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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. 
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Velkommen til Børnehuset Nordlys. 

Børnehuset Nordlys er en integreret daginstitution der er beliggende i Vordingborg på 2 matrikler.  

Vi har en afdeling på Haminavej 17, som er for vores yngste børn fra 0 til ca. 2,9 år. Her er der 2 
stuer (Solstuen og Regnbuen) samt en Gæsteordning for dagplejebørn. 

Vi har en anden afdeling på Prins Jørgens Alle 75, som er for børnehavebørn fra 2,9 år til 
skolealderen.  Her er 2 stuer (Måne og Stjernestuen) der har sine egne stuer og en legeplads for de 
yngste børnehavebørn samt en afdeling for de ældste (Komet og Himmelstuen) 

I årene 2020 til 2023 er vi med i Socialstyrelsens projekt der giver ekstra penge for at understøtte 
arbejdet med udsatte børn i vuggestuealderen, så vi har fået ansat 3 ekstra pædagoger i afdelingen 
på Haminavej. Her arbejdes intens med 4 fokuspunkter:  

• Sprogudvikling.   (Sproget er afgørende for hvordan vi klarer os videre frem i livet) 

• Motorisk udvikling. (Børn lærer gennem kroppen) 

• Selvhjulpenhed. (Det er en vigtig brik i barnets udvikling og selvstændighed) 

• Forældresamarbejde. (Yderst vigtig faktor for at børnene trives og udvikles) 

 

Man kan forvente følgende af os voksne i Nordlys: 

• At vi er glade for at være sammen med det enkelte barn. 

• At vi møder andre med en åben og positiv indstilling. 

• At vi er interesserede, engagerede og involverer os i forældre og børnene og 
vil gøre det bedste vi evner. 

• At vi tager hensyn til det enkelte barn, men også hele gruppen. 

• At hvert barn møder en genkendelig hverdag med fast dagsrytme. 

• At vi skaber rammer for en positiv og lærende udvikling. 

• At vi holder forældre orienteret om barnets hverdag via snak, dokumentation 
og AULA. 

• At vi holder os opdateret om nyeste viden og forskning på børneområdet. 

• At vi reflekterer og evaluerer vores pædagogiske praksis. 
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Vores forventninger og håb til forældre: 

 

• At i møder med en åben og positiv indstilling til Børnehuset Nordlys. 

• At i er interesserede og stiller spørgsmål. 

• At i holder jer orienteret via opslagstavle, dokumentation og AULA. 

• At barnet medbringer de ting der er nødvendige for at følge en hverdag i 
Nordlys. 

• At i informerer os, hvis der sker ændringer eller forandringer der har betydning 
for barnet. Ligeledes hvis der er ting vedr. Nordlys i synes er underlige eller 
uhensigtsmæssige. Bare henvend jer til os… 

• At i sammen med os holder orden i barnets garderobe. 

 

 

Læreplanen kan benyttes af forældre og øvrige samarbejdspartnere.  

Vi har beskrevet de ting i vores grundlag der er vigtige for os som personale og vi har beskrevet 
nogle eksempler på, hvordan vi arbejder med de forskellige emner. 

 

 

Rigtig god læselyst. 

Mange hilsner Personalet i Nordlys  
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”Den pædagogiske læreplan er udarbejdet af personalet i Nordlys. 

”Det pædagogiske grundlag er udarbejdet på en pædagogisk lørdag i Nordlys, hvor vi lavede 

vores fælles pædagogiske grundlag og beskrev hvordan vi vægter de fælles centrale elementer, 

som skal være kendetegnende for den forståelse og tilgang, som der skal arbejdes med i alle 

danske dagtilbud, i forhold til børns trivsel, læring, udvikling og dannelse. 

”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.” 
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Dannelse og børneperspektiv   
  

 
 

 
 

 
Dannelse: 
Dannelse betyder tilblivelse. Det er en erfaring og læreproces. Det handler om, at værdier, 
holdninger og viden forankres i barnet. Børnene skal blive til livsduelige voksne, der bidrager 
positivt til samfundet, som de er en del af. Børnene skal udvikle sig til at være sociale 
mennesker, der kan begå sig positivt. 
 
I Nordlys arbejder vi med dannelse på mange forskellige måder. 
 
De voksne skal lære børnene sociale spilleregler og lære børnene hvordan man er sammen på 
en etisk korrekt måde. Vi skal lære børnene empati og de skal lære at vente på tur, men de skal 
også lære at være i centrum/fokus. Børnene skal lære at glædes på andre vegne. Børnene skal 
have indsigt i forskelligheder i fællesskaber og acceptere, at der er mange forskellige etniske 
kulturer i denne verden. Madpakkerne kan være forskellige, da vi har mange børn der kommer 
fra mange forskellige lande. De skal have forståelse for at alle kan bidrage positivt til 
fællesskabet og at vi kan lære af hinanden. Børnene skal kunne justere sig efter forskellige 
situationer, men turde stå ved sig selv som individ. Vi voksne skal lære at forstå barnet, så det 
kan lære at forstå sig selv. Vi skal se barnet for det det er og ikke for det det gør. 
Vi skal behandle børnene individuelt, så de får lige muligheder. 
 
I dagligdagen sørger vi for, at have fokus på den positive og anerkendende kontakt til det 
enkelte barn. Vi er i øjenhøjde med det enkelte barn og er bevidste om vores kropssprog og 
benytter gestik, mimik og tale. Vi benytter masser af anerkendelse og viser glæde for børnene. 
Vi tilpasser kravene til det enkelte barn. Vi sørger for gode roller til alle børn. Vi voksne er 
selvregulerende og skal være gode eksempler for børnene (spejling). Vi reflekterer med 
hinanden og forældrene og udvikler praksis.  
 
Vi italesætter følelser, som barnet viser og lærer barnet redskaber til at håndtere og rumme egne 
følelser. Vi benytter f.eks. bøger der beskriver følelser som vrede, være ked af det, være glad 
osv. 
 
Vi veksler mellem ting barnet kan og skal. Man skal vide, at noget skal man og andet kan 
vælges. For at lære noget, skal man have muligheder efter alder og udvikling.  
 
Vi skal lære børnene, hvordan man benytter tilbud i samfundet ved at komme på ture udenfor 
institutionen. Dannelse via oplevelser og indtryk. Børnene ser forskelligheder. Børnene 
”forstyrres” i deres allerede kontekstuelle opfattelse af omverden. 
 
Vi arbejder med traditioner, da det er en vigtig del af os selv og vores samfund.  
 
Vi synger og benytter rim og remser. 
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Børneperspektiv: 
Vi sikrer børneperspektivet, ved at tale med børnene og interviewe dem omkring hvad de syntes 
er vigtigt i forhold til dagligdags ting og rutiner. Vores tilgang til børnene skal være åben og 
nysgerrig samt udstråle, at vi vil dem og at deres mening er vigtig. 
 
Eksempel: Vi har renoveret Nordlys og Fællesrummet skulle derefter indrettes. Vi spurgte 
børnene, hvad de gerne ville lege med i Fællesrummet og hvad de ønskede af muligheder. 
Derefter samarbejdede børn og voksne om at finde møbler og legetøj, som vi i fællesskab kom 
frem til. 
På samme måde gjorde vi med legepladsen, da vi ville lave en sansehave. Børnene lærte noget 
om økonomi og om demokrati, eftersom vi ikke bare kunne købe løs og eftersom der var mange 
børn der havde en ide og ønsker. Alle skulle høres. 
 
 
 
 
 
 

 
Her samarbejdes om dagens program via pigtogrammer. 
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Børnesyn 
 

 

 
 

 

 

 
Børnesyn: 
Børn er kompetente og selvstændige mennesker. De skal føle sig set, hørt og forstået og de skal 
føle at de bor i et demokratisk land.  
Børn har brug for omsorg og tryghed. 
 
Børnene har brug for udfordringer i et godt læringsmiljø gennem hele dagen. 
 
Legen og den legende tilgang er udgangspunkt for dagens aktiviteter i Nordlys.  
Vi tilrettelægger læringsmiljøet gennem hele dagen, så børnene opnår trivsel, udvikling, læring 
og dannelse. 
 
Børnene får muligheder. De voksne tilretter aktiviteter efter barnets interesse og behov. Vi 
respekterer og anerkender det enkelte barn. Vi følger barnet/børnene og deres interesser og 
behov. Vi justerer os som voksne. 
Vi skal have tætte relationer til børnene og fokus på det enkelte barns ressourcer. Vi tager 
barnets og dets leg alvorligt. Vi lærer børnene at sætte ord på deres følelser, ønsker og bidrag. 
Vi tager de ting børnene siger og fortæller alvorligt. 
Vi ser det enkelte barns styrker.  
 
Vi har en meget tydelig struktur gennem hele dagen både fysisk og mentalt. I strukturen skal der 
være mulighed for at finde ro. 
 
Vi sammensætter børnene efter deres udvikling, behov og interesser. 
 
Vi arbejder i små grupper. Vi har fået ekstra midler fra Socialstyrelsen i Projekt: Flere 
pædagoger til institutioner med mange børn i udsatte positioner. Vi kan derfor dele 
børnene i endnu flere mindre grupper og sørge for ro og tid til det enkelte barn.  
Vi er meget bevidste i overgange og sørger her at være i mindre grupper, så børnene oplever 
mere voksennærvær og mere tid og ro. 
Vi arbejder målrettet med ekstra fokus på udvikling af børnenes sprog, motorik, 
forældresamarbejde og selv hjulpenhed. 
 
Alle voksne skal være forberedte på dagen. Vi møder det enkelte barn og er nærværende og vi 
justerer os i børnehøjde. Vi benytter fysisk kontakt og er lyttende og guidende. Vi er deltagende i 
legen og guider også her ved nødvendighed. 
De voksne omkring barnet skal sørge for at støtte det enkelte barn i at danne relationer. Vi 
skifter mellem voksenstyrede tilbud/aktiviteter og fri leg. De voksne positionerer sig efter 
børnenes alder og udvikling og vi afgrænser rummene. Den gode relation til hvert barn og 
gruppen er den voksnes ansvar. 
 
Vi er hurtige til at ændre praksis, hvis det er nødvendigt og vi har givet hinanden lovning på, at 
være nysgerrige på hinandens praksis og på at spørge undrende ind til de ting vi gør. Ligeledes 
har vi lovet hinanden at modtage kollegers interesse positivt. Vi modtager professionel 
supervision fra et Flerfagligt Team. 
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Sammenhængen til børnehaveklassen 
 
 
 
 

 

 
 
I børnenes sidste år i Nordlys, tilrettelægges et pædagogisk læringsmiljø, der skaber 
sammenhæng til børnehaveklassen.” 
 
 
Der puttes noget i barnets ”Habitus” hele tiden. Vi skal sørge for et trygt miljø, så børnene får 
modet til at lære og til at begå sig. Vi skal have/give et bredt fundament. 
I Nordlys er en vigtig grundsten de sproglige kompetencer.  
 
Vi arbejder med årshjulet som er fælles for alle institutioner i kommunen. 
Børnene er opdelt i mindre grupper med få børn til en del aktiviteter, men de skal også lære at 
være i en større gruppe og at kunne modtage og omsætte en kollektiv besked. 
 
Vi skal se og anerkende det enkelte barn og tilrette aktiviteter efter nærmeste udviklingszone 
hos det enkelte barn. 
Vi voksne breder emner ud sammen med børnene og lige fra vuggestuealderen, skal børnene 
præsenteres for nye ting og oplevelser. Børnene skal lære gennem kroppen. 
 
