Pædagogisk læreplan for
Naturbørnehaven Følfod
2019

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, som
kort beskriver vores pædagogiske overvejelser og refleksioner
med eksempler, der er retningsgivende for det daglige
pædagogiske arbejde.

1

Hvem er vi

Naturbørnehaven Følfod er en del af Den fri Hestehaveskole og har været det siden 2011.
Børnehaven har eksisteret siden 1993, dengang som en kommunal børnehave nede på Lunden. I
dag er vi beliggende i forbindelse med skolens bygninger og under samme tag som SFO’en, med
hver vores afdeling. Tilsammen kalder vi os Børnehuset. Børnene kommer fra de nærliggende
byer og landområder, på landet kan 6-8 km også være nærområde. Børnehaven er ofte et tilvalg,
enten fordi forældrene senere ønsker friskolen, eller fordi forældrene ønsker deres barn i en
Naturbørnehave. Børnehaven er normeret til højest 55 børn, med løbende opstart af børn året
rundt. Vi nyder al den natur, der ligger lige uden for vores dør, og bruger naturen som pædagogisk
ramme og i vores pædagogiske virke med børnene.
Personalet i Følfod har valgt at arbejde i en naturbørnehave, fordi alle er optaget af ideen, og ser
de mange muligheder og færdigheder, som naturen dagligt giver børnene.
Vi tror på grundelementerne jord, ild, vand og lufts stimulerende påvirkning. Vi oplever, at naturen
er et stort sanseværksted, hvor børn og voksne hele tiden bliver stimuleret og lærer nyt ved at
bevæge sig nysgerrigt rundt i den. Vi oplever også, hvordan naturen stimulerer børnenes motorik.
Naturen giver rum og plads til fordybelse og koncentration. Højt til loftet giver plads til den enkelte
og derfor færre konflikter.
I børnehaven må børnene gerne lege med jord og vand, de må gerne blive beskidte, gerne klatre i
træer, de må gerne smage på det, vi har plantet og også på naturens egen vækst, (altså det
spiselige) og de må gerne fange småkryb og være undersøgende på ny viden.
Flere undersøgelser bekræfter vores oplevelser, hvilket gør det endnu sjovere at arbejde i og med
naturen.

”Når vi befinder os inden døre eller går i en by, er alt hvad vi ser lineære strukturer, og det
stimulerer kun den venstre hjernehalvdel”.
(Hjerneforsker Keld Fredens i artiklen ”Børn skal ud i naturen” fra Natur og Miljø nr. 6 årgang 2011)
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Kort historisk tilbageblik på læreplanerne
I august 2004 besluttedes det, at der i alle dagtilbud efter §8 i serviceloven skulle udarbejdes
pædagogiske læreplaner.
Læreplanstemaerne fra 2004
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Barnets alsidige udvikling
Sociale kompetencer
Sprog
Krop og bevægelse
Natur og naturfænomener
Kulturelle udtryksformer og værdier

Formål og principper for læringen 2004.
Ophold i dagtilbuddet skal bidrage til at børns læring understøttes. Det pædagogiske personale
skal støtte, lede og udfordre den læring, som børnene er medskabende af. Læringen skal ske
både gennem spontane oplevelser og leg, samt ved at personalet skaber eller understøtter
situationer, der giver børnene mulighed for fornyelse, fordybelse, forandring og erfaring.
Det pædagogiske personale skal sikre, at der i dagtilbuddet bliver sat fokus på alle barnets
potentialer og kompetencer for at ruste det enkelte barn til at begå sig i livet. I tilrettelæggelsen af
læringsmiljøer skal der tages hensyn til børns forskellige forudsætninger.
Læringen i dagtilbuddet skal bidrage til at sikre en harmonisk overgang til skole og fritidsliv.
Kilde: Følfods første læreplaner
Læreplanstemaerne fra 2018
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Alsidig, personlig udvikling
Social udvikling
Kommunikation og sprog
Krop, sanser og bevægelse
Natur, udeliv og science
Kultur, æstetik og fælleskab

Formål og principper for læringen 2018
En af de grundlæggende tanker bag den nye styrkede pædagogiske læreplan er, at hvert barn er
medskaber af sin læring i et pædagogisk læringsmiljø, som det pædagogiske personale og ledelse
har ansvaret for at rammesætte og organisere. Det pædagogiske personale har et ansvar for at
støtte, guide og udfordre børnene, hvad enten der er tale om leg, planlagte aktiviteter, rutiner eller
spontane situationer.
Den pædagogiske læreplan tager afsæt i et bredt læringsbegreb og skal understøtte personale og
ledelse i at skabe gode læringsmiljøer for og sammen med børnene. Det
er hensigten, at legen og en legende tilgang til læring, barnets interesser, undring og nysgerrighed
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samt det pædagogiske personales viden om at fremme læring og udvikling, er udgangspunktet for
de læringsprocesser, som barnet indgår i.
Den pædagogiske læreplan er et pædagogisk redskab, som understøtter det pædagogiske
personales og ledelsens arbejde med at skabe gode læringsmiljøer. Samtidigt er den
pædagogiske læreplan et værktøj til faglig ledelse, som dagtilbuddets ledelse kan bruge sammen
med det pædagogiske personale til at organisere arbejdet og de pædagogiske indsatser i
bestræbelserne på at skabe gode læringsmiljøer. Det er afgørende, at den pædagogiske læreplan
giver mening og kan bruges i den daglige pædagogiske praksis af personale og ledelse i
dagtilbuddet.
Den styrkede læreplan skal konkret bidrage til en fælles forståelse af det pædagogiske
værdigrundlag. Herudover er det hensigten, at den skal understøtte danske dagtilbuds tradition for
en evalueringskultur, der retter blikket mod evaluering af læringsmiljøet, og på hvilke måder dette
understøtter børnegruppens og det enkelte barns læring og udvikling. Det betyder, at evaluering
skal have fokus på, hvordan og om læringsmiljøet i dagtilbud fremmer alle børns alsidige trivsel,
læring og udvikling.
Den styrkede pædagogiske læreplan skal medvirke til at understøtte dialogen med forældrene om
børns læring og udvikling, det pædagogiske arbejde med børn i udsatte positioner, gode
sammenhænge mellem dagtilbud og børnehaveklasse samt styrke samarbejdet med andre faggrupper og den kommunale forvaltning og politikere.
Kilde: Master for en styrket pædagogisk læreplan – udgivet af ministeriet for Børn, undervisning og
ligestilling.
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Ramme for udarbejdelse af den nye styrkede læreplan
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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 f.eks. 2 -og 4 år skal høres og tages alvorligt som
led i starten på en dannelsesproces og demokratisk forståelse.



Leg. Legen har 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 f.eks. børnesynet skal altid være til stede i det pædagogiske
læringsmiljø, mens andre elementer som f.eks. 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


Børnesyn



Dannelse og børneperspektiv



Leg



Læring



Børnefællesskaber.

Menneskesyn

Personalet har bevidst valgt at kalde det for menneskesyn.
Personalet har et holistisk menneskesyn, der tager udgangspunkt i at fysiske, psykiske, sociale
og kulturelle faktorer, har indflydelse på hinanden.
Personalet arbejder ud fra teorien om, at alle børn er født kompetente. At de voksne omkring
barnet sætter lys og forstørrer barnets ressourcer, og gør mere af alt det, der virker.
Personalet mener, at alt det ved et barn, der får positiv opmærksomhed og forstørres, har de
bedste forudsætninger for at blive til virkelighed, hvilket også gælder det modsatte, at hvis et barn
kun får negativ forstørret opmærksomhed, så bliver det barnets virkelighed. Personalet tager
udgangspunkt i at fænomenet om selvopfyldende profeti kan have stor betydning for et barns
evne til at tilegne sig viden og færdigheder, og det er derfor af stor vigtighed at forvente det
bedste af et barn.
Alle børn er lige meget værd, og det har en værdi at være sig selv – men alle børn har ikke lige
forudsætninger og vilkår – derfor skal børn behandles forskelligt.
Børn er unikke, med hver deres egen historie, stærke og svage sider, som de skal bruge i
fællesskabet med andre.
De voksne alene har ansvaret for relationen med barnet, og de voksne er derfor en afgørende
brik for, hvordan barnet oplever sig mødt/forstået.
”Barnet er et komplekst og interessant menneske, som pædagogen må have lyst til at møde
respektfuldt for at støtte det på dets vej igennem livet”
Citat fra bogen: ”I stedet for skældud” Erik Sigsgaard og Christina Abildgaard
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Dannelse og børneperspektiv
Personalet i Følfod har den fælles forståelse, at dannelse skal ses som en livslang proces, hvor
man som menneske finder og udvikler sin identitet, får en viden om livet og hvor livet opleves
meningsfuldt. Dannelse er menneskets aktive tilpasning og læring til livet - herunder både den
formelle læring, samt den uformelle læring. Uformel læring sker f.eks. ubevidst i børns leg eller
iagttagelse af hinanden.
Dannelse omhandler også menneskets normsæt og etiske værdier. Børn tilegner sig disse i
spejlingen af vokse, andre børn og i fællesskaber. Normsæt skabes som led i at indgå i
fællesskaber, og sætter mennesket i stand til at indgå i samfundslivet. I børnehaven er det i
legen, til samlinger og i aktiviteter, at normer bliver til regler for samvær med hinanden.
I børnehaven ser vi det som en vigtig opgave at bevare barnets naturlige nysgerrighed på alt,
hvad de møder på deres vej. Understøttelse af nysgerrigheden er grundlaget for at understøtte
dannelsen af den livslange læring på forskellige områder.
•
•
•
•
•

