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Den pædagogiske læreplan udgør rammen og den fælles retning for det pædagogiske arbejde med 
børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. 
Læreplanen er et levende dokument, som kort beskriver de pædagogiske overvejelser og refleksioner 
med eksempler, der er retningsgivende for det daglige pædagogiske arbejde. 
Læreplanen indgår samtidig i det lovpligtige tilsyn som et vigtigt supplement til Kvalitetsaftalen - og er 
her suppleret med vigtige kommunale politikker og strategier.  
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Forord 
 
Den pædagogiske læreplan udgør rammen og den fælles retning for personalets pædagogiske 
arbejde med børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse i dagtilbuddet. Legen er 
grundlæggende for børnenes trivsel, udvikling og læring. Børneperspektivet er tydeligt i den 
pædagogiske praksis og forældre og dagtilbud samarbejder om barnets/børnenes udvikling og 
læring. Læreplanen er et levende dokument, som beskriver pædagogiske overvejelser og 
refleksioner i relation til de intentioner, mål og krav som fremgår af Dagtilbudsloven.  
 
Læreplanen bygger på Børne- og Undervisningsministeriets "Den styrkede pædagogiske læreplan, 
Rammer og indhold" samt ”Skabelon til pædagogisk læreplan”.  
 
Skabelonen indeholder alle de lovmæssige krav til at udarbejde den pædagogiske læreplan. 
Samtidig understøtter skabelonen den løbende dokumentation og evaluering af arbejdet med den 
pædagogiske læreplan. Den konkrete læreplan angiver en ramme til at arbejde systematisk med at 
planlægge, følge op på og videreudvikle kvaliteten i det pædagogiske læringsmiljø i jeres dagtilbud i 
forhold til den aktuelle børnegruppe. 
 
Denne rapport er suppleret med politikker og strategier, som er gældende for dagtilbud i Assens 
Kommune. Det er intentionen, at vi ved denne sammenhæng bidrager til at forenkle alle de krav og 
indsatser, der skal efterleves i et dagtilbud. Læreplanen udgør fremadrettet den pædagogiske del af 
kvalitetsaftalen for dagtilbud i Assens Kommune, i forbindelse med det lovpligtige tilsyn. 
Læreplanen suppleres med en Kvalitetsaftale som tidligere nævnt. 
 
I læreplanen er indskrevet følgende politikker og strategier: 

• Med vilje og hjerte - Vision 2030 
• Børne- og Ungepolitik (Ny på vej i 2020) 
• Sundhedspolitikken 
• Assensmodellen 
• Sprogvurdering af alle 3-årige børn 

 
Vi håber, du som læser får indsigt og inspiration om pædagogisk praksis i vores dagtilbud 
– rigtig god læselyst! 

 
 

Venlig hilsen 
 
Esben Krægpøth 
Vicedirektør   
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Ramme for udarbejdelse af den pædagogiske læreplan 
 

 
 
 
Denne blomst beskriver visuelt den nye dagtilbudslov – både det fælles pædagogiske grundlag og 
læreplanerne. 
Den pædagogiske læreplan udarbejdes med udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag samt de seks 
læreplanstemaer og de tilhørende pædagogiske mål for sammenhængen mellem det pædagogiske 
læringsmiljø og børns læring.  
Rammen for at udarbejde den pædagogiske læreplan er dagtilbudsloven og dens overordnede 
formålsbestemmelse samt den tilhørende bekendtgørelse. Loven og bekendtgørelsen er udfoldet i 
publikationen Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold.  
Publikationen samler og formidler alle relevante krav til arbejdet med den pædagogiske læreplan og er 
dermed en forudsætning for at udarbejde den pædagogiske læreplan. Derfor henvises der løbende til 
publikationen.  

 

https://www.emu.dk/sites/default/files/2019-03/7044%20EVA%20SPL%20Publikation_web_1.pdf
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Kort præsentation 
 

Gustavsminde Gårdbørnehave & Vuggestue 
Gustavsminde er en privat børnehave- og vuggestue beliggende cirka 2 kilometer udenfor Assens. 
Gustavminde åbnede 1.7.1995 som en kommunal børnehave med plads til 40 børn. Sidenhen blev 
Gustavsminde organiseret som en selvejende institution med plads til 60 børnehavebørn. Den 
1.8.2011 blev Gustavsminde privat og er pr. 1.3 2021 godkendt til 82 børnehavebørn og 20 
vuggestuebørn. 
Udover pædagoger, studerende og pædagogmedhjælpere rummer personalegruppen også en 
madmor og en pedel. 
Til Gustavsminde hører 4 tønder land og en stor skov. Vi har et varieret dyrehold med heste, geder, 
hængebugsvin, kaniner, marsvin, høns, katte og fugle. 
Vi har altid haft forældresamarbejdet i fokus, og forældre er velkomne til at være med i dagligdagen. 
De passer vores dyr i weekenderne, og vi har et tilbud om forældrerådgivning, hvor der er mulighed 
for i fred og ro at drøfte stort som småt. Ved skilsmisse inviteres forældre til en samtale.  
Gustavsminde modtager børn fra hele kommunen, og vi har derfor samarbejde med flere forskellige 
skoler omkring overgangen til skole. Ved overgang fra dagpleje til børnehave anvendes 
overgangsskema og samtaler med forældre og fagpersoner. 
Som privat institution trækker vi på kommunens kompetencecenter / PPR og har her et godt 
tværfagligt samarbejde med psykologer, fysioterapeuter, ergoterapeuter, ressourcepædagoger og 
talepædagoger.  
 
Vores vision lyder: 
Vi vil skabe magiske læringsrum og stjernestunder for børnene, med langsomheden som 
ledestjerne. 
 
Vores mission lyder: 
Gustavsmindes mission er at være: et være- og voksested for visdom, et mødested for meninger, et 
forum for færdigheder, et frirum for forundring, en legeplads for livsglæde, byggeplads for 
begejstring - kærlighed og kreativitet, en tumleplads for tryghed og tillid, et øvelsessted for 
duelighed i demokrati, et fællesskab for frugtbar forskellighed med opdragelse til frihed og 
forpligtelser, da selve livet er en skole i kunsten at blive menneske. 
 
Vores definition af kerneydelsen lyder: 
Vi vil give dit barn en værdifuld plads i et udviklende fællesskab. 
 
Vores pædagogiske arbejde med læring og udvikling: 
Vi arbejder ud fra de syv kompetencer: Robusthed, Behovsudsættelse, Nysgerrighed, 
Selvkontrol/selvregulering, Vedholdenhed, Gode omgangsformer og Automatisering.  
Børn skal ses som sociale individer i en given kontekst, men de er også produkter, af både deres 
biologi og deres opvækst. Ovennævnte syv kompetencer bygger på moderne hjerneforskning, som 
vi omsætter til praksispædagogik. (Se beskrivelse af kompetencerne efter beskrivelserne af de 6 
lærerplanstemaer.)  
 
Vores karakteristik af Gustavsminde: 
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 relation til det 
enkelte barn og dets forældre med en grundlæggende medmenneskelighed og anerkendelse af det 
andet menneskes livsverden. Gensidighed er en grundlæggende værdi, og barndommen har en 
værdi i sig selv. Kvalitet på Gustavsminde er lig med kvalitet i relationen. Gustavsminde er  
kendetegnet ved troen på fremtiden og lysten til at præge og skabe den. 
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Pædagogisk grundlag 
”Den pædagogiske læreplan skal udarbejdes med udgangspunkt i et fælles pædagogisk grundlag.”  
”Det pædagogiske grundlag består af en række fælles centrale elementer, som skal være 
kendetegnende for den forståelse og tilgang, hvormed der skal arbejdes med børns trivsel, læring, 
udvikling og dannelse i alle dagtilbud i Danmark.”  
”De centrale elementer er:  

• Børnesyn. Det at være barn har værdi i sig selv. 
• Dannelse og børneperspektiv. Børn på fx 2 og 4 år skal høres og tages alvorligt som led i 

starten på en dannelsesproces og demokratisk forståelse. 
• Leg. Legen har en værdi i sig selv og skal være en gennemgående del af et dagtilbud. 
• Læring. Læring skal forstås bredt, og læring sker fx gennem leg, relationer, planlagte 

aktiviteter, udforskning af naturen og ved at blive udfordret. 
• Børnefællesskaber. Leg, dannelse og læring sker i børnefællesskaber, som det 

pædagogiske personale sætter rammerne for. 
• Pædagogisk læringsmiljø. Et trygt og stimulerende pædagogisk læringsmiljø er 

udgangspunktet for arbejdet med børns læring. 
• Forældresamarbejde. Et godt forældresamarbejde har fokus på at styrke både barnets 

trivsel og barnets læring. 
• Børn i udsatte positioner. Alle børn skal udfordres og opleve mestring i lege og aktiviteter. 
• Sammenhæng til børnehaveklassen. Sammenhæng handler blandt andet om at 

understøtte børns sociale kompetencer, tro på egne evner, nysgerrighed mv.” 
 

