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Indsatsområder jf. Dagtilbudsloven 

Pædagogiske læreplaner  samt børnemiljøvurdering 1

Her beskriver dagtilbuddene evalueringer i forhold til: 
• de pædagogiske læreplaner 
• det pædagogiske arbejde med børn med særlige behov  
• børnemiljøvurderinger 

Evalueringsmetoder og evalueringsresultater 

 Dagtilbudsloven § 8, § 9 og § 10.1
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Som en ekstra oplysning til læseren vil jeg i det følgende knytte et par 
bemærkninger til det skrevne: 

Der er i besvarelsen af de forskellige spørgsmål lagt en del vægt på metodebeskri-
velsen. Dette er gjort, da det kan virke meget indforstået kun at beskæftige sig med 
evalueringsresultater. Da målgruppen(forældre, pædagogisk konsulent, politikere, 
embedsfolk, kolleger og andre interesserede) der skrives til er forskellig, finder jeg 
dette gavnligt. 

Vores pædagogiske metoder tager afsæt i følgende teoretiske ramme: 

ICDP omkring det relationelle arbejde. 
Axel Honneth i forhold til den anerkendende tilgang. 
Vores læringssyn som er defineret ved at være bredt og helhedsorienteret, hvor 
følelser, intellekt, handling, trivsel, udvikling og læring ses som dynamisk sam-
menhængende. Læring betragtes som forandringsprocesser, hvor barnets nye for-
ståelse virker dynamisk tilbage på det, det tidligere har forstået. 
Udviklingspsykologisk er vi orienteret mod Daniel Stern og Vygotsky, og vores 
opmærksomhed går på at indkredse barnets nærmeste udviklingszone og deltagel-
sesmuligheder. Ligeledes betragter vi barnet som et subjekt med handlinger, der 
er intentionelle. Omsorgsdelen i det pædagogiske arbejde er et vigtigt og afgørende 
fokus, og den følelsesmæssige affektive afstemning afgørende for barnets udvikling 
og trivsel. 
I forhold til tilknytningsteori er vi optaget af tankerne hos John Bowlby og Donald 
W. Winnicott.  
Her centreret omkring udvikling af selvet og processen fra interaktion til relation. 
Jesper Juul og tanker om barnet som kompetent. 
Vores pædagogik beskrevet i et væksthusmateriale danner også fundamentet for 
vores pædagogik.   

  

    
Hvilke metoder anvendes til evaluering af pædagogiske læreplaner? 

Vi anvender materiale fra EVA ”tegn på læring”. Billeder med tekst forfattet af 
barnet, hverdagsfortællinger, praksisfortællinger, læringshistorier samt videoklip 
som analyseres i forhold til udvalgte fokusområder. Dokumentationsformerne er 
mangeartede, og man kan stille sig selv spørgsmålet om vi burde vælge en form for 
dokumentation. Vi har stillet os selv spørgsmålet, og er nået frem til, at det har 
stor værdi for medarbejderne at kunne vælge den dokumentationsform, der giver 
størst mening og dermed også det største ejerskab i forhold til dokumentationsar-
bejdet.  
I forhold til analyse af videoklip er analysen målrettet dels barnets læring og fag-
personalets læring, og metoden udviklet i forbindelse med vores deltagelse i Ny 
Nordisk. I klippene kigges efter: Barnets intention, initiativ, kontaktforsøg og for-
ståelse af omverdenens krav. Der kigges også efter barnets måde at interagere på 
og barnets kapacitet. 
Interaktion: Hvem retter barnet henvendelse til, hvem opsøger barnet og hvordan. 
Hvordan reagerer de voksne på barnets kontaktforsøg, hvordan forløber interak-
tionen med de øvrige børn?   Udfordringer og successer. 
Kapacitet – hvad er barnet i gang med at lære. 
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Overordnet set er resultatet af vores evaluering af arbejdet med den pædagogiske 
læreplan positiv og lærerig. Vores analytiske omdrejningspunkt er relationen mel-
lem barn og voksen baseret på vores viden om betydningen af relationskompeten-
cen hos omsorgsgiveren jævnfør uddannelsen indenfor ICDP. Børnenes og ikke 
mindst forældrenes inddragelse i evalueringen af de pædagogiske indsatsområder 
giver rigtig god mening. At danne fælles fodslag med forældre og invitere dem ind i 
vores faglige overvejelser på vegne af deres børn er lærerigt for såvel fagpersonale 
som forældre. Helt konkret er dette effektueret indenfor området alsidig personlig 
udvikling og sociale kompetencer for de 3-4 årige. Her er forældre blevet inddraget 
i arbejdet med barnets evne til at kunne selv og mestre en trin for trin planlægning 
af eksempelvis det at tage tøj og støvler på, forstå og modtage en besked samt det 
at have øje for at hjælpe andre og udvikle empati og indføling. I uddrag siger 
forældre følgende: 

 ”Hans øgede selvstændighed og evne til at kunne selv er smittet af på andre om-
råder i hans udvikling. Han vil nu selv hælde mælk i glasset, bage boller og lægge 
sit tøj i vaskemaskinen, når det er beskidt. Han føler sig nyttig for fællesskabet og 
siger: Ka`godt og vil selv”. Det skal vi lige vænne os til”. 

”Min søn har i den tid han har gået på Gustavsminde udviklet sig meget i sin fysi-
ske kunnen. Han har gennem leg og læring udviklet sine evner til at køre på cykel 
og mooncar. Motorikken trænes yderligere ved fortsat at klippe, klistre, male m.m. 
Han bruger bestik, når vi spiser og klarer selv af og påklædning samt toiletbesøg. 
Han udvikler sig tydelig fra dag til dag i en positiv retning, hvilket børnehaven na-
turligvis er en stor del af” 

”Jeg vidste slet ikke, at I gjorde jer så mange tanker om børnene”  
”Vil I ikke godt holde nogle kurser for forældre om forskellige emner relateret til 
børns udvikling og ikke mindst forældrenes måde at tackle børnene på”  
I en anden del af evalueringen er fagpersonalet stødt på udfordringen i at stille for 
store krav til børnegruppen og ende med at komme på overarbejde selv i processen 
med at fremstille eks. påskepynt. En drøftelse af vægtningen mellem produkt og 
proces blev igen aktuel. 
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Evaluering i forhold til det pædagogiske arbejde med de pædagogiske læ-
replaner og børnemiljøvurderingerne 

Hvilke udfordringer er der? 

Vilkårene for at drive daginstitution og hermed også spørgsmålet om pædagogers 
professionelle status udfordres i disse år kraftigt af grundlæggende reformer af 
den offentlige sektor. Daginstitutionsområdet tænkes i stigende grad som en del af 
den samlede nationale uddannelsespolitik, der skal sikre Danmark en gunstig 
plads blandt verdens førende vidensøkonomier. Den nationale policy udvikles i 
samspil med input fra OECD og EU opadtil og i nære samspil med Kommunernes 
Landsforening og de enkelte kommuner nedadtil. Leg søges erstattet med læring, 
som bliver en dominerende betegnelse indenfor dagtilbudsområdet. Disse vilkår 
trænger i stigende grad ind i den enkelte daginstitution og udfordrer praksis med 
spørgsmålet om, hvad der udgør centrale omdrejningspunkter i den professionelle 
faglighed. Med vores deltagelse i Ny Nordisk og måske også i Fremtidens Dagtil-
bud bliver vi en del af et fastlagt udviklingsprogram, hvor der i høj grad er fokus på 
motivation, læring, klarere strukturer, didaktik, mere dokumentation og skolefor-
beredelse indenfor rammen af et livslangt læringsperspektiv. Her bliver vi for alvor 
udfordret, da vores børnesyn grundlæggende tager afsæt i barnets læring gennem 
selvreguleret virksomhed. Vi blev desværre ikke en del af Fremtidens Dagtilbud 
med vores udfordring vil fremadrettet være at balancere de udefrakommende krav 
til dagtilbuddets indhold med vores egen faglige forståelse af, hvad et godt og ud-
viklende børneliv består af. Den faglige udfordring vil også bestå i at udvikle meto-
der til at skabe vilkår for samspil mellem børn, der kæmper med at finde en plads i 
børnefællesskabet. Leg, undren, fantasi, nysgerrighed, fordybelse, langsomhed og 
kreativitet har stor læringskraft: 
En dreng ligger på ryggen og kigger op i skyerne. Han kigger op, og siger så: 
”Skyerne fylder min mave med lykkelighed”

Måned og årstal for seneste og kommende evaluering: Seneste evaluering juni 
2013. Kommende evaluering maj/juni 2014. 

