
børnene skal vælge en sang, er der meget opmærksomhed på det barn, der vælger. Her øver børnene sig
i, at være i fokus og at andre børn også er det.
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Social udvikling
”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.”

Pædagogiske mål for læreplanstemaet:
1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn trives og indgår i sociale fællesskaber,
og at alle børn udvikler empati og relationer.
2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte fællesskaber, hvor forskellighed ses som en ressource, og som bidrager til demokratisk dannelse.

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø børnenes sociale udvikling?
Herunder, hvordan vores pædagogiske læringsmiljø:
 Understøtter de to pædagogiske mål for temaet Social udvikling
 Tager udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag
 Ses i samspil med de øvrige læreplanstemaer.

Praksisfortællinger fra område Nord:
Dagplejen:
Der er en sjov leg i gang med at hoppe op og ned ad et lille trin fra hoveddøren og ud. De to store drenge
griner og har travlt, en mindre dreng står lidt og kigger, han har endnu ikke lært at hoppe på trappen. Dagplejeren ser ham og beder de to større børn om at hjælpe den mindre dreng, så han kan være med og lære
at hoppe på trappen. De store drenge løber hen og tager den mindre dreng i hånden, hver sin hånd. De
hopper op og ned ad trappen, de store prøver at vise hvordan og trækker den mindre dreng op, alle synes
det er sjovt, der var en grinen og en råben, de nød det.
Så den mindste blev på fineste måde inkluderet og hjulpet og de større viste hjælpsomhed og empati.

Naturbørnehuset:
I sandkassen på legepladsen er en dreng og en pige i gang med at lave sandkager ved et bord.
De snakker om kagen og at den snart skal bages i ovnen. En dreng kommer og vælter den ene
kage med en skovl og griner. Pigen bliver ked af det. Den voksne italesætter overfor drengen, at
pigen bliver ked af det og at han i stedet kan tage en spand og lave en ny kage til ham og hende.
Den voksne sætter ord på, at drengen gerne vil være med i legen. Derefter tager drengen en ny
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spand, giver pigen en skovl og nu leger de alle tre ved bordet.
Til samling starter vi med at se, hvem der er kommet i dag. Vi har billeder af hvert enkelt barn,
tager billedet op og siger navnet på barnet. Barnet giver sig til kende ved enten at række hånden
op, smile eller sige ja. Vi snakker også om de børn, der ikke er der, og hvor de så kan være. Der
er børnene er gode til at byde ind med, om de enten er syge eller på ferie. Efter det har vi fokus
på vejret lige nu, hvor børnene byde ind med, hvilket vejr der er i dag, og hvad man skal have på
af tøj udenfor. De skiftes til at svare, venter, og lytter på hinanden. Den voksne udvider det de
siger, og er med til at alle bliver hørt.
Børnene havde arbejdet med former i et stykke tid, og nu skulle de, i små grupper, løse denne opgave.
Find 3 sten og læg på en trætrekant, find 4 blade og læg på en træfirkant, find 5 pinde og læg på en træcirkel. Der var 5 børn i hver gruppe. Børnene skulle, ud over at tælle og kategorisere også blive enige om,
hvordan 5 mand lægger 3 sten. Hvis alle kom med 1 sten var der jo 2 for mange. Opgaven udfordrede
blandt andet børnenes kompetencer ift. samarbejde, forhandlinger og kompromiser.

Regnbuen:
I Regnbuen arbejder vi på samlingerne med at alle børn bliver set, hørt og rørt. At det pædagogiske personale hjælper og understøtte empatien og relationer i gruppen, for herigennem at arbejde med de sociale
spilleregler gennem legen, så det enkelte barns oplevelse af at være værdifuld og en del af det sociale
fællesskabet, styrkes..
Vi benytter Marte Meo som redskab, til at observere, dokumenter og understøtte barn – voksen relationen
og derudfra sætte fokus på den anerkende adfærd der fungere. Fri for mobberri, arbejder vi med som forebyggende eller som en bevidst aktivitet i børnegrupper, der skal støttes i at danne venskaber og udvikle
sociale kompetencer.
Vi arbejder med metodiske konfliktløsnings redskaber, der skal give børnene en oplevelse af en vind – vind
situation, og som skal hjælpe børnene med erfare sig positive løsningsmuligheder i svære udfordringer.
I den struktureret hverdag er der løbende opgaver hvor børnene er vigtige for fællesskabet. De har opgaver, der giver mening for dem, og for noget som skal fungere for alle. Det være sig alle hverdagsopgaver
som at dække bord, hjælpe hinanden i garderoben, ved spisning ”åbne poser for hinanden, skære sidemandens mad over, hælde vand op til andre”, og selvstændigt eller sammen med et andet barn, tørre borde
af, feje og rydde op, o.s.v.”

Sandlyng og Sandlyng Supercenter:
Sandlyng: Empati er en fundamental social kompetence, og derfor øver vi os i at sætte sig ind i andres
følelser. Dette gør vi ved at sætte ord på barnets følelser og fx snakker med de andre børn om hvorfor
han/hun er ked af det. I samlinger drøfter vi forskellighed og værdien i dette sammen med børnene – vi er
ok som dem vi er. Ved valg af aktiviteter har børnene stor indflydelse og medbestemmelse når de vælger
og stemmer om aktiviteterne. Gennem leg – spejler vi børnene, hvad de gør og siger. relationer, løse
konflikter.
Vi har fokus på relationerne ved at fremstå som positive rollemodeller i konfliktsituationer ud fra den anerkendende pædagogiske tilgang hvor vi er nysgerrige på barnets perspektiv og forsøger at sætte ord på
barnets følelser og intentioner.
Arbejder med empati hvor vi inddrager børnene i at se og hjælpe hinanden i følelsesmæssige situationer og
de daglige rutiner, hvor de kan profitere af hinandens kompetencer.
Vi arbejder med børnenes kognitive udvikling og følelser, vi støtter og guider barnet hvis de bliver kede af
det ved ”afsked” når mor eller far skal på arbejde. Vores tilgang tager udgangspunkt i amygdela – der styrer
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instinkterne kæmp/frygt/frys. Vi øver at tackle følelserne i konfliktsituationerne/savn, og spejler barnet i deres følelser og guider barnet i hvordan de kan agerer. Dette medhenblik på at barnet kan tackle deres følelser, frygt og angst samt klæde dem bedst muligt på til at håndtere evt. pres og stress i fremtiden
Sandlyng Supercenteret: Da det social aspekt er vanskeligt for vores børnegruppe, arbejder vi med sammensætning af 2-3 børn på baggrund af børnenes ressourcer og udfordringer med udgangspunkt i zone for
nærmeste udvikling, således de kan spejle/imitere hinanden på bedste mulige vis, i eks. samlinger øver vi
”turtagning”.
Vi arbejder helhedsorienteret med at børnene får en passende støtte og sammentænker forskellige vinkler
på læring og udvikling gennem stilladsering, støtte og guidning af barnet ud fra det udviklingstrin barnet er
på.
På legepladsen igangsætter vi bl.a. gemmeleg eller spiller fodbold .