”Loven fastsætter, at alle elementer i det fælles pædagogiske grundlag skal være udgangspunkt for 
arbejdet med den pædagogiske læreplan og dermed det pædagogiske arbejde med børns læring i 
dagtilbud. ” 
 
”Nogle elementer i form af fx børnesynet skal altid være til stede i det pædagogiske læringsmiljø, 
mens andre elementer som fx arbejdet med at skabe en god overgang til børnehaveklassen kan 
være mere til stede i nogle sammenhænge end andre. ” 
Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 14 
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Assens Kommune - Vision 2030 – med vilje og hjerte 
I det følgende præsenteres vision, politikker m.m. fra Assens Kommune, som har betydning for den 
pædagogiske læreplan, og for det arbejde der pågår i dagtilbuddene. 
 
 
Visionen har et afsnit, der hedder: Vores børn og unge lykkes. 
”Vores børn og unge er vores fremtid. Vi giver dem de bedste forudsætninger for at leve et godt liv 
med et stærkt selvværd. Vi følger børnene fra deres første skridt og hjælper dem på vej til sunde 
vaner og et aktivt hverdagsliv med bevægelse, sport og fællesskaber.  
 
Det fortsætter i dagplejen, daginstitutioner og skoler, hvor børn og unge har rammer til at være 
kreative, til at lege, lære og danne venskaber og relationer. 
 
Børn og unge udvikler sig både fagligt, personligt og socialt på vejen mod et voksenliv, hvor de 
trives og forsørger sig selv. Vores ungdomsuddannelser, lære- og arbejdspladser hjælper til. 
 
Vores skoler, uddannelsessteder, virksomheder og kulturinstitutioner arbejder tæt sammen og 
inspirerer vores børn og unge, så de udnytter deres fulde potentiale. Både dem der selv kan og vil, 
og dem der skal have ekstra hjælp til at finde netop deres vej. 
 
I 2030 er alle unge i uddannelse eller arbejde.” 
Denne vision forudsætter, at dagtilbud i Assens Kommune tilbyder høj kvalitet, der understøtter alle 
børns generelle trivsel, udvikling, læring og dannelse jf. den nye Dagtilbudslovs formål. 
 
 
 

Børne- og ungepolitik 
”Et godt børneliv- altid et fælles ansvar”  
Alle børn har ret til omsorg og anerkendelse. 
Alle børn skal kunne træffe gode og sunde valg for sig selv, så de bliver i stand til at mestre livet og 
udvikle ansvarlighed for sig selv og fællesskabet.  
Alle børn skal som udgangspunkt have adgang til samfundets almene tilbud, hvor de indgår i 
fællesskaber, der udfordrer og støtter en udvikling af deres personlige, sociale og faglige 
kompetencer og tilgodeser særlige behov.” 
Denne politik danner rammen for alle børn – også børn med særlige behov eller i udsatte positioner. 
Den er under revision og Assens Kommune barsler med en ny børne- og ungepolitik i sommeren 
2020. Politikken bygger ligeledes oven på indhold og kvalitet i kommunale og private dagtilbud. 
Læs mere her: 
Assens Kommunes børne- og ungepolitik 
Bemærk- ny Børne og Ungepolitik forventes i efteråret 2020 
 

 
 
 
 
 

https://www.assens.dk/vores-kommune/en-kommune-i-udvikling/politikker-og-strategier/boern-og-ungepolitik/
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Sundhedspolitik                                               
Byrådet ønsker, at Assens Kommune skal være en sund kommune både fysisk og mentalt – og det 
gælder både de helt små, unge og ældre. Et af pejlemærkerne i politikken hedder: 
En sund start på livet.  
 
AMBITION: 
” VI REDUCERER ULIGHED OG SKABER MØNSTERBRYDERE, OG I DE FØRSTE 1000 DAGE 
AF ET BARNS LIV SÆTTES DER SÆRLIGT FOKUS PÅ DET VI VED, DER FREMMER TRIVSEL, 
UDVIKLING OG LÆRING. I ASSENS KOMMUNE ER VI FORPLIGTET TIL TYDELIG 
FORVENTNINGSAFSTEMNING MED ISÆR FORÆLDRE SAMT ANDRE AKTØRER OMKRING 
DET ENKELTE BARN, SÅ VI TAGER ET FÆLLES ANSVAR FOR ALLE BØRNS SUNDHED”. 
 
Sundhedspolitikken retter sig bl.a. mod forældre og hele 0-6-års området og matcher fint 
ambitionerne med fælles pædagogisk grundlag og læreplaner i den nye Dagtilbudslov. Vi ved, at en 
sund start på livet har en livsvarig positiv betydning, og særligt de første 1000 dage af et barns liv 
har stor betydning for resten af barnets opvækst. 
Læs mere under læreplanstemaet: Krop, sanser og bevægelse 
Find politikken her: Assens Kommunes sundhedspolitik 
 
 
 
 

Assens Modellen 
En tidligere indsats for børn og unge, som bygger på en helhedsorienteret tværfaglig indsats på 
baggrund af tidlig opsporing. 
Vision: Alle børn og unge får mulighed for at leve et normalt, trygt og meningsfuldt hverdagsliv – 
med tilknytning til deres familie, netværk og nærmiljø og med skolegang, uddannelse og et givende 
fritidsliv. Vi inddrager og aktiverer systematisk familie og netværk og udvikler et endnu tættere 
samarbejde mellem almenområdet og ressourceområderne. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.assens.dk/vores-kommune/en-kommune-i-udvikling/politikker-og-strategier/sundhedspolitik-fra-modvilje-til-mod-vilje/
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Børnesyn, Dannelse og Børneperspektiv, Leg, Læring og 

Børnefællesskaber 
 
Først forholder vi os til de fem elementer:  

 Børnesyn 

 Dannelse og Børneperspektiv 

 Leg 

 Læring  

 Børnefællesskaber.  

I kan beskrive elementerne samlet eller hver for sig.  
 
De øvrige elementer i det pædagogiske grundlag skal ifølge loven fremgå særskilt af den 
pædagogiske læreplan. Disse elementer forholder I jer til lidt senere.  

Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 15 
 
 
Her beskriver vi, hvordan disse fem centrale elementer fra det fælles pædagogiske grundlag 
kommer til udtryk hos os og bliver omsat i vores hverdag sammen med børnene 
 
Børnesyn på Gustavsminde 
Vores børnesyn er dybt forankret i sætningen: ”Børn gør altid deres bedste” (Ross Green). 

Det at være barn, har værdi i sig selv. 

Vi har fokus på, at det skal være rart, at være barn på Gustavsminde.  
Nogle børn har bekymringer og tanker (det kunne være noget i hjemmet), eller føler stort ansvar fx 
til søskende, der også går på gården. Vi, som fagpersonale, går ind og vurderer, om der skal gøres 
en indsats for at fjerne nogle af disse tanker og bekymringer fra barnet, så barnet bedre kan 
fokusere på at lære, lege og udvikle sig. Vi arbejder med, at børn er børn, og børn skal have lov til 
at være børn. De lærer gennem leg, og derfor har vi også stort fokus på leg, uanset om det er 
vokseninitieret eller børneinitieret leg. 

Børn er ved at lære, hvordan de skal begå sig i den store verden, og har endnu ikke lært til fulde, at 
de ting de gør kan have konsekvenser.  
Børn er impulsstyret, og det er vores opgave at hjælpe børn med at forstå, at nogle af de ting de 
gør, i en impulsstyret handling, kan have konsekvenser for mange andre.  
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Vores børnesyn hviler på et anerkendende grundlag, og vi tror på at fundamentet for børns 
læringsoplevelser er den anerkendende relation. 

Hvert barn på Gustavsminde har ret til: 
(fra bogen ”I stedet for skældud” Erik Sigsgaard) 

At blive hilst på med nærvær og omsorg, og at blive sagt farvel til på samme måde 
At få hjælp til at sige farvel til far og mor 
At få hjælp til alt som er svært 
Et sted at kunne løbe og hoppe 
At blive set, hørt og forstået 
At have en mening og også skifte mening 
At vælge en aktivitet til og fra 
At være frustreret, vred og irriteret 
At skændes med et andet barn 

 
Vores børnesyn drives af ønsket om positiv udvikling, leg, glæde, smil, humor og læring. 

 
Dannelse og børneperspektiv 
Dannelse er en proces, hvor børn i samspil med omverdenen konstruerer deres egen viden om sig 
selv og omverdenen, og i forhold til børns nærmeste udviklingszone er omverdenens reaktioner og 
tilbud vigtige. Vi er af den opfattelse, at børn har en aktiv rolle, ikke at forveksle med ansvar, i deres 
egen dannelse/læring og udvikling. De voksne er betydningsfulde voksne, der sammen med 
forældrene står med det menneskelige ansvar for børnenes dannelse/læring og udvikling. 
Pædagogikken på Gustavsminde vil være menneskeligt dannende og livsduelighedsudviklende. 
Den vil være præget af varme og drage omsorg for børneliv. Den vil være søgende, 
mulighedsorienteret, demokratisk og skabende. Vores pædagogik vil i mindre grad være båret af 
styringsredskaber og kolde metodikker og i højere grad være kendetegnet ved varme og kreative 
tilgange, der integrerer det emotionelle, motivationsrige, kognitive, kropslige, sanselige, 
bæredygtige og sociale perspektiv.  