Alsidig personlig udvikling 

Mål for læreplanstemaet:  
• At barnet udfolder sig selvstændigt, aktivt og alsidigt 
• At barnet føles sig som en del af fællesskabet og bidrager 

aktivt til dette 
• At barnet understøttes i at udforske egen personlighed i 

fællesskabet 
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Evalueringsresultat: 
Det har vist sig udviklende at stille tilpas udfordrende krav til 
børnene og invitere dem ind i et fællesskab, hvor alle føler sig 
nyttige, da alle har en nødvendig opgave at løse. Tilpas udfor-
drende og afstemte krav har vist sig at styrke barnets selvstæn-
dighed og forståelse af egne kompetencer. At kunne selv er en 
følelse, der styrker barnets selvværd og fremmer barnets udvik-
ling af øvrige kompetencer. Her udvikles mod og selvstændighed 
og en forståelse af egen fremtoning i et fællesskab. Personalets 
opmærksomhed på barnets nærmeste udviklingszone samt kapa-
citet er en vigtig forudsætning. ”Hvad er barnet i gang med at 
lære lige nu”? har vist sig at være et vigtigt spørgsmål at stille sig 
selv som fagpersonale i arbejdet med barnet. 

Aktiviteter og måder at omgås hinanden på, der udvik-
ler ovenstående mål: Dække bord, feje, tage tøj af og på og 
hjælpe sine kammerater, hjælpe med madlavning i køkkenet, 
fodre dyrene, skære frugten ud og fordele den på fade, lytte til 
historier og svare på spørgsmål, række hånden op ved samlinger, 
vente på tur, fortælle for sine kammerater eks. historier om dril-
lenissen, at kunne vælge til og fra og formulere sig om egne valg, 
kravle højt op i træerne og mestre at komme ned igen, tænde et 
bål og et stearinlys, gå luciaoptog i kirken, holde en frø og en sa-
lamander, se hønsene blive slagtet og røre ved fødderne, at blive 
reguleret og justeret i sine udbrud, når det ikke er rart for de øv-
rige børn, at kunne agere og forstå en kollektiv besked, at kunne 
aflæse såvel egne reaktioner som andres, male sig selv foran et 
spejl, tegne sin krop på et stort stykke papir og tale om kroppens 
dele og funktioner, at udvikle evnen til forståelsen af andres be-
hov og at mestre at løse konflikter med sine kammerater, at lære 
nye sange og turde synge med i gruppen, at sige godmorgen og 
farvel og tak, når nogen hjælper.   

Forældreudsagn: Vi har lagt mærke til at vores dreng er blevet 
bedre til at fordybe sig og fokusere på det, han er optaget af. Han 
er blevet bedre til at sige fra overfor andre og sætte ord på sine 
følelser. I støtter ham i at turde stå frem, så han får følelsen af at 
lykkes med noget personligt. I støtter ham i at kunne sætte græn-
ser sprogligt og kropsligt. Han oplever fællesskabet som en be-
skyttelse og en udfordring. Han mødes af en lydhør og medle-
vende omverden i børnehaven. 
  
Børneudsagn: ”Se mig, jeg cykler helt selv” ”Jeg turde godt gå 
Lucia i kirken, min mor skulle bare med” ”Du skal ikke hjælpe 
mig, jeg kan godt selv lyne” ”Vi klarer det selv- bare gå” ”Jeg kan 
ikke lide, at han siger sådan til mig” ”Han er den bedste til at 
skyde ”højdere med bolden” ”Jeg sov 2 nætter helt alene på kolo-
nien - jeg vil gerne blive her”



Side !  af !9 40

Udviklings- og handleplan: Vi vil fortsat arbejde ihærdigt på 
at have en hverdag sammen med børnene, hvor de føler sig vær-
difulde og deltagende i vores fælles aktiviteter og liv på gården. 
Vores faglige viden fra ICDP understøtter og kvalificerer arbej-
det, og nye medarbejdere skal på sigt have uddannelsen. Video-
optagelser har vist sig nyttige i forståelsen af barnets og den 
voksnes intentioner og bliver fremadrettet et vigtigt omdrej-
ningspunkt for faglig forstyrrelse og ny læring. 
På en skala fra 1-5 synes vi, at vi er lykkedes til 5 med ovenståen-
de tema.   

Sociale kompetencer 

Mål for læreplanstemaet: 
• At barnet kan indgå i positive relationer 
• At barnet anerkendes og respekteres og oplever et tilhørsfor-

hold 
• At barnet lærer at samarbejde og deltage i demokratiske pro-

cesser 
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Evalueringsresultat I arbejdet med barnets sociale kompetence har det 
vist sig væsentligt at kigge på de voksne som rollemo-
deller. Hvordan taler vi til hinanden, og hvordan age-
rer vi overfor hinanden i forhold til at hjælpe og drage 
omsorg. Børnene kigger på os og lærer af vores måde 
at omgås hinanden på. Indenfor ICDP er der et tema 
der hedder -” At skabe forbindelse mellem børnene” 
Her arbejder vi med at skærpe børnenes opmærk-
somhed på hinanden i gruppen og i legefællesskaber-
ne. ”Se, han ville bare lige forbi dig, og ville ikke 
skubbe” ”Hun kom lige til at….” Benævnelse som fag-
begreb benytter vi som bindeled i arbejdet med at øge 
børnenes forståelse for hinandens intentioner. ”Du 
ser glad ud, når du leger med de andre” ”Det var godt 
du spurgte om du måtte være med i legen - det kan du 
også gøre i morgen” ”Du ser ud, som om du gerne vil 
være med”? ”I blev færdige samtidig med at få tøjet 
på, så kan i følges ud”  
Arbejdet med de sociale kompetencer foregår i et skif-
te mellem barnets frie leg og leg i strukturerede og 
voksenstyrede forløb. Balancen er for os vigtig, da vi 
ser det som væsentligt at børn får mulighed for at sæt-
te handleforløb i gang på eget initiativ samtidig med 
at personalet sætter pædagogiske forløb i gang, hvor 
barnet kan blive beriget med ny viden. Organiserin-
gen af det pædagogiske arbejde baserer sig således på 
2 opfattelser af positiv læring. At være en del af et 
demokrati og deltage i demokratiske processer fore-
går hele tiden for barnet enten i samvær med andre 
børn eller i kontakten til de voksne. Forståelsen for at 
der findes reelle valgmuligheder er vigtig for os at vise 
børnene. I samværet med andre vænnes barnet til 
mangfoldigheden i at udtrykke sig og mangfoldighe-
den i mestre forskellige færdigheder.    

Aktiviteter og måder at omgås hinanden på, 
der udvikler ovenstående:  
Afholdelse af trivselsuge med fokus på samarbejde og 
venskaber, fokus på børnenes sprog - råhed, bordkort 
ved spisning, at sige gode ting om hinanden, pige og 
drengeaktiviteter, drengeprojekt i skoven med 
renovering af bålhytte, voksenstyrede fælleslege, ko-
loniophold, opløsning af konflikter, hvor målet er 2 
vindere og en forståelse af konsekvensen af hinandens 
handlinger, sanglege, cykelture i skoven, deltagelse i 
dagligdags nyttige nødvendige aktiviteter så som for-
dring af dyr, urtehave, køre hø og halm, luge og muge. 

Forældreudsagn: Dejligt at børnene også motiveres 
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Udviklings- og handle-
plan

Forældreudsagnet: ”Den sociale kompetence er nøg-
len til fællesskabet, og fællesskabets rammer bygger 
de voksne” har gjort indtryk og bliver vores ledestjer-
ne fremadrettet indenfor dette mål. Videooptagelser 
af børnenes lege og samvær vil vi benytte os af i forsø-
get på at blive skarpere på børnenes legekompetencer.  
På en skala fra 1-5 synes vi, at vi er lykkedes til 5 med 
ovenstående tema.   

Sproglig udvikling 

Mål for læreplanstemaet:  
• At barnet lærer et varieret og korrekt sprog gennem aktiviteter og 

nærvær  
• At barnets mulighed for at blive forstået og forstå andre øges  
• At barnets kommunikative kreativitet udfoldes  
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Evalueringsresultat Det har vist sig gavnligt for udvikling af barnets 
sproglige kompetence at: 
Arbejdet med barnets sproglige udvikling foregår i tæt 
samvær med de voksne og andre børn. Vi har ugentli-
ge samlinger hvor de største vuggestuebørn og børne-
havebørn mødes til sang og musik. Vi har mange bø-
ger liggende, som børnene selv kigger i og ”læser” for 
hinanden. Ved højtlæsning for gruppen gør vi nogle 
stop for at tale med børnene, om det der sker i bogen. 
Børnene spørger til ord, de ikke kender, og vi forkla-
rer og udvider deres ordforråd. I samværet med bar-
net lægger vi vægt på at have øjenkontakt, når vi taler 
med barnet og gentage ord korrekt, når de udtales 
utydeligt eller forkert. Vi har haft fokus på længden af 
samtalen med børnene, da vi ofte oplever, at hverda-
gens travlhed kan give en flygtig verbal kontakt. Vi 
har bestræbt os på ikke at spørge børnene om noget, 
såfremt vi ikke har haft tid til at lytte og give opmærk-
somhed til barnets svar. Sang, musik og kropslig ud-
foldelse er faktorer der stimulerer barnets sproglige 
udvikling. Derfor har vi brugt det at ride til børn, som 
har været forsinkede i deres sproglige udvikling. Vo-
res erfaring med ridning er, at det sætter gang i bar-
nets tale og stimulerer barnets udtale af ordene og 
rytmen i sproget. Kropslig udfoldelse på vores udea-
real er ligeledes med til at styrke den sproglige udvik-
ling og ikke mindst barnets ordforråd.   