Kulturel dannelse (at blive spejlet og få forståelse af hvem er jeg)
Dannelse af viden (hvad kan jeg blive)
Dannelse af normer (hvilke værdier har vi i dette fælleskab – hvordan skal jeg agere i
fællesskabet)
Personlig dannelse (her er jeg - hvem er du spejle sig i andre)
Social dannelse (Hvad gør vi her - hvad kan jeg byde ind med)

Den livslange dannelsesproces starter allerede i børnehaven. Børnehaven arbejder med børn i
alderen 3-6 år – en periode i børns liv, hvor der sker rigtig meget på alle udviklingsområder. En
periode hvor de fleste udviklingsområder for børnene kun lige er begyndt.
Eksempler på udviklingsområder
• Sprogtilegnelsen

o Kommunikation – hvordan føres en samtale f.eks. vente på man får et svar
o Sprogforståelse – hvordan en sætning opbygges, ordets betydning,
overbegreber, hvordan læser jeg en bog m.v.
o Ordforråd – børn hører mange ord og bliver stimuleret af voksne samt ord de
andre børn har med hjemmefra.

• Kropsbevidsthed

o Renlighed, at børnene mærker sig selv, og bliver bevidste om egen krop.
o At de øver og udvikler sig fin og grov-motorisk.
o At de er nysgerrige på ”hvem er jeg” – hvordan ser jeg ud/hvordan ser andre ud

• Deltagelse i fælleskaber

o At børnene oplever at forstå sammenhænge, og forståelse af tid og sted, ved
F.eks. deltagelse i samlinger (her taler vi sammen om hvad dagen bringer) og
aktiviteter
o At børnene får mulighed for at udvikle empati
o Lære at udsætte behov – vente på tur
o At kommunikere og forhandle – f.eks. roller i lege, hvem skal skubbe/cykle osv.
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o At børnene oplever sig inddraget og inkluderet.
• Selvstændighed

o At børnene henad vejen bliver selvforvaltende mht. F.eks. at tage tøj på,
o Være aktive i forbindelse med måltider mm.
o At børnene får mulighed for at tage medansvar.

Den livslange dannelsesproces er lige startet. Der kan nævnes meget mere end ovenstående,
men det giver et godt billede af, at der er nok at øve sig på, og det at øve sig tager tid. Børn har
derfor stadig brug for omsorgspersoner, der udviser tålmodighed, understøtter til selvstændighed,
guider og er rammesættende.
Børneperspektiver
Børneperspektiver handler om, at vi som voksne skal prøve at forstå og leve os ind i barnets
verden. Det er vores bestræbelser på at se verden, som barnet oplever det ved at lytte til barnet
og forestille os, hvordan det er at være barn i en given situation. Børn er forskellige, både hvad
angår livsomstændigheder, præferencer og kompetencer, og det er derfor også vigtigt, at vi
voksne kan inkludere børnenes forskelligheder og perspektiver i dagligdagen.
I Følfod er dagligdagen rammesat ud fra genkendelige og faste rutiner, som tager udgangspunkt i
børns generelle behov. Det er for eksempel morgenmad, frokost og frugt, bleskift, middagslur,
morgensamling osv. Disse rutiner er ikke rammesat ud fra et børneperspektiv, men er derimod
rammesat og voksenbestemte ud fra den viden og erfaring vi har med børn i alderen 3-6 år.
Børneperspektiverne kommer i spil på alle de tidspunkter i løbet af en dag, hvor der er frirum til
leg, og til at både børn og voksne følger børnenes egne spor og initiativer.
De voksne arbejder bevidst i deres pædagogik med, at alle børn skal opleve sig set, hørt og fulgt.
Det betyder meget for hvert barn at blive set for det, man er, og det man gør.
Derved dannes børn og udvikler blandt andet et demokratisk sind og et selvstændigt ståsted i
verden.
Det kræver ligeledes voksne, der ser sig selv som forbillede for værdier og normer. Voksne der til
tider tager bevidste valg om ikke at følge negativ adfærd, men i stedet for fokuserer på den
positive adfærd. Se bagom problemet/ adfærden og være undersøgende på, hvad der kan ligge
til grund for barnets handlinger.
Være i øjenhøjde - være nysgerrige på hvad børnene er optagede af og prøve at se situationerne
fra børnenes perspektiver.”
I projekter/aktiviteter skaber vi voksne rammerne, mens børnene har medbestemmelse på
indhold og udtryk.
For eksempel
• Julegaver: børnene har medbestemmelse på eget udtryk.
• Musikaktiviteter: børnene har medbestemmelse til valg af sange.
• Malerprojekt: der er lagt en ramme og indenfor den ramme eksperimenterer børnene selv
med at blande farver.
• Maddag: børnene er medbestemmende i at vælge menuen og herunder kommer
børnenes udtryk i form af hvordan for eksempel grøntsagerne skæres.
• Skovture: ruten er oftest bestemt ud fra børnenes initiativ.
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•

Shanes værksted: børnene er kreative og bygger og finder selv på.

•

Praktiske rutiner: der lyttes til barnets tempo i for eksempel at tage tøj på - det tager den
tid det tager. De ældste er medbestemmende i tøjvalg for at lære dem at mærke efter om
det for eksempel er varmt eller koldt.

I alle disse overfor beskrevne aktiviteter er det den voksnes ansvar og fornemmeste opgave, at
være lydhør for, og give plads til børnenes perspektiver.