Det er også en del af dannelsen og den demokratiske dannelsesproces, at børnene ved at de har 
mulighed for at være medbestemmende i en leg, og lærer at gå på kompromis, så legen kan 
udvikles yderligere. 

Som et resultat af et generelt styringsmæssigt paradigmeskifte vil det ”målbare” erstattes af det 
”livs-bare”. Her er det oplevelsesmæssige, erfaringsmæssige og umiddelbare i børnelivet i fokus, 
som det væsentligste for børns sociale og kulturelle dannelse. Samtidig vil vores pædagogik kunne 
reflektere samfundets stigende kompleksitet gennem fleksible og forskelligartede pædagogiske 
praksisser. Pædagogikken vil samtidig have fokus på og værne om betydningen af de 
menneskelige relationer og sociale processer med uforudsigelighed, umiddelbarhed og 
mødeøjeblikke som et kerneomdrejningspunkt. 

De voksne reflekterer jævnligt over barnets læringsmiljø, både i forhold til barnet, men også den 
voksnes egen rolle i samværet med barnet. 

 

Leg, læring og børnefællesskaber 
Legen har værdi i sig selv og er en vigtig del af barnets liv på Gustavsminde. Legen er en 
fundamental ingrediens i barnets liv og udvikling, og vi arbejder i forhold til barnets leg ud fra 
følgende antagelse. ”Børn kan ikke lege for meget, men afgørende for lidt”. 
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Vi bygger vores forståelse af børns udvikling på et helhedsorienteret dannelses- og læringsbegreb, 
nemlig at børn lærer af alt, hvad de erfarer og oplever, og børn oplever og erfarer på mange 
individuelle måder. Vi ser børns læring fra to vinkler, den formelle læring, som foregår i 
organiserede læreprocesser med tidsafgrænset indhold, og den uformelle læring, som er 
dannelses- og læreprocesser i det levede hverdagsliv: socialt samspil, leg og omsorg.  

Børn lærer gennem leg, og derfor arbejder vi i dagligdagen på, at gøre legen til det bedst mulige 
læringsrum for børnene. I børnenes frie leg har vi fokus på at træde til når der opstår konflikter og 
hjælpe børnene med at løse dem hensigtsmæssigt fx ved, at børnene indgår et kompromis for at 
legen kan udvikle sig yderligere. 

Vores helt klare mål er, at sikre alle børn gode legekompetencer, og således styrke 
børnefællesskabernes sociale og inkluderende kompetencer. 

Vi har fokus på børnegruppen og fællesskabet som en helhed, men mindre børnefællesskaber har 
også vores opmærksomhed. Ved at lave mindre grupper, kan det for nogle børn åbne op for legens 
muligheder. Der er mere rum til at udvikle sociale kompetencer, samt byde ind og overskue legen 
eller aktiviteten. Vi kan lære børnene om de sociale spilleregler, som de kan bringe ind i det store 
børnefællesskab. 
 
Citater om leg: 

- Børn skal lege 
- Man lærer, så længe man leger 
- Børn er tingfinder – og der er ”skatte” overalt 
- Legen er grundlæggende i børns udvikling på alle niveauer 
- Kendetegnet ved leg er, at den ikke er statisk, men hele tiden kan blive til noget andet 
- Leg/legekultur er opbygning af et fællesskab/teamwork – for man kan jo ikke vippe alene 

vel? 
Herdis Toft – Legeforsker – Syddansk Universitet. 
 
 
 
Hvordan lykkes vi med at anvende legen som et potentiale i forhold til børnenes udvikling og 
læring? 
 
Som nævnt ovenfor, har vi et stort fokus på legen som læringsredskab, og vi arbejder med at 
understøtte børnenes leg, så de får mest mulig læring ud af den. 
 
En af de måder vi lykkes, er ved at give legen blandt børnene plads. Vi har et stort uderum med 
mange læringsmiljøer, hvor der er plads til at børnene kan fordeles i mange små legegrupper. 
Derved bliver børnene og deres lege ikke forstyrret af, at der er for mange børn samlet på et sted. 
Der er også mange kroge og små gemmesteder i vores ude og inderum, der gør at vi kan følge det 
enkelte barns spor, samt at børnene hele tiden kan udvikle deres leg, ideer og lade den udfolde sig. 
Vi kan hurtigt udvikle og udvide en leg, når flere børn samles så den oprindelige leg ikke forstyrres. 
Derfor er det også en vigtig del af vores hverdag, at vi hele tiden ændrer og optimerer vores 
læringsmiljøer, både inde og ude, hvor vi især bruger naturens læringsmiljøer. 
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Pædagogisk læringsmiljø 
”Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan det enkelte dagtilbud hele dagen igennem 
etablerer et pædagogisk læringsmiljø, der med leg, planlagte vokseninitierede aktiviteter, spontane 
aktiviteter, børneinitierede aktiviteter samt daglige rutiner giver børnene mulighed for at trives, lære, 
udvikle sig og dannes.  
Det pædagogiske læringsmiljø skal tilrettelægges, så det inddrager hensynet til børnenes perspektiv 
og deltagelse, børnefællesskabet, børnegruppens sammensætning og børnenes forskellige 
forudsætninger.” 

Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 22-23 
Her beskriver vi, hvordan vi hele dagen skaber et pædagogisk læringsmiljø, der giver alle børn 
mulighed for at trives, lære, udvikle sig og dannes. 
 
 
Ved at være inddelt i mindre grupper i løbet af dagen har den enkelte fagperson bedre mulighed for 
at se det enkelte barn i gruppen, og dermed spore sig ind på dets interesser, trivsel, udvikling og 
dannelse. Fagpersonen kan herudfra planlægge aktiviteter, understøtte børnenes frie leg, eller gribe 
deres interesser, og igangsætte ud fra disse. Her kan der også være elementer der kan drages 
videre til hele børnegruppen.   
Eksempel: en mindre gruppe er taget ud for at plukke æbler, som senere skal laves til æblemost, 
hvor alle deltager.  
  
Eksempel på et foranderligt pædagogisk læringsmiljø:  
I vuggestuen er der etableret et boldbassin ud fra børnenes interesse for leg med bolde. Her tager 
fagpersonale udgangspunkt i børnenes perspektiver for at styrke læringsmiljøet. Her fremmes den 
børneinitierede leg, børnenes fantasi og virkelyst. Da det blev besluttet at etablere et boldbassin var 
det på grund af børnenes naturlige interesse for bolde, for at tumle, for at putte sig ind til noget og 
med tanke for stimulering af sanserne. Børns læring sker gennem udforskning af krop og sanser, 
ved at eksperimentere med materialer, opleve nyt og gennem sociale interaktioner. Bassinet blev 
fra start en succes. Børnene hoppede ned i boldene, begravede sig i dem og kastede med dem. De 
sociale kompetencer blev trænet ved at vente på tur, give plads og kigge på de andres kropssprog i 
bassinet: ”Er det ok at kaste på ham? Bliver han mon ked af det, eller synes han, at det er sjovt?” 
Personalet italesatte børnenes handlinger, så det fremstod klart for børnene, hvad der foregik i 
bassinet. Hurtigt måtte vi dog erfare, at det allerbedste var at kaste boldene ud af bassinet, med det 
resultat, at børnene blev irettesat mange gange med ordene: ”boldene skal blive i bassinet, nu må 
vi samle boldene op”. Børnene blev afbrudt mange gange i deres lege, og børn og voksne brugte 
meget tid på at samle bolde op.  

Med tanke på at bruge rummet som den ekstra pædagog og skabe et læringsmiljø, der indbyder til 
noget, måtte vi overveje, hvad der kunne gøres anderledes. Som det var nu, indbød bassinet helt 
naturligt til, at boldene skulle smides ud gennem hullerne i reolen og ud på gulvet. Hvad kunne vi 
gøre for at indbyde til noget andet? Med afsæt i børnenes egne initiativer – lysten til at kaste og 
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sigte efter hullerne i reolen blev det besluttet at hænge nogle rør op på væggene, som børnene 
kunne putte boldene ned i og herefter se dem trille ud igen. Vi lavede en markering på væggen, 
som børnene også kunne sigte efter. 

Samlet set er der med boldbassinet skabt et læringsmiljø, der giver mulighed for at børn kan deltage 
i leg og fællesskaber og indgå i relationer, hvor bevægelsesglæde, kreativitet, social udvikling og 
kropslige erfaringer er nøglebegreber. Ligeledes viser dette eksempel personalets refleksionsevne 
og evne til at tage barnets perspektiv.  