Troldehaven:
I Troldehaven er vi overbeviste om at sociale kompetencer skabes i et miljø, hvor tryghed bliver vægtet og
hvor det pædagogiske personale er bevidst om hvilke rolle de bidrager til i relations-dannelse. Marte Meo er
et redskab som vi benytter, da det understøtter og udvikler anerkendende sociale adfærdsmønstre.
Børnene støttes i at danne venskaber
Børnene guides til at kunne vente og tage tur, og derved indgå kompromiser og løse konflikter.
De voksne gør opmærksom på børnenes initiativer, så børnene bliver opmærksomme på hinanden og profeterer af hinandens kompetencer.
De voksne er positive rollemodeller, som også viser positiv pædagogisk ledelse.

Ventemøllegården:
I Ventemøllegården arbejder vi med børnenes trivsel ved at have fokus på, at alle børn er ligeværdigt medlem i flere forskellige sociale fællesskaber. I løbet af dagen oplever børnene flere grupperinger, i både
mindre og større grupper, som er med til, at understøtte at de udvikler empati og relationer til de andre børn
og de voksne. I vuggestuen øves der ex. meget, at vente på tur og at dele legetøjet.
De aktiviteter der foregår i læringsmiljøerne er differenceret, så alle børn kan deltage, og få en følelse af, at
de er medbestemmende og har en andel i fællesskabet. Det sker bl.a. når børnene hjælper hinanden med
påklædningen i garderoben, trøster hinanden, henter en voksen når der er behov for det, eller hjælper en
lille ny ven tilrette i børnehaven.
I børnehaven besøger vi plejehjemmet. Børnene snakker med de ældre, og synger for dem. Vi snakker om
hvor mange år vi er, og at vi alle kan have glæde af hinanden – uanset alder.
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Kommunikation og sprog
”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.”

Pædagogiske mål for læreplanstemaet:
1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udvikler sprog, der bidrager til, at
børnene kan forstå sig selv, hinanden og deres omverden.
2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn opnår erfaringer med at kommunikere
og sprogliggøre tanker, behov og ideer, som børnene kan anvende i sociale fællesskaber.

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø børnenes kommunikation og
sprog?
Herunder, hvordan vores pædagogiske læringsmiljø:
 Understøtter de to pædagogiske mål for temaet Kommunikation og sprog
 Tager udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag
 Ses i samspil med de øvrige læreplanstemaer.

Praksisfortællinger fra område Nord:
Dagplejen:
Kl. er blevet næsten 9.30, der er blevet hygget omkring formiddagsmaden og talt en masse om, at bollerne
er varme, for de er lige kommet ud af ovnen, og så smelter smørret, det er svært at forstå, at der så ikke
bare skal mere smør på, når nu det er væk. Nu skal de synge, i denne periode har dagplejeren udvalgt to
bestemte sange, der synges flere gange om dagen. Det mindste barn sidder og kigger nysgerrigt på, ham
på 1½ laver ivrigt nogle af fagterne og de to større børn kan både fagter og enkelte ord. Efter første sang
fortæller det største barn, at hun gerne vil synge ’Hjulene på bussen’. Det var ellers ikke den, de skulle synge, men dagplejeren følger barnets initiativ og der skråles med fra 3 børn, når babyerne græder, når børnene skal have is og alle løfter fingeren, når fru Jensen er sur. Gentagelser, at synge de samme sange
over en længere periode, giver forståelse og tid til at øve sig, de store kan byde ind med forslag og de
mindste lytter og vil genkende senere.
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Naturbørnehuset:
Ved frokost sidder der fire børn og en voksen ved bordet. Der er sagt værsgo og børnene begynder at åbne
madkasserne. Nogle af børnene har brug for hjælp og den voksne spørger om hun skal hjælpe. En dreng
sidder og flagrer med et stykke madpapir hen mod skraldespanden, den voksne opfordre drengen til at
spørge en anden dreng, om han vil rækker ham spanden, hvorefter drengen henvender sig og spørger “vil
du hjælpe mig?”. Den anden dreng rækker ham spanden. Den voksne spørger ind til, hvad børnene har
med i deres madpakker, og der bliver snakket om agurk og leverpostejsmadder. Den voksne åbner også
sin mad, hvor en dreng spørger “hvad har dig med?”. Den voksne fortæller, at hun har en bolle og nogle
vindruer med. Der bliver også snakket om, hvad de har lavet ude på legepladsen og om vejret, hvor børnene kigger ud af vinduet, for at se at det blæser og regner. Det kan man se på træerne og på ruden, hvorefter der er snak om regntøj, gummistøvler og at hoppe i vandpytter.
En lille gruppe børn leger i legekøkkenet sammen med en voksen. En stille pige har sat sig ved bordet og
er gået i gang med at drikke af en kop. Den voksne italesætter, at hun drikker af koppen og spørger ind til,
hvad der er i koppen og nævner forskellige ting, som man kan drikke. En anden pige hælder vand i en kande fra legekøkkenet og hælder i pigens kop. Hun sætter ord på sin handling og gentager handlingen mange
gange. Den anden pige viser tydeligt med sit kropssprog, lyde og mimik at legen skal fortsætte, og giver
koppen til pigen igen, for at hun kan fylde den med vand igen. Der bliver snakket om drikkelse, mad og der
bliver skålet. Den voksne sætter ord på pigernes handlinger og gentager, hvad de siger.
Den første aktivitet der var i den nye førskolegruppe var et ”må godt træ”. På træets blade står der de ting
man gerne må når man er i førskolegruppe.
Hvert barn klippede et blad, og deres navn skrevet bag på. Derefter samledes gruppen og hvert barn kom
med en ting der skulle stå på deres blad. Børnene fik lov at forklare hvornår man kunne bruge netop deres
blad.
Eksempler på blade:
Man må gerne hjælpe hinanden
Man må gerne klatre højt
Man må gerne spørger om man må være med
Man må gerne sige ja til en legekammerat
Man må gerne dreje rundt.
Må godt træet bruges aktivt til at styrke børnenes legerelationer og til at løse konfliktsituationer.