Vi skal lære børnene, at de kan løse ting og opgaver og hvis de endnu ikke kan, skal de vide at 
de kan regne med støtte, opmuntring og hjælp.  Vi skal vise børnene, at de ikke bliver 
”udskammet. ” 
 
Aktiviteter skal være spændende og vi voksne skal være undersøgende sammen med børnene. 
Vi skal hele tiden vurdere læringsmiljøet i Nordlys. 
 
Børnene skal lære at være selvhjulpne og selvregulerende. 
Børnene skal præsenteres for skolemiljøet og derfor brobygger vi og på faste ugedage, er vi på 
besøg hos den nærmeste kommuneskole, som hedder Iselingeafdelingen på Gåsetårnsskolen. 

Vi vil arbejde med aspekter af ”de gyldne 8”, som der anvendes på Gåsetårnsskolen. På den 
måde forbereder vi børnene til deres kommende skoleliv, og der vil være genkendelighed 
mellem dagtilbud og når børnene starter i skole.  

Vi anvender narrative fortællinger, til at arbejde med børnenes selvforståelse. Hvis vi f.eks. har 
et barn, der har svært ved at kaste sig ud i nye udfordringer, kan vi gennem narrative fortællinger 
omtale dette barn som værende modig. 

Gennem et miljø, hvor det er legitimt at forsøge og evt. fejle, og hvor der er fokus på processen 
fremfor resultatet, skabes der lyst og mod til at eksperimentere og derigennem lære nyt uden at 
være bange for at fejle. 

Vi har en eksperimenterende og nysgerrig tilgang, hvor vi sammen med børnene søger ny viden 
om det der interesserer dem. Det kan f.eks. være gennem bøger og internettet, så på den måde 
støtter vi børnene i, at de senere selv kan opsøge og tilegne sig ny læring. 

Vi deltager i brobygning med skolen, hvor vi tager på besøg med børnene, samt vi besøger 
skolen legeplads som udflugtsmål sammen med børnene 
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Børn i udsatte positioner 
 
 
 

 
 

I Nordlys bestræber vi os på, at det pædagogiske læringsmiljø tager højde for børn i udsatte 

positioner, så børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse fremmes.” 

 
 

Hvordan skaber vi et pædagogisk læringsmiljø, der tager højde for og involverer børn i 

udsatte positioner, så børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse fremmes? 

Børn kan være i udsat position af forskellige årsager. Det kan f.eks. være når man er barn af 
traumatiserede forældre eller man selv er traumatiseret. Når man har sproglige udfordringer, er 
barn af misbrugsfamilier, når barnet har fået et dårligt ry, hvis barnet ikke kan bidrage med noget 
til udvikling af legen med andre, når man er barn af ressourcesvage forældre, hvis en 
familie/barn er i sorg, Hvis barnets hygiejne eller madpakke ændre sig, eller hvis barnet ændrer 
karakter. Børn i skilsmissefamilier eller hvis der er alvorlig sygdom i familien.  
 
Den voksne skal være meget opmærksom på, at alle børn er i fællesskabet. Hvis der er behov 
for det, skal den voksne guide og hjælpe barnet ind i legen og fællesskabet. Den voksne skal 
være anerkendende og omsorgsfuld og støttende. Den voksne skal være opmærksom på 
barnets behov og agere derefter. 
Vi imødekommer og rummer barnets eventuelle frustrationer. 
Vi italesætter barnets styrker og kompetencer og sørger for ”højstatus” til barnet. Vi er 
nærværende. 
 
Børnene opdeles i mindre grupper og vi hjælper derved barnet med at få overblik og tryghed. 
Vi behandler alle forskelligt for at give ens muligheder. 
 
Vi sørger for en tæt relation til forældrene og sørger for at fortælle de positive ting vedr. barnet. 
Barnet må meget gerne høre det. Vi er meget opmærksomme på, hvordan vi omtaler barnet og 
forældre. 
 
Vi benytter billeder i samtalen med forældre, der ikke har dansk som modersmål. Ofte benyttes 
tolk. 
 
Vi benytter Flerfaglig sparring med øvrige fagpersoner og får sparring på læringsmiljøet og vi 
udfærdiger handleplaner over kommende periode. Vi benytter ECERS skemaer for at sætte 
fokus på og evaluere relationen til det enkelte barn og gruppen. Vi benytter modeller for 
aktiviteter, formål og tegn på læring. Vi benytter udviklingsskemaer samt udviklingsprofiler, 
pletskud mm. 
Vi afholder dialogmøder. 
I dagligdagen benyttes AULA. som dokumentation hvor personalet beskriver hvad der arbejdes 
med, hvorfor og hvordan samt hvilke udviklingspunkter det rammer hos børnene. 
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Forældresamarbejde 
 
 
 

 

 
 
Vi samarbejder med forældrene om børns læring, da det er forældrene der kender deres barn 
bedst og som er afgørende for at barnet får en god og tryg opvækst, hvor der er overskud til at 
lære. Forskning viser, at et trygt og stimulerende hjemligt miljø udgør det vigtigste element i 
barnets trivsel og læring. 
 
 

Hvordan samarbejder vi med forældrene om barnets og børnegruppens trivsel og læring? 

Børn trives og udvikles i rummelige inkluderende fællesskaber, og derfor er det vigtigt, at der er 
et positivt, konstruktivt samarbejde mellem børn, forældre og det pædagogiske personale. 
Forældre og pædagogisk personale har hver en unik indsigt i barnets liv og når de samarbejder 
om deres perspektiver og erfaringer, skaber de sammenhæng i barnets liv. 
 
Vi skal skabe en gensidig tillid og tro på hinanden, så vi oparbejder et ligestillet partnerskab. Når 
et barn starter i Nordlys, starter vi med et møde, hvor vi præsenterer os for hinanden. Forældre 
fortæller om barnet og personalet fortæller om hverdagen i Nordlys samt hvilke ønsker og 
forventninger vi har for et godt og tæt samarbejde i de år barnet går i Nordlys. Ligeledes er det 
vigtigt, at vi hører forældrenes forventninger. 
 
Ansatte skal acceptere og anerkende, at der kan være forskellige holdninger og at 
normalbegrebet ikke er at alle er ens med samme holdninger og værdier. 
 
Vi ansatte skal kunne udvise venskabelig omsorg. Vi skal bevare ro og overblik også i travle 
situationer og vi skal være imødekommende.  
 
Det er ok, at man har forskellige relationer til forskellige forældre. Vi skal bare sikre, at der er en 
tæt relation til alle i forhold til deres barn. Vi arbejder differentieret med forskellige familier, så 
alle får lige muligheder. Vi benytter ”det relationelle landskab” på vores teammøder, så vi sikrer 
at alle forældre har en tæt kontakt. I udviklingen, trivslen, læringen og dannelsen af barnet, 
samarbejdes der tæt med hver familie og der aftales handleplaner for hvad vi voksne i 
institutionen skal gøre og hvad forældre skal gøre. I forhold til sprogudvikling, arbejdes der tæt 
med forældre, så arbejdet i institutionen understøttes i hjemmet og omvendt. Vi arbejder med det 
relationelle mod, så der tages fat på de ting der er nødvendige at tage fat i. 
 
Vi har en ICDP 2 ansat der tilbyder at arbejde med de 8 samspilstemaer sammen med forældre 
og der videofilmes i institutionen og i hjemmet. Derefter holdes der møde om de positive ting der 
ses på videooptagelsen.  
 
I det daglige fortæller vi små historier fra dagen, både mundtligt og på AULA, så forældre kan 
mærke, at vi ”ser” deres barn. 
 
Vi sørger for at videns-overdrage fra morgenholdet til ansatte om eftermiddagen, så vi ved 
hvordan dagen er gået for hver enkelt barn.  
 
Vi udarbejder overleveringsskema mellem grupperne.  
Vi sprogscreener. Der afholdes både forældrekonsultationer, dialogmøder og aftaler med 
forældre hvis der er emner omkring deres barn der skal tages op på Flerfaglig sparringsmøder.  
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Vi arbejder sammen med sundhedsplejen om et projekt der hedder ”Venskabsfamilier”, hvor 
familier tilbydes aktiviteter sammen. Familierne ”parres” sammen i forhold til børnenes alder og 
vi oplever at integrationen får et positivt skub.  
 
Ligeledes holder vi forældrekaffe flere gange om året. Her inviteres f.eks. sprogpædagog, 
tale/hørekonsulent, sundheds plejerske eller andre, hvor forældre kan få sparring. 
 
Vi holder forældremøder, sommerfest og julehygge. 
 
Vi har et meget tæt samarbejde med forældrebestyrelsen om f.eks. Nye styrkede Læreplaner, 
budgetprioritering, årets aktiviteter, overordnet pædagogik og mange andre ting. 
 
 
 
 
 
 

 
Her bliver fortalt en lille historie fra dagen. 
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Læringsmiljø 

 

 

 
 

 
 
I vores læreplan beskriver vi hvordan vi 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 
 

Hvordan skaber vi hele dagen et pædagogisk læringsmiljø, der giver alle børn mulighed 

for at trives, lære, udvikle sig og dannes? 

Et godt læringsmiljø er afgørende for at børn lærer, trives, udvikles og dannes. For at dette 
opnås, skal barnet være deltagende. Børns relationer til deres forældre og andre børn er 
afgørende, ligesom børns relationer til os professionelle er en af de vigtigste faktorer. Vi skal 
være bevidste om, at være nærværende og indgå i positive og konstruktive relationer med 
børnene. Vi skal have forståelse for hvad børnene er i gang med at lære og vi skal være gode til 
at sætte rammer om deres læring. De voksnes tankegang vedr. læringsmiljøer over hele dagen 
er vigtig. Både fysisk, psykisk inde og ude. Lige fra børnene træder ind i Nordlys og til de går ud 
igen, indgår børnene i læringsmiljøer i en fast genkendelig struktur. 

Vi skal derfor sørge for at forberede tingene til kommende dag, så vi er parate til en ny dag. 

Der skal være billeder med tekst hvor de forskellige ting skal være i Nordlys. De fysiske rammer 
er afgrænsede af flytbare reoler med hjul. Vi sørger for materialer og udviklende legetøj der er 
tilgængeligt. 

Ligeledes skal det være tydeligt med billeder, hvem der er ansat på hvilke stuer. Personalet skal 
hele tiden tænke på deres positionering og fordelingen af ansatte. De voksne skal sørge for et 
positivt og roligt læringsmiljø.  

Børnene opdeles gennem dagen i mindre grupper og fast voksen. Hver gruppe har deres faste 
sted at være, når man er i de små grupper. Børnene er kun i større grupper tidligt morgen og 
sent eftermiddag, men her er der også fast genkendelig struktur.  

Barnets leg er altafgørende for en positiv udvikling, læring, dannelse og trivsel. De sociale 
kompetencer og kreativitet og fantasi styrkes. Børnene har tid til børne initiatieret lege, men vi 
sørger også for at hjælpe det enkelte barn i legen eller ind i legen. Den voksne styrer ikke legen 
og skal passe på ikke at ødelægge den vigtige leg, men vi kan anerkende og guide og af og til 
udfordre legens indhold, så sprog, balance og sociale spilleregler kommer i fokus. Hvis et barn 
undgår bestemte lege de ikke er så gode til, har de brug for en voksen til at inspirere og guide 
sig. Ligeledes hvis et barn er stærk og god til konstruktionslege, og altid vælger dette, skal 
barnet måske udfordres med at lege rollelege, som udfordrer sproglige kompetencer.  Eller hvis 
et barn altid leger rollelege, så skal der måske udfordres med tumlelege, så kroppen stimuleres. 
Børnene skal lege meget, men vi voksne skal støtte op om kvaliteten af legen. Det er også 
vigtigt at børn skal kunne lege uden voksenindblanding, men vi skal være tilgængelige og 
nærværende voksne. 