 

Vigtige faktorer for læringsmiljøet – disse drøftes løbende 

- Relationer mellem barn og voksen 
- Relationer mellem børn 
- Regler og håndhævelse af disse (værdier og normer) 
- Pædagogens evne til at lede læringsprocessen - trin for trin planlægning 
- De valgte pædagogiske metoder afstemt efter aktivitet og børnenes udvikling 
- Motivation, mestring og tilpasning af krav 
- Opmuntring, ros, anerkendelse, empati og begejstring 
- Stemninger (uro, gråd, glædeslyde, sang, gode arbejdslyde) 
- De fysiske rammer – de psykiske rammer og de æstetiske rammer 

 
 
Her beskriver vi kort om undersøgelser, evaluering og læring i forhold til læringsmiljøet i 
rutiner i hverdagen. 
 
Vi arbejder reflekterende og evaluerer løbende vores daglige rutiner. Dermed tilpasser vi de faste 
rutiner til den enkelte gruppe af børn og voksne. I løbet af en dag er der mange gøremål som 
bidrager til det lille barns udvikling og læring. Fx håndvask, toiletbesøg, spisning, tag tøj af og på 
samt oprydning af garderoben.  
Vi har stort fokus på børnenes selvstændighed i hverdagens gøremål, da oplevelsen af at bidrage til 
fællesskabet og lykkes med egne gøremål bidrager til udvikling og øget selvværd hos det enkelte 
barn. Da gøremål og rutiner er de samme hver dag, bliver det hurtigt en naturlig del af hverdagen. 
 
 
 
Her beskriver vi kort om undersøgelser, evaluering og læring i forhold til læringsmiljøet i de 
voksen-initierede aktiviteter. 
 
På teammøder har der blandt andet været fokus på det læringsmiljø vi tilbyder børnene. Vi 
reflekterer over, hvordan vi kan give børnene det bedst mulige læringsmiljø, hvor de trives og kan 
udvikle sig.  
Desuden laver vi løbende ”GLK-modeller” (Gjort, Lært, Kunne gøre anderledes), som er en model, 
der i hverdagen er nem at gå til, men samtidig får os som fagpersoner til at reflektere over aktiviteter 
vi har lavet eller læringsrum vi har lavet til børnene. Det gør vi for, hele tiden at blive klogere på det 
læringsmiljø vi skaber for børnene og som desuden kan variere, da ikke alle børnegrupper er ens. 
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Her beskriver vi kort om undersøgelser, evaluering og læring i forhold til læringsmiljøet 
vedrørende børnenes egen leg og børnekulturen 
 
På teammøder evaluerer vi ud fra hverdagsoplevelser og vores GLK-model, hvorledes vores 
læringsrum fungerer i forhold til at understøtte børnenes leg og læring samt den kultur, der er i de 
enkelte fællesskaber. 
Vi evaluerer på egen praksis i forhold til, hvordan vi anvender anerkendende pædagogik overfor 
børnene for at styrke deres kultur og udvikling. 
Vi tager i fællesskab udgangspunkt i de interesser der er i børnegruppen, og som løbende ændrer 
sig. Ved at gribe den læring børnene selv lægger an til i deres leg og hjælpe dem til at udvikle den 
så lykkes vi i højere grad med at skabe den bedst mulige kultur og dermed grobund for læring. 
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Samarbejde med forældre om børns læring 
”Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan dagtilbuddet samarbejder med forældrene 
om børns læring”. Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 24-25 

 
Vi arbejder hele tiden med at udvikle samarbejdet mellem forældre og dagtilbuddet om børns 
udvikling og læring. Efterhånden som vi arbejder med dette i praksis, indsætter vi herunder 
beskrivelser og/eller praksisfortællinger, der viser, hvordan samarbejdet mellem forældrene og 
dagtilbuddet er med til at sikre trivsel, læring, udvikling og dannelse for børnene.  
 

 
Hvordan samarbejder vi med forældrene om barnets og børnegruppens trivsel og 
læring? 
 
For Gustavsminde har forældresamarbejdet en stor plads.  
Det er vigtigt for os, at vi fra barnet starter, får etableret et godt samarbejde med forældrene, da det 
er med til at fremme børnenes trivsel og udvikling.  
 
Vores samarbejde med forældrene er bygget op omkring følgende principper, som er drøftet 
med, og godkendt af vores bestyrelse. 
 

Vuggestuen 
Samtaler og møder i Vuggestuen 
Udformning og formål 

Opstartsmøde 
1-3 måneder før et barn starter i vuggestuen, inviteres barnets forældre til et opstartsmøde med en 
af pædagogerne fra Vuggestuen. Sammen med invitationen sendes en velkomstfolder, som 
forældrene har mulighed for at orientere sig i inden mødet. 
Formålet med mødet er at forældrene kan se stedet, møde de ansatte, få svar på en masse 
spørgsmål og blive sat ind i forskelligt praktisk info. Vores håb med mødet er, at forældrene føler sig 
velkomne, set/hørt og er helt trygge ved og klar til opstarten. 
 
Evalueringsmøde 
2-3 måneder efter barnets opstart i vuggestuen, inviteres forældrene til et evalueringsmøde med 
barnets kontaktperson i vuggestuen. Forud for mødet er forældrene blevet bedt om at udfylde en 
evaluering af opstarten, som danner ramme om dialogen ved mødet. Ud over evaluering af opstart 
snakker vi om barnets trivsel, status her og nu og forældrenes tanker om vuggestuelivet mv. 
Forældrene kan til mødet få en snak om, hvad de evt. må have på hjerte. 
Formålet er, at bygge bro mellem hjem og institution og til stadighed sørge for, at forældre og barnet 
føler sig trygge og set/hørt i vuggestuelivet. 
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Trivsels og udviklingssamtale  
Omkring 2-årsalderen tilbydes forældrene en samtale med barnets kontaktpædagog, hvor der gives 
en status på barnets trivsel, udvikling og fokusområder her og nu.  
Forud for mødet får forældrene et lille skriv om barnets vuggestueliv og har selv mulighed for at føje 
mere til om livet i hjemmet, evt. spørgsmål mv. 
Formålet er, at komme rundt om alle børn og til stadighed støtte barnets udvikling og trivsel i tæt 
samarbejde med forældrene. 
 
Overleveringssamtale 
2-4 uger før barnet starter i børnehaven tilbydes en overleveringssamtale med barnets 
kontaktpædagog, barnets forældre og den voksne, som skal tage imod barnet i børnehaven. Til 
mødet vil der være en snak om, hvordan overgangen skal foregå, der vil være noget praktisk info og 
forældrene har mulighed for at dele spørgsmål og tanker om børnehavestarten. Formålet er, at 
danne grobund for en god, sammenhængende og tryg overgang, hvor de voksne i børnehaven har 
et grundlæggende kendskab til barnet og forældrene samt at sørge for, at forældrene er trygge og 
velinformerede i overgangen. 
 

Børnehaven 
Samtaler og møder i Børnehaven 
Udformning og formål 

 
Evalueringsmøde 
2-3 måneder efter barnets opstart i børnehaven inviteres forældrene til et evalueringsmøde med 
barnets kontaktperson. Forud for mødet er forældrene blevet bedt om at udfylde en evaluering af 
opstarten, som danner ramme om dialogen ved mødet. Ud over evaluering af opstart, snakker vi om 
barnets trivsel, status her og nu og forældrenes tanker om børnehavelivet mv. Forældrene kan til 
mødet, få en snak om, hvad de evt. må have på hjerte. Formålet er, at bygge bro mellem hjem og 
institution og til stadighed sørge for, at forældre og barnet føler sig trygge og set/hørt i 
børnehavelivet. 

Hjemmebesøg  
Der er hjemmebesøg efter ca. 3-4 måneder. 
Formålet er, at bygge bro mellem de 2 verdener barnet færdes i. Besøgets formål er overordnet 
relations dannelse, og at vi som betydningsfulde voksne får lov at se barnets værelse, have, husdyr, 
vante omgivelser osv. 

4½ års samtale 

Omkring 4,5 års alderen tilbydes forældrene en samtale med en pædagog fra gruppen, hvor der 
gives en status på barnets trivsel, udvikling og fokusområder her og nu.  

Forud for mødet får forældrene et lille skriv om barnets børnehaveliv og har selv mulighed for at føje 
mere til om livet i hjemmet, evt. spørgsmål m.m.  
Formålet er, at komme rundt om alle børn, og til stadighed støtte barnets udvikling og trivsel i tæt 
samarbejde med forældrene.  

Overgangssamtale  
Ved opstart i hytten holder vi en overgangssamtale. Denne samtale er mellem fagpersonalet i de 2 
grupper. 
Formålet er, at give barn og personale de bedste forudsætninger for at mødes i det nye 
børnefællesskab. 
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Overleveringssamtaler med skoler 
Disse møder er med fagpersonale og børnehaveklasselærer fra diverse skoler. De informationer 
som videregives er godkendt og underskrevet af forældre. 
Formålet er at sikre den bedst mulige modtagelse af børnene i skolerne. Inden mødet har forældre 
og fagpersonale udfyldt et overgangsskema, som danner grundlag for drøftelsen med skolen. 