Regnbuen:
I Regnbuen arbejder vi b.la. med erfaringerne med ”Vi lærer Sprog”. Vi ved at hvis det pædagogiske personale støtter og motivere børnene i at bruge forskellige sprog - talesprog, skriftsprog, tegnesprog, kropssprog og billedsprog - så styrkes børnene i deres intellektuelle, følelsesmæssige og sociale udvikling.
Vi arbejder på, at få billeder – der understøttes af ord, i alle vores læringsmiljøer hvor vi kan bruge dem
som retningsgivende, inspirerende og udviklende i den didaktiske dialog mellem barnet og den voksne og
mellem barn / barn, i situationen.
Vi retter ikke sproglige vanskeligheder når barnet udtrykker sig, men gentager det barnet siger i korrekt
udtale og ordstilling, så barnet bliver opmærksom på at det er sådan det udtales, uden at barnet gøres op-
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mærksom på evt. fejl.
En af forudsætningerne for at skabe en betydningsfuld hverdag hvor der er tryghed og ro til læring og udvikling, er en struktureret og forudsigelig hverdag. Derfor bruger vi piktogrammer og sammen med børnene
taler vi om, hvilke aktiviteter dagen indeholder.
Vi opfordrer børnene til at fortælle, lærer dem med lytte og at modtage kollektive beskeder gennem aktiviteter som samlinger, teater og historiefortællinger. Må det pædagogiske personale forlade en opgave der er i
gang, og forventningen er at børnene bliver i opgaven, er det afgørende at personalen sætter ord på hvorfor de forlader stedet, f.eks. jeg går lige i køkkenet efter en ske, eller, jeg henter lige den bog vi skal læse i.
Det er med til at skabe den forudsigelighed og tryghed vi gerne vil have i børnegruppen.

Sandlyng og Sandlyng Supercenter:
Sandlyng: sproglig spejling ved lyde, sætter ord på, og understøtter med konkreter, sang og fagter, sproglig
turtagning tale og lytte. Visuel understøttelse. Nonverbal og verbal kommunikation, deltale i leg og være
rammesættende, dialogisk læsning, sprogliggøre tanker og følelser.
Barnets kommunikation bestående af mimik, gestik og ord er vigtige redskaber til at kunne etablere kontakt
og få respons.
Vi inddeler børnene i mindre grupper/spisegrupper, så vi understøtter at alle børn får mulighed for at få
erfaringer med at kommunikere og sprogliggøre tanker, behov og ideer, som børnene kan anvende i sociale fællesskaber.
Vi læser bøger for børnene i grupper med få børn og samtaler med børnene om handling, indhold og temaer og arbejder med dialogisk læsning.
Vi støtter de kommende skolebørns nysgerrighed i forskellige kommunikationsformer fx ved at besøge det
lokale skolebibliotek og låne bøger samt ved at synge og fortælle børnene rim og remser. I vuggestuen har
vi en fast sangaktivitet, hvor vi understøtter sproget med fakter. Børnenes sprogforståelse synliggøres i
deres aktive handlinger i forbindelse med de daglige rutiner.
Sproget og lysten til at udtrykke sig, udvikles ved at være sammen med andre i ønsket om at ville hinanden
noget.
Sandlyng supercenter: Vi understøtter børnenes sproglige udvikling ved at inddrage dem aktivt i de genkendelige rutiner i hverdagen samt konkreter og piktogrammer. Vi understøtter det sproglige med tegn til
tale. Gennem struktur og gentagelse af rutiner, lege, fortællinger og sange skaber vi konkrete sprogstimulerende læringsmiljøer.

Vi understøtter barnet i deres sprog i samarbejde med tale og høre konsulent og kan fx blive instrueret i
øvelser for barnet der implementeres i dagligdagen.

Troldehaven:
I Troldehaven følger vi barnets initiativer og hjælper barnet med at sætte ord på det som kan være svært. Vi
venter på barnet svar og benytter åbne spørgsmål, og relatere til noget som barnet i forvejen kender. Vi gør
brug af de sproglige kompetencer, som barnet i forvejen har. Vi retter ikke sproglige fejl hos barnet og leger
med det når muligheden byder sig.
Vi lytter og støtter barnet i dens formuleringer
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Vi skaber rammerne for dialog og opdeler børnene i mindre grupper.
Fortællinger, historielæsning, og dialogisk læsning, hvor børnene bliver inddraget aktivt.
Ved samlinger, lærer barnet at lytte, vente, fortælle for hinanden og modtage kollektiv besked.