Der arbejdes i overordnede emner, men hver aldersgruppe arbejder på hver deres måde efter 
nærmeste udviklingszone og alder.  

Vi reflekterer og evaluerer hele tiden vores fysiske og psykiske læringsmiljøer, både på 
teammøder og på personalemøder. 

Ydertimerne hos de yngste. 

Hos de yngste på Haminavej er der faste morgenpædagoger, som sørger for genkendelige 
morgenrutiner. Om morgenen efter morgenmad, deler vi os op i grupper på stuerne. De yngste 
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børn kommer ud og sover en morgenlur. Vi deler os op i grupper, for at der er ro omkring 
morgenmaden, så dette også forbliver et læringsrum. Når hvert enkelt barn har spist færdig 
veddet, på grund af den faste struktur, hvilken stue det skal gå ind på, dette skaber trygge 
rammer. Både voksne og børn ved hvor de hører til når de møder ind på henholdsvis Regnbuen 
og Solstuen. 

Efter kl.14 når børnene har sovet til middag, sørger vi igen for at der er genkendelighed. 
Børnene får skiftet bleer og vi spiser frugt. Ofte går vi på legepladsen eller fordeler sig indenfor. 
Personalet igangsætter både spontane og planlagte aktiviteter. Der er også plads til fri leg, hvor 
personalet kan følge og støtte barnets initiativ, indtil det bliver hentet af deres forældre. Den 
faste rutine i vuggestue med genkendelighed, betyder at vi oplever trivsel, udvikling læring og 
dannelse gennem hele dagen. 

Ydertimerne hos de ældste. 

Når vi åbner om morgenen kl.6.30, tilbydes der morgenmad som foregår i et stille og roligt miljø, 
så dagen starter stille op for både børn og voksne. Efter morgenmad opdeles børnene i små 
grupper, hvor de selv har indflydelse på hvad og hvem de vil lege med. Kl.9.00 holder vi samling 
og går i gang med dagens aktiviteter. Genkendelighed og forudsigelighed gør at børnene er 
trygge, og når børnene er trygge i læringsmiljøet, opnår de større læring i de aktiviteter de 
deltager i. De udvikler sig sprogligt, socialt og personligt. Dannelse opstår i de relationer der er 
mellem børn/børn og børn/voksne, da vi spejler os i hinanden. 

Hver eneste dag går vi på legepladsen i middagsstunden. Glæde og fælles leg blandt børnene 
er med til at skabe god trivsel, grobund for udvikling, læring og dannelse. Desuden udvikles 
børnenes sproglige, sociale og personlige kompetencer. 

Om eftermiddagens spiser vi frugt, og børnene deles igen i små grupper. Børnene vælger selv 
hvilke legeaktiviteter de vil i gang med og hvem de vil lege med. På den måde får børnene med 
bestemmelse i deres leg. De voksne fordeler sig i grupperne og er deltagende i igangsættelse af 
leg og legerelationer. De voksne deltager i selve legen, eller er observerende på børnenes leg 
indbyrdes, samt børnenes trivsel i fællesskabet. 

Vi har et konstant reflekterende og evaluerende blik på vores dagligdagsrutiner, så de bliver 
udviklet i takt med børnegruppen og uhensigtsmæssige strukturer ændres. 

 

 

 

Vi benytter ICDP og de 8 samspilstemaer i hverdagen og i alt vi foretager os 

Børnefællesskaber 
 
 

 
 

 
 
Børnefællesskabet er afgørende for det enkelte barns trivsel, dannelse, udvikling og læring. Vi 
vokser op i en kultur, hvor vi indgår i fællesskaber med hinanden på mange forskellige måder.  
Barnet skal lære at klare sig i fællesskabet, lære at bidrage til fællesskabet og lære at undgå 
udstødelse af fællesskabet. Ved at deltage i konstruktive fællesskaber, lærer man livsduelighed, 
alsidig personlig og social udvikling, ansvarlighed, at kunne reflektere på sin omverden og man 
får trænet sin robusthed, så man kan tåle modgang. 
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Børnene skal være i små grupper, så der trænes fællesskabsfølelse stille og roligt. Derefter skal 
de også være i større fællesskaber og lære at arbejde sammen om emner. Der udvikles nye 
venskaber.  
Vi har læringsmiljøer som understøtter fælles interesser og hvor alle kan lege. f.eks. Legekøkken 
hvor alle på tværs af alder, køn og kultur kan byde ind med deres perspektiv, da alle har 
kendskab til ting der foregår i et køkken. Vores indretning er opdelt i mindre legemiljøer, hvor der 
er mulighed for at lege på tværs af aldre, køn og kultur.  
 
Børnene har hele tiden mulighed for at komme på besøg hos hinanden i de forskellige stuer.  
Voksne er tæt på det enkelte barn og sikrer at andre børn kan indlemmes i legen. Vi lærer 
børnene at bidrage til legens udvikling ved at guide, være deltagende, snakke om legen, foreslå 
ting i legen, følge barnets initiativ, være spørgende. Vi hjælper børnene til handlemuligheder, så 
de udvikler sig og får et stærkt selvværd.  
 
Vi voksne støtter og er op bakkende, når nye spirende venskaber udvikles mellem børnene.  
 
Vi tager emner op som f.eks.: ”Hvad er en god ven” og vi har fokus på venskaber gennem hele 
dagen. Vi laver massageøvelser på hinanden, synger, griner og er glade sammen som gruppe. 
 
Vi taler meget om forskellige traditioner og forældre bidrager med retter til et stort Ta selv buffet 
bord til sommerfesten i børnehaveafdelingen, hvor vi smager mad fra vores forskellige kulturer.  
 
Forældre opfordres til at lave legeaftaler og personalet fortæller forældrene om barnets 
relationer i bhv. Snakker med forældre om vigtigheden af fællesskaber.  
Vi arbejder med brobygning fra stue til stue. Der er en fast procedure i overgangen mellem 
grupperne 
 
I vuggestuen sørger vi for at hjælpe og guide børnene, i forhold til deres nærmeste 
udviklingszone. Det kunne f.eks. være hvis et barn gerne vil rutsje, men har behov for en 
støttende voksen, til at hjælpe med at opnå en ny færdighed. 
Vi arbejder ofte i små grupper med to børn ad gangen. Vi leger med forholdsord, Babblarna, 
læser og snakker om ”Kaj og hans gummistøvler” og vi øver farver. Vi leger det ind, så børnene 
får en god oplevelse samtidig med at de lærer, udvikles og dannes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leg og læring 
 
 
 
 
 

 

 
 

Legen er en alvorlig ting for børn. De kan ikke lade være og der er forskellige legestadier de 
udviklingsmæssigt går igennem.  
Legen er fundamentet for kognitiv, social og kropslig læring. Den er en grundlæggende 
almendannede funktion. 
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Barnet lærer sig selv at kende, barnet afprøver egne kompetencer og lærer sociale regler.  
Fantasi og kreativitet dannes via leg. Ved at lege med andre, lærer barnet social identitet.  Hvem 
er jeg i egne og andres øjne.  Barnet udvikler legestrategier og overdrager normer til hinanden. 
Der opstår en legekultur.  
1.  

De voksne skal være engagerede, interesserede, rollemodeller og være deltagende i aktiviteter. 
De voksne skal udvise glæde ved legen. 
I løbet af hverdagen skal legen have stor plads, og der skal være mulighed for at vælge leg efter 
interesse og venner.  
 
Børnene skal have mulighed for, at der er variation og at de kan få tid og rum til at udvikle egne 
lege. Legemiljøerne skal indeholde forskellige ting der hører hjemme i det enkelte legemiljø, men 
det skal være fleksibelt så børnene skal kunne inddrage egen fantasi og benytte tingene fra et 
legemiljø i andre miljøer. Det er vigtigt, at vi voksne har forståelse for dette og at vi accepterer og 
understøtter børnenes leg og fantasi. 
 
De voksne skal sørge for, at der er muligheder for at lege færdigheder frem i børnene. De 
voksne er på gulvet sammen med børnene. De voksne er bevidste om at drage læring ind i 
legen. Tal, motorik, farver, former, sprog, dialog osv. F.eks. Børnene bygger med Lego og de 
voksne beder om bestemte farver. 
 
De voksne skal huske, at gå foran (tage initiativ, træne legestrategier ved at lege med, instruere 
i nyt legemateriale og lære fra sig) 
De voksne skal huske at gå bagved (at observere og kun gribe ind ved konflikt) 
De voksne skal huske at være ved siden af (at observere og assistere løbende, give ideer, 
remedier og mægle). 
 

 

 

Inddragelse af lokalsamfundet  
 
 

 

 

 
Nordlys inddrager og benytter lokalsamfundet i arbejdet med etablering af pædagogiske 

læringsmiljøer for børnene. 

 

 

Team ”Solstue” (0-1år) og Team ”Regnbuen” (1-2 år) 
 

Vi samarbejder tæt med Brandstationen, som er vores nabo på Haminavej. Børnene kommer 

jævnligt på besøg og får lov at prøve Brandstationens materiel. Dagplejerne fra 

Vordingborgområdet, kommer og benytter vores hus sammen med os en dag hver anden uge. 

Vi planlægger aktiviteter sammen og brobygger på den måde tæt. Vi benytter vores nærmiljø og 

går ture. 

 

Lilleteam 3-4 år (”Måne og Stjerne”.) 
 
Vi går ture i nærmiljøet. Bruger skoven ved TV2 øst. Ruinerne, Kvickly søen. Disse steder 

arbejder vi med   emner/temaer som optager børnene. Vi uddyber og forklarer. Skaber 

nysgerrighed hos børnene.  

Vi tager imod tilbud fra forældre der gerne vil vise deres arbejdsplads, hvis det kan lade sig gøre 
rent geografisk. Vi bruger nærmiljøet til at skabe læring omkring trafikken, lyssignal, 
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fodgængerovergang mm. 
Der er samarbejde med dagplejen, som kommer, når de har børn der skal starte i børnehave. 
 

 

 
Storeteam 5-6 år. (”Komet og Himmel”.) 
 
I forbindelse med vores årlige projekt om ”Mig selv og min omverden”, ser vi hvor børnene bor.  
Vi går tur i vores nærmiljø, kører med bus og tager på biblioteket. Vi benytter de lokale tilbud om 

fritidsaktiviteter. Vi har f.eks. ”Miniton” hver tirsdag i Vordingborghallen. Her er fokus på 

bevægelse og leg med bolde og fjerbolde.  Vi bruger Femkamp og besøg i spejderhytte. Vi 

benytter skolens legeplads og skaber derved en sammenhørighed med skolen og letter 

overgangen mellem daginstitution og skole.  Vi benytter de lokale kulturelle tilbud, og besøger 

f.eks. Farmorhuset, Festugen og Stars, og den lokale brandstation. Vi besøger skov, strand og 

havn og besøger f.eks. den lokale fiskehandler. 

Vi har ofte skoleelever i praktik og desuden har vi sprogpraktikanter fra sprogskolen. 

 

 

 

Arbejdet med det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø 
 
 

 

 

 

”Arbejdet med det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø i Nordlys integreres i det 

pædagogiske arbejde med etablering af pædagogiske læringsmiljøer.  

Børnemiljøet vurderes i et børneperspektiv, og børns oplevelser af børnemiljøet inddrages under 

hensyntagen til børnenes alder og ”modenhed. ” 

 
 
 
 
 

Team ”Solstue” (0-1år) og Team ”Regnbuen” (1-2 år) 
 

 
Fysiske børnemiljø: 
 

Stuerne er indrettet, så der er små fysiske læringsrum. Vi har tilknyttet flere små rum til hver stue 

og vi har en stor sal til fysisk udfoldelse. Vi sørger for at feje ofte og tørre borde og andre 

kontaktflader af og vi medinddrager børnene i dette arbejde. Der udluftes på stuerne og 

badeværelserne, for at sikre et godt indeklima og der vaskes legetøj og vi skifter sengetøj hver 

uge. 