Børns Leg
Børns leg er en af de vigtigste aktiviteter til at drage sig erfaringer af. I legen bliver barnet klogere
på mange forskellige udviklingsområder, som overordnet øver barnet sig i at indgå i et forpligtende
fællesskab.
Legen kan defineres son en aktivitet med mål i sig selv. Legen foregår i en ”laden som om”
atmosfære. Børn leger, fordi det er sjovt, og når noget er sjovt, virker det også motiverende, og der
opstår egne erfaringer, der er med til at barnet bliver sig selv.
Legen er udviklende, fordi børnene gennem legen afprøver bl.a. roller (hvordan virker jeg på
andre?), gennemlever oplevelser, afprøver forhandlingsevner, udveksler erfaringer, begreber,
viden, fantasi og kreativitet.
Børns evne til at lege mange forskellige lege kommer ikke af sig selv. I legen bruger børnene
mange af de indtryk, de modtager fra miljøet omkring dem, fra andre mennesker og fra den digitale
medieverden.
Legen bygges op via et forhandlingsforløb og selve forhandlingen kan tage lang tid. Børnene
etablerer i forhandlingsfasen et legerum, såvel fysisk som psykisk.
I leg med andre børn øver børn sig i at forstå og tolke hinandens legesignaler. De indretter sig
efter andre og øver sig i at sætte sig i den andens sted. Det er bl.a. her at børn lærer empati og
lærer at udvikle sig personligt. De lærer at afgrænse sig i forhold til andre, og de lærer noget om
andres grænser, (hvor langt kan jeg gå?).
I børnehaven har legen en stor plads, det er både den frie leg, regellege og den legende tilgang til
aktiviteter.
Fri leg har høj prioriteret, da vi mener, at den har stor betydning for barnets udvikling. Derfor er der
på flere tidspunkter af dagen indlagt tid til den frie leg. Personalet forsøger at skabe rammerne til
mange forskellige slags lege både inde og ude.
I den frie leg, leger børnene som udgangspunkt uden voksne, og får deres egne erfaringer med
indre styring – lederskab – grænsesætning – forhandlingsevne – vidensdeling – motoriske
færdigheder – sproglige færdigheder – kreative færdigheder m.m.
Personalet arbejder bevidst på, at alle børn får erfaringer igennem leg, og de voksne ses derfor
også som værende initiativtagere til at indgå i leg. Det er især der, hvor et barn har brug for hjælp
til at lege, at den voksne sætter ind. ”Det er lettere at aflæse en voksen end andre jævnaldrende
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børn” Derfor er det vigtigt for personalet at tilbyde sin faglige kompetence til de børn, som er
udfordret på at indgå i lege med andre. En af de voksnes opgave i legen kan være bevidst at
benævne og følge barnets initiativer, så barnet ad den vej oplever at blive værdsat.
Personalet arbejder bevidst med at give børnene kendskab til forskellige regellege, hvor børnene
øver sig i at indgå i lege fælleskaber hvor legen kun lykkes, hvis reglerne overholdes.
Den legende tilgang til aktiviteter, kan være der, hvor barnet har en ramme, som de selv fylder ud
med eget udtryk. Som eksempel ses legende tilgang i malerprojekterne for de yngste, hvor barnet
selv får lov at få erfaringer med at blande farver. Den voksne har skabt rammen – 5 børn –
grundfarverne – mange kopper til at blande i – papir til at male på – men barnet bidrager med eget
udtryk.

Konflikter
I forlængelse af børns leg og alle de fællesskaber barnet deltager i, opstår der naturligt konflikter.
Personalet er inspireret af Grethe Krag-Müllers måde at anskue konflikter på.
Beskrivelsen i nedenstående afsnit om konflikter, og er lettere omskrevet fra bogen ”Spørg om
børn” af Grethe Krag-Müller.
•

En konflikt er en interessemodsætning imellem to eller flere mennesker. Når vi som
mennesker er sammen, vil vi nogle gange være enige om, at ville det samme og nogle
gange vil vi noget forskelligt og er derfor uenige. Det er derfor normalt, at der opstår
konflikter, og derfor mere usundt hvis der ikke opstod konflikter. Man kan udvikle sig og
vokse af konflikter, hvis de ikke er for store og ikke personlig mulige at løse for den enkelte.
Vigtigt at konflikten har fokus på indholdet, og det ikke bliver en magtkamp. Konflikten skal
løses så begge parter går derfra med værdigheden i behold. Konflikter er ofte forbundet
med følelser og derfor hjælpsomt at udsætte løsningen til følelsen er klinget af.

Børnehavens personale forsøger som udgangspunkt at give børnene mulighed for selv at løse de
opståede konflikter. I de tilfælde, hvor det ikke er muligt, guides de igennem konflikten med hjælp
fra en voksen. Metoden til konfliktløsningen vil være, at den voksne fokusere på konfliktindholdet,
benævne barnets følelser og give børnene ordet på skift. Den voksne beder børnene genfortælle
deres oplevelse af, hvad der er sket, og hvor der er gået galt. Med guidning fra den voksne lytter
børnene til hinandens udsagn og oplevelse af situationen (barnets udsagn tages alvorligt).
Børnene får på skift ordet og konflikten optrevles.
Denne metode gør, at børnene får erfaring i at blive hørt (taget alvorlig), de får genfortalt deres
oplevelse (sat ord på deres følelser), de får en forståelse for, hvad det andet barn tænker og øver
sig i at sætte sig i andres sted (empati). Ofte ender denne metode med, at de kan lege videre
sammen, og derfor også tilgiver hinanden. Tilgivelse er også en god egenskab, at få erfaringer
med.
Konflikter i børnehøjde er også med til at danne børnene til at indgå i et demokratisk fælleskab,
hvor vi nogle gange er enige og nogle gange uenige, men vi kan godt ”lege sammen” alligevel.
Læring
Ved læring forstås; mere eller mindre adfærdsændring som et resultat af erfaringer, kundskaber og
øvelser ved eget valg af aktiviteter, arbejde og opgaver.
Læring er et udtryk for en opfattelse, der bl.a. understreger motivationens betydning og personers
medansvar for læreprocessen.
Uanset opfattelse er læring imidlertid af universal betydning for personlighedsudviklingen,
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fordi den spiller en hovedrolle i menneskers aktive tilpasning til tilværelsen (dannelse).
Læring er en proces, der aldrig hører op, men fortsætter så længe man lever, dog med særlig
vægt på den tidlige del af tilværelsen.
Det lille barns vigtigste aktivitet er leg, som har betydning langt op i skolealderen som læreproces,
fordi færdigheder og sociale relationer realiseres og afprøves i legen. Den suppleres efterhånden
med en række andre aktiviteter, der virker ind på barnets måde at være og tænke på, bl.a.
samværet med familie og venner, aktiviteter, nederlag og sejre, oplevelser af sorg og glæde.
Kilde: ukendt, men afsnittet har altid været med i vores lærerplaner og giver et godt billede af læring.

Personalets egne ord om læring
•

Personalet arbejder ud fra den holdning at læring sker dagen igennem, læringen sker på
forskellige udviklingsområder, og er en styrkelse af det hele barn. (Den opfattelse deles nu
i de nye læreplaner, at der også sker vigtig læring i det daglige pædagogiske rutinearbejde,
som at skifte børn, garderobe arbejde, spisning, oprydning m.v.)

•

Børn lærer gennem leg og i fælleskaber. Børn spejler sig i hinanden og i de voksne. Derfor
lærer børn, når de er i tæt relation til andre børn og voksne. (derfor vigtigt at de voksne er
et godt forbillede for hvad de gerne vil børn skal lære – børn gør bl.a. det de voksne gør)

•

Børn lærer når de møder engagerede voksne, der i deres relation med barnet er en
nysgerrig nærværende voksen, der gerne går på opdagelse i et opklaringsarbejde sammen
med barnet. (fælles opmærksomhed og anderkendelse af nysgerrighed som en evne til at
få viden på det fælles tredje)

•

Når noget er sjovt, er det ofte også sjovt at tage til sig som læring – der skal være tid til
fordybelse og mulighed for, at alle sanser kan blive stimuleret. Børn har forskellige
forudsætninger for at tilegne sig viden og færdigheder, derfor er det vigtigt at tænke
forskellige sanseindtryk ind i en læringsproces.

•

Børn lærer, når de voksne rammer nærmeste udviklingszone for det enkelte barn.

•

Børn lærer af det genkendelige, gentagelser (at øve sig) og erfaringer.
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Pædagogisk læringsmiljø
”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.”