Forældremøde til kommende skolebørn 
Fællesmøde med forældre i slut november/ start december måned i forhold til skoleparathed. 
Emnet er “klar parat skolestart” med fokus på modenhed, trivsel og udvikling i forhold til den 
kommende skolestart. 
Vi holder et oplæg, hvor vi ud fra egen erfaring, og undersøgelser, fortæller hvordan forældrene kan 
styrke deres børn bedst muligt til den kommende skolestart. Forældrene sidder i grupper, og har 
mulighed for at drøfte emner med hinanden, små som store spørgsmål. 

Vi tilbyder en skoleparathedssamtale med en pædagog til dem, der har brug for en uddybende 
samtale om deres barn. 

 

Øvrige møder 
Udover disse formelle møder afholdes der samtaler i både vuggestue og børnehave ved behov. 
Dels når forældre oplever et behov, og når vi som fagpersonale oplever et behov. Vores mål er, at 
dele bekymringer med forældre og omvendt, så hurtigt som muligt og ikke se tiden an. 

Ved skilsmisse, sygdom i familien, dødsfald og andre større forandringer af betydning for barnet 
holdes der møder, som indkaldes af fagpersonalet. 

Forældrerådgivning 
Det er et tilbud til alle forældre om i fred og ro at kunne drøfte stort som småt med personale i 
vuggestue og børnehave. Her deltager lederen altid. 

Forældrefællesskaber 

Ud over møder og samarbejdet med forældrene om deres børns trivsel er forældrene også 
samarbejdspartnere i forhold til arbejdsdage, dyrepasning og andre aktiviteter og traditioner i 
børnehaven. Nogle forældre byder ind med æbler til most dagen, nogle kommer med ler fra 
teglværket, nogle kommer med genbrugspapir og pap fra firmaet, syltetøjsglas, juletræer osv. Alt 
sammen noget der gør forældre til aktive medspillere i, at gøre børnehavelivet aktivt, støttende og 
udviklende for barnet. 

 
Følgende er debatteret på et forældremøde: 

Vi forestiller os en hverdag på Gustavsminde, hvor forældre bakker hinanden op og deler ud af 
deres overskud til hinanden og de voksne på Gustavsminde. 

En hverdag, hvor børn oplever sammenhæng, fordi forældre taler med hinanden og snakker sig 
frem til løsninger på vigtige emner, der vedrører børnene og dem selv. 

En hverdag, hvor kontakten mellem forældre og Gustavsminde hviler på et fundament af 
gensidighed, tillid og deltagelse. 

Giver netværk, overskud, mobbefrie zoner, kammeratskab, glade og trygge børn. Gode 
forældrefællesskaber skaber mulighed for inklusion af alle børn og understøtter således en kultur, 



18 
 

hvor de voksne involverer sig i hinanden og samarbejder om at skabe de bedst mulige trivselsvilkår 
for alle børn og voksne på Gustavsminde. 

Vores hensigt med at have fokus på forældrefællesskaber: 
Sikre børns trivsel 
Skabe et miljø, hvor alle børn er en del af fællesskabet 
Skabe sammenhæng mellem hjem og Gustavsminde 
Være gode rollemodeller for samvær og engagement 

Vi har fokus på muligheden for, at involvere forældre i hjælp til udsatte børn, i form af legeaftaler. 
Hertil er vi opmærksomme på, hvad vi kan sige, og hvor meget vi kan fællesgøre børns problemer 
og hvordan. Vi er ydermere opmærksomme på, at der skal gives grønt lys fra forældre til dette. 
 
 
Hvordan involverer vi konkret forældrene i børnenes udviklings- og læringsbehov? 
  
Øvrigt forældresamarbejde: 

- Ca. en gang månedligt udsender vi et nyhedsbrev til forældrene, hvor vi fortæller om nye 
børn og voksne, nye tiltag, kommende arrangementer og i det hele taget bare en status 
på, hvad der rører sig i vuggestuen og børnehaven. 

- Vi vægter den daglige kontakt med forældrene højt, og tager os tid til en snak i 
garderoben både ved aflevering og afhentning, hvor vi deler barnets dag, og hvor 
forældrene har mulighed for at fortælle og spørge om, hvad de synes måtte være 
relevant. 

- Vi tager mange billeder, som vi løbende lægger op på vores intranet ”Famly”, hvor 
forældrene kan se, hvad der sker i dagligdagen i vuggestuen og børnehaven. 

- Vi holder, udover opstartsmøderne, en trivselssamtale ved 2-årsalderen samt en 
overleveringssamtale kort inden barnets børnehavestart. Møder ud over tidligere 
beskrevet, afholdes ved behov. 

- Vi afholder løbende arrangementer som fastelavn, bedsteforældredag, arbejdsdage, 
sommerfest mv, hvor forældre og familie har mulighed for at engagere sig i det store 
fællesskab på Gustavsminde. 

- Hvis vi har brug for hjælp til noget, eller mangler nogle ting til vuggestuen og børnehaven 
beder vi forældrene om hjælp. Det kan fx være, hvis vi mangler stole eller nyt legetøj, så 
har forældrene mulighed for at gøre en forskel og tage del i det fælles ansvar det er, at 
skabe den bedst mulige dagligdag for børnene. 

- Vi har løbende en dialog med forældrene om, hvad de kan bidrage med til 
Gustavsminde. Det kan fx være, hvis forældre har et særligt job som landmand, 
politibetjent, historiefortæller mv., så kan de komme herud og give børnene en oplevelse 
og ny viden.  
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- Overordnet set har vi en rigtig god og åben dialog med forældregruppen. Der er gensidig 
tillid og respekt, og vi er gode til at tale sammen i det daglige og handle når behovet er 
der. 

 
- Her ses et eksempel på, hvordan vi 

synliggør vores pædagogiske 
arbejde. Eksemplet her med 
turtagning, er også sendt ud på 
vores intrasystem til forældrene. 
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Børn i udsatte positioner 
”Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan det pædagogiske læringsmiljø tager højde 
for børn i udsatte positioner, så børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse fremmes.” 
Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 26 
 
Vi arbejder hele tiden med at udvikle vores pædagogiske praksis med børn i udsatte positioner. 
Efterhånden som vi arbejder med dette i praksis, indsætter vi herunder beskrivelser og/eller 
praksisfortællinger der viser, hvordan vi skaber et pædagogisk læringsmiljø, der giver alle børn lige 
muligheder for at deltage i hverdagens fællesskaber. 
 
 
Hvordan skaber vi et pædagogisk læringsmiljø, der tager højde for og involverer børn i 
udsatte positioner, så børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse fremmes? 
 
Ved arbejdet med børn i udsatte positioner er det først og fremmest en vigtig opgave for os, at 
udrede hvilke udfordringer det enkelte barn har. Vi tilpasser derved vores pædagogiske praksis til 
netop at lave gode understøttende læringsmiljøer. 
Vi har stort fokus på, at udvise ekstra omsorg og give det enkelte barn en følelse af at være en 
ligeværdig del af et fællesskab.  
Vi finder blandt de andre børn i grupperne nogle enkelte, men gode relationer for det udsatte barn 
og hjælper disse relationer til at udfolde sig i mindre tilpassede læringsmiljøer. 
 

- Vi har fokus på, at hvert barn er værdifuldt, og skal være en del af fællesskabet. 
- Vi ser intentionen bag barnets handling, og agerer derefter. 
- Vi har fokus på, at alle børn føler sig trygge og er i trivsel. 
- Vi ser det som værdifulgt, at der er plads til børn med forskelligheder. 

 
 
Hvordan oplever vi, at dette arbejde understøtter børn og familier og vores pædagogiske 
arbejde i hverdagen?  
 
Vi oplever, at arbejdet understøtter familierne og det pædagogiske arbejde positivt. Alle har hørt det 
samme, og har en fælles plan for det videre institutionsforløb, og derfor kan vi samarbejde bedst 
muligt med forældrene på hjemmefronten og her i institutionen.  
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Hvordan er den forebyggende effekt?  
 
Vi føler, at det vigtigt at gøre noget for familierne, inden problemer vokser sig store. 
Vi har gennem en årrække haft stor gavnlig effekt af familierådgivning her på stedet, hvor stort og 
småt kan vendes. Vi ser en stor værdi i, at vi på disse møder kan gøre et forarbejde for et muligt 
forpostmøde som Assens kommune kan tilbyde med forskellige konsulenter. 
I samtalen forsøger vi sammen at indkredse problematikken, og fokus vil være på det som lykkes, 
forældrenes ressourcer i familien, og opmærksomhed på, hvor problematikken ikke er til stede. 
Dette ud fra ideen om: ”Intet menneske kan udvikle sig i et negativt defineret felt”. 
 