Vi har integreret lys i loftet, som kan justeres og vi har punktbelysning for at skabe stemning, så 

det passer til den aktivitet/leg vi er i gang med. 

Legepladsen bruges som læringsmiljø. Vi har to legepladser, så de yngste og de ældste børn kan 

opdeles. Vi har opsat solsejl over sandkasserne. I 2020 har vi lavet nye tiltag på legepladsen, som 

f.eks. ny sandkasse, sansekasser, læsehjørne, sanseborde og dokumentationstavler. 
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Vi har et ekstra hus på legepladsen, som kaldes ”Bamsehuset”. Dette hus bruges som et ekstra 

læringsmiljø. 

Vores nærmiljø består af mange gode muligheder: Vi bor som nabo til en Brandstation, hvor vi 

ofte er på besøg. Vi har skov og strand i nærheden og bymiljø, med bibliotek og andre spændende 

ting. 

 

 

Psykiske børnemiljø 
 

Børnene skal trives med hinanden og med de voksne. Dette vil bidrage til tryghed, tillid, omsorg, 

medbestemmelse, rummelighed og fællesskabsfølelse. 

 
Vi arbejder i børnehøjde og er opmærksomme på om alle børn har gode relationer til hinanden i 

børnegruppen.  

Vi voksne er positive, omsorgsfulde, nærværende, lyttende og anerkendende. Eks.: en frokostsituation, 

hvor et barn gerne vil have sin mad skåret ud og forsøger at give udtryk for sit ønske. Vi lytter, anerkender 

og ser barnets behov og guider barnet til at hente en gaffel, vi hjælper måske med at hente på 

rullebordet, hvis barnet ønsker det, og så deles maden.  

I Nordlys er der nul tolerance for irettesættelse og skæld ud. Vi guider i stedet. 

 

 

 

 
 
Æstetisk børnemiljø 
 

Vi tager temaerne med ud i rummene, f.eks. på badeværelset, hvor vi har hængt billeder af fugle 

op. På legepladsen har vi lavet træer med de 4 grundfarver, hvor børnene skal klippe en form i 

grundfarverne og hænge dem op på de træer hvor farverne passer. Vi sætter børnenes kreative 

ting op på væggene, og vi justerer løbende indretningen af læringsmiljøer på stuen ift. 

Børnegruppen.  

Vi sørger for at der er opryddeligt i huset og skaber miljø med masser af planter og blomster. 

 

 

Lilleteam 3-4 år (Måne og Stjernestuen) og Storeteam 5-6 år (Komet og Himmel”.) 
 
Fysiske børnemiljø 
 

Vi har punktbelysning over bordene og læringsmiljøerne, som skaber fokus på bestemte 

områder, hvor vi gerne vil have børnene søger hen. Desuden skaber dæmpet belysning med få 

belyste fokusområder et lavere støjniveau. Vi har ”lys dæmper” på belysningen, så vi kan 

tilpasse lys niveauet til den aktivitet vi er i gang med. Vi har et effektivt ventilationsanlæg, der 

sørger for hyppig luftudskiftning, og vi har fået sænket loftet i fællesrummet og fået indrettet 

afgrænset legemiljøer, dette skaber ro for børnene med større mulighed for fordybelse. Der er 

støjdæmpende vægge, som skaber en bedre akustik, og et fælles ”stille signal”, som alle børn 

og voksne kender og følger.  

Vi er opmærksomme på at skabe ro og fordybelse, når vi spiser, så vi kan indgå i gode og 

kvalitative samtaler med børnene. En gang om året har vi et vaske hænder projekt, hvor vi har 

øget fokus på håndhygiejne og bekæmpelse af smittespredning. I forhold til Corona er der 

indført mange nye hygiejneregler, der har bevirket mindre sygdomsfravær.  
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Vi har en hyggelig sansehave med bakker og beplantning, samt vandbane, en cykelbane og 

sandkasse, og en boldbane, hvor der er plads til boldspil.  Legepladsen er afgrænset af 

beplantning, så der er læ på legepladsen, og vi har et stort kastanjetræ der skaber skygge på 

legepladsen. I 2020 har vi fået lavet et ”vandbord” og lækre borde i sandkassen. 

Over vores sandkasse er der solsejl, der giver skygge. Ved sandkassen er der placeret to 

legehuse, hvor børnene kan indgå i rollelege. I nærheden af sandkassen har vi en lille butik, hvor 

børnene kan lege is butik og købmand. Der er et område med hængekøjer, med solsejl over, og 

et overdækket område med plads til udeværksted.  

Vi har plantekasser som bliver beplantet med både spiselige planter og blomster. Vi har desuden 

frugttræer og afholder en årlig plantedag.  

På legepladsen er der en mindre Motorikbane, samt sansegynge og dækgynger, og vi har i 2020 

købt en Langhytte, som fungerer som bålplads og som vi bruger til at lave mad på og hygge 

omkring. Når vi sidder ved bålet, har vi mange gode snakke og børnene kan f.eks. sidde og 

snitte.  

Legepladsen er opdelt med små hegn, som skaber tryghed for de mindre børn og giver mulighed 

for gruppeopdeling på legepladsen. Vi bruger legepladsen som læringsrum, hvor vi følger de 

skiftende årstider og arbejder med konceptet “fra jord til bord”. På legepladsen har vi plads og 

rum til fysisk udfoldelse, men vi benytter også uderummet til at fordybe os i de mere 

stillesiddende aktiviteter, hvor vi f.eks. kigger på insekter gennem forstørrelsesglas og 

undersøger legepladsens dyreliv. 

 

Psykiske børnemiljø 
 

Vi som voksne er opmærksomme på at det er os der har ansvaret for relationen og samspillet, 

og benytter os af ICDP med fokus på samspilstemaerne.  

Vi har en anerkendende tilgang til det enkelte barn og et bevidst ressourceorienteret syn på 

børnene.  

Vi er opmærksomme at have øjenkontakt med børnene, samt at vi har en tæt fysisk kontakt med 

børnene. Vi har en stor andel af børn med anden etnisk baggrund end dansk, så derfor er vi 

opmærksomme på at benytte megen mimik og gestik. Vi har en autentisk og varm tilgang til 

vores relations arbejde, hvor vi tydeligt viser, at vi holder af både børn og forældre. 

Vi guider og vejleder børnene i deres samspil og vi giver børnene ideer til andre 

handlemuligheder, hvis de f.eks., slår. Vi arbejder projektorienteret med emnet følelser og 

venskaber. Vi snakker om at det er ok at være forskellige og der findes mange forskellige 

familieformer og alt er lige meget værd. Vi oplever at børnene spejler det samspil vi har med 

dem og benytter det i deres indbyrdes samspil. Vi har et fælles stoptegn som alle børn kender, 

og vi voksne har en god indbyrdes relation, som gør at der er en god stemning. Børnene oplever 

at de voksne accepterer hinandens forskelligheder og oplever en stor rummelighed blandt de 

voksne. De voksne er forskellige, men supplerer hinanden godt, og er som personalegruppe 

enige om, at det er ok at stille undrende spørgsmål til hinanden og reflektere med hinanden og 

derved udvikles vores pædagogiske praksis.  

Æstetisk børnemiljø 
 

Vi udstiller børnenes værker, ofte med en lille beskrivelse af processen og læringen i processen.  
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Dette skaber stolthed hos børnene og skaber grobund for gode samtaler mellem børnene og 

deres forældre. Udstillingen af børnenes værker gør også at forældre, som ikke kan læse dansk, 

kan se hvad deres børn lærer og oplever i løbet af dagen. Vi indretter afgrænsede 

læringsmiljøer, som inspirerer til fordybelse og læring, og der er neutrale vægge, så der ikke er 

mange og forstyrrende farver. Indretningen af grupperummene afspejler det projekt vi arbejder 

med i den givne periode, således at børnene fortsætter med at fordybe sig i emnet igennem hele 

dagen.  

Med vores indretning, f.eks. hyggemadras på gulvet, skaber vi rum for rolige stunder, og vi 

rydder op sammen med børnene flere gange dagligt, så læringsmiljøerne er indbydende og 

inspirerer til ny leg.  Vi tilstræber at have billeder med ord, der viser hvor tingene skal være, så 

børnene kan være med til at holde orden. 
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De seks læreplanstemaer 
 

 
  

”Den pædagogiske læreplan skal udarbejdes med udgangspunkt i seks læreplanstemaer samt 

mål for sammenhængen mellem læringsmiljøet og børns læring. 

• Alsidig personlig udvikling. 

• Social udvikling. 

• Kommunikation og sprog. 

• Krop, sanser og bevægelse. 

• Natur, udeliv og science. 

• Kultur, æstetik og fællesskab. 

 

 

 

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. ” 

 

 
 

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø børnenes alsidige personlige udvikling? 

Team ”Solstuen” (0-1år) på HV: 

Vi er opdelt i små grupper, hvilket gør at vi kan have øje for og fokus på det enkelte barn. Vi 
opmuntrer til barnets kunnen, f.eks. ”hvor er du god til”, og viser opbakning, når barnet mestrer 
ting, men også når de forsøger, så selvværdet udvikles. Ved at guide dem til selvhjulpenhed, er 
det med til at give grobund for personlig udvikling. Den verbale kommunikation kan underbygges 
af fysisk berøring, for at kroppen husker en stjernestund, highfive, kram mm. Vi skal give børnene 
en følelse af, at de har værdi. Dagligdagen er karakteriseret ved genkendelig fast struktur. 
Børnene hjælper til med f.eks. at dække bord, hente madkasser, hente deres tøj til deres 
kammerater og så videre. Børnene øver sig i at åbne deres madpakke, hælde vand i koppen og 
at holde koppen selv. Vi ”øver” os, er en proces, hvor barnet skal guides. Vi styrker børnenes 
selvværd, ved at inddrage dem i alle hverdagens gøremål. 
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Vi har ekstra personale på Solstuen da vi er med i Socialstyrelsens projekt ”flere pædagoger”, så 
vi kan arbejde i meget små grupper med ca. 2-3 børn pr. voksen. Dette har meget stor betydning 
for det enkelte barn, da hvert barn får masser af voksen nærvær og mulighed for at udforske uden 
forstyrrelse af en større gruppe børn. Ved at være barn i en lille gruppe, med ro og 
genkendelighed, får barnet tryghed og ro til at udfolde sig, udvise nysgerrighed og får tillid til egne 
kompetencer. 

 

Team ”Regnbuen” (1-2 år) på HV: 

De voksne ser alle børn som enkelt individer, uden at skelne til etnicitet. Vi brobygger med 
børnehaven, så børnene får en oplevelse af genkendelighed, når de skal starte i børnehaven. De 
voksne er bevidste om at der skal være en tydelig struktur gennem hele dagen. Samlingen 
foregår i trygge rammer og vi følger børnenes spor. Vi viser at vi holder af alle børnene og vi ser 
det enkelte barn, der hvor det er i dets udvikling. De voksne skal udvise rummelighed og 
forståelse for forskelligheder. De voksne igangsætter aktiviteter, der giver mulighed for at 
udforske og få nye erfaringer. Børnene er opdelt i meget små grupper med en fast voksen, så de 
trygge rolige rammer understøtter barnets trivsel, udvikling, læring og dannelse.  