 Aktiviteter og måder at omgås hinanden på, 
der udvikler ovenstående mål: Vi læser og syn-
ger. Siger rim og remser. Klapper ord i takt. Klapper 
hinandens navne. Vrøvler og laver sjov med ord. Gør 
noget ud af at benævne ting med den rigtige betegnel-
se. Skriver tal og bogstaver og vores navne. Holder 
øjenkontakt, når vi taler med børn. Giver stammere 
mulighed for at tale ud. Benævner alt hvad vi ser og 
oplever på vores ture i skoven og i stalden med vores 
dyr. Læser op af det, der står i børnenes mapper. Vi er 
opmærksomme på vores eget tempo og afventer bar-
nets initiativ i samtalen. 

Forældreudsagn:  
Vores barn kommer hjem og synger andre sange end, 
dem vi synger hjemme. Vores barns ordforråd er ble-
vet kraftigt forøget efter start i børnehave. Blandt de 
største børn oplever vi, at I arbejder med sprog både 
gennem lytning, bearbejdning og præsentation af nye 
ord igennem den daglige læsning af bøger. Der er op-
mærksomhed på barnets sprog på en balanceret måde 
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Udviklings- og handle-
plan

Vi har oplevet et behov for at indrette et læserum, 
som signalerer ro og fordybelse. Her vil vi indrette os 
med sofa, dybe stole og masser af bøger. Rummet 
udsmykkes med de 4 årstider samt tal og bogstaver. 
Vi har en del børn som kræver ro og afgrænsning fra 
de øvrige børn for at kunne koncentrere sig om en hi-
storie. Uddannelse af sproglig vejleder drøftes. 
På en skala fra 1-5 synes vi, at vi er lykkedes til 4 med 
ovenstående tema.   

Krop og bevægelse 

Mål for læreplanstemaet:  
• Barnets udvikling af motoriske færdigheder er basalt for barnets 

udvikling  
• Barnets færdigheder, udholdenhed og bevægelighed skal styrkes  
• At barnet oplever glæde ved egen krop / sanseapparatet og ved 

bevægelse  
• At barnet får grundlagt sunde vaner  
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Evalueringsresultat Det har vist sig gavnligt for udvikling af barnets moto-
rik at betragte vores udeareal som en stor motorikba-
ne, der dagligt benyttes flittigt. Vores helt unikke 
udeareal med skoven i baghaven giver os gode mulig-
heder for at udvikle barnet kropsligt. I skoven og på 
legeområdet styrkes og stimuleres barnets sanser, og i 
stalden får barnets oplevelser med lugte, lyde og san-
semæssige stimuli. Vores gårdsplads er indrettet med 
toppede brosten og fungerer i sig selv som en moto-
rikbane. At holde balancen henover brostenene kan 
være vanskeligt, og når der så ydermere er store 
vandpytter, så lægger det op til, at der skal hoppes. 
Børnenes kropslige udfoldelse sker primært i vores 
naturlige omgivelser på bakken, på gyngerne, på rut-
schebanen og på svævebanen. I skoven arrangeres 
cykelture, hvor der trænes på underlag af græs og op 
og ned af stejle bakker. I samlinger med sang og mu-
sik er der også kropslig udfoldelse med diverse fagter 
og bevægelser. Vi benytter ofte vores skov og går lan-
ge ture i meget kuperet terræn. Årets årlige motions-
dag foregår også i skoven, med deltagelse af forældre. 
Vores hverdag er fyldt med kropslig udfoldelse, og 
børnene udvikler en glæde ved at bruge kroppen og 
være i bevægelse. De udvikler ligeledes en god krops-
forståelse, koordination og balance. Bedst af alt er den 
helt uimodståelige glæde ved at bevæge sig, som smit-
ter også til voksne. Vi tror på, at vi med vores pæda-
gogik er med til at fremme børnenes sundhed og for-
ståelse for kroppens funktioner og formåen. Børn i 
bevægelse ser sjældent sure ud. 

Forældreudsagn: 
Børnene støttes i at videreudvikle motoriske færdig-
heder - både gennem leg og tilrettelagte aktiviteter. 
Børnene får en indsigt i kroppens betydning for 
sundhed. Livet i gårdbørnehaven inddrager alle bar-
nets sanser. Vi oplever at vores barn har fået en bedre 
motorik og kropsforståelse. I sang om musik får bør-
nene leget med forskellige udtryksformer og bevægel-
ser. 

Børneudsagn:   
”Kan jeg få et diplom i at klatre i træer” ”Se jeg er i 
løbehumør” 
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Udviklings- og handleplan Vores nye musiklegeplads vil vi gerne benytte noget 
mere til planlagte rytmiske forløb. Boldspil vil vi ger-
ne opprioritere, og vi ønsker os en ny rullemadras til 
bakken, som børnene kan trille på, og som vi kan 
smøre ind i sæbe til sommer. 
På en skala fra 1-5 synes vi, at vi er lykkedes til 5 med 
ovenstående tema.

Naturen og naturfænomener 

Mål for læreplanstemaet:  
• At barnet udvikler respekt, glæde og forståelse for naturen  
• At barnets nysgerrighed på naturfænomener skærpes og understøttes 

året igennem  
• At barnet tilegner sig erfaringer med natur og miljø  
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Evalueringsresultat Det har vist sig gavnligt for udvikling af barnets for-
ståelse for natur og naturfænomener at praktisere en 
pædagogik, der hviler på værdier som langsomhed, 
fordybelse, fantasi og eksperimenteren. Det har vist 
sig gavnligt for børnene, at personalet i deres arbejde 
har øje for mere end selve aktiviteten og forstår at 
skabe fælles opmærksomhed med børnene og rette 
fokus mod noget konkret. Børnene har indenfor dette 
tema med utallige oplevelser i naturen fået erfaringer 
med, at såfremt de udtrykker spontan opmærksom-
hed, kan det invitere til fælles opmærksomhed. ”Se 
lige her, hvad jeg fandt”. Når personalet formår at 
have øje for mere end selve aktiviteten skaber det mu-
lighed for at børnene kan komme i en flow- tilstand. 
Denne tilstand opnås, når der er balance mellem bar-
nets færdigheder og udfordringer. Flowtilstanden er 
topmålet af opmærksomhed, hvor præstationslyst og 
fordybelse er samlet i en proces. Byggeprojektet i sko-
ven, daglige vandreture i skoven, omgang med vores 
dyr - unger fødes og andre dyr dør, leg med vand i alle 
mulige formationer, leg med pløre som byggemateria-
le og også maling, maling af murværk og bænke med 
plørevand, indsamling af diverse kryb i små glas og 
nærmere eftersyn med lup og endelig et kig i bogen 
eller på I-pad for at finde det helt rigtige navn. Det 
har vist sig at oplevelsen og glæden ved en flowtil-
stand kan blive et vendepunkt for et ukoncentreret 
barn, så det bliver bedre til at koncentrere sig. Evnen 
til at være vedholdende opmærksom, kan have en 
overføringsværdi til andre aktiviteter. Det har vist sig 
helt afgørende for at lykkes indenfor denne disciplin 
at personalet er i stand til at turde slippe børnene løs i 
naturen og tro på, at de selv er i stand til at fylde tiden 
ud med noget fornuftigt. Personalets trang til at fylde 
på og udvide og berige barnets viden, skal doceres 
med omhu og timing for ikke at bryde den magi, der 
er i selve flowtilstanden. Dette kræver stor opmærk-
somhed og empati fra personalets side. Evalueringen 
har vist at personalet mestrer dette. 

Forældreudsagn: 
Vi sporer en stor nysgerrighed overfor at udforske na-
turen og sætte ord på de spændende ting, som han 
oplever. Han besidder allerede nu en forståelse for 
årstidernes gang. 
Børnene lærere at bruge materiale fra naturen i pæ-
dagogiske aktiviteter. 
De får viden og kendskab til gården dyr og dyrelivet i 
naturen. 
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Udviklings- og handleplan Vi taler om at anskaffe os flere I-pads,,som børnene 
kan have med i naturen. Vi planlægger at bygge 2 
shelters på vores område, hvor vuggestuebørnene kan 
sove til middag, når de har naturprojekter. Vi er i 
gang med at etablere en urtehave og vil satse mere på 
at være selvforsynende med grøntsager. Vi vil skrue 
op for eksperimenter af naturvidenskabelig karakter 
som, da vi deltog i scienceprojektet under Assens 
Kommune. 
På en skala fra 1-5 synes vi, at vi er lykkedes til 5 med 
ovenstående tema.