Den forebyggende effekt er god, da familierne sammen med os kan hjælpe og finde mulige tiltag og 
løsninger.   
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Sammenhængende børneliv  
 
”Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan der i børnenes sidste år i dagtilbuddet 
tilrettelægges et pædagogisk læringsmiljø, der skaber sammenhæng til børnehaveklassen.” 
Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 27 
 
I Assens Kommune er der fokus på både børns overgang fra dagpleje/vuggestue til børnehave og til 
skolen. Målet er at skabe sammenhæng i pædagogik og læring, så børnene kan føles sig 
kompetente og hurtigt opleve sig som en del af det nye fællesskab også ved overgange. 
 
 
Sammenhæng fra dagpleje og vuggestuer til børnehave 
Hvordan tilrettelægger vi det pædagogiske læringsmiljø for de mindste børn, så det skaber 
sammenhæng til børnehavestart?  
 
Vi har i vuggestuen en ældstegruppe på 4-6 af de børn, der skal starte i børnehaven inden for de 
kommende måneder. Til gruppen er tilknyttet én fast voksen. 
Formålet med ældstegruppen er, at øge børnenes kendskab til børn og voksne i børnehaven og 
gradvist vænne dem til rutiner, der er i børnehaven, så overgangen bliver så mild og 
sammenhængende som muligt. 
Ældstegruppen færdes meget i børnehaven, fodrer fx dyrene og spiser madpakker i børnehaven én 
gang ugentligt. Børnene i gruppen sover til middag på madras, ligesom de skal det når de starter i 
børnehaven. Ældstegruppen tager desuden på skovture, cykelture til nærmiljøet mv. 
I ældstegruppen arbejdes der fokuseret med selvhjulpenhed, succesoplevelser og personlige sejre 
for at styrke selvværd, selvtillid og skabe de bedste vilkår for børnehavestart. 
Inden børnene starter i ældstegruppen får forældrene et skriv om, hvad ældstegruppen er, praktiske 
oplysninger mv. 
I ugerne op til børnehavestart afholdes en overleveringssamtale med forældrene, den voksne fra 
ældstegruppen og den voksne fra børnehaven, som skal tage i mod barnet når det starter. Her kan 
forældrene få svar på eventuelle spørgsmål og møde den voksne, der skal tilknyttes deres barn, så 
også de kan være trygge ved overgangen. 
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Sammenhæng til børnehaveklassen 
Hvordan tilrettelægger vi det pædagogiske læringsmiljø for de ældste børn, så det skaber 
sammenhæng til børnehaveklassen? (Dette spørgsmål gælder kun dagtilbud med børn i 
den relevante aldersgruppe.) 
 
For de ældste børn, der snart skal i børnehaveklassen arbejder vi på, at skabe nogle rutiner, der vil 
være genkendelige i skolen. Dette gør vi ved at bygge videre på de rutiner der allerede er i deres 
hverdag på gården. De skal være mere selvhjulpne, men på en måde så det passer til deres 
udviklingsstadie og bygger ovenpå den læring de allerede har. 
Det er mange af de daglige gøremål der er på spil i denne sammenhæng. Lægge madkassen i 
køleskabet, vaske hænder, hænge tøjet på plads i garderoben, rydde legetøj væk og lignende. Det 
skal være nemt for børnene at gøre alle disse ting ved hjælp af vejledning fra de voksne.  
Derudover hjælper vi børnene med at opnå en robusthed i forhold til skolelivet. De skal udvikle 
deres evner til i større grad at kunne løse en konflikt med et andet barn, opnå evnen til at gå på 
kompromis og dele i langt højere grad end hidtil.  
Dette gør vi ved at tilrettelægge læringsmiljøer, som imiterer mere af livet i skolen og samtidig 
fanger deres interesser. Dette kan især være ved at lære at spille spil med en voksen og derefter 
med et andet barn. Det kan også i højere grad være små tegneværksteder og byggeværksteder 
hvor børnene kan drage nytte af hinandens viden. 
 
Helt konkret arbejder vi efter følgende plan: 
Hvert år efter sommerferien, samles en ny storegruppe i Hytten, her iblandt kommende skolebørn.  
I storegruppen har vi fokus på, at gøre barnet klar til at mestre de udfordringer det vil møde i skolen. 
 
Vi bruger ”Skoleparathedspyramiden” (se nedenfor) som pejlemærker i vores tilrettelæggelse af 
pædagogiske aktiviteter, ud fra udviklingstrin og alder. 
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Basale behov 
De basale behov er grundlaget for, at kunne være skoleparat hver dag. Børn, som er 
trætte, uoplagte, sultne eller tørstige har nedsat overskud til at klare sig gennem 
hverdagens strabadser, og kan f.eks. have svært ved at løse opgaver som er lidt svære, at 
spørge om hjælp i stedet for at give op samt vise omsorg for sine klassekammerater. 
Banale ting som søvn, mad og at komme til tiden er uundværlige og kan ikke tilgodeses af 
skolen på samme måde som i børnehaven. 
  
Motorik og selvhjulpethed 
Forældrenes rolle som hjælpere i forbindelse med træning af motoriske færdigheder kan 
ikke fremhæves nok. De motoriske færdigheder har stor betydning i forbindelse med en god 
skolestart. Børn med gode grov- og finmotoriske færdigheder er børn med overskud til 
læring og børn, som kan følge med i fysiske aktiviteter har lettere ved at deltage i legen.  
 
Hukommelse og opmærksomhed 
Hukommelsen og opmærksomheden danner grundlaget for barnets erfaringsdannelse og 
skaber fokus på læring. Barnet får brug for at kunne efterfølge beskeder med mere end et 
led, for eksempel “gå ud og tag tøj og sko på, og når du kommer ud, så vent ved lågen”, 
samt at kunne lytte til historier og huske dele af indholdet. Barnet får også brug for at kunne 
koncentrere sig i kort tid om opgaver som barnet ikke selv har valgt, og derfor ikke er 
lystbetonet. Derfor har alle børn, der starter i skole brug for en vis modenhed omkring 
selvstyring og motivation. Børn som viser selvstændighed og ansvarsfølelse over for en 
opgave vil lettere kunne klare skolens krav i forbindelse med læring.  
 
Sociale kompetencer og forestillingsevne 
Børn, som trives socialt respekterer voksne og børn samt deres ting og behandler andre 
pænt. Børn med gode sociale kompetencer kan sætte sig ned og spille et spil, forstå regler 
og udvise tålmodighed over for andre. Når der er en vinder bør de kunne acceptere, at der 
også er en taber. Det er også godt, hvis børn forstår, at andre børn kan have andre motiver. 
At en ven måske ikke lige vil lege, fordi han er blevet ked af det, eller måske hellere vil lege 
med en anden lige nu. Hvis barnet kan lege, fantasere samt finde nye venner kan skolen 
lettere være med til at sikre, at alle børn bliver en del af klassens sociale liv og 
læringsfællesskab. 
 
Sprog og kommunikation (kommunikative kompetencer) 
Et godt udviklet sprog og en forståelse for, hvordan vi kommunikerer med hinanden er en 
forudsætning for at kunne deltage i klassens sociale liv og kunne følge med i fagene. Det 
betyder, at barnet skal have øvet sig i at lytte og i at vente på tur til tale. Barnet får brug for 
tålmodighed og forståelse for, at andre taler, og for at kunne lade andre få taletid uden at 
afbryde, selvom det, barnet vil sige, er vigtigt. Alle børn har behov for at kunne aflæse 
andres kropssprog og mimik. Er han ked af det eller sur? Er han vred eller forskrækket?  
Børn som kan fortælle hvad de har på hjerte, aflæse andres behov og hjælpe voksne med 
at forstå egne frustrationer og glæder er godt rustet til hverdagen i skolen.  
 
Faglig viden  
De fleste skolestartere kan genkende nogle af de letteste bogstavlyde, som f.eks. I eller Å 
og genkende enkelte bogstaver i eget navn. Nogle børn kan legestave og skrive deres eget 
navn, tælle til 20 og f.eks. sige remser såsom 10, 20, 30 osv. Det er godt, hvis barnet 
kender de mest almindelige farver og former såsom rund og firkantet samt 
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størrelsesforhold. Det vægtes højt i børnehaven, at barnet er undersøgende og nysgerrig 
over for sin omverden, eksempelvis naturen, og spørger om temaer omkring livet.  
 
Viden om tal og bogstaver er altid godt, men de faglige færdigheder er ikke det vigtigste for 
at sikre et godt grundlag for barnets skolestart. Fokus på tal og bogstaver bør altså ikke 
have førsteprioritet, hvis de andre elementer i pyramiden har behov for mere 
opmærksomhed. Vigtigst er at barnet der starter i skolen skal kunne mærke, at de mestre 
de vigtige, nederste trin i pyramiden, så de føler sig trygge og selvstændige, hvilket også er 
det bedste udgangspunkt for en skoleelevs læringsmuligheder.  
 