Ventemøllegården:
Børnenes sproglige kompetencer udvikles i samvær med børn og voksne i deres fællesskaber. Forældrene
og de voksne i dagtilbuddet, er sproglige rollemodeller som sammen med læringsmiljøet skal understøtte
børnenes sproglige udvikling. Dialogen er vigtig, både i de mere strukturerede aktiviteter og i legen. Vi sætter ord på børnene og alt i deres omgivelser, og guider børnene i dialogen. Vi har fokus på kommunikationen gennem hele dagen, også den nonverbale, så børnene bliver opmærksomme på hinandens kropssprog og ansigtsmimik. Vi læser bøger, anvender dialogisk læsning, synger, danser og har rim og remser.
Vi bruger puslesituationen til, at det enkelte barn får mulighed for at ytre sig, og den voksne italesætter de
ting der er omkring barnet, vand, ble, tøj osv. Også måltiderne er oplagte til, at børnene får mulighed for at
fortælle om hvad der optager dem, når vi sidder i mindre grupper omkring bordet.
Både vuggestuen og børnehaven har arbejdet med sprogprojektet, - ”Vi lærer sprog”, og elementer fra projekterne anvendes kontinuerligt i dagligdagen.
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Krop, sanser og bevægelse
”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”.

Pædagogiske mål for læreplanstemaet:
1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udforsker og eksperimenterer med
mange forskellige måder at bruge kroppen på.
2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn oplever krops- og bevægelsesglæde
både i ro og i aktivitet, så børnene bliver fortrolige med deres krop, herunder kropslige fornemmelser, kroppens funktioner, sanser og forskellige former for bevægelse.

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø børnenes sociale udvikling?
Herunder, hvordan vores pædagogiske læringsmiljø:
 Understøtter de to pædagogiske mål for temaet Krop, sanser og bevægelse
 Tager udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag
 Ses i samspil med de øvrige læreplanstemaer.

Praksisfortællinger fra område Nord:
Dagplejen:
I går havde alle børnene været med til at bygge en motorikbane gennem stuen og køkkenet. I dag trækker
et af børnene en trip trap stol ud fra spisebordet, kravler op og ender helt oppe på spisebordet. Dagplejeren
siger ’hold da op, du er kravlet højt op, du vil gerne lave gymnastik som vi gjorde i går?’ og barnet smiler og
nikker ivrigt. Dagplejeren hjælper med at bygge en bane som ikke går op på bordet. Der ligger en ’tummelumsen’ på gulvet og alle børn får en tur, de hjælper med at snurre hinanden rundt. Det ene barn kan ikke
lide det, dagplejeren ved det, hun lader pigen være med til at snurre de andre og når det er hendes tur, er
de nu nået så langt, at hun kan sidde op og blive drejet stille rundt to gange. Når børnenes initiativer følges
og der er rum og plads, bliver de modigere og tør prøve mere.

Naturbørnehuset:
På legepladsen har vi ved et bord gjort klar til at lave kartoffelmel med vand i. Det bliver til en sjov flydende
klump der kan formes ligesom modellervoks, men smelter efterfølgende i hånden.
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Hvert barn får en klump og reagerer lidt forskelligt på at få denne konsistens i hånd. Nogle tøver lidt med at
røre ved det, mens andre bare giver sig i kast med det.
Der er snak om, at det kan blive til en snemand der smelter, man kan lave øjne, næse og mund, men at det
forsvinder igen. De sidder i lang tid og opdager nye måder at lege med det på.
De voksne har lavet en motorikbane, hvor der er lavet en hinkebane med tegn på. Det ene tegn er af en
hånd, som betyder at de skal klappe på flisen. Et andet tegn viser at de skal dreje rundt og et tredje tegn
viser de skal hoppe. Efter hikke banen er der en balancegang, som ender ved nogle stole, som børnene
selv har sat op, for at kunne hoppe ned fra dem. Derefter skal de hoppe som frøer tilbage til start. Børnene
fanger hurtigt, hvad banen går ud på, venter på tur, og giver lidt ekstra plads til de små. De voksne er med
undervejs for at guide, støtte og inspirere, så alle prøver at udforske deres krop og motorik, der hvor de er.
Vi har taget alle børn med i gymnastiksalen, hvor der er lagt op til løbeleg, dans og musik. Børnene løber
glade rundt imellem hinanden og danser til musikken. De store madrasser bliver sat foran ribberne. Børnene skynder sig op for at hoppe og klatre i ribberne. Her mærker børnene deres grænser i forhold til, hvor
højt de tør klatre og hoppe ned. Nogle får en støttende hånd og positiv opmuntring. En dreng der næsten
lige har lært at gå, går meget hurtigt i hele salen og klapper begejstret.
Inden spisning har vi afslapningstid, hvor vi tager madrasser ud for at ligge på. Rolig musik bliver sat på og
der bliver opfordret til at lytte til musikken. En voksen tager et håndklæde og vifter med det over børnene,
så de mærker luften. En anden voksen sidder med børnenes ben og trykker let på dem, så børnene mærker en ro og bliver afslappet. Efter noget tid bliver børnene bedt om stille og roligt at rejse sig, og er derefter
klar til at spise.
Børnene legede fælleslegen ”lugtesumpen”. Legen er en slags ”jorden er giftig” med en rammehistorie om
en flok troldebørn der skal hoppe fra sten til sten over ”lugtesumpen”, faldt de i skulle de vaskes, og det er
det værste troldebørn ved.
Legen blev leget over flere runder og hver gang fjernede den voksne en eller flere sten (træplader). Efterhånden blev det svært at hoppe fra sten til sten, så nogle faldt i og skulle over og vaskes. Man blev vasket
ved at få et stort kram af en voksen, og skulle så vente hos den voksne til legen var færdig. Undervejs heppede børnene på hinanden.
At hoppe fra træplade til træplade udfordre kroppen og sanserne. Pladerne ligger ikke helt fast, så balancen
kommer på arbejde når man lander og underlaget bevæger sig lidt. Rammehistorien gør at man også mærker gyset i kroppen når man falder i sumpen og skal vaskes