Kulturelle udtryksformer og værdier 

Mål for læreplanstemaet:  
• At barnet oplever kunst og kultur  
• At barnet selv får mulighed for at afprøve forskellige kulturelle ud-

tryksformer sammen med de andre  
• At barnet får mulighed til at deltage, opleve og få viden om kultur, 

kulturhistorie og traditioner  
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Evalueringsresultat: 
På Gustavsminde er der mange traditionsbundne aktiviteter i 
løbet af året. Traditioner børnene glæder sig til, og traditioner 
hvor børnene deltager aktivt i forhold til forberedelser. Kultur 
er mange ting. At opleve kultur på Gustavsminde er at blive in-
viteret ind i et forpligtende fællesskab, som hviler på værdier 
som omsat i omgang med hinanden byder på godmorgen og 
farvel, tak for mad, et måltid med hygge, ro og samtale, vi pas-
ser på vores blomster og vander dem, når de er tørre, vi hjælper 
hinanden og siger tak for det. Vi har blomster i vaser, fordi vi 
synes det ser pænt ud. Vi taler pænt til hinanden og udviser 
empati for hinanden i vores daglige samvær. Det er vi lykkedes 
rigtig godt med, og det kan forældre også mærke, når de kom-
mer ind på Gustavsminde. Det kaldes ”Ånden” eller inst. ethos 
og er en luftig størrelse med overordentlig stor betydning for 
trivslen. Den videregives til børnene og er med til at danne de-
res kulturelle fundament. I vores arrangementer optræder alle 
børn for deres forældre, og de er med i forberedelserne med 
maling af kulisse, sang og udfærdigelse af kostumer. I det dagli-
ge har børnene mulighed for at udfolde deres kreativitet ved at 
tegne, male og forme i ler og voks. Børnene danser og hører 
musik eller skaber deres egen musik på udendørs instrumenter 
eller på spande og tønder. Ved højtlæsning er der fokus på for-
fatterens navn og herkomst. Blandt de største er der læst værker 
af HC Andersen, Benny Andersen og Ole Lund Kirkegaard. Bil-
leder af kunstneren er hængt op, så børnene kan genkende de-
res ansigter, når de måtte møde dem andetsteds. Naturens ma-
terialer anvendes på mange måder, og børnene udviser stor 
kreativitet, når mælkebøttekransen skal monteres på hovedet, 
eller når kransen af bøgeblade skal hænges op i vinduet. Sang 
og musik er blevet en større del af børnenes hverdag. Det er rig-
tig dejligt og har betydet, at vi dagligt hører børn synge, tralle og 
gøre fagter. Vores årlige koloni fastholdes. Her styrkes børnenes 
kreative tænkning og fantasi. De møder en heks og en havmand, 
står på glasskår og hopper igennem en ildring. En sand mand-
domsprøve og samtidig et udtryk for kulturelle ritualer med stor 
betydning for barnets udvikling og forståelse for kulturelle ud-
tryksformer. Deltagelse i skolernes skolekomedie har været 
spændende for børnene og tjener flere formål. Børnene får en 
kreativ og fantasifuld oplevelse og en bustur samtidig med, at 
de bliver bekendt med dele af rammerne i deres kommende 
skole. 
Forældreudsagn: 
Litteratur, fotos, musik og billeder bruges som inspirationskil-
de. 
Barnet kan udfolde sig kreativt på egne betingelser. 
Børnene deltager i Lucia og julegudstjeneste og er aktive i kryb-
bespil. 
Børnene laver teater og udfolder sig ved hjælp af forskellige ma-
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Udviklings- og handleplan: 
Vi vil fortsat udbygge børnenes muligheder for at møde sang og 
musik i hverdagen. Vi fastholder de årlige traditioner - med små 
ændringer, da de har stor betydning for børnenes mod og lyst til 
at deltage i dem. Mødet med børn fra andre kulturer vil vi ar-
bejde på at få mere af.  
På en skal fra 1-5 synes vi, at vi er lykkedes til 5 med ovenståen-
de tema. 

Den pædagogiske indsats i forhold til børn med særlige behov / inklu-
derende indsatser 

Mål for læreplanstemaet:  
• At der skabes anerkendende og inkluderende udviklings- og læ-

ringsmiljøer  
• At børn er en del af fællesskabet og bidrager aktivt til fællesskabet  
• At opkvalificere de pædagogiske handlekompetencer  
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Evalueringsresultat I forhold til vores arbejde med inkluderende fælles-
skaber henter vi inspiration i de 8 samspilstemaer fra 
ICDP uddannelsen. Vi ser forældrene som meget vig-
tige samarbejdspartnere og som kilde til forståelse af 
barnets reaktioner. I vores samarbejde har vi forsøgt 
at formidle samspilstemaerne til forældrene i drøftel-
ser helt konkret, når samspillet har været vanskeligt. 
Dette har vist sig frugtbart for forældre at blive gjort 
bekendt med, og i vores forældrerådgivning er der 
blevet arbejdet ud fra udvalgte temaer. En lille pjece 
er udleveret til vores forældre med en kort beskrivelse 
af samspilstemaerne og en mulighed for at vurdere 
egen relationskompetence i forhold til eget barn. At 
hjælpe børn, som ind i mellem er i periferien af bør-
nefællesskabet kræver at der både arbejdes med det 
enkelte barn og samtidig med fællesskabets kvaliteter. 
Vi har haft rigtig gode erfaringer med at inddrage 
børnene i løsningen af problematikkerne. Helt kon-
kret har vi arbejdet med slåskultur - særligt tilret-
telagte strukturerede slåskampe mellem udvalgte 
børn. Her har børnene lært grænsesætning overfor sig 
selv og også overfor de børn, som måtte have deres 
grænser et andet sted. Hånden op -sig Stop - og tænk 
dig om kan være indgangen til, at der findes en løs-
ning, som er bedre end at slås. Åbenhed i tale om-
kring børn der i perioder har det svært har vist sig at 
åbne et hav af positive følelser og forståelse hos de 
øvrige børn. ”Lige nu har du brug for at sidde her hos 
mig - om lidt kan du så lege igen” Blandt de største 
børn er der arbejdet med venskaber og bordkort for at 
bryde stereotype legemønstre. Forældre inddrages i 
arbejdet og opfordres til at tage forskellige børn med 
hjem at lege. Vi ser helt klart i børnenes måder at 
være sammen på betydningen af vores anerkendende 
måde at omgås hinanden på. At vægte det barnet er 
god til og italesætte det giver barnet mulighed for nye 
deltagelsesmuligheder i fællesskabet.  
Alle børn skal have mindste en god ven i børnehaven - 
er en værdi vi tager meget alvorligt. Det har vist sig at 
lykkes, og det kræver systematiske drøftelser af bør-
nenes trivsel med jævne mellemrum. Til det bruger vi 
elementer af materialet fra ”Tidlig opsporing” Vi ar-
bejder tværfagligt, når der er brug for det, og har et 
rigtig godt samarbejde med PPR og kompetencecen-
tret. 
Forældreudsagn: 
Børnehaven vægter fællesskabet højt. 
Vi møder rummelighed og tolerance. 
Alle føler sig velkomne og mødes med øjenkontakt og 
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Udviklings – og hand-
leplan

Anerkendelsesbegrebet er hos os på Gustavsminde 
meget centralt. Hos Axel Honneth er anerkendelse en 
forudsætning for at udvikle og opretholde en identi-
tet, der kan beskrives som intakt. Tilsvarende er 
moralske krænkelser noget, der kan skade udviklin-
gen og opretholdelsen af identitet, både hos den, der 
krænker, og den der krænkes. Tanken om udvikling af 
identitet gennem gensidig anerkendende interaktion 
med andre er godt tilpasset den moderne pædagogi-
ske forståelse af barndom og udvikling. Vi vil til sta-
dighed forsøge at udvikle og optimere vores relationer 
til børnene, så de møder ægte anerkendelse og bliver 
set - hørt og forstået i deres liv på Gustavsminde. Til 
det skal vi nok have lidt ekstern hjælp, men vil også 
bruge det at videooptage med fokus på omsorgsper-
sonens handlinger som metode i vores fortsatte ud-
vikling af de faglige kompetencer. Ansættelse af en 
pædagog med særlige kompetencer indenfor det spe-
cialpædagogiske område er noget vi fremadrettet vil 
drøfte mulighederne for.  
På en skala fra 1-5 synes vi, at vi er lykkedes til 4 med 

pil op☺  

Refleksioner om børneinddragelse i arbejdet med pædagogiske lære-
planer og børnemiljøvurderinger 
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Vi	har	maj	2014	udarbejdet	børnemiljøvurdering	for	vuggestuen	også.	I	

det	følgende	beskrives	vores	tanker	og	re>leksioner	i	forhold	til	denne	og	

vores	arbejde	med	at	inddrage	børnene:	

Metode:		

Vi	er	en	nystartet	vuggestue	fra	august	2013,	der	be>inder	sig	i	gårdbør-

nehaven,	Gustavsminde.	Vores	BMV	vil	afspejle	de	voksnes	forsøg	på,	at	

forstå	og	sætte	sig	 ind	 i	de	oplevelser	og	tanker,	barnet	gør	sig,	om	sin	

egen	hverdag	og	livet	på	Gustavsminde.	Arbejdet	med	det	fysiske,	psyki-

ske	og	æstetiske	børnemiljø	vil	have	sit	udgangspunkt	i	læreplanstema-

erne	og	dokumenteres	gennem	læringshistorier	fra	børnenes	hverdag.	