Gruppesammensætning
Gruppesammensætningen er et bevidst valg i børnehaven. Personalet har valgt, at de ældste børn
(Anemonegruppen) det sidste år de går i børnehave, får et tilbud, hvor vi bevidst arbejder med at
give børnene mulighed for at tilegne sig færdigheder, der vil lette overgangen til skolen. Når der
arbejdes med en aldersvarende gruppe, vurderer vi, at det giver forskellige fordele i planlægningen
af aktiviteter.
De to øvrige grupper Mælkebøtterne og Solsikkerne er to grupper som er aldersintegrerede.
Grupperne modtager løbende nye børn, og de ældste børn bliver på den måde forbilleder for de
yngste.
Der arbejdes bevidst med aktiviteter på tværs af grupperne, fordi det prioriteres at nogle aktiviteter
er målrettet en bestemt aldersgruppe f.eks. vores malerprojekt. Eller med afsæt i, at det er de
voksnes kompetencer, der prioriteres f.eks. sproggrupper/ture – musik og sang – eventyrfortælling
– motorikforløb- naturforløb m.v. Arbejdet på tværs styrker oplevelsen af, at vi er et fælles hus, og
at vi løser opgaverne fælles.
Alle grupper har faste voksne, som har ansvaret for samarbejdet med forældrene omkring barnets
trivsel og udvikling. De faste voksne holder morgensamling og spiser ofte frokost sammen.
Åbning af børnehaven
Den voksne, der møder først ind, har som opgave at ”Åbne børnehave” dvs. stole ned i alle rum,
så børnehaven er klar til at blive indtaget af de børn, der løbende møder ind. Den voksne sørger
for, at de informationer, der står på forældretavlen, er dagsaktuelle, så forældrene også kan se, at
det er en ny dag, som de møder ind til, og at vi gerne vil give dem mulighed for at være
velinformeret. Der er altid flag i forbindelse med at et barn har fødselsdag.
Morgenmad
Den anden del morgenåbningen er morgenmaden. Der dækkes morgenbord og laves morgenmad
i samarbejde med de børn, der er mødt ind. I børnehaven har vi prioriteret at tilbyde børnene at
være en del af et veldækket morgenbord indtil kl. 8.15 også selvom, at de allerede har spist mad
hjemmefra. Ved morgenbordet har barnet mulighed for at være en del af et fælleskab. De kan få
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dækket deres behov for mad, lære at betjene sig selv med respekt for de andre, der også spiser
med. Det kan give mulighed for en tryg start på dagen. Mætte børn med et sundt morgenmåltid i
maven er med til at give dagen en god start.
Velkommen til fælleskabet
Den voksne ved morgenbordet har ansvaret for at byde børnene velkommen til fællesskabet ved
at benævne børnene ved navn og øjenkontakt om muligt. De voksne får noteret de beskeder, der
har betydning for barnets trivels den pågældende dag, og en vigtig viden for det øvrige personale,
der møder ind senere og skal overtage.
Aflevering og afhentning
Der arbejdes bevidst med en kultur, hvor når barnet afleveres ved at forældrene siger farvel til
barnet, så de ved, at nu er de i et nyt fælleskab. Ligeledes når barnet hentes, siger personalet
farvel til barnet. En synliggørelse og bevidstgørelse af at melde sig ud og ind af et fællesskab. Når
børnene afleveres og hentes, er der mulighed for, at de voksne har, kontakt og kan udveksle små,
vigtige beskeder.
Voksne som forbillede
I børnehaven arbejder de voksne bevidst med at se sig selv som forbillede for den gode stemning
og den adfærd, der gerne vil ses mere af ved børnene. Derfor er opgaven, når den næste voksne
møder ind, at få lege i gang med de børn, som ikke selv tager initiativ til at komme i gang, og så
fremdeles møder de voksne ind til at være tilgængelige for at understøtte børnenes frie leg,
kreative initiativer, spil, tegning og læsning.
Oprydning
Den fælles oprydning som sker flere gange på en dag såvel ude som inde er et fælles ansvar. Alle
hjælper og bidrager til oprydningen. Fælles oprydning er starten på at børnene oplever, at sammen
er vi stærke, og når vi løfter i flok, kan ting hurtig flytte sig. Vi er alle noget værd. Det betyder
noget, at vi til fælles bedste hjælper hinanden.
Samling
Samling i grupperne foregår i tre rum – børnene har faste pladser, så det er genkendeligt for
barnet, og alle kan finde deres egen plads. Samlingen er en rammesat aktivitet, hvor den voksne
har forberedt det, der er planlagt at tales om/arbejdes med. Samlingen må højest tage ca. 20 min.
Samlingen starter altid med navneopråb, hvor der igen bliver sagt godmorgen til hinanden. Det gør
vi, for at barnet skal føle sig set og som en del af gruppen.
Til samling kan der synges, gerne med fagter ved de yngste - spilles musik – der kan fortælles
historier – der kan arbejdes med lydbyen – der kan tales om månedens dyr illustreret med
tegninger m.v.
Toiletrutiner
Efter samling skal Mælkebøtterne og Solsikkerne ud på toilettet. På toilettet sidder en voksen og
guider børnene til at prøve, om de kan tisse, hvorefter de vasker hænder og fortsætter videre ud i
garderoben, hvor de næste voksne tager imod.
Blebørnene arbejder selv med at tage deres ble af og prøve at gå på toilet (alt det børn kan selv
skal de selv). De voksne hjælper med alt det, der er svært, også hvis det alt sammen er svært på
grund af manglende overskud. De voksne forsøger at møde barnet med krav barnet kan honorere
på dagen.
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Barnet opmuntres til at forsøge sig med toilettet og smide bleen, men ingen tvinges på toilet.
Børnene i Anemonegruppen mærker selv efter og går på toilet efter behov. Det er kun i særlige
tilfælde, at der fastholdes voksenstyrede toilet rutiner.
Garderoberutiner
Personalet indtager de små stole rundt om i garderoben, hvorfra de arbejder i børnehøjde med at
hjælpe børnene med det, der er svært.
De voksne opmuntrer og guider de børn, der ikke selv tager initiativ – ”Jeg kan se, at du er på vej
hen efter din flyverdragt” – ”Nu kan du måske selv lyne, efter jeg har sat lynlåsen sammen”,
”jeg hjælper dig i dag, selvom jeg godt ved, at du kan selv” og så fremdeles. En overgangshjælp
kan også være at finde tøjet frem og ligge det på gulvet, så barnet visuelt kan se og overskue,
hvad det skal have på. De børn, som er udfordret på overblik, har billeder til hjælp i garderoben.
En formiddag i børnehaven
Formiddagen i børnehaven med aktiviteter kan f.eks. være;
- en tur i skoven med en gruppe (sanseoplevelser, ny viden, motoriske udfordringer,
sprogstimulering)
- en tur i haven med en gruppe (fra jord til bord forståelse, fokus på bæredygtighed)
- en tur i hallen (motoriske udfordringer)
- malerprojekt ( barnets eget kreative udtryk)
- madlavning hver uge for en lille gruppe børn (fra jord til bord, mad fra naturen)
- sproggruppe tur (fokuseret indsats for børn med særlige sproglige udfordringer)
- krible krable fund (forforståelse for naturen som vores forudsætning )
- snitteværksted ( fordybelse finmotorik og ansvar for farlig leg)
- bålaktiviteter (fordybelse, ansvar)
- udeværksted (færdigheder med bruge en sav og hammer, eget kreative udtryk)
- Shanes værksted om morgen ( genbrug, bæredygtighed, kreativitet, ingeniørarbejde i
børnehøjde )
- male sin egen frugtpose (glæden ved selv at have malet sin frugtpose og som kan bruges
hver dag)
- fødselsdagsgaver et fælles projekt (gælde ved at arbejde med noget andre bliver glade for)
Dette er et udpluk af vores aktiviteter, rammesat af den voksne, men med stor selvbestemmelse
og hvor holdet på forhånd er sat.
Faste traditioner i børnehaven
Børnehaven har faste traditioner året igennem (se årsplan på hjemmesiden). Traditionerne kan
være for børnehaven alene eller på tværs i hele huset, skolen inklusiv. De fleste traditioner i
børnehaven følger de højtider, som vi fejrer i den danske kultur; julen, fastelavn, påsken… Fælles
for de traditioner er det oplevelsen af at være en del af det store fælleskab, som har stor
betydning.
Der er også traditioner, som vi har fælles med skolen f.eks. fælles gymnastikopvisning,
musical/forestilling, og besøg på skolens lejrskole. Til disse arrangementer oplever vores børn at
være en del af noget, der er større end dem selv, foruden oplevelsen med at bidrage med et
indslag, hvor gruppen står fælles frem.
Det er et ønske, at vi i børnehaven arbejder med både at sætte lys på den enkelte og sætte lys på
fællesskabets styrke. Vi forsøger at lykkes med at børn dagligt oplever, at de er noget værd
(selvværd), og at børn får tillid til deres egen formåen (selvtillid). Hvis det lykkes, mener vi, at
barnet har gode forudsætninger for at være en del af et forpligtende fællesskab.
Spisesituationer
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Frugt
Afrunding af dagen

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

Forudsætninger for et positivt forældresamarbejde
Personalet tager udgangspunkt i, at det er forældrenes børn og som udgangspunkt også
forældrene, der kender deres børn bedst.
I vores forældresamarbejde er vi blandt andet inspireret af Psykolog Jens Andersens udsagn, som
vi noterede os i forbindelse med et oplæg på skolen og efterfølgende på pædagogisk weekend.
•

Børn lever i to verdener (daginstitution og hjemme), og barnet kan let komme i loyalitets
problemer imellem de to verdener, hvis forældresamarbejdet ikke fungerer.