Regnbuen:
Regnbuens legeplads er indrettet- og lægger op til mange forskellige motoriske udfoldelser. Der kan klatres
i træer, løbes på rulleskøjter, rulles, ned af den store bakke, der kan leges med sand, mudder og vand eller
børnene kan udfordres i gyngerne, fuglereden eller hængekøjerne.
Indendørs bruger vi vores motorikrum eller redskaberne derfra til planlagte aktiviteter eller træning – med
trampolin, rullebræt, balance redskaber og vi kan gå på trapper. Men også når vi har samling indendørs,
inddrager vi møblerne i legene, f.eks. børnene skal stille sig bagved, foran, oppe eller under stolen/bordet.
Børnene hjælper til med hverdagsopgaver f.eks., dække bord - hvor der tælles, lægge tøj sammen – vi
træner øjehånd koordination, rydde op eller vaske borde af. I vores Krea –rum bliver børnenes sanser og
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finmotoriske færdigheder udfordret i de pædagogiske planlagte aktiviteter.
Børnene støttes og hjælpes til at være selvhjulpne – i garderoben arbejder de med at tage tøj af og på - her
kan hurtig opstå en situation, hvor et af de store børn tilbyder sin hjælp til et andet eller mindre barn.

Sandlyng og Sandlyng Supercenter:
Sandlyng: Vi bruger leg fx ”simon siger rør din næse” til at skabe en bevidsthed omkring kroppen. Når vi
bager eller har maddag er børnene med og smager, røre og spiser maden derved erfare børnene verden
gennem kroppen og sanserne
Vi tilbyder børnene alsidige ture ud af huset, hvor de kan udfolde sig og udfordres fysisk på skaterbanen.
På ture prioriterer vi, at børnene er så aktive som muligt, så transport i vogne primært handler om børnenes
sikkerhed. Både store og små går så langt de kan, derefter kan de komme på i vognen. De fysiske udfordringer findes i og omkring skolen og legepladser.
Vi laver motoriske baner i motorikrummet, og i strukturerede aktiviteter anvendes der møbler, puder og
redskaber fra motorik, der kan bruges til klatring og balancering. Dermed styrkes den sansemotoriske udvikling. Samspillet mellem labyrint-, taktil- og muskel/ledsansen.
Vi bruger motorikrummet til fysiske udfordringer bl.a. slå kolbøtter og derved styrke sanserne bl.a. den vestibuler sans.
Sandlyng Supercenter: Vi samarbejder med sundhedscenteret der tester og udarbejder en sensorisk profil.
Vi igangsætter aktiviteter, hvor der er fokus på de enkelte sanser, så barnet opbygger erfaringer hermed. Vi
arbejder med børsteprogrammer, trygmassage og gør brug af fodbad som en taktik aktivitet. Vi benytter
også trampolin til motorisk træning.
Vi understøtter udviklingen af det enkelte barns fornemmelse af sig selv og egne fysiske behov gennem at
imødekomme dem. De kan mærke deres behov for pauser/selvregulering med et fokus på at komme
op/ned i arousal eller være aktive, hvis de har brug for det

Troldehaven:
I Troldehaven benytter vi vores uden dørs og de udenoms liggende arealer, som skaber rum og plads for
mange forskellige aktiviteter. På vores legeplads har vi vores værkssted, hvor vi hamre, save, slå søm og
m.m.
I vores før-skole gruppe har vi plads til at vi kan lege sanglege og på Grøningen som er et stort grønt område med bakker og lege plads, kan forhindringsbaner og motorisk træning blive trænet og stimuleret.
På legepladsen har vi forskellige fysiske udfoldelser. Mudderleg, sandleg, balance, kører på cykler. Der er
også plads til stille leg på legepladsen.

Ventemøllegården:
I Ventemøllegården har vi gode muligheder for, at børnene kan udfordre krop, sanser og bevægelse. Vi
bruger vores uderum mange timer dagligt. Børnene gynger, rutsjer, cykler, løber, klatrer og graver. Vores
boldbane giver mulighed for hold spil, hvor børnene samtidig øver vedholdenhed og vente på tur, og at man
kan tabe i spillet.
Der ud over har vi et godt fællesrum/rytmikrum hvor stuerne på skift laver nogle fantastiske læringsmiljøer
for grupper af børn, hvor de kan øve balance, roterende bevægelser i rede gyngen, danser, hopper og udfordrer det der måske er svært, i tæt tryghed med de voksne.
Vi bruger musik og danser, leger stopdans og bygger motorisk udfordrende balance og klatrebaner.
Om efteråret har vi en fælles motionsuge, hvor hele huset arbejder med bevægelse og fysisk udfoldelse.
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Ugen slutter af med fælles løb i Parken, hvor alle får boller og en medajle.

Natur, udeliv og science
”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.”

Pædagogiske mål for læreplanstemaet:
1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn får konkrete erfaringer med naturen,
som udvikler deres nysgerrighed og lyst til at udforske naturen, som giver børnene mulighed for at
opleve menneskets forbundethed med naturen, og som giver børnene en begyndende forståelse for
betydningen af en bæredygtig udvikling.
2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn aktivt observerer og undersøger naturfænomener i deres omverden, så børnene får erfaringer med at genkende og udtrykke sig om årsag,
virkning og sammenhænge, herunder en begyndende matematisk opmærksomhed.
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Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø, at børnene gør sig erfaringer med
natur, udeliv og science?
Herunder, hvordan vores pædagogiske læringsmiljø:
 Understøtter de to pædagogiske mål for temaet Natur, udeliv og science
 Tager udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag
 Ses i samspil med de øvrige læreplanstemaer.

Praksisfortællinger fra område Nord:
Dagplejen:
I dag regner det ind i mellem. Da den næste byge kommer, har dagplejeren fundet hårde plastikskåle i køkkenskabet, hun og børnene løber ud i haven på bare tæer med skålene over hovedet. Det larmer rigtigt
meget, når regnen slår mod skålene og børnene griner. Da regnen er ovre ser de nogle regnorme, der er
kommet op af jorden, de bliver studeret nøje. Dagplejeren hjælper med at lægge et par stykker i en af skålene, så børnene rigtigt kan se dem. Bagefter bliver de forsigtigt sat ned i græsset og borer sig ned i jorden
igen. Store oplevelser med små midler, her opleves hvordan regnen føles på de bare tæer, hvordan den
lyder på hårdt plastik, nysgerrighed på andre levende væsner og at passe på dem.