Vi	vil	sammenkoble	læreplanstemaerne	og	BMV´en	på	følgende	måde:	

• Det	fysiske	børnemiljø	

➢ Natur	og	naturfænomener	

➢ Krop	og	bevægelse	

• Det	psykiske	børnemiljø	

➢ Alsidig	personlig	udvikling	

➢ Sociale	kompetencer	

• Det	æstetiske	børnemiljø	

➢ Kulturelle	udtryksformer	og	værdier	

➢ Sproglig	udvikling		

	Med	afsæt	i	ovenstående	vil	vi	besvare	nedenstående:	

• Hvad	gør	vi	i	dag?	

• Hvad	iagttager	vi	ved	børnene?	
• Handleplan		
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Evaluering af det generelle arbejde med de pædagogiske læreplaner – 
herunder hvordan børnemiljøvurderingerne indgår i arbejdet. 

Vi ser, at det har stor faglig værdi at arbejde fokuseret med udvalgte emner inden-
for læreplanens temaer. De faglige drøftelser og den faglige sparring i forhold til at 
søge de mange perspektiver på oplevelser med børnene er udviklende. Selve do-
kumentationen tager meget tid, og vi søger lige nu i samarbejde med ekstern kon-
sulent at udvikle en mere tidsnænsom metode. Print af de mange billeder i farver 
ser rigtig godt ud, men koster. Omvendt oplever vi dagligt børnenes store begej-
string, når de ser sig selv sammen med deres venner i en aktivitet i såvel vuggestue 
som børnehave. I formidlingen til forældre virker billeder og tekst rigtig godt og 
vores faglige overvejelser bliver løftet fra tavs viden til viden, der er lagt frem til 
drøftelse. 
I forhold til arbejdet med børnemiljøvurdering, så synes vi, at vi har fundet en me-
tode, der inddrager børnene og kobler sig naturligt til vores læreplansarbejde. I 
børnehaven vil vi fortsat arbejde med børneinterviews, da børnene fremstår som 
gode informanter om deres liv i børnehaven. Samtalerne tager afsæt i børnenes 
generelle tilfredshed med børnehaven, dig og de andre børn, drillerier, de voksne i 
børnehaven, leg og aktiviteter, de bedste legesteder og hygiejne og sikkerhed. Vi er 
forholdsvis hurtige til at få omsat handleplanerne til praksis, og det er dejligt for 
børnene at se.  

Evaluering af anvendelse af IT til at understøtte og kvalificere arbejdet 
med de pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurderingerne. 
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Anvendelse af IT i arbejdet med børnenes læreprocesser er noget vi så småt er i 
gang med. Vi har indkøbt et par iPads, som er blevet brugt flittigt i arbejdet med 
vores autistiske dreng. Her har det vist sig som et nyttigt redskab til at skabe en 
struktur og overskuelighed i hverdagen. Vores mål er at tilbyde redskabet i den 
ældste gruppe og også benytte det som kilde til at søge ny viden i naturen, når vi 
møder noget vi ikke ved hvad er, det være sig planter eller dyr. Børnene tager selv 
billeders som lægges på den digitale fotoramme. Dagens billeder drøftes med for-
ældrene ved afhentning om eftermiddagen og skaber en levende dialog. De fleste 
børn har adgang til teknologien derhjemme, og der arbejder forældre på at skabe 
en balance imellem den stillesiddende computerinteresse, og det at deltage i det 
levende fællesskab. Det er også den balance, vi er optaget af i brugen af IT i børne-
højde.  

Udviklingsmål for de kommende to år 

Af udviklingsmål har vi fastsat 2 helt afgørende. Det ene handler om vores delta-
gelse i Ny Nordisk og kvalificering af brugen af videooptagelse i arbejdet med bør-
nenes udvikling af legekompetencer og de voksnes opmærksomhed på de pædago-
giske virkemidler. Her vil arbejdet med feedback også være helt afgørende, da vi 
har erfaring for at såvel børn som voksne vokser af den feedback de får fra de 
nærmeste voksne omsorgspersoner og kolleger. 

Det andet handler om at tydeliggøre kulturen, værdierne og det teoretiske grund-
lag på Gustavsminde i en tid med mange nye ansatte og nye forældre. Formidling 
til forældre af hvad pædagogik er, og hvordan den folder sig ud på Gustavsminde 
er et indsatsområde, vi skal arbejde med i den kommende tid. Vi forestiller os for-
ældremøder med drøftelser af læreplansarbejdet, forældreengagement og udvalgte 
aktuelle temaer vedrørende børn og deres udvikling. 

Udvikling af den interne kommunikation og dokumentationsformer er også et ind-
satsområde fremadrettet.  

At profilere Gustavsminde og gøre opmærksom på vores eksistens på Kærumvej 8 
vil til stadighed være et vigtigt indsatsområde. 
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Sprogindsats og sprogvurdering af 3-årige  2

Dagtilbud har pligt til at sprogvurdere børn, hvor der på baggrund af sproglige, ad-
færdsmæssige eller andre forhold er en formodning om at barnet har behov for støtte 
i dets sproglige udvikling.  I Assens Kommune er det besluttet, at sprogvurdere alle 3 3

årige børn, samt de 5 årige børn, som har haft eller har behov for en fokuseret eller 
særlig indsats. 

Mål og rammer for sprogvurdering og den sprogunderstøttende pædagogiske indsats 
beskrives her.  

Sprogindsats i dagtilbuddet 
Her beskrives institutionens pædagogiske og didaktiske 
praksis i forhold til børns sprogtilegnelse - herunder 
også tosprogede børn 

Generel indsats i vuggestue: 

Fokuseret indsats i vuggestue:  

Generel indsats i børnehave: 

Fokuseret indsats i børnehave: 4 

Særlig indsats i dagpleje, vuggestue og børnehave:  
Her inddrages Kompetence Centerets tale/høre konsulenter og evt. andre fagper-
soner – som supplement til en intensiv og målrettet indsats i dagtilbuddet i tæt 
samarbejde med forældrene. 
Uddyb eventuelt: 
 Vi har et rigtig konstruktivt og lærerigt samarbejde med kompetencecentret. I 
forhold til sprogtilegnelse så har vi samarbejdet med både fysioterapeut, ergotera-
peut og talepædagog.

 Dagtilbudsloven § 112

 Lovændring pr.1.7.20103
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Evaluering i forhold til det sproglige udviklings- og læringsmiljø i dag-
tilbuddet 
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Vi har rigtig mange børn med et rigt udviklet sprog, med mange ord og nuancer. Vi 
har mange børn der kommunikerer livligt og er gode til at sætte ord på deres følel-
ser.  