•

Grundlæggende forståelse for forældrenes vigtighed i forældresamarbejdet, det er den
anden del af dialogen til forældrene.

•

Kommunikation er at forstå, hvad de andre forstår.

•

Forældrene er i følelsernes vold, og det er fagpersonerne, der kan være faglige og stille
spørgsmål. Når der er noget de professionelle ikke forstår, er det fordi de ikke har fået stillet
de rigtige spørgsmål.

•

Uenighed kan skabe monstre i hinandens hoveder, det er derfor vigtigt at undersøge
hinandens forskellige historier.

•

Vi skal være stratetiske, og arbejde med det, som giver mest udvikling. Hvordan ligger jeg
som professionel op til, at andre bliver gode.

•

Hvis der skal være en positiv udvikling, skal de voksne omkring barnet synes, at det er en
god ide, at barnet er der.

•

Sproget har stor indflydelse på, hvordan vi italesætter hinanden.

•

Få italesat fælleskabets styrke, sprog og ord bliver til virkelighed.

•

Vi er hinandens forudsætning for et godt liv.
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•

Ny professionel kompetence: Udforskende faglighed, stille spørgsmål, være nysgerrig.
Positive voksne og konstruktive dialoger.

Sammenskrevne forældreudsagn fra et gruppearbejde i forbindelse med et forældremøde i
børnehaven, 2018
Et godt forældresamarbejde, hvordan vil I beskrive det?
• En åben, ærlig og tillidsfuld relation, hvor ligeværdighed og gensidig respekt for
hinandens holdninger kommer til udtryk igennem direkte kommunikation.
Hvad er forældrenes ansvar i et forældresamarbejde?
• Forældrene har et ansvar for at holde sig opdateret på den information børnehaven
sender ud.
• Dagligt at give sig tid til at høre om barnets trives og barnets udvikling.
• Orientere sig via forældretavlen om dagens aktiviteter.
• Deltage i fællesarrangementer arrangeret for forældrene. Forældremøder,
arbejdsweekender, generalforsamling m.v.
• Det er også forældrenes ansvar at være praktisk opdateret, som f.eks. at
skiftetøjskassen er fyldt op m.v.
Hvad er pædagogernes ansvar i et forældresamarbejde?
• At se sig selv som forbilledet for den åbne, ærlige og tillidsfulde
kommunikation/relation
• At være lyttende og lydhøre for forskellige familieudfordringer eller bekymringer, og
skal altid forholde sig fagligt objektivt dertil.
• At bidrage til et højt informationsniveau imellem forældre/personale og personalet
imellem f.eks. at vigtige beskeder kommer videre.
Er der områder I gerne vil have mere indflydelse på?
• Der er en bred stemning af, at alle har den indflydelse, som der ønskes

Eksempler på forældresamarbejde i praksis
Invitation til opstartsmøde
Alle nye børn får tilsendt et brev, der er stilet til barnet i forbindelse med, at barnet skal starte i
børnehaven. Den første direkte kontakt til barnet og det første signal til barnet om at vi glæder os
til at møde dem
Brevet henvender sig også til forældrene, som vi opfordrer til at aftale et besøg, hvor vi taler med
forældrene om, hvem deres barn er. Vi stiller forældrene forskellige spørgsmål, som giver
personalet et billede af, hvordan vi bedst muligt kan tage imod barnet. Det vil også være på sådan
et møde, at forældrene vil have mulighed for at fortælle, hvis der er noget, der bekymrer dem
vedrørende deres barn. Det kunne f.eks. være, at barnet har haft mange perioder med mellemøres
betændelse og derfor mulighed for nedsat hørelse, som måske har påvirket sprogudviklingen.
Det er til den snak vigtigt, at den voksne lytter og stiller nysgerrige og opklarende spørgsmål, og
får så megen viden skrevet ned om barnet som muligt.
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Den voksen barnet har mødt i forbindelse med dette besøg, tilstræbes at være en voksne fra den
gruppe, hvor barnet skal starte, og at det er den voksen, der også tager imod på den første
børnehavedag.

Opfølgningsmøde på starten
Efter 3-4 måneder følges der op på, hvordan barnet er faldet til i børnehaven og om barnet trives,
og om forældrene trives med at komme i institutionen? Personalet giver sig igen god tid til at lytte
og høre, hvad forældrene har oplevet vedrørende deres barns start i børnehaven. Bagefter
fortæller personalet, hvordan de har oplevet starten, og hvordan de oplever, at barnet er faldet til.
Den vidensdeling kan evt. give anledning til fremtidige fokuspunkter.
Forinden mødet er der udarbejdet en sprogvurdering, som kun bliver gennemgået, hvis barnet
sprogligt er udfordret, og i tilfælde af, at der skal en indsats til, eller der skal en lytte-talepædagog
indover.
Møde om skolestart
Inden skolestart i august inviterer børnehaven i november til en samtale, hvor personalet har fokus
på at fortælle om alt det, der taler for en skolestart. Eller en snak om, hvad vi som institution og
forældre kan gøre for at fremme et givent udfordret udviklingsområde inden skolestart.
Personalet udarbejder sprogvurderinger på de børn, hvor de er i tvivl, eller hvor de ser tegn på, at
der skal en ekstra indsats til inden skolestart.
Hvis personalet tænker skoleudsættelse inviteres der til et tværfagligt samarbejdsmøde i
samarbejde med forældrene med deltagelse af relevante fagpersoner. På mødet aftales der
indsatser, som skal hjælpe barnet på vej. Der afholdes statusmøde i marts, hvor det besluttes,
hvorvidt der skal søges skoleudsættelse. Fristen for skoleudsættelse er 1.maj i Skanderborg
kommune.
Gensidig forpligtelse på at bede om en snak
Personalet i de forskellige børnegrupper har ansvaret for at indkalde forældrene, hvis de ser tegn
på, at barnet ikke trives, eller der opstår behov for særlige indsatser.
Forældrene er også altid velkomne til at bede om et møde med personalet til en snak om barnets
trivsel og udvikling m.v. Tegnene kan fx være, at et barn over en længere periode ikke vil afleveres
i børnehaven, at barnet stopper med at udvikle sig, ændrer adfærd, bliver indadvendt eller udad
reagerende, får triste øjne, eller trækker sig fra fællesskabet over en periode etc.
Sparing med professionelle
Personalet har mulighed for i samarbejde med forældrene at invitere til et tværfagligt
samarbejdsmøde, hvor særligt specialiserede faggrupper er inviteret med efter behov (f.eks. logo
pæd., psykolog, sundhedsplejeske, forebyggende socialrådgiver). Den mulighed benyttes, når
personalet vurderer, at det vil fremme barnets udvikling.
Forældre enggagement.
Forældremøder
Åbne hus-arrangementer
Forældreråd
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Børn i udsatte positioner

”Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan det
pædagogiske læringsmiljø tager højde for børn i udsatte positioner, så
børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse fremmes.”