Naturbørnehuset:
Vi er i gang med et forløb om krible krable dyr, hvor vi har et stort akvarie udenfor, som er indrettet med
sten, vand og grene. Vi leder i den periode blandt andet efter snegle, edderkopper og bænkebidere på legepladsen og på tur. Børnene er opmærksomme på at give sneglene mad, og de får nogle frugtrester. Ofte
er børnene henne og lede efter sneglene, hvilket giver anledning til en snak om, hvor de er henne, hvad de
spiser, gemmer de sig i deres hus eller går de i bad. Til sidst er de med til at sætte dem ud i naturen igen,
hvor sneglene har det bedst.
Vi er ude på legepladsen en formiddag. En dreng, som lige er startet og en voksen har fundet en plastik
vippe, hvor der er kommet regnvand i. De snakker om, at det har regnet og henter en skovl, for at få vandet
op på den. Der er sand på skovlen, så nu bliver der lavet mudder pladder vand til stor begejstring. Drengen
vil hælde vand på den voksnes fingre. Hun snakker om, at vandet er koldt og ryster kroppen, for at overdrive det lidt. Dette bliver gentaget mange gange og drengen griner hver gang han hælder vand på fingrene
og begynder også at ryste hans krop.
Børnehaven har en ”egerncafe” hvor de fodre egernet. Foderet forsvandt, men ingen havde endnu set
hvem der spiste maden. Et vildtkamera blev sat op hen over en weekend. Og mandag kunne børnene se
små billeder og film på computeren af hvem der spiste maden. Ganske rigtigt et sjovt egern kom forbi mange gange, og børnene kunne se hvordan det fiskede maden op og undersøgte området omkring egerncafeen.
Alle, også de voksne, blev overraskede over at se, at også Musvitten, Spætmejsen og en nataktiv mus
besøgte cafeen.
Så børnene fik undersøgt en underen om egernet, arbejdet med digitale medier og mærket glæden ved at
naturen kan overraske.

Regnbuen:
I Regnbuen er heldige, ud over legepladsen, at have skov, marker, moser og vandløb i nærheden.
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Vi er ofte på tur ud i det grønne, medbringende små terrier, forstørrelsesglas og andet undersøgelses udstyr – det pædagogiske personale støtter børnenes nysgerrighed, i det de finder, vi taler om det, undersøger det, ( nogle gange ved hjælp fra information fra IPaden ) og nogle gange tager vi det med hjem, hvis det
skal undersøges nærmere, f.eks. edderkopper. Nogle gange bliver de hos os i længere tid og så har børnene fluer og lignende mad med hjemmefra til edderkopperne. Vi har lavet en ”dødekasse”, vi anbringer et
dødt dyr i kassen, så børnene kan se, lugte og observere og snakke om, hvad der sker i opløsningsprocessen.
I de tætte relationer mellem barn og voksen, støtter og udvikler vi sammen med børnene deres nysgerrighed, vi er undersøgende sammen i forsøg, der f.eks. kan inddrager de 3 elementer, ild, vand og jord. F.eks.
vi fryser vand til is, vi koger vand til damp, får balloner til at vokse med varmt luft og får vand til at stige op i
en flaske ???
Vi arbejder med årstiderne og deres muligheder – blandt andet, spiser vi frugten fra vores frugttræer eller
sylter bær (her skal både måles og vejes) fra børnehavens frugtbuske. Vi laver mad over bål, hvor børnene
også støttes i at skære ingredienserne ud, børnene deltager i det de kan.

Sandlyng og Sandlyng Supercenter:
Sandlyng: vi har et fokus på forståelse af tal og bogstaver frem for opremsning, fx hent to klodser. Vi arbejder med programmering fx af ”Bee Bot”, hvor børnene skal programmere bien til kører en spicial vej. Vi
arbejder med udgangspunkt med ReMida, hvor vi taler om bæredygtighed og genbrug. Vi genbruger papkasser/mælke karton osv. til at male på med børnene eller klippe i. Udover papkasser genanvender vi syltetøjsglas til at skabe kreative dekorationer med børnene.
Vi arbejder med at give barnet mulighed for at udforske og erfare naturen med alle sanserne. f.eks. er børnene ude i al slags vejr hele året rundt så de kan mærke og få erfaringer med de forskellige årstider og
forskellige typer af vejr – hvilke slags tøj skal vi have på ud i dag.
Vi giver barnet mulighed for at opleve naturen som et rum for nysgerrighed og udforskning. Legepladsen,
udearealet ved bålhuset og naturen omkring børnehuset, bruges til at gå på opdagelse fx efter dyr samt
eksperimentere med sand/jord og vand, ild/bål, plante. Vi finder og undersøger forskellige dyr, insekter og
plante med vores forstørrelsesglas. Vi har fokus på de årstidsbestemte aktiviteter så som jord til bord, hvor
vi i foråret samler hyldeblomster fra en busk og laver hyldeblomstsaft og om efteråret samler hyldebær fra
samme busk og laver hyldebærsuppe.
Sandlyng Supercenter: Vi giver barnet mulighed for at have mange og forskelligartede erfaringer med naturen og naturfænomener på ture til de lokale parker og legepladser og i udflytteren.
Vi giver barnet mulighed for at opleve glæde ved at være udendørs ved at imødekomme barnets initiativ til
at ville ud på legepladsen eller på tur.

Troldehaven:
I Troldehaven tager vi på opdagelse i naturen omkring os. Vi går i skoven som ligger meget tæt på. Når vi
er på tur bygger vi konstruktionslege af pinde, brædder, mudder og sten. Vi hopper på forskellige måder
ned fra træstammer og mærker tyngdekraften i vores krop. Vi leger med naturens lyde, når vi er udenfor
hører vi f.eks. fuglene synger, blæsten som blæser, og regnen dryppe.