Vi har også en del børn med et noget svagere sprog, mindre ordforråd, spinkel 
sprogforståelse og utydelig udtale. Vi kan se at de stærke sproglige børn smitter 
godt af på de øvrige børn, dog har vi erfaring for, at der skal en særlig tilrettelagt 
indsats til for at støtte disse børns sprogudvikling. Vores fokus er her at give bør-
nene mere plads og mulighed for at komme til orde og formulere sig uden at blive 
afbrudt. Dette gøres ved at arbejde med børnene i mindre grupper med særligt fo-
kus på den sproglige indsats. I vores pædagogiske arbejde vægter vi de selvværds-
givende samtaler med børnene. At øge barnets selvværd i samtale hjælper barnet 
til at turde kaste sig ud i at formulere sig mere og i længere sætninger. Barnet føler 
sig værdifuld og forstået.  Et eksempel på en selvværdsgivende samtale kunne 
være: 
 ”Se en pandekage” siger barnet ”Ja det er en pandekage, har du fået det derhjem-
me”? ”Ja, mor” siger barnet ” Nåh, det var mor der bagte dem” ”Også mig” siger 
barnet.  
At benævne barnets handlinger er også et redskab, vi har gode erfaringer med at 
bruge. Her gives barnet ord og sætninger, det på sigt kan tilegne sig som sine egne. 
Den sproglige udvikling er tæt knyttet til den kropslige udfoldelse og brugen af vo-
res heste har vist sig at være en fantastisk sprogstimulerende aktivitet. Barnets 
krop kommer i bevægelse og i berøring med det bløde dyr. Barnet er nødt til at 
spænde sin krop for at holde balancen, og i denne proces stimuleres talecentret, og 
barnets lyst til at tale folder sig ud. I stalden ved fordring præsenteres barnets for 
mange nye ord og vendinger og sansestimuleres ved berøring med dyr, korn, halm, 
vand, fjer, pels og foder. I stalden taler vi også en del om lugte og får sagt mange 
bvadr, æv, føj, puha lyde.   
Vores samlinger med sang og rytme stimulerer barnets sprogudvikling, og genta-
gelser er udviklende for de børn, der er forsinkede i deres sproglige udvikling.    
I vores didaktiske overvejelser i forhold til barnets sproglige udvikling beskæftiger 
vi os med de 7 læringsrum udfra et børneperspektiv. Børn lærer noget hele tiden 
og hver dag af at være i dagtilbud, men ikke nødvendigvis noget, som er godt for 
dem. Barnets læringsmiljø udspiller sig i de 7 læringsrum, som omfatter atmosfæ-
re, aktiviteter, rutiner, børnekultur, overgange, ventetid og pauser. Atmosfæren er 
det rum, som pædagogen har magten til at skabe, men som lader sig påvirke af 
både børn, forældre og andre voksne. De øvrige læringsrum fungerer på kryds og 
tværs og flere af dem også samtidigt. I samværet med barnet er det nødvendigt for 
barnet at være omgivet af nysgerrige voksne, der kan gå med barnet i en interesse 
for et emne, som barnet er optaget af og søge at udvide og berige barnets sproglige 
formåen. Alle læringsrum er fyldt med sprog, og det bliver den faglige udfordring 
at få alle børn til at være deltagende i processen med at producere sprog, der for-
binder børnene relationelt med hinanden.   
Forældreudsagn:  
Vores barn kommer hjem og synger andre sange end dem vi synger hjemme, så det 
udbygger altså vores barns vokabular 
Spil, bordkort med navn og adresse, sange, fortællinger om hvad drillenissen har 
lavet derhjemme, at skrive bogstaver og tal og tale med hinanden om det giver mit 
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Udviklingsmål for opkvalificering af de sproglige udviklings- og læ-
ringsmiljøer for børn i de kommende to år i dagtilbuddet 

Vi har i vores evaluering sat fokus på kvaliteten af de sproglige læringsmiljøer vi 
tilbyder og vurderet, at vi inden døre kan opkvalificerer den sproglige indsats. Vi 
har besluttet at indrette et særligt læse og fordybelsesrum. Her vil der være mulig-
hed for at læse for børnene uden at blive afbrudt. En vigtig faktor her vil være vo-
res faglige opmærksomhed på udvælgelsen af de forskellige børn og sammensæt-
ningen af børnegruppen. Målet er at ændre på kommunikationsmønstrene hos de 
sprogligt tilbageholdende børn og samtidig bruge de sprogligt stærke børn som 
inspirationskilde. 
Vi vil optimere vores aktiviteter med sang musik og bevægelse. 
Vi vil optimere arbejdet med sprog ved at sætte børn i bevægelse - løbe, hoppe, 
ride, trille, balancere, gå baglæns, kravle. 
Vi vil fortsat være opmærksomme på længden af de samtaler vi har med børnene, 
på vores nærvær i hverdagen og ikke mindst vores tempo.  
Vi vil være opmærksomme på at videregive vores viden om børns udvikling af 
sprog til forældrene og inddrage dem i arbejdet med de sprogligt forsinkede børn.  
At fastholde Gustavsminde som mobilfri zone er et signal om værdien i at give 
børn fuld opmærksomhed ved afhentning og aflevering. I en tid med meget spli-
topmærksomhed fastholder vi denne beslutning, og vi har mange frugtbare drøf-
telser med forældrene om det. 
At være opmærksomme på vores tempo i samværet med barnet er et fremadrettet 
fokus. At blive gode til at afvente barnets initiativ i samtalen er en kunst, vi ønsker 
at kunne mestre til fulde. 

Tosprogede børn 
Særlige opmærksomhedspunkter i forhold til at skabe rige sproglige læringsmiljøer 
for tosprogede børn, herunder samarbejde med og involvering af hhv. forældre og 
Tosprogscenteret.
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Sammenhæng fra dagpleje/vuggestue til børnehave 
Det beskrives, hvordan I arbejder med børns at skabe sammenhæng fra dagpleje/
vuggestue til børnehave, se eksempelvis ”Børns Overgange”  og/eller ”Opkvalifice4 -
ring af den tidlige indsats” samt skolereformen. 

Vi har ikke de store erfaringer her, men har dog i forhold til det ene barn vi har, 
haft et godt samarbejde med såvel PPR som tosprogskonsulenten. Vi har fået råd-
givning og vejledning og omsat dette i vores hverdag. Læringen er foregået i min-
dre grupper og gennem legende aktiviteter. Vores opmærksomhed er blevet skær-
pet omkring vigtigheden af løbende at tjekke barnets sproglige formåen, da der let 
kan opstå en overfladetilpasning, der kan være vanskelig at opdage. Barnets brug 
af forholdsord og indlæringen af navneord har været vores fokus. Det har ligeledes 
været et fokus at være opmærksom på om barnet rent faktisk bruger sproget eller 
om det hovedsageligt er det nonverbale sprog der er dominerende i barnets fælles-
skab med de øvrige børn. Vi har deltaget i et tolket møde på Assens Skolen med 
barnets forældre for at tale om trivsel og udvikling. 

Status 
Procedure, erfaringer og samarbejde med forældre og kommende dag-
tilbud

 I forhold til overgang fra dagpleje til børnehave så får vi tilsendt overgangspapirer 
fra dagplejen med en beskrivelse af barnets ressourcer og udfordringer. I særlige 
tilfælde afholdes møde med dagplejer, tilsynsførende og forældre.  

Evaluering 
Hvad lykkes I med og hvad udfordrer jer?

Vi synes, vi er godt informeret om de børn, vi modtager. I forhold til modtagelse af 
børn fra den private dagpleje foregår der ingen overlevering. Det undrer os.  

Udviklingsmål i de kommende to år? 

 Materialet findes på www.Assens.dk4
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Sammenhæng fra børnehave til skole og fritidstilbud 
Det beskrives, hvordan I organiserer og arbejder med at skabe sammenhæng for 
børn ved start i skole og fritidstilbud: 

Kommunale indsatsområder jf. Kvalitetsaftale 2010 

Status 
Procedure, erfaringer og samarbejde med forældre og skole / SFO 

I vores arbejde med overgange er vi særligt udfordret, da vi afleverer børn til man-
ge skoler i kommunen. I år har vi et samarbejde med i alt 6 skoler. Vi benytter os 
af de kommunalt udarbejdede overgangspapirer, og finder at de dækker det behov 
for information, der er brug for. 

Evaluering 
Hvad lykkes I med og hvad udfordrer jer? 

Vi er lykkedes med at give et præcist billede af barnet, som skolen efter en tid i de-
res tilbagemelding til os er glade for og siger, er kendetegnende for barnet. 
Vores udfordring er, at vi afleverer til så mange skoler, hvilket har betydet, at de 
aktiviteter skolerne inviterer til, som strækker sig over 3-5 gange, ikke er med del-
tagelse af personale fra Gustavsminde. Vi opfordrer i stedet forældre til at deltage i 
de planlagte forløb, da vi er nødt til at prioritere vores ressourcer. En del skoler 
har også den praksis, at deres arrangementer er efter skoletid med deltagelse af 
forældre. 

Udviklingsmål i de kommende to år? 

Vi synes ordningen på nuværende tidspunkt fungerer fint. Langt de fleste børn ud-
vikler sig helt naturligt i de skift, vi giver dem. Det lille sug i maven barnet har ved 
overgang til noget nyt, tror vi på er sundt og udviklende.  

Tema Status og udviklingsmål 
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Inklusion Inklusionstiltag, erfaringer, successer og ud-
fordringer  
Her har vi en erfaring vi gerne vil drøfte yderligere ved 
tilsynsbesøget. Det handler om vores mulighed for re-
elt at inkludere børn med særlige behov i forhold til 
procedure for støttetildeling til private dagtilbud. 

Samarbejde med Kompetencecenteret: Det er vi 
meget tilfredse med. 

Fremtidens Dagtilbud 
Projekt 2014 -2016

Pilotinstitution:      Ja                                x nej  
desværre 
Projektinstitution: Ja                                 x nej  nej 
desværre. Vi søgte om deltagelse, men blev ikke op-
taget. 

Forventninger og refleksioner i forhold til 
projektgennemførelsen 
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IT  
Didaktisk Digitalisering  

Hvordan lykkes I med digital kommunika-
tion med: 

Forældre: I forhold til brugen af vores hjemmesi-
de som et internt kommunikationsmiddel, så er der 
lang vej igen. Vi forsøger at lægge information til-
gængelig på hjemmesiden, men oplever at en del 
forældre ikke får læst informationen. Vi fortsætter 
kampen. 