Skoleparathedsforløbet i hytten  
I Hytten vil vi fra det nye år starte stille og roligt op med skoleparathedsforløbet med 
udgangspunkt i pyramiden som I er blevet introduceret til ovenfor.  
I den styrkede pædagogiske læreplan har vi overordnet beskrevet, hvordan vi vil arbejde 
med sammenhængen mellem børnehave og skole. Dette beskriver vi nedenfor. 
Efterfølgende uddyber vi, hvilke aktiviteter og/eller forløb vi vil igangsætte for at understøtte 
overgangen til skole samt børnenes kompetencer i forhold til skoleparathedspyramiden.  
 
Vi har i det daglige fokus på, at skabe rutiner, som er genkendelige i skolen. Børn er 
forskellige steder i deres udvikling, og ved at møde det enkelte barn der hvor det er kan vi 
understøtte udviklingen af dets forskellige kompetencer. Børnene skal være selvhjulpne og 
det vil vi arbejde med på en måde, så det passer til barnets udviklingsstadie og på den 
måde bygger vi ovenpå den læring de i forvejen har. I den forbindelse er der mange daglige 
gøremål på spil. At lægge madkassen i køleskabet, vaske hænder, hænge sit tøj i 
garderoben, rydde op inden vi skal spise eller lign. Det skal være nemt for børnene at 
udføre disse opgaver med hjælp og vejledning fra de voksne.  
 
Vi har fokus på, at understøtte samt styrke børnenes robusthed f. eks ved, at de øver sig i 
at løse konflikter, kan gå på kompromis i en leg og dele i højere grad end hidtil. Dette gør vi 
ved at imitere mere af livet i skolen på en måde så det fanger børnenes interesser. Det kan 
være ved at spille et spil med en voksen, hvorefter barnet kan spille med et andet barn 
uden en voksen. Det kan også være gennem aktiviteter, hvor børnene kan drage nytte af 
hinandens viden f. eks i et tegne- eller byggeværksted.    
 

Klar, parat, skolestart 
Allerede fra det nye år begynder vi med små aktiviteter, der har til formål at styrke 
skolebørnenes kompetencer i forhold til skoleparathedspyramiden. Til at begynde med 
kigger vi på den enkelte børnegruppe. Hvilket udviklingstrin ligger de på i forhold til 
pyramiden? Herfra begynder vi at planlægge et forløb, der tilgodeser det enkelte barns 
behov, men samtidig understøtter hele børnegruppen. Vi planlægger aktiviteter ud fra den 
styrkede pædagogiske læreplans fokus på, at legen har værdi i sig selv, og at børn lærer 
gennem leg. Derfor vil aktiviteterne være præget af lege, og vi har fokus på, at det skal 
være sjovt at blive klar til at starte i skole. 
Vi kommer til at gå fra med skolebørnene for, på den måde, at styrke børnenes relationer til 
hinanden. Til foråret vil vi bevæge os mere ud i det fri, hvor vi fortsætter med forløbet. På 
den måde bliver der også mulighed for, at de kommende hyttebørn kan få en glidende 
overgang fra Hestestald til Hytte. 
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Basale behov 
I forhold til de basale behov har vi på Gustavsminde en madpakkepolitik, der har fokus på, 
at børn har en god, nærende og sund madpakke med, da barnet skal have energi til hele 
dagen. Derudover tilbyder vi en hvilestund, hvis et barn er træt, har sovet dårligt eller lign.  
 
Motorik og selvhjulpenhed 
I de daglige rutiner har vi fokus på selvhjulpenhed. Vi har fokus på, at kommende skolebørn 
øver sig i, at klare toiletbesøg selv, og at de kan tage tøj af og på selv. Vi øver desuden at 
børnene selv kan åbne diverse indpakkede ting fra madpakkerne. 
 
I forhold til børnenes fin- og grovmotorik laver vi tegne/skrive/klippeaktiviteter, hvor vi 
samtidig kan øve former, bogstaver og tal. En del af processen, når det kommer til at 
understøtte de grovmotoriske kompetencer, er kendskab til egen krop. Gennem et 
yogaforløb lærer vi børnene om at mærke egen krop og dennes muligheder. Gennem yoga 
og/eller mindfulness kan børn lære at mærke egne følelser, og på den måde udvikle deres 
evne til at håndtere konflikter hensigtsmæssigt.  
 
Vi vil lave forskellige bevægelseslege såsom stopdans, ståtrold og stafetter af forskellige 
slags, hvor børnenes grovmotoriske kompetencer udfordres og styrkes. Vi planlægger ture i 
skoven, hvor det ujævne terræn er med til at udfordre grovmotorikken.  
 
Hen mod foråret, når vi vil bevæge os endnu mere ud i det fri, bruger vi skoven som et 
aktivt læringsmiljø, hvor vi har mulighed for at øve børnenes motoriske kompetencer på 
Tarzanbanen, ved at cykle op og ned af bakker, løbe, rulle ned af bakker og klatre i træer.  
 
Vi vil have fokus på, at lære børnene, at der i nogle aktiviteter kan være bestemte regler 
som skal overholdes, f. eks når børnene skal lære at snitte. Der er f. eks regler om, hvordan 
man skal sidde når man snitter, hvilken vej man skal snitte med kniven og hvor og hvornår 
man må bruge kniven. På samme tid er der også en læring i, at mestre grebet på kniven og 
pinden.  
 
Opmærksomhed og hukommelse 
Når vi skal i gang med en aktivitet eller afslutte en aktivitet øver vi med børnene, at de får 
beskeder med mere end et led. Vi vil læse bøger med børnene med fokus på, at drøfte 
handlingen efterfølgende og på den måde øve børnenes hukommelse. Det kan være ved at 
dele en bog/fortælling ud på flere dage, hvor det er godt at kunne huske hvad der skete i 
fortællingen dagen før. Vi vil lave rim/remser og sanglege med børnene, hvor vi har fokus 
på ord, bogstavlyde mm. F.eks. ved at bruge Halfdan Rasmussens ABC mm. Vi vil lave 
forskellige huskelege f. eks. Kims leg. Vi vil have fokus på, at understøtte børnenes 
selvstændighed og ansvarsfølelse ved at give dem opgaver der er betydningsfulde for 
fællesskabet f. eks. at vi hjælper hinanden med at rydde op, også selvom man måske ikke 
har været med til lege med det pågældende legetøj.  
 
Sociale kompetencer og forestillingsevne 
Her gør vi brug af kommunikation i meget høj grad, da vi bruger tid på at tale med børnene 
om, hvordan vi skal behandle hinanden, hvordan det føles hvis ikke man er gode ved 
hinanden, kammeratskab mm. På den måde kan vi altid vende tilbage til det vi har snakket 
om og bruge det i konflikthåndtering.  
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I mange af de aktiviteter vi igangsætter vil der være god mulighed for, at styrke børnenes 
tålmodighed og evne til at vente på tur uanset om det gælder at vente på taletid eller at 
kunne hente sin madpakke.  
 
Vi spiller spil med børnene, hvor vi har fokus på at følge reglerne. Er det okay at snyde? 
Hvordan kan det føles at tabe og/eller vinde? Er det okay at drille den der taber i spillet? 
mm. I den forbindelse fokuserer vi også på, at det er okay at tabe, og det der er vigtigt når 
vi spiller er, at vi hygger os med det og har det sjovt.  
 
Vi har fokus på børnenes evne til at acceptere et nej og at et barn kan have andre motiver. 
Hvis et barn fortæller, at et andet barn siger nej til at lege snakker vi om, hvordan det kan 
føles når man får et nej, samtidig med, at vi lægger vægt på at det skal være okay at sige 
fra og sige nej.  
 
Sprog og kommunikation (kommunikative kompetencer) 
Vi har i dagligdagen fokus på, at give hinanden plads og tid til at tale samtidig med, at det 
enkelte barn, der har taletid føler sig set og hørt. Det er blandt andet når vi afholder 
fødselsdag at vi øver dette. Det er samtidig en øvelse i, at udsætte sit eget behov, idet 
børnene øver sig i, at udsætte deres eget behov for at blive hørt.  
 
Derudover snakker vi om, hvordan man kan se, høre eller mærke, hvis en anden er sur 
eller ked af det både fysisk og gennem kropssprog. Hvordan ser man ud hvis man er vred 
eller ked af det? Hvordan kan det fysisk komme til udtryk?  I den forbindelse snakker vi om, 
hvorfor man kan komme til at gøre eller sige ubehagelige ting til/om andre når man er vred. 
Vi øver og vejleder børnene i, at fortælle om oplevelser de har haft, eller en følelse de 
mærker i kroppen og forsøger at hjælpe dem med at forstå hvorfor denne følelse kan opstå. 
På den måde hjælper vi børnene med at forstå deres følelser og vi hjælper dem med at 
dele både glæde og frustrationer. Når børnene forstår deres egne følelser bedre begynder 
de også at kunne aflæse andres følelser og behov, og kan på den måde hjælpe hinanden 
og udvise omsorg for deres kammerater og/eller de voksne.  
 