 

”Lilleteam” (3 år) og ”Storeteam (4 år) på PJA: 

Vi tilrettelægger aktiviteter, så det enkelte barns udvikling tilgodeses. Vi kigger på børnenes 
udvikling og ikke nødvendigvis alder, på den måde oplever børnene succeser. Vi er 
imødekommende, smilende og tilbyder os selv. I middagsstunden er alle sammen, både store og 
små. De store hjælper de små, og alle har mulighed for at danne relationer på tværs af køn, alder 
og kulturel baggrund. De voksne igangsætter aktiviteter og indbyder alle, guider, vejleder, 
anerkender og roser. Det er de voksnes største opgave at skabe en relation, der tilgodeser hver 
enkelt barns behov. Alle skal mødes med smil, omsorg og nærvær. Vi er opmærksomme på at 
skabe en god relation til forældrene, og samtidig huske at de også har forskellige behov. Hvis 
forældrene er trygge, smitter det også af på børnene. Når børn er trygge, begynder de at blive 
nysgerrige på læring og vi voksne sørger for alsidige aktiviteter. 
 

 

 

 

”Storeteam” (5-6år) på PJA 
 

 

Via en genkendelig og fast struktur, får børnene roen, overskuddet og modet til at udforske. 
Ved at få lov at prøve tingene af i trygge og små rammer, udvikler børnene tillid til egne 
handlekompetencer og mod til at prøve nye ting. 
Hvis vi oplever at der er børn der af den ene eller anden grund ikke har modet til at deltage aktivt i 
f.eks. læringssituationer, så tager vi dem ud i små bitte grupper, hvor de i yderst trygge rammer 
kan få lov til at prøve dem selv af og dermed opnår selvværdet til at turde deltage i den lidt større 
gruppe. I denne lille gruppe arbejder vi lidt foran, det de andre arbejder med, sådan så når de 
kommer tilbage i den lidt større gruppe, kan de genkende det de skal til at arbejde med, på denne 
måde har de et lille forspring og føler at de har så godt styr på tingene at de tør deltage. 
Vi skaber plads og rum til at børnene kan få lov til at se aktiviteterne lidt an inden de møder 
forventning om deltagelse. 
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Ved en dyb anerkendelse af det enkelte barn og dets baggrund, hvor vi møder barnet og dets 
familie der hvor de er og med deres forudsætninger, skaber vi et godt tillidsforhold, som skaber 
tryghed og tillid, hvilket er en forudsætning for den personlige udvikling. 
Gennem projektforløb om mig, min familie og min omverden, lærer børnene om dem selv og de 
andre, samt deres omgivelser. 
Vi snakker om hvordan de forskellige børn bor og hvordan deres familiemønstre ser ud, på denne 
måde oplever børnene at der er forskellige måder man kan leve på. 
Grundet vores andel af flersproget børn, arbejder vi meget med kulturelle forskelle, børnene ved 
at man kan tale flere sprog, har forskellige højtider og forskelligt udseende. 
 
Vi er opmærksomme på at vi i vores legetøj, bøger osv. har mange nationaliteter, kropsformer og 
hudfarver repræsenteret, således at børnene kan spejle sig i deres omgivelser og ikke oplever at 
de er forkerte fordi de ser anderledes ud. 
Hver børnegruppe har sin primær voksen, som de er trygge ved og som kender dem rigtigt godt. 
Vi arbejder systematisk med at sikre at alle børn har en tilknytning til en eller flere voksne. Dette 
gør vi ved at benytte pletskudsskemaet, hvor alle børnene placeret i forhold til deres tilknytning til 
den enkelte voksne en gang om måneden. Hvis vi oplever børn som ikke har en sikker tilknytning 
til de voksne, laver vi en handleplan der skal sikre at denne tilknytning opnås. 
Ved at vi udviser professionel kærlighed, hvor vi viser børnene at vi oprigtigt holder af dem og tror 
på deres evner, så skaber vi en tryghed og en tillid til at de er gode nok som de er, lige meget 
hvad. 
Via vores anerkendelse af alle børn og deres forskelligheder, går vi foran som de gode 
rollemodeller og er med til at skabe en kultur mellem børnene, hvor forskellighed accepteres. 
Ved at børnene oplever medbestemmelse inden for rammer de kan overskue, højnes deres 
engagement i aktiviteterne, samtidig følger vi børnenes spor og justerer projekterne efter dem, på 
denne måde oplever de en succesfølelse og dette medvirker til at børnene udvikler gåpåmod og 
livsduelighed. 
Vi øver fordybelse og vedholdenhed ved at guide børnene til at blive i en aktivitet eller inden for et 
rimeligt tidsrum, dette er selvfølgelig med udgangspunkt i det enkelte barn. 

 
Hygge ved frokosten  
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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.” 

 

 

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø børnenes sociale udvikling? 

 

Team ”Solstuen” på HV (0-1år) og Team ”Regnbuen” (1-2 år) 

Når et barn starter i Solstuen, afsættes tid til en god start hos os samt et tæt forældresamarbejde. 
Tryghed er et kodeord i denne alder for al trivsel, udvikling, læring og dannelse 

Vi har fokus på fællesskaber og de voksnes rolle er at inddrage alle børn i fællesskabet. Vi skal 
imødekomme barnet i dets følelser, for at barnet trives.  Vi har kerneopgaven i fokus. Vi er 
rollemodeller for empatien og ved at sætte ord på f.eks. ”ae ae”, sutten gives til en ven, udvikles 
empatien hos de mindste. Vi er som voksne oversættere for børnenes følelser både kropsligt og 
verbalt, og ved at være i små grupper, giver det barnet de bedste forudsætninger for at udvikle 
empati. ’’ 

Fællesskabsfølelsen udvikles først i meget små grupper i denne alder. Der er ca. 3 børn til hver 
voksen. Her skabes det sociale rum, som de enkelte børn lærer og udvikler sig igennem. 
Relationer og venskaber udvikles og det er afgørende for at det enkelte barn oplever at være en 
del af fællesskabet. Barnet tilegner sig ”spilleregler” for samvær, lege, aktiviteter ved at få lov til at 
benytte kropssprog og tale. Barnet spejler sig i andre. 

I samlingen øves turtagning, ved f.eks. at benytte rekvisitter som kan gå på skift. Ligeledes 
snakker vi med hvert barn om hvad der er i madkassen, mens de andre lytter. De lærer at vente 
og få fælles opmærksomhed. I garderoben er der fokus på at hjælpe hinanden ved at inddrage de 
andre børn i at hjælpe den voksne og det barn der er ved at få tøj på og af. Vi voksne er 
opmærksomme på at aflæse barnets signaler og grænser og accepterer, hvis et barn ikke kan 
rumme kontakten eller aktiviteten. 

Legen er en øvelse i sociale relationer. Nogle børn starter med at observere andres leg, hvilket 
giver mulighed for at udvikle egne sociale kompetencer. Den voksne er på gulvet midt i området 
ved børns leg. Når et barn f.eks. vil tage et andet barns legeredskab, hjælper den voksne med at 
møde og sætte ord på barnets følelser, samt hjælpe barnet videre over følelsen. 

”Lilleteam” Måne og Stjerne (3 år) på PJA: 

Til samling oplever alle børn at være en del af fællesskabet. Vi taler med børnene om hvad der er 
rart, hvordan det føles, hvordan man er en god kammerat, og trøster når nogen er ked af det. Vi 
sidder sammen og bidrager med stort og småt, alle bliver set og hørt. Børnene lærer at ”være 
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på”, modtage og give ting videre. Børnene afspejler de voksnes adfærd. Vi oplever at rigtig 
mange børn er gode til at trøste hinanden (det har de set de voksne gøre ved dem selv og de 
andre børn). Det er spejling og giver læring og udvikling. Vi hjælper børnene med at danne 
relationer, ved at italesætte børnenes styrker over for de andre børn. Vi guider dem i at være 
sammen med de andre børn, hjælpe hinanden og hente hjælp, hvis de oplever en har brug for 
hjælp. De voksne behandler alle ens, uanset køn, nationalitet, udvikling mm. På denne måde 
oplever børnene også at alle har kompetencer og ressourcer. For at behandle alle ens, skal vi 
behandle dem forskelligt. Vi taler pænt om og til hinanden. Børnene oplever at det er dejligt at 
være en del af fællesskabet, det ser vi ved at børnene søger hinanden, spørger om de vil lege, 
cykle mm. De voksne er meget opmærksomme på hvordan vi modtager børnene når de kommer 
om morgenen, vi er smilende og viser glæde, det smitter af på børnene. 

 

”Storeteam” ” Komet” (4 år) på PJA: 

Vi arbejder med forskellige følelser. 
Vi har projekt om emnet, forskellige følelser er vores fokus ord. Vi hjælper børnene med at sætte 
ord på deres følelser, vi taler om hvad følelser gør ved vores krop. Vi taler om hvordan man 
hjælper hinanden.  
Vi hjælper og guider børnene i hvordan man handler på andres følelser. Vi øver os i at sætte ord 
på vores følelser i stedet for at irettesætte, både vores egne følelser og børnenes følelser.  
Vi guider dem i deres leg og i deres fællesskaber.  
Vi guider dem i at respektere hinandens grænser og i at lytte til hinanden.  
Projektet er gennemgående hele dagen og gælder fx også i garderobe tiden, til frokost og i legen 
udenfor.  
Hvis to børn fx har en konflikt, prøver vi at sætte ord på hvad der sker, hvordan hvert barn oplever 
det og hvordan man føler. Hermed oplever børnene medansvar for det sociale liv. Børnene 
oplever medbestemmelse, når de opfordres til at sige stop ved egne grænser.  
Vi prioriterer, at børnene leger på tværs af grupper og alder, både ved voksenstyret og børne 
initieret leg. På den måde hjælper vi børnene til at udvikle empati for hinanden og på tværs af 
aldersgrupper. 
 
Vi prøver gennem hele dagen at være rollemodeller for børnene, ved at sætte ord på det vi ser og 
hvad det betyder for det enkelte barn. Samtidig kommer vi med forslag til andre måder barnet kan 
handle på. Hvis et barn bliver frustreret og f.eks. bider, viser vi barnet andre måder at reagere og 
handle på. På den måde udvikler børnene empati for hinanden og lærer at handle på egne og 
hinandens følelser.  
Vi møder børnene med positive forventninger og dette smitter af på børnene samtidig med at det 
udvikler deres selvværd og skaber tryghed for børnene.  
  
Vi vil altid arbejde med følelser, når vi starter nye projekter op, da børnene i vores aldersgruppe 
er meget optaget af dette. Samtidig er det med til, at børnene oplever, at de bliver anerkendt i 
deres følelser. Denne anerkendelse er med til at udvikle barnets trivsel, udvikling, læring og 
dannelse.  
Det at kunne handle på andres følelser og respektere andres grænser er vigtigt i forhold til at 
kunne indgå i sociale relationer.  
Vores fællesrum er indrettet med forskellige læringsmiljøer, så børnene frit kan vælge hvad og 
hvem de vil lege med, Der er mulighed for rollelege, konstruktionslege. Den frie leg er med til at 
udvikle børnenes sociale læring, de store børn kan fx være rollemodel for de små børn. Vi voksne 
er opmærksomme på vores egen positionering og er parate til at hjælpe og guide børnene i deres 
leg.  
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På legepladsen forsøger vi hele tiden at være foran eller bagved børnene, for hele tiden at støtte 
børnenes leg og sociale kompetencer.  