Børn i udsatte positioner er børn, der i en periode eller permanent har brug for ekstra støtte fra de
voksne omkring sig.
Når vi i børnehaven arbejder med børn, der har særlige behov, mener vi, at de voksne skal have
en særlig forståelse for barnets udfordringer. Forståelsen fås ofte igennem viden om barnets
særlige udfordring, og som kombineres med viden om særlige virkningsfulde metoder.
Der kræves en ekstra stor rummelighed og en særlig anerkendende tilgang til barnet, fra de
voksne, der arbejder med børn i udsatte positioner. Den voksne skal bl.a. kunne bevare roen, når
et barn kører op, og den voksne skal kunne lytte til barnet, benævne barnets intentioner, bevidst
bruge venlige toner med smil og nik i relationen til barnet.
Personalet arbejder bevidst med metoden at sætte lys på det, som vi gerne vil se mere af ved et
barn.
Personalet er opmærksom på, at for mange spørgsmål og for mange ord, kan skabe utryghed ved
nogle børn.
Hvis et barn kun roses med, ”nej, hvor er du god, og nej, hvor er du dygtig”, kan barnet føle, at det
skal præstere mere næste gang og dermed miste lysten til at tage initiativer. Derfor er det også
vigtigt at benævne, hvornår et samvær og en relation opleves som rar at være i f.eks., ”hvor er det
rart, at vi to sidder her og taler sammen”. Eller i læringsforløb; ”du kunne lige høre, at det var en Slyd”, ”du kunne lige se kartoflen skal skæres ud”…
Der arbejdes i personalegruppen med begrebet at tale barnet ind i fælleskabet. Det gøres fx ved at
benævne/oversætte barnets intentioner, benævne og italesætte alt det barnet lykkes med, og
dermed gives forståelsen for barnets handlinger videre til de øvrige børn.
Der arbejdes med at spejle et barns adfærd eller handling og sætte ord på barnets følelser.
Anerkende følelsen, men ikke nødvendigvis handlingen.
Børn i udsatte positioner kan give udtryk på mange forskellige udviklingsområder f.eks. sprogligt,
motorisk, socialt og følelsesmæssigt.
Tidlig indsats
I den snak, som den voksne har med forældrene i forbindelse med opstarten i børnehaven, vil der
blive spurgt ind til bekymringer i forbindelse med barnets udvikling. Det er pædagogen, der har
ansvaret for, at der bliver fulgt op på de bekymringer, der kommer frem i snakken.
Hvis et barn i dagplejen/vuggestuen har haft særlige behov, vil der ofte afholdes et
overleveringsmøde i samarbejde med forældrene, hvor erfaringer og indsats videregives. På
sådanne møder er det den voksnes opgave at få svar på så mange spørgsmål vedrørende barnet
som muligt, så alle er så velforberedte på at møde barnet som muligt. Der vil være opgaver, der
ikke kan løses i børnehaven indenfor de normale rammer, men som der kan søges støtte til eller
findes andre tilbud, der passer til barnets behov.
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Når et barn er indstillet til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) samarbejdes der ofte med
psykolog og Logopæd. Men også andre faggrupper kan inviteres ind. Det er i samarbejde med
forældrene, at det besluttes, hvilke faggrupper der skal deltage i de tværfaglige samarbejdsmøder
for at få alle relevante vinkler på barnets udvikling, og for at barnet får de bedst mulige
udviklingsbetingelser.
Arbejdet med sproglige udfordringer
Hvis der observeres sproglige udfordringer ved et barn, spørges som noget af det første ind til
barnets hørelse og om der tidligere har været øreproblemer. En forudsætning for tilegnelse af det
talte sprog er, at barnet kan høre sproget.
En anden forudsætning er, at barnet har evnen til at have fælles opmærksomhed/kontakt med et
andet menneske, og at der i dialogen med den voksne bruges et aktivt sprog.
Alle 3-årige bliver sprogvurderet, og hvis vi finder det oplagt, ligeledes når barnet bliver 5 år i
forbindelse med snakken vedrørende skolestart.
Sprogstimulerende arbejde med forskelligt fokus
Målrettet intensivt sprogstimulering, er hvor Logo pæd. Fra PPR I tæt samarbejde med forældrene
og personale giver vejledning til hvordan barnet understøttes bedst muligt, og i nogle tilfælde selv
har et forløb med barnet. Den særlige indsats kan være indenfor området fx sproglyde – ordforråd
– sprogforståelse eller kommunikation. Arbejdet følges op på i tæt samarbejde med Logo Pæd. og
forældrene.
Målrettet sprogstimulering i sproggrupperne er børn der er udvalgte på baggrund af den viden vi
har fået fra sprogvurderingen. Det er sprogkompetente medarbejdere der har ansvaret for arbejdet
i sproggrupperne. I sproggrupperne kan der arbejdes med fx forskellige temaer, dialogisk læsning,
leg med rim og remser, samtale om oplevelser, synge, diverse udvalgt spil og bevægelse med
videre.
Alle medarbejder arbejder med den bevidsthed at de er sproglige forbilleder, for alle børn. En
bevidsthed der kræver at de voksne overvejer deres formuleringer og sprogbrug. De voksne er
ansvarlige for at alle børn møder et nuanceret sprog. Være forbillede for glæden ved at lege med
sproget og sproglydende. (fx vrøvlesnak, rim og remser)
Når der arbejdes med børn der stammer, skal den voksnes lytte med tålmodighed, nikke smilende
og anerkendende og selv tale langsomt.
Når børn er svære at forstå, hjælper personalet ved at gentage det barnet siger men korrekt, så
barnet høre udtalen. Det kan være en hjælp at trække lydende, så de er lettere at opfange. (Aldrig
rette et barn og sige det hedder det ikke)
Når et barn har et lavt ordforråd, er det de voksne omkring barnet der har ansvaret for at give
barnet flere ord, et barn får flere ord ved at de voksne kommunikere og benævner det de er
omgivet af og fx læser bøger med forskellige temaer.
Det aktive udeliv og vores stimulerende bevægelsesmiljø er med til at styrke det sproglige.
Sproget kan være stemningsskabende – sprog skaber virkelighed – sprog bruges i relationer til
andre.

Børn der er udsatte på sociale kompetencer
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I børnehaven er alle opmærksomme på, at barnets første år er af stor betydning for den sociale
udvikling, og vi har derfor fokus på barnets tidligere erfaringer mht. til tilegnelsen af sociale
kompetencer. Dét fokus arbejdes der tæt med forældrene om.
Med i vores baggrundsviden er, at drenge og piger udvikler deres empatiske evner på forskellige
tidspunkter, drengene er generelt senere i deres udvikling.
Personalet er som tidligere nævnt opmærksomme på vigtigheden af den relation, som de har til
barnet og arbejder bevidst med at skabe en opbyggelig relation ved at se barnets ressourcer og
arbejde med at møde barnets initiativer.
Personalet arbejder med at etablere en tillidsvækkende forældrekontakt. Det gør vi ved daglig
kontakt og flere forældresnakke, hvor vi drøfter bekymringer, strategier og udvikling.
En metode og indsats overfor udsatte børn er den bevidste måde, vi løser konflikter på (se tidligere
beskrivelse under konflikter).
En god metode til at hjælpe udsatte børn, er at de voksne hele tiden arbejder med at være et skridt
længere fremme end barnet, f.eks. ved at være til i rummet og modtage børnene til samling, gå
først i garderoben, gå først på badeværelset osv.
De voksne arbejder med at være opmærksomme, anerkendende og benævne barnets følelser i en
given situation. Det hjælper barnet til at opleve, at det er ok at være mig, selvom jeg er vred. Vigtigt
at handlingen ikke nødvendigvis skal have anerkendelse.
Vi arbejder ud fra, at de voksne påtager sig ansvaret for relationen og er forbilleder for, hvordan
man positivt indgår i et forpligtende fælleskab. Vi tilstræber at børnene bliver mødt med smilende
voksne, der bruger bløde toner.
Der arbejdes i små grupper ved såvel planlagte aktiviteter som i legegrupper.
Pædagogen deltager i leg eller fungerer som igangsætter og på den måde skaber nye
legerelationer blandt børnene.
Ny forskning anbefaler at et barn oplever hver dag at blive leget med op til ca. 15 min for at styrke
de sociale kompetencer, som bruges i alt samvær med andre.
(En påstand; og på længere sigt grundlaget for at bevare det demokratiske samfund, hvor vi
bruger evnen til at forstå hinandens intentioner argumenter til på demokratisk vis at løse
uenigheder)
Barnets personlige kriser
De voksne i gruppen er ansvarlige for at være opmærksom på, hvis der sker, eller tidligere er sket
store forandringer i barnets liv, som påvirker barnets trivsel. Det kan være skilsmisse, dødsfald,
sygdom i nær familie, oplevelser i forbindelse med en ulykke m.v.
Her arbejder personalet bevidst med åbenhed og med at italesætte følelser på det, der gør ondt,
som en metode der kan være medvirkende til, at det uforløste bliver forløst.
Det kræver, at de voksne kan rumme og lytte til barnets inderste historie/oplevelse og forblive
nysgerrige og opklarende i deres tilgang. At den voksne tør stille spørgsmål, der kan berøre
barnet. At pædagogen udviser omsorg og nærvær.
Tegning er et oplagt redskab til at udtrykke sig. Det kan være at skrive små breve sammen med
barnet.
Højtlæsning med aktuel og nærværende litteratur.
Skabe situationer, typisk små grupper ex. højtlæsning, tegneaktiviteter, skovture hvor barnet får
rum til at udtrykke sig.
Udeliv, hvor barnet har mulighed for at trække sig ud og ind af fællesskabet uden den store
opmærksomhed. Fællesskaber kan for udsatte børn være en for stor udfordring at deltage i hele
tiden. I naturen får barnet mulighed for at få rum til sig selv, og de naturlige pauser, der er brug for.
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Sociale udfordringer
Vi arbejder på at opnå en tæt forældrekontakt, hvor vi bevidst ser på, hvad vi kan arbejde med
fremadrettet, men med en forståelse for det, der ligger forud.
I relationen mellem barn og voksen vil vi typisk arbejde bevidst med nærkontakt og kropskontakt,
skabe situationer, hvor vi er tæt fysisk på barnet (holde i hånd, hånd på skulderen, sidde ved siden
af m.v.). Skabe dialoger med naturlig og frivillig øjenkontakt. Arbejde med at være en tydelig
voksen, ”her er jeg, hvem er du?” Være tæt på barnet i situationer, hvor der stilles krav, ex. i
garderoben, spisesituationen og til samling.
Personalet arbejder ud fra, at alt det børn kan selv, skal de selv, det vokser børene af!
Vi er opmærksomme på at ord og handling følges ad, og øver barnet i at sætte grænser. Det er ok
at sige fra i leg.
Vi bestræber os på at være anerkendende og sætte ord på følelser, når barnet udviser ex. vrede –
frustration eller er ked af det. (ikke handling hvis de har slået)
Vi arbejder bevidst med sanselige oplevelser, hvor huden, typisk hænderne bliver berørt med
vand, mudder, dej, maling, men også kroppen ved f.eks. massage og afspænding. Det kommer
ofte helt naturligt, når barnet bevæger sig rundt i en naturbørnehave, hvor barnet hele tiden møder
sanselige udfordringer og dermed en naturlig stimulering af den taktile sans.
Motoriske udfordringer
Naturbørnehavens tilbud til naturlig motorisk træning er en kombination af naturens egen
oprindelige og naturlige ”form” og et bevist planlagt uderum.
Dagligt bruger alle børn det motoriske uderum, og får dermed helt naturligt øvet og udfordret deres
motoriske formåen.
Det er primærpædagogen, der har ansvar for at iagttage, hvordan barnet bruger det udfordrende
legemiljø.
I de tilfælde hvor motorisk svage børn ikke udfordrer sig selv, vil vi typisk planlægge skovture, hvor
det enkelte barns behov udfordres. Ex. balance, gå på træstammer over bækken, kravle op og ned
ad bakkerne, hoppe ned fra træstammer, trille ned af bakkerne m.v.
Det kan også være små hold på boldbanen, hvor vi løbetræner eller spiller bold. Det opøver evnen
til at kontrollere deres kropsbevægelser, smidighed m.v. Det kan også være kaste og gribelege.
Det kan være at arbejde med at finde glæden ved at bevæge sig frem igen, skabe situationer, hvor
det er sjovt og dermed få en god oplevelse. F.eks. fri dans til musik. Musik er med til at kroppen
går i bevægelse af sig selv, næsten.
Finmotorisk vil vi planlægge små forløb, hvor vi finder små dyr, plukker bær, samler fine sten,
snitter med kniv. Eller tiltag med forløb med fokus på tegne, klippe, lime, tegne indenfor stregerne,
fingergymnastik m.v.
Hvis egne tiltag ikke har den ønskede virkning, søges der vejledning fra ekstern fysioterapeut, og
ergoterapeut.
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Sammenhæng til børnehaveklassen
”Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan der i børnenes
sidste år i dagtilbuddet tilrettelægges et pædagogisk læringsmiljø, der
skaber sammenhæng til børnehaveklassen.”