Ventemøllegården:
I nærområdet har vi skoven, parken, sø og stisystemer rundt i det meste af byen. Parken har en stor bakke,
hvor børnene kan trille, rulle og løbe op og ned. Store græsarealer der indbyder til løb og vild leg. Skoven
er lige ledes et fantastisk læringsmiljø, hvor børnene i mindre grupper prøver kræfter med, at udforske natu-
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ren og bliver nysgerrige på, hvad der lever af smådyr i skovbunden. Ved at følge børnenes initiativer, får de
voksne mulighed for, at læringsmiljøet tilpasses interesser og nysgerrighed hos børnene. Børnene oplever
en anden rumfornemmelse i uderummet, og kan prøve kræfter af ved at gå på træstammer, hoppe ned igen
og bevæge sig udenfor stierne. Lyde fra dyr og vejret opleves tydeligere i skoven.
Når vi skal udenfor taler vi om vejret og årstiderne, og bruger piktogrammer, så børnene ved hvilket overtøj
de skal have på. Vi er ude i al slags vejr og snakker om vind, sol og vejrfænomener så børnene får indblik i
naturens gang, men også glæden ved at gå en tur sammen med vennerne i snevejr.
I huset gør vi meget ud af at affaldssortere, og inddrager børnene så meget det er muligt.

Kultur, æstetik og fællesskab
”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.”

Pædagogiske mål for læreplanstemaet:
1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn indgår i ligeværdige og forskellige former for fællesskaber, hvor de oplever egne og andres kulturelle baggrunde, normer, traditioner og
værdier.
2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn får mange forskellige kulturelle oplevelser, både som tilskuere og aktive deltagere, som stimulerer børnenes engagement, fantasi,
kreativitet og nysgerrighed, og at børnene får erfaringer med at anvende forskellige materialer,
redskaber og medier.
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Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø, at børnene gør sig erfaringer med
kultur, æstetik og fællesskab?
Herunder, hvordan vores pædagogiske læringsmiljø:
 Understøtter de to pædagogiske mål for temaet Kultur, æstetik og fællesskab
 Tager udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag
 Ses i samspil med de øvrige læreplanstemaer.

Praksisfortællinger fra område Nord:
Dagplejen:
Alle børn sidder ved spisebordet i køkkenet og dagplejeren er ved at fortælle historien ’De tre bukkebruse’.
Hun bruger et lille bordteater med figurerne og de store børn er helt med på historien. Den mindste bider
lidt i et af træerne og kigger på. Da de er færdige kommer alle i tøjet og de går ned til en lille å med en bro
over. Her har de store børn opdaget, at de kan lege historien og de hviner af fryd, når trolden (dagplejeren)
kommer for at fange dem. Her er børnene både tilhørere og deltagere i en historie, de lærer at omsætte
den til leg ved broen. Der er stort engagement både i køkkenet og i den ’farlige’ leg ved broen.

Naturbørnehuset:
Der er hængt flag op på stuen, fordi en pige fylder tre år. Der er også skrevet på whiteboard tavlen og
hængt et flag på hendes garderobe. Der bliver sagt stort tillykke, da hun kommer om morgen og hun har
taget kage med, som hun skal dele ud til samling senere. Til samling bliver der sunget fødselsdagssang og
snakket om, hvor mange år hun bliver. De andre børn begynder også at fortælle, hvor mange år de bliver
og tæller på deres fingre. Der bliver en god snak om, hvordan man bliver fejret, hvor mange år man er,
hvornår man skal i børnehave og der bliver hygget med at spise kage.
Vi arbejder med målord og denne uges målord er savannen og giraf. Dette er blevet vist og snakket om til
samling ud fra et printet billede. Vi har glemt nogle mælkekartoner og skal lave dem om til giraffer, så der
skal bruges papir, karton, lim, tusch og øjne til at sætte på. Børnene er meget engageret og begynder
straks at gå i gang. En pige begynder at snakke om giraffen gumle sangen og vi finder den frem på Ipaden,
så vi kan høre den imens vi laver girafferne.
Gruppen havde arbejdet med former og farver. Emnet skulle afsluttes ved at børnene i 3 grupper skulle
lave et museum, hvor de udstillede en form som de hver selv havde lavet. Materialerne skulle findes i naturen og museet skulle også bygges i naturen. Inden museet åbnede lavede hver gruppe billetter, så der
kunne komme gæster på museet. Der blev både lavet voksne og børnebilletter.
Børnene fik arbejdet med hvad et museum er, og hvordan man besøger et sådan. De arbejdede kreativt
ved selv at lave det der skulle udstilles, og sammen skulle de byde andre ind i deres udstilling.

Regnbuen:
I Regnbuen arbejder vi med traditioner. Børnene får mulighed for at laver udsmykning til de forskellige højtider, så som fastelavn, påske, Sankt Hans, hallowen og jul. Vi besøger kirken, og de
store børn spiller teater fra juleevangeliet, som de har øvet inden.
Og selvfølgelig holder vi de bedste fødselsdage, hvor børnene har været med til at lave en hånddukke eller
stofmus til fødselsdagsbarnet. Det er stor lykke for barnet der modtager.
I hverdagen bliver børnene præsenteres for de mange udtryksformer. Det være sig historiefortælling, rim og
remser, teater, sang og musik, hvor vi bruger instrumenter (nogle gange hjemmelavet), andre gange maler
vi os i ansigtet og klæder os ud.
Vi har etableret et Krea -rum, for at skabe rammer der skal være med til at inspirerer børnene til
at udtrykke sig kreativt, nogle gange over flere dage, uden tingene skal lægges væk – her styrkes og støt-
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tes børnene i ihærdighed fordi de hurtig kan komme tilbage til deres arbejde.
Når der er mulighed for det og det passer ind i hverdagens aktiviteter / projektet, kan vi besøgebiblioteker
og muserum.
Før-skolegruppen er deltagende i et projekt i Sorø Kommune. Projektet hedder kultur-kaptajner, børnene
arbejder med begrebet frøen, de læser om frøen, tegner frøen, laver skulpturer af frøen, der tages på biblioteket hvor de skal finde bøger om frøer og ikke mindst så får vi hjemme i Børnehuset Regnbuen, besøg af
musiker/musikere, der øver sang og musik hver onsdag, så længe projektet vare. Der er udstilling af børnenes kreative opgaver for forældrene, der til slut inviteres til en fernisering i Regnbuen.