 

”Storeteam” (Himmelgruppen (5-6år) på PJA: 

Vi arbejder i mindre grupper, hvor der skabes plads til det enkelte barn. På denne mådes skabes 
der også tætte og støttende relationer mellem børn og voksne, samt mellem børnene. 
Vi arbejder med følelser, gennem dialogkort, dialogisk læsning, fotografering af børnene der viser 
de forskellige ansigtsudtryk. På denne måde lærer børnene at genkende følelser hos dem selv og 
andre. 
Vi snakker om hvordan de konkret kan handle, hvis de selv er kede af det, vrede osv. Eller 
hvordan de skal agere hvis de f.eks. oplever at et andet f.eks. er ked af det eller genert.   
Vi arbejder med samarbejdslege, hvor børnene skal arbejde sammen to og to om at løse en 
opgave. 
Vi leger regellege, hvor alle skal følge et fælles sæt regler, vi som voksne er klar hjælpe dem og 
guide dem, når det bliver svært for dem. 
Vi arbejder med at det er ok at have en ”bedsteven”, men støtter dem også i at danne relationer til 
andre. På denne måde sikrer vi også at dem, som måske ikke har en ”bedsteven” kan opnå 
venskaber og relationer. 
Dette gør vi via gruppedeling, eller ved f.eks. at lade to børn som ikke nødvendigvis er venner 
lege inde hvor de andre er ude, eller lade dem lege et sted hvor de andre børn ikke lige kan 
“forstyrre” deres leg, eller med noget bestemt legetøj. Det kan også være at give en lille gruppe 
børn nogle særlige oplevelser, som kan styrke deres relationer. 
Vi har fokus på at legepladsen og den meget frie leg, der foregår her, da den kan være 
udfordrende for børn i udsatte positioner. Vi forsøger skabe rum til voksenstyret leg, så de børn 
der har behov for at der er nogle rammer kan søge dette. 
Vi guider dem i deres leg og eventuelle konflikter, vi guider til hvordan de selv kan løse 
konflikterne. 
Vi giver dem redskaber til at løse problemer på legepladsen, men også hente hjælp, hvis der er 
behov for dette, som f.eks. at trøste. Dette har vi blandt andet gjort ved at have fokus på gode 
gerninger. 
Vi italesætter børnenes ressourcer og opfordrer børnene til at søge hjælp hos hinanden, f.eks. 
Hvis et barn ikke ved hvordan man tegner en kat, kan man opfordre barnet til at søge hjælp hos 
det barn der er god til at tegne. 
Eller vi opfordrer børnene til at hjælpe hinanden i garderoben. 
Vi er opmærksomme på hvordan vi agerer over for det enkelte barn, da de andre børn ofte spejler 
de voksnes følelser og adfærd overfor de andre børn. 
Vi har fokus på børnenes ressourcer og benytter det de er gode til, til at støtte dem i videre 
udvikling. 
Vi anerkender og italesætter deres følelser og guider dem til at håndtere følelserne. Vi giver dem 
alternative handlemuligheder. 
F.eks. “Jeg kan se du blev rigtig vred, og slog ham, næste gang kan du prøve at bruge 
”stoptegnet. ” Denne snak tages i “fredstid”, altså når følelserne er faldet lidt til ro. Vi styrker den 
demokratiske dannelse, ved at børnene er medbestemmende, f.eks. kan de vælge sange til 
samling, de får lov at fortælle hvad de syntes har været godt og skidt ved en aktivitet, de oplever 
at deres forslag bliver hørt og udført og bliver en del af vores sprogprojekter og hverdag. 
Til maddage, får lov til at bestemme hvad vi skal spise. Selvfølgelig er deres medbestemmelse 
inden for nogle rammer, hvor de kan håndtere beslutninger. Dette gør at børnene oplever sig set 
og hørt og som værdifulde medspillere. 
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Hvis børnene af en eller anden grund får et afslag på noget de gerne vil, følges det af 
en forklaring og evt. et alternativ til noget andet, de så kan eller et andet tidspunkt 
det kan lade sig gøre. 
F.eks. Hvis et barn gerne vil i fællesrummet forklarer vi, at det ikke kan lade sig gøre lige nu, da 
der er for mange derude, men at barnet så kan være den første der får lov efter frugt. 

 

 

 
Sammenhold i vandeksperiment.  
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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. ” 

 
 

 

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø børnenes kommunikation og 

sprog? 

Team ”Solstuen” (0-1år) på HV: 

Vi er med i Socialstyrelsens projekt ” flere pædagoger ” for at understøtte udsatte børn, og her er 
et af fokuspunkterne Sprogudvikling. Vi har derfor fået penge til ekstra personale, så vi kan sætte 
ekstra fokus på sprogudvikling. 

Forskning viser, at den motoriske udvikling, har afgørende betydning for udvikling af sproget. Vi 
arbejder derfor med motorik og sanser som et dagligt fokuspunkt. For at udvikle sprog skal der 
være en kropslig forankring. Kroppen og motorikken er de yngste børns vej ind i sproget, da det 
første ”sprog” de kender er kroppens sprog. I alle aktiviteter, har vi fokus på sanseoplevelser hos 
de yngste.  

Vi opdeler børnene i meget små grupper og sørger for øjenkontakt, sætter ord på de ting barnet 
peger på og vi breder sproget ud. Vi har ”sprogkasser” med forskellige emner og materialer. Vi 
benytter fokusord inden for det emne vi for tiden arbejder med.  

Vi laver ”personlige huse” og skaber blandt andet mulighed for sprogudvikling. Huset er med til at 
barnet selv kan invitere til samtale. Når der er tydelig kommunikation mellem barn og voksen og 
når vi dagligt ”oversætter” barnets følelser sprogligt, gør det at barnet udvikles sprogligt. Barnet 
mærker sine følelser og får hjælp til at få sat ord på dem, så de udvider deres implicitte og ex-
plicitte sprog.  

Vi er opmærksomme på sprog og kommunikation gennem hele dagen, både blandt børn og 
voksne. Kommunikationen blandt personalet er fagligt. Vi benytter gentagelser, mimik og gestik i 
dagligdagen.  

I det store rum med mange børn, bevares fokus på egen gruppe. Vi skal være nærværende for at 
skabe læring for børnene, i de enkelte grupper. Vi evaluerer på praksis. 

Team ”Regnbuen” (1-2år) på HV: 

De voksne sætter ord på alt hvad de gør og sætter ord på børnenes leg, aktiviteter og det de 
laver. Alle voksne øver sig i at bruge et varieret sprog samt ordforråd. Vi er ved at implementere 
babytegn, 3 tegn af gangen. Vi har billeder af ansigtsudtryk og følelser. Vi sætter ord på, hvis et 
barn gør noget ved et andet barn, så det andet barn reagerer. Vi deler børnene i mindre grupper, 
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så alle kan blive set og hørt. De voksne aflæser børnenes udtryk og sætter ord på. Vi opfordrer 
børnene til at bruge de ord de har til at kommunikere med. Vi følger barnets spor og hjælper 
børnene med at få sociale fællesskaber. Vi er obs. på at skabe læringsmiljøer der har interesse 
for børnene, og vi ændre på disse miljøet efter børnene behov. Vi husker at give tid til, at børnene 
kan udtrykke sig. 

Vi har ”læsested”, hvor der sikres ro og gode spændende bøger i børnehøjde. 

Gennem hele dagligdagen, benytter vi forholdsord, da sprogscreeningerne hos større børn, har 
vist at vi tidligt i barnets liv skal arbejde med forholdsord. 

 

”Lilleteam” (3- 4 år) på PJA: 

I vores pædagogiske læringsmiljøer er vi meget bevidste om at sætte ord på alt hvad vi gør, og vi 
uddyber og forklarer. Vi anerkender det børnene kommer med, og hvis vi ikke forstår hvad det er 
de siger, siger vi ”vis mig det”, og sætter derefter ord på for børnene f.eks. ”Nåh det var 
brandbilen, du gerne ville lege med”. 

Vi er nysgerrige og viser interesse når børnene har fundet ting, de gerne vil vise os, f.eks. en 
kastanje. Vi inddrager de fundne ting i vores hverdag, til samling og i sproggrupper. Vi oplever at 
børnene er trygge, også når vi laver om på vores sange, rutiner mm. Vi er dog meget fokuserede 
på gentagelser og fast daglig struktur med genkendelighed.  

 Børnene er trygge i deres hverdag og udtrykker følelser og behov med ord og gestik. Vi 
italesætter deres færdigheder og anerkender det de kommer med, og vi hjælper dem med at 
sætte ord på det at udtrykke sig. Børnene lærer at lytte og stille spørgsmål og udvikler sig 
gennem sproget ved at lære nye ord og begreber. Vi har fokus på forholdsord. 

 

”Storeteam” (5-6 år) på PJA: 

Børns sprog er adgangsbilletten til fællesskabet 
Til daglig arbejder vi i små grupper, hvor vi har mulighed for at ”nå” og være nærværende med 
alle børn, når vi synger, leger, laver dialogisk læsning, spiser, arbejder kreativt mm.  
Til samling har vi fokus på turtagning, så alle børn kan blive hørt og komme til orde. Vi spørger 
ind til det barnet fortæller og opfordrer børnene til at uddybe og fortælle mere. Vi har fokus på at 
det skal være en dialog og forsøger at komme i dialog med alle børn, så det ikke altid er de 
samme børn vi taler med.  
Vi øver os i at bruge åbne spørgsmål, så barnet skal reflektere over svaret.  
Vi bruger bøger som udgangspunkt for dialoger til samling og på den måde inspirerer vi børnene 
til selv at kigge i og læse bøger på andre tidspunkter. Vores dialog om teksten styrker børnenes 
ordforråd og er med at gøre det passive ordforråd aktivt. Ved at benytte dialog aktivt ved læsning, 
lærer børnene hurtigt at genkende historien ud fra billederne og de vil selv kunne give et resume 
af teksten. Dette styrker deres kommunikative kompetencer og det træner deres 
sætningskonstruktion og udtale.  
Til samling bruger vi gentagelser. Vi synger de samme sange og siger de samme rim og remser 
gennem længere perioder, så børnene bliver fortrolige med det at holde samling. Børnene får et 
større ejerskab af indholdet til samling, når de selv kan synge med på sangene og når de kan 
bidrage med teksterne til både rim og remser og bøgerne.  
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Vi arbejder med fokusord og forsøger at inddrage disse ord gennem hele dagen, så ordene bliver 
en del af barnets ordforråd. Fx ordet frustration. Vi taler om ordets betydning til samling og hvilke 
anledninger der kan være årsag til frustration. Fx Flora som skal ud og cykle hjemme hos mor og 
far, men ikke kan få sin cykel ud. Flora bliver sur og råber til sin mor ”Nu bliver jeg altså virkelig 

frustreret”.    😊  

Vi arbejder meget bevidst med at have gode relationer til alle børn, så de oplever tryghed og 
glæde ved at være sammen med os. En god og tryg relation gør, at børnene tør bruge deres 
sprog og ikke er bange for at stå frem i fællesskabet. En god og tryg relation gør også at børnene 
tør være mere eksperimenterende og at de får lyst til at være med og deltage til samling.  
Vi udleverer fokusord samt rim og remser til forældrene samtidig med at vi vejleder dem i, 
hvordan de kan bruge det sammen med børnene. Vi hænger det også op som dokumentation. 
 