Anemonegruppen
De ældste børn, starter efter sommerferien med at gå i Anemonegruppen.
I Anemonegruppen bliver dagene mere og mere rammesatte og med faste tilbud om forskellige
planlagte aktiviteter f.eks. tur i skoven, maddag fast en gang om ugen, halaktiviteter hver 14 dag i
vinterhalvåret, i haven i sommerhalvåret, en ugentlig fri lege dag osv.
Anemonegruppen starter hver dag med morgensamling, som de andre grupper og en tradition de
også vil møde i skolen. Til samling i Anemonerne har forskellige voksne ansvaret for
samlingsstunden, og det vægtes at give børnene muligheder for at tilegne sig forskellige
færdigheder.
F.eks. arbejdes der med små opgaver, hvor målet er at alle børn får en blyant i hånden og dermed
mulighed for at øve blyantsgrebet. Skrive tekst på tegninger og plakater, klippeopgaver, holde sig
indenfor stregerne, lave quiz, lydbyen, kims leg, kommando leg, lytte og give beskeder til
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hinanden, arbejde med temaer som; hvad er en god ven? Hvordan skal vi være sammen? Børn
tegner altid tegninger til hinandens fødselsdage. Højtlæsning fra kapitelbog.
Børnene i Anemonegruppen får mere og mere frihed under ansvar. F.eks. er det barnets eget
ansvar at gå på toilet. De faste toiletbesøg er kun ved særlige behov og efter aftale.
Anemonerne må selv være på boldbanen, hvor der ikke hele tiden er voksenopsyn.
Børnene begynder selv at vælge deres påklædning efter vejrforholdene, og dermed få erfaringer
med at mærke efter, hvilket behov den enkelte har.
Sidst på foråret laver Anemonerne et projekt, som kan have forskellige udtryk forestilling/film
/udstilling, den beslutning tages i samarbejde med børnene, og børnene er medbestemmende på
indholdet. Projektet vises for alle børnehaveforældre, børn og søskende. Ligeledes inviteres
nuværende 0. klasse til at se projektet.
I forhold til skole og SFO-samarbejde har vi tradition for, at vi i foråret begynder at gå til skolens
morgensamling en gang om ugen. Der aftales ligeledes besøg med 0. klasse om en besøgsdag for
Anemonerne i 0. klasse.
Samarbejdet med SFO’en er for Anemonerne også at bruge SFOéns lokaler, at gå på besøg i
SFOén i ferierne, at deltage i SFO-OL, hvor de møder voksne og børn fra skolen. Sommerfesten,
som er et arrangement hvor forældrene og børnene i SFOén møder hinanden, og så er der det
helt naturlige møde, som sker dagligt, da vi bor under samme tag.
Når børnene stopper i børnehaven, holdes en Anemoneafslutningsfest. Børn og voksne hygger
med lege og spiser en middag, sammen. Der udveksles afskedsgaver, som traditionen tro består
af billederne fra tiden i børnehaven, og et træ til udplantning.
Overleveringsmøder
Børns i udsatte positioner, har ofte brug for at få deres historie videregivet til skolen og SFOén for
at skabe en bedre forståelse for barnets adfærd, trivsel og udvikling. Derfor inviteres der hvert år til
overleveringsmøder med skole og SFO i samarbejde med forældrene, og i de fleste tilfælde med
forældrenes deltagelse. På møderne fortælles, hvordan den givne udfordring opleves, og hvordan
der i børnehaven har været arbejdet.
Personalet arbejder året igennem med aktiviteter, der styrker det enkelte barns forudsætninger for
en så glidende overgang til skolen som muligt. Der arbejdes generelt på at spænde vidt i
aktivitetstilbuddene, så børnene bliver præsenteret for så mange forskellige aktiviteter og dermed
mulighed for mange forskellige erfaringer.
Eksempler på læringsmål for Anemonegruppen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Børnene lærer at tage initiativ og plads
Børnene lærer glæden ved eget udtryk
Børnene lærer at indgå et fællesskab, tage hensyn til hinanden, og samarbejde
Børnene får kendskab til egne og andres grænser
Børnene øver sig i at vinde/ tabe
Børnene lærer at modtage en fælles besked
Børnene øver sig i selvstændighed at have styr på egne ting (tøj m.m.)
Børnene lærer at sætte ord på følelser og handlinger
Børnene bliver bedre til indre styring
Børnene udvider deres sprogforståelse, begrebsverden og ordforråd
Børnene bliver mere kropsbevidste, med et aktivt udeliv
Børnene bevarer glæden ved at bevæge sig
Styrke den sansemotoriske udvikling
Styrkes Finmotorikken
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•
•
•
•

Oplever temperaturskift og vejrskift –som giver barnet mulighed for at mærke efter fryse –
svede
Oplevelser og aktiviteter i skiftende årstider og naturens flora
Fra jord til bord
Kreative udtryk, sprog har flere udtryk

Inddragelse af lokalsamfundet
”Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan dagtilbuddet inddrager lokalsamfundet i
arbejdet med etablering af pædagogiske læringsmiljøer for børn.”