Medarbejdere: 

I hvilket omfang anvender I digitale medier 
i de pædagogiske processer med børn: Meget 
lidt. Børnene tager af og til billeder af det, de synes 
godt om i institutionen, og snakker med hinanden 
om det. Vores dokumentation i forhold til lærepla-
nen sættes i børnenes mapper og læses op for dem. 
Her er der såvel tekst som billeder. 

Pædagogiske og didaktiske overvejelser og 
erfaringer med IT som pædagogfagligt red-
skab: Her har vi ikke så mange, men tror på, at der 
ligger noget værdifuldt i mediet. 

Successer og udfordringer med digitale me-
dier i øvrigt: 

Udviklingsmål i forhold til digitale medier i 
dagtilbuddet: Vi vil gerne udvikle en klarere stra-
tegi for brugen af IT i vores institution.  
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Etablering af nye vugge-
stuer 

Har I åbnet / skal åbne vuggestue: Ja x     Nej 

Dato: 1.august 2013 

Erfaringer, successer og udfordringer: Vores 
erfaringer er yderst positive, og vi nyder dagligt at 
se de små børn udvikle sig og tage nye områder i 
brug i vores institution. Vi har på den korte tid op-
levet et par overgange fra vuggestue til børnehave, 
og disse er forløbet meget let for barnet. Børneha-
vebørnenes optagethed af de små er rørende, og der 
er dagligt besøg af børnehavebørn i vuggestuen og 
omvendt. Løbende skal vi afpasse vores interne 
kommunikation i forhold til vuggestuens personale, 
da de er meget på i gruppen, og dette betyder, at de 
ikke bare lige kan gå fra for at deltage i et morgen-
møde, som typisk foregår når der er samling og 
musik i vuggestuen. Der er mange rutiner og faste 
rytmer som af hensyn til barnet skal overholdes, så 
vi skal være opmærksomme på, at få vuggestueper-
sonalet godt med i vores interne kommunikation. 
Forældrene er meget engagerede og yder gerne en 
ekstra indsat ved arbejdsdage for at få anlagt en 
sandkasse og en gedefold til glæde for deres små 
poder. Alt i alt er det for Gustavsminde en stor suc-
ces at have etableret en vuggestue. 
Didaktik i vuggestuen er et tema vi har været opta-
get af og vi har også overværet Ole Henrik Hansens 
forsvar af PHD - afhandlingen ”Stemmer i fælles-
skabet”. Vuggestuearbejdet hviler på interaktioner 
mellem barn og voksen, som udvikler sig til relatio-
ner. En afkodning af det nonverbale sprog kræver 
stor respekt for det enkelte barn og indfølingsevne. 
Sårbarheden i arbejdet er stor, da der ofte kan være 
forskellige meninger om barnets intention. Derfor 
bliver den kollegiale feedback overordentlig afgø-
rende for den faglige udvikling og en garant for at 
barnets signaler bliver forstået, og at barnet får en 
værdig og udviklende respons. En løbede justering 
og tilpasning af praksis i balancen mellem aktivitet 
og ren væren er en grundlæggende udfordring i ar-
bejdet med det lille barn. 

Tilsyn miljø og hygiejne 
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Sikkerhed Status og selvevaluering 
Hvordan arbejdes med sikkerheden for både børn og 
voksne? 
Sikkerheden på legepladsen har en fast procedure. Hvert år 
gennemføres en legepladsvurdering af en certificeret lege-
pladskonsulent. Det daglige og ugentlige gennemsyn foreta-
ges af personale og pedel og skema afkrydses. Den månedlige 
gennemgang foretages af bestyrelsens legepladsansvarlige. 

 Inde miljø Støj, lys og ventilation m.m. 
Dette er en del af kortlægningen af vores nye APV. Arbejds-
miljørepræsentanten står for at gennemføre de nødvendige 
ændringer.  

 Ude miljø Tilsyn med legeplads m.m. 
Daglig, kvartalsvis og årligt? 
Andre oplysninger og bemærkninger  
Personalet gennemfører det daglige og ugentlige tilsyn. Besty-
relsen det månedlige efter et fastlagt plan, men tegninger over 
områdets legeredskaber. I samarbejde med de øvrige private 
dagtilbud efterses legeområdet årligt af certificeret legeplads-
konsulent, og rapport udarbejdes. Vores pedel kan udføre de 
fleste reparationer, hvis ikke rekvireres håndværkere til opga-
ven.  

Hygiejne Tilsyn med hygiejne i dagtilbud kvalificeres af Sund-
hedsplejen, som besøger samtlige dagtilbud i efterå-
ret 2014 med fokus på netop hygiejne. 

Oplysninger og bemærkninger: Ved besøg blev det anbe-
falet at ophænge spritdispensorer i de fleste rum - også uden-
dørs. Ligeledes papirholdere. Det blev anbefalet, at forældre 
og børn vasker hænder, inden de går ind i vuggestuen.  At 
håndhæve sygdomspolitikken med 24 timers reglen blev også 
anbefalet. For uddybning betyder det et døgn hjemme uden 
feber, opkast, diarre eller anden form for sløjhed.  

Udfordringer: Det er altid en udfordring at håndhæve 
ovenstående med forældre som arbejder hårdt, og som er en 
del af et yderst presset arbejdsmarked. I nogle tilfælde er vi 
også lidt i klemme i forhold til lægens udsagn, som oftest er 
meget lempelige. 
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Status /redegørelse vedrørende lokale forhold 

Status og redegørelse fra sikkerhedsudvalget – leder og AMR 
Ergonomi, mødefrekvens, antal arbejdsulykker 2013 m.m. 

Vi er i gang med at udforme en ny APV for såvel det fysiske som det psykiske ar-
bejdsmiljø. Dette begrundet i vores udvidelse og strukturændring med vuggestue 
og en afdeling i skovkanten. 
Arbejdstilsynet har den 28. januar 2014 været på besøg med fokus på det psykiske 
arbejdsmiljø og ergonomi. Arbejdstilsynet vurderede at vores arbejdsmiljø var 
sundt, og at vi havde en ordentlig og respektfuld omgang med hinanden. De vur-
derede ligeledes at vores procedurer i forhold til håndtering af verbale og psykiske 
overgreb fra forældre sikrede at medarbejdere ikke blev ladt alene i situationen og 
ej heller efterfølgende med deres tanker og følelser. Opfølgning, kommunikation 
og fællesgørelse af situationen er vigtige faktorer i vores handleplan. 

Af anbefalinger fik vi følgende: 
Løft ikke børn op på hesten, men sæt en skammel de kan træde op på. 
Anbefalinger vedrørende håndtering af fodersække i stalden og tunge løft. 

Hele personalegruppen har i maj 2014 gennemgået et 3 timers førstehjælpskursus 
målrettet børn i alderen 0-6 år. 

Ingen arbejdsulykker 
  

Decentrale indsatsområde 

Hvad har I været særligt optaget af - og hvad er sat på dagsordenen lo-
kalt for 2014 /15: 
Vi har været særligt optaget af den forholdsvis store strukturændring, som er gen-
nemført på Gustavsminde. At få vuggestuen og Hytten til at være en integreret del 
af hele Gustavsminde er et indsatsområde fremover. Den kommunikative del såvel 
intern som eksternt til forældre er et vigtigt område at udvikle. I denne proces skal 
vi have fat i vores faglige formidling - hvad er pædagogikken på Gustavsminde, og 
hvad betyder den for barnet? Hvad er pædagogik i det hele taget?   
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Hvad er I lykkedes med? 
Vi er lykkedes rigtig godt med at ansætte nogle fagligt kompetente mennesker, 
som brænder for det at arbejde på Gustavsminde. 
Vi er lykkedes med at få lagt en struktur for det pædagogiske arbejde i vuggestuen, 
der er udviklende og tryg for det lille barn. Forældretilfredsheden i vuggestuen er 
svimlende høj, så det er en udfordring at leve op til.  
Vi er lykkedes med at opretholde et godt arbejdsmiljø, stor arbejdsglæde og et fan-
tastisk engagement i den gamle gård. 

Hvad er I lykkes mindre med? 
 Vi har haft en stor udfordring i at italesætte værdien i at flytte børn fra stuehuset 
(den gamle afdeling på gården) op i en nybygget Hytte i skovkanten. Denne proces 
er af nogle forældre blevet opfattet som en discount løsning og eksklusion fra det 
gamle Gustavsminde. At gennemføre ændringer på Gustavsminde kræver 
nænsomhed og løbende kommunikation. 