Sandlyng og Sandlyng Supercenter:
Sandlyng: Vi arbejder med demokrati og beslutninger i fællesskab, omkring nysgerrighed på hinanden og
respekt for andres mening, børnene oplever sig som en del af beslutningsprocessen. Vi er en del af Sorø
Kommunes Kultur kaptajner hvor der er fokus på teater/historie formidling således børnene kan mærke
glæden ved en god historie. Vi udforsker male kunsten ved at male på træplade som sættes på hegnet, det
sociale aspekt og holde arrangementer med forældre, fx vores lysfest, som har ophav i de gamle vikingetraditioner, hvor barnet, søskende og forældre kommer til fællesspisning og derefter laver hver familie en
lanterne sammen. Alle går i optog ud til bålpladsen hvor vi spiser popcorn.

Troldehaven:
I Troldehaven holder vi fast i vores traditioner både ift. fødselsdag, jul, påske fastelav osv.
Vi tager på biblioteket, hvor børnene bliver præsenteret for evt. et eventyr , og
tager hjem til hjemme fødselsdag, når vi bliver inviteret.
Vi skaber nogle rammer som inspirerer barnet til at udtrykke sig kreativ, som f.eks. med
blyant, maling, lim osv.
Som led i barnets dannelse inddrager vi historier, eventyr og sange i Troldehaven. Det er f.eks Mariehønen
evigglad, hjulene på bussen, lotte og totte, og Villads fra Valby.
Ved brugen af Marte Meo i daglig praksis, understøtter vi barnets aktive deltagelse i fællesskabet.
I 2020 er Før-skolegruppen med i et projekt i Sorø Kommune. Projektet hedder kultur-kaptajner, her tages
der b.la. på museer, teater og der bliver tegnet og malet sammen med en kunster.

Ventemøllegården:
I Ventemøllegården oplever børnene, via læringsmiljøer, at være en del af fællesskabet. De oplever aktiviteter, hvor de eksperimenterer med forskellige materialer og redskaber, og hvor fantasien og følelserne får
frit spil. Men også at det forventes, at de gør sig umage. Efterfølgende udstiller vi det vi laver i huset, inden
børnene får det med hjem.
I samlinger lærer børnene at give udtryk for egen mening og have respekt for andres, som en del af demokratiet. De oplever glæden ved at lytte til en god historie og efterfølgende snakke om historien eller egne
oplevelser. Bøgerne låner vi på biblioteket, og vi har også mange bøger i huset.
Vi har i huset forskellige faste traditioner hen over året, som vi holder fast i, da det styrker fællesskabet.
Børnenes fødselsdage, fastelavn, Sct.Hans bål, Sommerfest med forældre, bedsteforældredage, fællesspisning med forældre. Lucia optog med de største børn, vi klipper påske og julepynt, og holder påske og
julefrokoster på stuerne.
I 2020 er de største børn med i Kulturkaptajner – et projekt i Sorø kommune, hvor børnene prøver kræfter
med musik, dans og formidling sammen med kunstnere og kulturinstitutioner i nærmiljøet.
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Evalueringskultur

”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 sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. Den
pædagogiske dokumentation skal indgå i evalueringen.”

Hvordan skaber vi en evalueringskultur, som udvikler og kvalificerer vores pædagogiske læringsmiljø?
Det vil sige, hvordan dokumenterer og evaluerer vi løbende vores pædagogiske arbejde, herunder
sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og de tolv pædagogiske mål?

Område Nord
I område Nord er vi i samarbejde med de faglige fyrtårne ved at skabe materiale der kan understøtte en
evaluerings kultur der gerne skulle blive en almen del af hverdagen. Vi bestræber os på at producere materiale der gør at læreplanen og dermed også evalueringen bliver brugt i hverdagen og dermed skaber forandringer og kvalificering af børne- og læringsmiljøerne.
Vi skal lavet noget materiale der giver mening at bruge og hurtigt gør os opmærksomme på, via evaluering,
om vi skal ændre hverdagspraksis til fordel for børnefællesskaberne. Dog skal vi også lave materiale der
trækker evalueringen om på et META plan, så vi som huse, dagplejer og der med i hele området kan få
gavn af evalueringen.
Materialet skal introduceres af vores faglige fyrtårne på FUM (Fælles UdviklingsMøder) og skal løbende
tilpasses ud fra de erfaringer vi gør os, dette sker via ERFA (erfarings) gruppe for de faglige fyrtårne.
Vores formål er at sikre at der kommer en evalueringskultur, der bliver synlig og til gavn for børnene. Både
på den korte bane (hverdagsevaluering) og på den lange bane (META- evalueringen).
Dagplejen skal først på kursus i 1. kvartal 2021 og dernæst drøfter vi en specifik evalueringskultur for dem.
Lige pt arbejder dagplejen med en løbende evaluering af deres læreplaner.
I område Nord vil vi hvert anden år i Ledelsesteamet, ERFA fyrtårsgruppen og forældrerådene, samt områ-
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debestyrelsen drøfte læreplans arbejdet i de enkelte huse og på område niveau, fokus vil være på den
pædagogiske udvikling og børneperspektivet. Konkret vi vil dele skrevne læreplaner, evalueringer og tage
ved lærer af hinandens måde at gå til opgaven på. Er der noget vi er særlige gode til? Eller er der noget der
med fordel kan blive bedre til? Endvidere skal det være med mulighed for at lave materialet om, så det giver bedre mening for fagpersonelaet og dermed børnene.
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