Høstmarked
Støtteforeningen på skolen arrangerer et årligt Høstmarked, hvor børnehavebørnene i
samarbejde med SFOén har en bod, hvor der sælges hjemmeproducerede produkter. Der
arbejdes med høsttema i 14 dage op til høstmarkedet, det er både forældrene og børnene, der
bidrager til boden med f.eks. planter fra haven, hjemmelavet marmelade, børneflækket brænde,
urtesalt, m.v. Høstmarkedet er for alle i lokalområdet, for skolen og for børnehaven.
Julegudstjeneste
Hvert år til jul deltager alle børn i en børnevenlig gudtjeneste i Skivholme kirke med efterfølgende
dans om juletræ og æbleskiver. Her får børnene kendskab til Juleevangeliet, fortalt som en god
historie enten som dukkespil eller som skuespil. Til det arrangement mødes børnehaven med en
anden børnehave fra lokalområdet.
Kulturarrangementer i Biohuset
Børnehaven deltager i de arrangementer Skanderborg kommune har arrangeret hvert år for
børnehavebørnene i Galten Bio, oftest en film eller en teaterforestilling. Her mødes flere
institutioner.
Biblioteket
Anemonegruppen, har flere gange udstillet deres kreative forårsprojekt på biblioteket i Galten.
Biblioteket bliver brugt sporadisk til at låne bøger til børnehaven.
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Arbejdet med det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø
”Arbejdet med det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø i dagtilbuddet skal integreres i det
pædagogiske arbejde med etablering af pædagogiske læringsmiljøer.
Børnemiljøet skal vurderes i et børneperspektiv, og børns oplevelser af børnemiljøet skal inddrages under hensyntagen til børnenes alder og modenhed.

Uderummene
Følfod er en naturbørnehave, hvor personalet dagligt bevidst bruger naturen i det pædagogiske
arbejde med børnene.
Uderummene der er til rådighed, er indrettet forskelligt og tilbyder derfor børnene forskellige
oplevelser og muligheder.
Legepladsen lige udenfor børnehuset er en indhegnet legeplads, med mulighed for at følge med i,
hvad der sket på den anden side af hegnet f.eks. e daglige busafgange om eftermiddagen, mødet
med større søskende, afhentning af skrald m.v. Udover leg får børnene en oplevelse af at være
en del af noget større og mere end blot børnehaven.
Legepladsen er indrettet på en skråning hvilket udfordrer mulighederne. Der er nedsat et udvalg,
der arbejder med at finde indretnings muligheder. Det positive ved skråningen er også, at
børnene udfordres motorisk, når de bevæger sig rundt. Legepladsen er indrettet med højbede,
gynger og sandkasse. Legepladsen ved huset har gode muligheder for udendørs aktiviteter ved
de borde og bænkesæt, der står under halvtaget og er tæt på vores materialer indenfor.
Lunden, som er det gamle areal, hvorpå det tidtigere Følfod lå, er i fuld gang med at blive
genskabt som uderum. Sandkasse, gynger, bålsted, balancebane, pilehuler, hængekøjer,
træværksted, læsekrog, aktivitetsbord under halvtag, små højbede, løbecykler er alt sammen
tilgængelige muligheder dagen igennem. Foruden de menneskabte muligheder er der også
naturens egne. Muligheder for små huler rundt om i hegnene, at grave huller i jorden, klatre i
træer, gå på opdagelse og finde krible krable dyr og frøer. Ét stort læringsmiljø, hvor der er frihed
til at udfordre, sanse og eksperimentere.
Til Lunden høre lige om lidt (sommeren 2019) et madpakkehus med toilet. Det giver børnene
mulighed for at spise deres mad i ly for regn og kulde.
Frimærket er en betegnelse for vores fælles areal med skolen og SFOén. Frimærket er indrettet
med forskellige rum med fokus på forskellige læringsmuligheder. Fælles for alle rum er, at der kan
opstå fælleskaber på tværs af forskellige aldersgrupper.
Kælkebakken, er en vinter aktivitet umiddelbart ved siden af børnehaven, hvor alle kan mødes,
dog er vi afhængige af (mere) sne!
Bevægelsesbanen, her har alle børn mulighed for at bruge mooncars, løbecykler og evt. egne
cykler. Bevægelsesbanen bliver brugt til motionsdag som løberute for de mindste. Der er
mulighed for at dyrke skovfitness for forbipasserende fra lokalområdet m.v.
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Sansehaven er anlagt efter, at der skal være mulighed for at få vækket alle sanser, dufte, syn,
lyde og smagssansen. I sansehaven findes en stor sandkasse og de nye tiltag er et
hængekøjesystem med tre hængekøjer og et drivhus.
På Frimærket kan børnehaven benytte tre shelters, som står på området og Skovhytten.
Børnehaven bruger ofte vores shelters til at spise i eller lege i, når de er i urtehaven.
På Frimærket blev der i sommeren 2018 etableret højbede, som et børnehaveprojekt. Projektet
har udviklet sig til, at SFO’en også har et bed.
Grundtankerne med højbedene er at give børnene mulighed for læring fra jord til bord, om
bæredygtighed og deltagelse i et arbejdsfællesskab og naturligvis også forskellige praktiske
færdigheder.
Området vi kalder Frimærket er resultatet af flere års arbejde og tænkt som et område, der kan
bruges af forskellige aldersgrupper på forskellige tidspunkter og med forskellige formål.
Det, der er gennemgående for området, er æstetikken i anlægget. Alt er lavet i træ, lærk eller
natur som gør at området opleves som del af naturen, og er pænt at se på.
For børnehavebørnene er Frimærket et sted, hvor de voksne går med for at gøre noget sammen.
Skoven. Lunden, som er børnehavens udeareal, grænser op til en privat skov, som vi dagligt må
bruge og bruger aktivt. Skoven har mange muligheder. Der er vandløb, kuperet terræn og
forskellige løvtræer. Vi ser skoven som et stort læringsmiljø for natur, udeliv og science.
Boldbanen giver mulighed for regellege/boldspil på egen hånd for de ældste i børnehaven og med
voksne for de yngste. At være alene ude på boldbanen handler også om at give børnene frihed
under ansvar.
Børnehuset er ligeledes indrettet med omtanke og mulighed for forskellige læringsmiljøer i de
forskellige rum.
• Klodserummet med mulighed for gulvlege og konstruktionslege.
• Dukkekrogen med dukker, køkkentøj og udklædningstøj, hvor der er mulighed for
rollelege.
• Læse/spillerummet med mulighed for i rolige omgivelser at lege med puslespil, tegne og
lytte til historier. Eller kigge på fisk, fiskene er ofte et sted de nye børn søger hen.
• Shanes værksted er rummet hvor kreativiteten kan blomstre. Her kan barnet gå på
opdagelse i kasserne med genbrugsmaterialer og de andre kreative materialer rummet er
fyldt med. Der er mulighed for at bygge, klippe klistre m.v. med eller uden planlagt resultat,
men hvor initiativ, kan selv, gør selv, eksperimentere selv og hvor det er barnets eget
udtryk som er det vigtige.
• Køkkenet er indrettet med en børnevenlig arbejdsplads, med et køkkenbord i børnehøjde.
• Huset er bygget på en skråning, som giver forskellige oplevelser med gulvarealet
• Huset er holdt bevidst holdt i neutrale farver, for at børnenes kreative udtryk skal give
farverne til rummene.
• Badeværelset er helt grønt – vægge, gulv og loft – en bevidst valg ud fra at give børnene
en oplevelse.
• Husets mange vinduer er placeret i forskellige højder og størrelser – de kan opleves som
billedede rammer med forskellige motiver alt efter årstiden. Naturen er bevidst tænkt ind i
huset med de store vinduer, hvilket betyder at naturen opleves som en del af
fællesrummet.
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Skolens lokaler som mulige læringsrum. Børnehaven har muligheder for at låne skolens lokaler
og har igennem tiden benyttet idrætshallen, skolekøkken med Anemonerne, de elektroniske tavler
til forskellige små fremvisninger, klubbens lokaler til filmfremvisning og billedkunstlokalet til
pladskrævende projekter bl.a. i forbindelse med Anemoneprojektet.
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