Hvad er jeres største udfordringer i de kommende år? 
Vores største udfordring vil være at få foldet vores mission, vision, værdigrundlag 
og strategi for fremtiden ud sammen med vores bestyrelse. 
At få udviklet en evalueringskultur i forhold til vores pædagogiske arbejde der er 
mere smidig og knap så tidskrævende.  
Fortsat at kunne tiltrække børn og forældre i en tid, hvor der er knaphed på børn, 
og hvor konkurrencen er stor.  
At implementere nye pædagogiske redskaber i vores hverdag og have ro til det. (Ny 
Nordisk)  

Udtalelse fra Bestyrelsen til Kvalitetsaftalen 
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Bestyrelsen har i det forgangne år haft fokus på at implementere vuggestuen, 
som den nye del af institutionen, samt at sikre et godt samarbejde blandt alle for-
ældre i de tre afdelinger - vuggestue, hestestald og hytte (børnehavebørnene). 
Desuden har det været en prioritet at sørge for, at alle tre afdelinger har det for-
nødne og passende personale. 
Vi er godkendt som en grøn institution, hvilket betyder, at vi værner om miljøet, 
sparer på ressourcerne og lærer børnene at sortere affald. Bestyrelsen arbejder for 
at Gustavsminde bliver selvforsynende i forhold til de energiressourcer, der bruges 
og der er derfor i løbet af året blevet planlagt energirenovering. I løbet af somme-
ren vil der blive etableret jordvarme og yderligere opsat solcelleanlæg. Dette som 
erstatning for oliefyr. Desuden vil de gamle hovedbygninger renoveres - eksempel-
vis i form af hulmursisolering og reparation af sætningsskader. 
Bestyrelsen vil i det kommende år lægge fokus på promovering af Gustavsmin-
de. Denne er overbevist om, at vi til stadighed har et helt unikt tilbud til kommen-
de vuggestue- og børnehavebørn.  Gustavsminde har til dels et udendørsområde 
med skov og bakket terræn, som indbyder til fri leg og frit løb for fantasien, samt 
mulighed for at få fornemmelse for naturen og føling for dyrelivet og dets behov.  
Desuden danner dets ydmyge, men alligevel helt fantastiske fysiske miljø, sammen 
med vores kompetente og engagerede medarbejderstab, optimal mulighed for 
børnenes udfoldelse og oparbejdning af personlige og sociale kompetencer. Lige-
som det giver grobund for at skabe tillid til egne evner og andre mennesker. Vi er 
stolte over at være en del af Gustavsminde og de mange fordele skal tydeliggøres. 
Uagtet er det bestyrelsens absolutte mål, at børnene i børnehave og vuggestue, 
hver dag møder fagligt kompetente - og tryghedsskabende pædagoger, og at med-
arbejderne trives og i fællesskab har mulighed for at udvikle institutionen. Yder-
mere og ikke mindst, at vi som forældre til hver en tid kan føle os trygge ved vores 
valg af Gustavsminde. Derfor vil det udover de ovennævnte mål altid være første 
prioritet. 

Signaler fra Bestyrelsen til Børne- & Uddannelsesvalget  
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Udtalelsen er på vegne af både leder og bestyrelse: 
Vi kunne ønske en større politisk interesse og bevågenhed omkring de private dag-
tilbud i kommunen. De private dagtilbud tæller 11 institutioner og servicerer dag-
ligt op til 20% af det samlede antal børn i kommunen. De private dagtilbud har 
meget forskelligartede profiler og er med til at sikre kommunens borgere mulighe-
den for at vælge indenfor en bred vifte af tilbud. Et besøg kunne vi ønske os - vi 
viser gerne rundt. 
Det er til stadighed utrygt og utilfredsstillende, at der er i tvivl om udregning af det 
kommunale tilskud. Det skaber en usikker drift og vanskeligheder i planlægning af 
vores økonomi. Vi ønsker en snarlig afklaring.   
  

Udtalelse fra Lokalt MED – udvalg 
Status på egen organisation og opmærksomhedspunkter 
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Udtalelser fra medarbejdere om det at arbejde på Gustavsminde: 

Jeg elsker at tage på arbejde, fordi vi når vores pædagogiske mål og arbejder med 
høj grad af faglighed. Vi har det rart, og jeg mødes med et smil, når jeg møder ind. 
Der er en fantastisk atmosfære, vi har mange gode faglige diskussioner, og jeg får 
feedback på mit arbejde. 
Vi har høj grad af medbestemmelse og indflydelse på hverdagen og udmøntningen 
af vores pædagogik. Det personlige og faglige råderum er stort, og det giver ejer-
skab og faglig stolthed. 
Jeg synes, vi når de faglige mål vi sætter os, og det giver energi og faglig stolthed. 
Det er udviklende at være her. Det er som om vi er en stor familie - børn, persona-
le og forældre. 
Der er ikke langt fra ide til handling, det giver energi og lyst til at fostre nye ideer. 
Det er en livsbekræftende arbejdsplads med stor arbejdsglæde og engagement. Der 
er vilje til faglig udvikling og god kollegial sparring. Vi er modige og tør gå nye 
veje. 
Vi kan godt lide at være sammen med hinanden og har det rart ved arrangementer 
som julefrokost og sommerfest. 
Gustavsminde byder på et sansebombardement for både børn og voksne. Den san-
sebaserede tilgang og tiden til fordybelse med børnene er gavnlig for personalets 
trivsel. 
Det høje faglige niveau mindsker stress i personalegruppen, vi ved hvad vi rent 
pædagogisk går efter og kender også metoderne.  
Vi har et godt kollegialt samarbejde og stor åbenhed og lyst til faglig sparring.  
Jeg ser Gustavsminde som stedet med den gode ånd hvor langsomhed, omsorg, 
fælles fokus, tolerance og engagement er dominerende. 
Samarbejde fremmer engagement og det relationelle perspektiv gør, vi får følelsen 
af ”Ja, vi kan” 
Vores muligheder i fremtiden ligger i fortsat at optimere fagligheden og hele tiden 
søge de nye læringsrum for børn og voksne. 
Jeg vil gerne måles på at levere et højt fagligt niveau, og det bliver jeg her.  
Med vores udvidelse og omlægning af struktur ser jeg et behov for at kommunike-
re vores værdigrundlag ud til nye medarbejdere. Her fremkommer også mulighe-
den for at tilføje noget nyt, så nye medarbejdere hurtigt opnår et ejerskab til deres 
arbejdsplads. 
Ledelsen er kompetent, synlig og modig i forhold til at turde træffe de nødvendige 
beslutninger til gavn for den samlede organisation. 

Udtalelse fra leder 
Status på egen organisation og opmærksomhedspunkter  
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De sidste par år har stået i udviklingens tegn på Gustavsminde. Gustavsminde har 
altid været kendetegnet ved udvikling, men denne seneste strukturændring og ud-
bygning har været den mest gennemgribende. Udvikling og forandring skaber ut-
ryghed og forvirring men også engagement og begejstring. At balancere denne 
proces med dens mangeartede udtryk og reaktioner har været en stor udfordring. 
Dette er ikke gjort som leder alene men i et stærkt og konstruktivt samarbejde med 
vores bestyrelse. I mit lederskab har jeg lagt vægt på at udleve og omsætte nogle 
for mig væsentlige lederdyder hentet fra den græske filosofi. Trophé, være fælles-
skabets tjener og have ansvarsfølelse over for organisationen og for den enkelte. 
Therapeia, som er evnen til at vise og modtage anerkendelse. Autonomi er kende-
tegnet ved personlig integritet, der udspringer af menneskets afklaring af motiver 
for sit valg af lederrollen. Retskaffenhed er at have mod til at fortolke organisatio-
nens skrevne og uskrevne lov ud fra hensynet til medarbejderen. Konkret visdom, 
phronesis er det at have erfaring med ledelse som fag og søge at finde balancen 
mellem psykologisk indsigt, realistisk situationsfornemmelse og principfast hand-
len. Dømmekraft - eubulia - indebærer et samfundsmæssigt overblik, der foregri-
ber ydre og indre konflikter før de bryder ud. Jordemoderkunst, maieutik er et ud-
tryk for den intelligente empati, og sidst men ikke mindst kairo-pathos som er 
fornemmelsen for det rette øjeblik og evnen til at gribe det. 
Inspireret af ovenstående vil min karakteristik af Gustavsminde anno 2014 være 
som følger og opmærksomheden vil gå på at leve karakteristikken: 

Gustavsminde er et dynamisk og bæredygtigt dagtilbud kendetegnet 
ved moralsk sensitivitet, forstået som en opmærksomhed på hvordan 
vores handlinger påvirker andre. Gustavsminde er kendetegnet ved 

høj grad af etisk bevidsthed og medarbejdere, der evner at indgå i re-
lation til barnet med en grundlæggende medmenneskelighed og an-

erkendelse af det andet menneskets livsverden. Gensidighed er en 
grundlæggende værdi, og barndommen har en værdi i sig selv. Kvali-

tet på Gustavsminde er lig med kvalitet i relationen. 
Gustavsminde er kendetegnet ved troen på fremtiden og lysten til at 

præge og skabe den.