Vi har en sproggruppe, hvor de børn der er udfordret sprogligt eller mangler mod til at benytte 
sproget i blandt andet læringssituationer, bliver taget ud i en periode i en lille gruppe, hvor de får 
en intensiv sprogstimulering, med fokus på dialog. Dette øger deres sproglige kunnen samt tro på 
at de har noget at byde ind med. 
Vi holder dagligt samling i mindre grupper (ca. 10 børn og en voksen), hvor vi har remser, sange, 
dialog om specifikke emner, leg med bogstaver, oversigt over dagen (verbalt og periodevist 
visuelt, alt efter gruppen) 
Til samling øver vi efternavne og adresser, vi snakker ugedag, måned, årstid osv. 
Vi øver desuden at stå frem foran en gruppe og tale, dette gør vi blandt andet ved at der hver dag 
er dagens barn, som laver kalender, tæller børn, dækker bord, beder om ro og siger værsgo. 
Vi har dialogisk læsning flere gange ugentligt (10 børn og 1 voksen), som omhandler det emne vi 
arbejder med i den pågældende periode. 
Vi er opmærksomme på at benytte metoden “tilstræb fem turtagninger” i løbet af hele dagen og i 
alle sammenhæng, f.eks. I garderoben, på legepladsen, madpakkespisning og generelt i vores 
samvær med børnene. 
Vi er opmærksomme på at stille åbne spørgsmål, følge børnene initiativ og folde samtalen ud. 
Vi har løbende sprogprojekter, hvor vi en periode har fokus på et bestemt emne. Tematisk 
sprogarbejde. 
Til hvert sprogprojekt, har vi en liste med fokusord, som vi snakker ekstra meget om i børnehaven 
og som forældrene får med hjem, med vejledning i hvordan de benyttes, altså hvordan de skal og 
kan arbejde med dem derhjemme. 
Vi har højtlæsning til f.eks. Frugt og madpakkespisning, her kan der også være historiefortælling, 
hvor børnene også kan inddrages. 
Vi er også opmærksomme på at børnene oplever at høre højtlæsning eller historier uden visuel 
støtte, således at børnene øves i at lytte og udvikle deres fantasi. 
Vi øver turtagning i samtalen, f.eks. Via legene quiz og byt, Mix og match. Dette øves også til 
samlingen og under madpakkespisning, nogen gange gøres det visuelt via kort med øre og mund, 
så alle kan se hvem der har ordet. 
Vi er opmærksomme på at vi som voksne har vores opmærksomhed på børnene og 
kommunikationen med dem, ved at vi spiser i små grupper med en voksen. 
Vi følger børnene interesser og spor i samtalen. 
Vi sætter os ned med børnene og bliver en del af deres leg og deltager i deres dialog. 
Vi sørger for at børnene oplever at blive lyttet til og medinddrages i planlægningen af 
sprogprojekter og dagligdagen, ved at de får lov til at fortælle hvad de syntes har været godt og 
skidt, ved ugen, de kommer med på råd, ved indkøb af materialer og legetøj. F.eks. Spørger et 
barn om vi ikke skal lave græskarsuppe, og vi tilrettelægger et projekt om dette. Dette øger deres 
lyst til at ytre deres behov og følelser. 
Vi spørger indtil hvad børnene har oplevet i løbet af dagen, dermed øves de i at genfortælle, 
sætte ord på deres oplevelser, styrker deres hukommelse og øver dem i at tale foran de andre, 
uden at de er opmærksomme på det. 
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Krop, sanser og bevægelse 
”Børn er i verden gennem kroppen, og når de støttes i at bruge, udfor-

dre, 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”. 

 

 

 

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø udviklingen af børnenes krop, sanser og 

bevægelse 

 

Team ”Solstuen” (0-1år) og team ”Regnbuen (1-2år) på Haminavej: 

Personalet bruger deres egen krop motorisk sammen med børnene, så børnene ser de voksnes 
glæde derved. Vi anerkender alle børnene for deres krop og udvikling og vi giver kram og 
udtrykker glæde i samværet med alle børn. Børnene er opdelt i faste grupper med ca. 3 børn og 
en voksen, så vi sikrer, at alle børn får sanseoplevelser. Vi leger f.eks. med vand, sæbebobler, 
sand, har sansekasser på legepladsen og er ude hver dag både i regn, blæst og sol. 

Vi understøtter børnenes grov motoriske udvikling ved at bruge ”Frejas sal” til motorik, og vi har 
mange steder på legepladsen, hvor der kan balanceres, vi har ujævnt terræn, børnene kan øve 
på rutsjebanen og der er løbecykler og ”motorcykler”. Vi går ture og bruger nærmiljøet. Vi har 
fokus på fagter til sange og vi benytter bevægelse i sangene.  

Vi samler børnene på vores samlingstæppe efter at de har spist frokost, her kigger vi i en kasse 
bøger inden de skal sove, for at skabe ro og afslapning.  

Vi bruger vores fokusord omkring kroppen, og opslagstavle med kropsdele på, som børnene selv 
kan flytte rundt med. Vi hænger billeder op af ansigts udtryk, som viser følelser. 

 

”Lilleteam” Måne og Stjernestuen, (3-4 år) på PJA: 

Vi sikrer en god læring til børnene, ved at de voksne er til stede og nærværende og kan udstråle 
ro. Vi signalerer, at vi gerne vil dem og har tid til dem. Vi guider og anerkender deres færdigheder. 
Vi lærer børnene at vente på tur og hjælpe hinanden. Når vi hjælper børnene, sætter vi ord på 
handlingen f.eks. ”Højre arm ind i ærmet”, hvilket betyder at børnene får kropsbevidsthed. 

 Vi er opmærksomme på, at børnene oplever glæde ved at bruge kroppen i hverdagen. Børnene 
lærer via kroppen, så mange af vores aktiviteter tager udgangspunkt i bevægelse. Eks.: børnene 
kravler selv op og ned af puslebordene. I garderoben får børnene tid og ro til at øve 
selvhjulpenhed. 
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Vi er ude hver dag i ”Sansehaven” der er Lilleteamets egen legeplads. Her er bakket terræn, 
masser af beplantning der kan duftes til og smages på. Vi har et sansebod som børnene bruger til 
vand og snelege. Ind imellem farver vi vandet med frugtfarve, så børnene oplever at vandet kan 
se ud på flere måder. 

Vi oplever at børnene udvikler mange færdigheder via guidning og anerkendelse. Vi ser trivsel 
hos børnene. De voksne er bevidste om egen gestik og mimik samt betoning i sproget. 

”Storeteam” ”Komet” og ”Regnbuen” (5-6 år) på PJA 
 
Det er med kroppen børnene mærker egne følelser, styrker deres sproglige færdigheder, lærer 
egne grænser at kende og de bliver fortrolige med deres fornemmelser.  
 
I garderoben opfordrer vi børnene til at blive selvhjulpne, altså selv at tage tøj af og på. Vi støtter 
dem i at det er okay at blive beskidt på fingrene når støvlerne skal af (sanserne). Vi opfordrer dem 
til selv at mærke efter om de er kolde eller varme når de er på legepladsen, altså om det er 
nødvendigt at have jakke på. Til samling taler vi om årstider, så de ved hvilket tøj vi skal have på 
udenfor.  
 
Om tirsdagen tager grupperne på skift til Miniton, hvor både kroppen og sanserne er i fokus. 
Kroppen bliver brugt ved konstant bevægelse i form af hop, løb, balance, kast osv. Sanserne 
påvirkes ved de høje lyde pga. rumklang, så vi øver i at bruge ”små stemmer” Vi veksler mellem 
aktivitet i højt niveau og aktiviteter hvor kroppen er i ro. Børnene lærer hurtigt deres egne grænser 
at kende ved kropslige udfoldelser. De opnår stor glæde ved at kunne det, de ikke var sikre på de 
kunne, dermed styrkes deres selvværd også.  
 
I spisesituationer opfordrer vi børnene til at spise deres madpakker, men børnene får selv lov til at 
bestemme, hvad de skal spise og hvor meget de skal spise. På denne måde giver vi dem 
mulighed for selv at mærke efter om de er sultne eller mætte, desuden giver det børnene 
medbestemmelse.  

Eks.: Hygiejne hos de 5-6 årige løbet af året, har vi fokus på smittebekæmpelse. Vi er sammen 
med børnene opmærksomme på, hvor vigtigt det er at få vasket hænderne ordentligt. Vi synger 
”Håndvaske-sange”, og snakker om bakterier og virus, samt hvordan disse kan bekæmpes. Vi 
øver børnene i at blive selvhjulpne, vi opfordrer til at børnene selv skal kunne, så vi guider i stedet 
for at hjælpe. Vi øver børnene i at mærke efter, hvor meget overtøj de skal have på ud. Børnene 
lærer selvhjulpenhed ved toiletbesøg, vi hjælper dem med at få overskredet denne grænse flere 
af dem oplever, ved at skulle tørre sig selv, ved at tilbyde dem en gummihandske, hvis de syntes 
at det er ulækkert. Vi guider dem i toiletbesøget. 

Vi skifter mellem stillesiddende og fysik aktivitet, men har et fokus på at de nu skal øve sig i, at 
kunne sidde stille i en kortere periode, f.eks. til samling veksler vi. Vi starter med ”goddag sang” 
med bevægelse, så lidt samtale om emnet, og så en leg der passer til emnet, som indeholder 
bevægelse osv. På denne måde øver børnene i hvornår de har behov for ro og hvornår de har 
behov for bevægelse. Periodevist hviler vi, så børnene lærer at være i ro og mærke deres krop, vi 
lytter til stille musik.  

Vi snakker om kropssprog og mimik, hvad kan jeg signalere og hvad signalerer de andre. Vi 
kigger og snakker om ansigtsudtryk, og har aftalt fysisk” stop-tegn”, som alle kender. 
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Vi går tur, lærer dem at bruge deres krop på en basal måde, herigennem øver vi fysisk 
udholdenhed og psykisk. Vi benytter tilbud om bevægelse i vores nærmiljø, som f.eks. Miniton i 
Vordingborghallen, benytter skolens legeplads og skovområder med kuperet terræn. 

Vi leger læring ind, og lærer alt muligt andet samtidigt. F.eks. lærer vi forholdsord via 
forhindringsbane, eller lærer sammensatte ord ved at skulle lege fangelege og ved at skulle løbe 
efter ordene. Vi øver sociale kompetencer og sammenholdsfølelse via massagehistorier. 

 
 

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. ” 

 

 

 

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø, at børnene gør sig erfaringer med natur, 

udeliv og science? 

 

 

Team ”Solstuen” (0-1år) og team ”Regnbuen” (1-2år) på Haminavej: 
 

Eks.: Sæbebobler 

Vi leger ofte med sæbebobler, hvilket styrker udviklingen af mundmotorik. Pusteteknikken udvikler 
evnen til tale og den generelle sproglige udvikling. Når børnene fanger boblerne styrkes 
sanserne.  
 

Eks.: Krible/krabledyr i naturen. 

Ved at lede efter dyr, styrkes både fin og grovmotorik. Barnets opmærksomhed skærpes og i 
aktiviteten lærer børnene at passe på og respektere naturen og dyrene i den. De lærer om de 
forskellige årstider og vejrskifte. Børnene ser ting på himlen som fugle, flyvemaskiner, regn, sol, 
og der kobles sprog på de ting, der observeres. Vi arbejder med måleangivelse ved at snakke om 
de ting/dyr vi ser er store eller små tykke eller tynde osv. Ligeledes med tidsangivelse og om 
dyret er hurtigt eller langsom. Vi snakker f.eks. om der er mange eller få dyr for at lære 
kvantitative begreber og for at lære at beskrive kan vi f.eks. snakke om dyret er hård eller blød, 
våd eller tør osv.  
 
Børnene lærer at mærke sig selv i forhold til vejret og kropstemperatur. Børnene lærer om grene, 
småsten, sand, vandpytter, jord, sne og hvad forskellene er. 
Et terrarie med skovbund kan være bosted for vores fundne krible/krable dyr i en periode, så 
børnene kan observere dyre og plantelivet tæt på dag for dag. 
 
På legepladsen er der lavet sansebede hvor børnene kan mærke sand, jord og vand og at disse 
materialer kan blandes 
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”Lilleteam” (3-4 år) og ”Storeteam” (4-5 år) på PJA:  
 
Eks.: Krible Krable insekter 
Vi bygger / laver snegleområder og studerer snegle med børnene. Hvad spiser de, og hvor 
hurtige/langsomme er de og prøver selv at lege snegle, og taler dannelse, hvordan behandler vi 
snegle? Vi har et insekt bo, hvor vi klækker sommerfugle larver, så vi sammen kan følge og 
opleve processen. Vi kigger på græshopper og smager på dem, hvis man har lyst. (Indkøbte 
tørrede), og holder insektfest som afslutning sammen med forældrene.  
Vi laver bi-huse og er kreative indenfor med at lave vores egne bier af æggebakker.  
Hver dag synger vi sange om bier, sommerfugle og tissemyrer, har dialogisk læsning, og spiller 
vendespil  
Vi laver laminerede billeder af forskellige insekter, så vi kan se på dem samtidig med vi taler om 
dem. Vi smager på honning. Vi har plastic insekter vi leger med på stuerne. Der er sammenhæng 
i det kreative, det sproglige og udelivet med vores tema og vores valg af dyr.  
Vi arbejder i små grupper af børn, der er sammensat med udgangspunkt i børnenes udvikling og 
kammeratskab. De voksne er deltagende og understøttende i alle aktiviteter, og er udarbejdet ud 
fra børnenes alder. 
 

 

”Storeteam” (5-6år) på PJA: 
 
Når vi arbejder med de 5-6 årige benytter vi forskellige ting til at understøtte målene.  
Vi har forstørrelsesglas og faunabokse til indsamling af insekter, og benytter opslagsbøger og 
IPads, når vi finder insekter og planter. Vi bruger naturen på turdage hvor vi f.eks. går i de 
nærlæggende skovarealer, hvor vi vender sten, kigger på dyr, indsamler blade, kogler osv. til 
andre aktiviteter. 
Vi klatrer i træer, ruller på bakkerne og meget andet. 
Vi benytter en nærliggende spejderhytter hvor vi holder 3 dages koloni og laver mad på bål, og 
tager gerne bussen til stranden, hvor vi oplever havet og vinden og samler sten. 
Vi har bål-dag på legepladsen og har købt en bålhytte. 
Vi er dagligt ude i al slags vejr, og de voksne deltager aktivt i udforskning af vejrfænomenerne, 
ved f.eks. at hoppe i vandpytter og grave vandbaner med børnene. 
  
Vi har en årlig plantedag, hvor børnene har inviteret en voksenven med i bhv. Børnene planter 
blomster og spiselige planter. Disse planter passer børnene i løbet af året, og dette giver en 
forståelse og en ansvarsfølelse overfor naturen. Desuden får vi snakket om hvad planterne lever 
af. 
 
Børnene er med til at samle affald, oftest på legepladsen, men også når vi møder affald på vores 
gåture. Her forklarer vi hvorfor man ikke bare kan smide affald, både at det er dårligt for dyrene 
og at det er lang tid om at forsvinde igen og at vores jordklode bliver belastet af vores affald. 
Hver dag til samling, snakker vi om vejret, vejrskifte og årstiderne og hvad vi kan oplever til de 
forskellige årstider. 
  
Vi inddrager naturens materialer i de kreative aktiviteter. 
Gennem forskellige projekter og i dagligdagen, stifter børnene bekendtskab med før-matematisk 
opmærksomhed. Det kan være at tælle pigerne og drengene, og lægge de to tal sammen via 
tællestrategier. 
Det kan også være ved at skulle følge en vejledning, f.eks. perleplader eller Lego-byggesæt. 
Vi arbejder med de geometriske former, f.eks. har vi brugt de geometriske figurer til at konstruere 
andre figurer.  Når vi bager og laver mad er børnene med til at afmåle ingredienser. 
Vi benytter de før matematiske begreber, såsom foran, bagved og ovenpå, når vi laver 
forhindringsbane, når vi er i garderoben og så meget sm muligt gennem hele hverdagen. 
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Børnene måler deres højde og længde på fødderne.  
Vi arbejder med mængder, som hvad er der flest af eller færrest, når vi tæller drenge og piger og 
når vi samler kugler til vores ”gode gerninger glas”. 
Vi sætter tal på mange ting i hverdagen. F.eks. i opgaven: Vil du hente 3 skraldespande eller 4 
teskeer. 
Vi laver små forsøg, som f.eks. kartoffel og vand sammen og hvad der synker og hvad der ikke 
synker. Vi laver andre vandforsøg. 
Vi har vinterprojekt, hvor vi laver is lygter og ser dem forandre sig mens de smelter. 
Vi tager sne med ind og maler på det, og ser hvordan iskrystallerne bliver synlige. Vi undersøger 
om salt får is til at smelte hurtigere og så videre. 

 
 

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. ” 

 

 

 

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø, at børnene gør sig erfaringer med 

kultur, æstetik og fællesskab? 

 

Team ”Solstuen” (0-1år) og team ”Regnbuen” (1-2 år) 

På solstuen laver vi små personlige huse til hvert barn. Vi spørger om tilladelse fra forældrene til 
at vise flag fra hver deres personlige nationalitet og et fra Danmark. 

Vi følger årets rytme og traditioner. Vi værner om de danske værdier og traditioner samtidig med 
at vi viser interesse for alle børns forskellige ophav og deres familiers værdier.                                                                                            
Til Jul har vi samling i alle grupper med et levende kalenderlys hver morgen, småkager og 
juleudsmykning på stuen.                                                                                                                                                           
Til Fastelavn er vi voksne er klædt simpelt ud. Vi tager udklædningstøj ind på stuen op til. Vi 
synger fastelavnssange og der er fastelavnsboller på dagen, som man selv pynter.                                                         
Til Sankt. Hans er der bål og vi synger f.eks. ”Heksemutter”. Vi holder fællesspisning udenfor.                    
Til Fødselsdage fejres barnet og forældrene vælger hvad barnet medbringer til fælles hygge.             

 Vi skaber en tydelig struktur på stuen, som er let at aflæse, så børn der kommer fra en anden 
kultur end dansk hurtigt falder til. Vi er åbne og sætter fokus på mange forskellige emner og 
materialer. Vi deltager også i forskellige arrangementer ude i vores nærmiljø. 
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”Lilleteam” (3år) og ”Storeteam” (4år) på PJA: 

Alle børn bliver præsenteret for de danske traditioner, jul, påske mm. Vi taler om at nogle ikke 
spiser svinekød. Vi har puslespil med børn fra forskellige kulturer. Vi har købt duplo-dukker med 
forskellige nationaliteter børnene kan lege med. Børnene stiller ikke spørgsmål til hinandens 
udseende, de er vant til hinanden og oplever at de voksne behandler alle ens. Vi laver aktiviteter 
der passer til årstid/traditioner, dette er både til samling, når vi er kreative og i sproggrupper samt 
ude i sansehaven. Vi præsentere dem for forskellige materialer, synger, danser til sange der 
passer til højtiderne og traditionerne. Vi er opmærksomme på at skabe et fællesskab hvor der er 
plads til forskelligheder. 

 

”Storeteam” (5-6år) på PJA: 

Vi arbejder projektorienteret med de traditionelle traditioner, såsom jul, påske, fastelavn. 
Vi arbejder med baggrunden for, hvorfor vi har de traditioner vi har. 
Vi snakker om hvordan de forskellige holder f.eks. Holder jul, holder alle børn jul? Og hvordan 
holder de jul.  
Vi går Lucia optog hvert år til vores julearrangement, hvor forældrene og søskende deltager. Her 
oplever børnene at være aktiv del af årelang tradition, samt en del af fællesskab, der knyttes 
tættere sammen af, at havde delt denne oplevelse og overvindelse af egne grænser. 
Vi får besøg af julemanden og spiser risengrød. 
Vi snakker om andre kulturers traditioner f.eks. Ramadan og Halloween. Hvad holder det enkelte 
barn derhjemme. 
Vi har arbejde projektorienteret med det at vi bor i en særlig by, en Konge by, i forbindelse med 
dette har vi besøgt Gåsetårnet, og arbejdet med riddertiden. 
Vi arbejder med lave nye ting af andre materialer, f.eks. Gåsetårnet af paprullerør, sværd og 
skjolde af liggeunderlag, pap og Gaffa tape. 
Vi arbejder med børnenes kreativitet, ved at de ude fra en masser forskellige materialer får lov at 
skabe et kunstværk på egen hånd. Det kan være materialer de selv har samlet, ler og 
genbrugsmaterialer. 
Vi lader børnene være aktive med fortællere af historier, børnene digter historier i sammenspil 
med de voksne. 
Vi laver bøger på iPad ‘en med børnenes egne historier. 
Vi tager ud til børnekoncerter og forestillinger. 
Vi benytter biblioteket, til at låne bøger, se på kunstudstilling og lege. 
Vi skaber rum for kreativiteten og giver plads til at børnenes leg udvikler sig, også selvom det 
breder sig ud over de grænser der ellers er lagt for legen. 
Vi laver dukketeater, hvor vi behandler de bøger vi har læst. 
Vi arbejder med eventyr. 
Vi læser bøger af flere forskellige forfattere og flere forskellige typer af bøger, med forskellige 
illustrationer. 
Vi arbejder projektorienteret omkring emnet mig, min familie og min omverden, hvor børnene 
bliver klogere på dem selv og der kammerater. 
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Evalueringskultur 

 
 
 

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? 

 

 
Ved at vi har styr på refleksion, evaluering og dokumentation skaber vi rum for at børnene 
oplever trivsel, udvikling, læring og dannelse. 
 

• Ledelsen har skemalagt tid til månedlige evalueringsmøder, hvor vi evaluerer vores 
pædagogiske praksis, samt tid til månedlige planlægningsmøder. 
 

• Vi benytter SMTTE modeller på de fleste aspekter af vores pædagogiske dagligdag, 

således at vi løbende kan tilpasse og bedre vores praksis og så praksis passer til 

børnegruppens behov.  

• Via ”Pletskudskemaet” reflekterer vi over det enkelte barns tilknytning til de voksne og 

tilpasser vores praksis, så hvert barn sikres en god tilknytning.  

• Vi benytter EVAS redskab til selvevaluering. 

• Vi stiller undrende spørgsmål til hinanden, så vi løbende får nye øjne på praksis og får 

reflekteret over dette.  

• Vi benytter og af Flerfaglig Sparring. 

• Vi reflekterer over vores egen praksis og tilgang til børnene. Vi har en stor tillid til 

hinanden og sparrer med hinanden og kan sammen reflektere over både positive 

hændelsesforløb og de mere udfordrende hændelsesforløb.  

• Vi udveksler erfaringer med vores relationer med børnene og får dermed sparring og 

hjælp til at ændre der hvor relationen evt. er blevet svær.  

• Vi dokumenterer på BørneIntra, dagligt ligger vi billeder op i fotoalbum og ugentligt skriver 

vi hvad vi skal arbejde med i løbet af ugen og hvorfor. Denne information er henvendt til 

forældrene.  
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• Desuden dokumenterer vi med billeder på væggene på stuen, som kan fungere som 

samtalestarter mellem børn og forældre.  

• Når vi udstiller børnenes værker, dokumenterer vi også processen ved hjælp af billeder.  

• Vi benytter SMTTE modellen som planlægnings og evalueringsmetode.  

• Vi er i gang med at oparbejde en evalueringskultur, som vi fremadrettet kan benytte til 

projekter og vores pædagogiske dagligdag. 

 
 
 

 

 

Hvordan evaluerer vi arbejdet med den pædagogiske læreplan, som skal foretages mindst 

hvert andet år? 

Vi har to pædagogiske om året, og på den vi har om efteråret, vil vi fast hvert andet år, evaluere 
og tilrette den pædagogiske læreplan. Derefter vil den blive behandlet i bestyrelsen.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 