Derudover er sange, rim og remser samt fortællinger med til at understøtte og styrke 
barnets sproglige kompetencer, hvor vi som tidligere nævnt vil lave sanglege, rim/remser 
fortællinger mm.  
 
Faglig viden  
Mange af børnene kan allerede genkende enkelte bogstaver i alfabetet, kan tælle til 20 eller 
mere eller stave sit eget navn, og vi tilrettelægger de pædagogiske aktiviteter ud fra, hvilket 
udviklingstrin børnene ligger på i skoleparathedspyramiden. På den måde sikrer vi, at vi 
møder børnene i deres nærmeste udviklingszone, og på den måde kan vi understøtte og 
styrke børnenes kompetencer. Når vi har fokus på de forskellige udviklingstrin i pyramiden 
kombinerer vi arbejdet med disse med tal, bogstaver og former, men det er ikke vores 
hovedfokus! I pyramiden fylder “faglig viden” ikke lige så meget som de andre trin. De 
andre trin i pyramiden er de vigtigste elementer for, at barnet får de bedste forudsætninger 
for at tilegne sig faglig viden.  
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Øvrige krav til indholdet i den pædagogiske læreplan 
 

Inddragelse af lokalsamfundet 
”Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan dagtilbuddet inddrager lokalsamfundet i 
arbejdet med etablering af pædagogiske læringsmiljøer for børn.” 
Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 29 
 
Vi arbejder hele tiden med Inddragelse af lokalsamfundet. Efterhånden som vi arbejder med dette i 
praksis, indsætter vi herunder beskrivelser og/eller praksisfortællinger, der viser, hvordan vi 
inddrager lokalsamfundet i arbejdet med at skabe trygge og udviklende læringsmiljøer for børnene. 
 
 
Hvordan inddrager vi lokalsamfundet i arbejdet med at skabe pædagogiske læringsmiljøer 
for børn? 
 
Vi benytter os af de muligheder vi har, i form af besøg på bibliotek, hvor vi låner bøger med hjem til 
huset. Vi tager på tur til kirken, hvor de ældste børn er oppe i det gamle kirketårn, og sige hej til 
nissen, inden de øver Lucia. Vi bruger den tilstødende skov, hvor der er mange muligheder for 
opdagelse, vi går også på tur til shelterne samt tager til stranden. I forhold til nærmiljøet bruger vi 
også de omkringliggende skoler. Her tager vi på tur og ser deres skoleforestillinger. Dette er også 
med til at give en meningsfuld sammenhæng for børnene i forhold til, hvilken skole de skal gå på. I 
skoven har vi mulighed for at booke et forløb med Assens kommunes naturvejleder. Vi tager på 
cykelture i nærområdet, vi er til loppemarked i Assens, vi har en stand ved Outlet, og til 
mooncarløbet Monte Carlo.  
 
 
 

Arbejdet med det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø 
”Arbejdet med det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø i dagtilbuddet skal integreres i det 
pædagogiske arbejde med etablering af pædagogiske læringsmiljøer.  
Børnemiljøet skal vurderes i et børneperspektiv, og børns oplevelser af børnemiljøet skal inddrages 
under hensyntagen til børnenes alder og modenhed.” 
Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 30 

 
 
Hvordan medinddrager vi børnenes oplevelser i udviklingen af børnemiljøet?  
 
På teammøder og stuemøder har vi altid børnene og deres oplevelser af de aktiviteter vi sætter i 
gang, som et fast punkt på dagsordenen. I dagligdagen har vi hele tiden for øje, hvordan 
læringsrummene og aktiviteterne kan være med til, at understøtte børnenes læring og oplevelser 
her og nu, og hvordan læringsmiljøet opleves fra børnenes perspektiv, hvilket kan komme til udtryk 
ved samtale og dialog med børnene, i f.eks. vores spisegrupper, hvor vi kan tale med børnene om 
deres oplevelser, ideer og interesser.  
Vi justerer hele tiden ud fra vores evalueringer og drøftelser fra team møderne. Med denne løbende 
evaluering skabes et dynamisk læringsmiljø. 
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Eksempler på hvordan barnets / børnenes perspektiver har bidraget til udvikling af 
pædagogisk praksis og/eller læringsmiljøer? 
 
Børns leg og mulighed for udfoldelse har altid været vigtigt for os. Med tanke på børnenes 
perspektiver bærer vores pædagogiske praksis, i højere grad end før, præg af at vores læringsrum 
og miljøet kan forandre sig, og bruges til flere ting. Borde og stole bliver i højere grad erstattet af 
lege på gulvet. Tæpper og små møbler med legeting fylder rummene. Børn leger med hele kroppen, 
og fx Lego der bygges på et blødt tæppe, hvor børnene kan ligge eller sidde på knæ, styrker i langt 
højere grad deres kreativitet, end ved et bord, der begrænser dem.  
 
Vi kan også se en udvikling i den måde vi indretter vores rum på. Vi har fokus på 
gruppestørrelserne i dagligdagen, og her er små rum i rum nøglen til børnenes personlige udvikling 
og læring om legens spilleregler. 
Ruminddelingerne indbyder til, at børnene i mindre grupper kan lege og fordybe sig. I mindre 
grupper er der plads til, at alle børn kan være med. Vi kan se og hjælpe alle børn bedst muligt når 
de er i mindre grupper. Børnene kan nemmere overskue rollelege og dele legetøj i de mindre rum. 
Ved hele tiden, at se på børnenes egne perspektiver hjælper vi dem til i højere grad, at udvikle sig 
bedst muligt.    
 
I forhold til brugen af rummene i institutionen er her et par eksempler på, hvordan børnene 
inddrages.  
 
I fællesrummet i børnehaven har der stået en gammel karlekammerseng. Legen har over tid handlet 
om at bruge sengen som en bus, og børnene har udviklet legen ved at tage stole op i den som 
sæder og brugt forskellige ting som ret til at køre. Ud fra denne interesse valgte vi at ændre sengen, 
og bygge den om til en permanent bus med hjul, ret og sæder til stor glæde for børnene.  
 
Et andet eksempel er en dag, hvor børnegruppen har meget energi, og gerne vil løbe og lege 
fangelege. Her laver vi et motorik-tumlerum i musikrummet. Vi vurderer børnegruppens behov, og 
ud fra dette etableres et læringsrum, der på en konstruktiv og styret måde er tilpasset børnenes 
behov. Samme eftermiddag er børnegruppen mere trætte og har brug for at komme ned i gear, der 
kan samme rum laves om til et rum, hvor der synges, spilles spil eller fortælles historier.  
 
Rummene er foranderlige og ændres løbende ud fra et anerkendende, demokratisk børnesyn og 
børneperspektiv.   
 
 
Eksempler på, hvordan vi konkret arbejder med demokrati i børnehøjde? 
 
Gruppen med de ældste børnehavebørn holder i perioder børnemøder, hvor der tales om hvordan 
det går i gruppen, hvad der er gang i, og hvad der skal ske fremadrettet. Her har børnene 
medansvar i deres egen hverdag og i, hvordan og hvilke aktiviteter de kunne tænke sig. 
Der skrives ned og synliggøres med billeder, hvilke regler der er, og hvad der skal ske, så både 
voksne og børn kan se det de bliver enige om. 
 
Vi griber det børnene er optaget af her og nu, og videreudvikler det de er i gang med, fx ved at søge 
på nettet og hente inspiration til nye projekter og legetøj. 
 
Vi ser på, hvad børnene kan lide af farver og materialer, i forhold til indretning og legetøjsvalg. Ud 
fra deres ønsker finder vi de bedste muligheder for leg og læring. 
 



30 
 

 

De seks læreplanstemaer 
”Den pædagogiske læreplan skal udarbejdes med udgangspunkt i seks læreplanstemaer samt mål 
for sammenhængen mellem læringsmiljøet og børns læring. 
Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan det pædagogiske læringsmiljø understøtter 
børns brede læring inden for og på tværs af de seks læreplanstemaer. ” 
Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 32 
 
 
I dagtilbud i Assens Kommune tilbydes børnene dynamiske læringsmiljøer gennem hele dagen. 
Den didaktiske firkant er en model, som kan anvendes for at synliggøre sammenhængen mellem 
barnets / børnenes tilegnelse af nye kompetencer i samspil med andre både børn og voksne. 
Barnets tilknytning og trivsel danner grundlaget for, at barnet oplever og lærer nye færdigheder og 
kompetencer. 
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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. ” 

Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 36-37 
 

Pædagogiske mål for læreplanstemaet: 
1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udfolder, udforsker og erfarer 

sig selv og hinanden på både kendte og nye måder og får tillid til egne potentialer. Dette skal 
ske på tværs af blandt andet alder, køn samt social og kulturel baggrund.  
 

2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte samspil og tilknytning mellem børn og det 
pædagogiske personale og børn imellem. Det skal være præget af omsorg, tryghed og 
nysgerrighed, så alle børn udvikler engagement, livsduelighed, gåpåmod og kompetencer til 
deltagelse i fællesskaber. Dette gælder også i situationer der kræver fordybelse, 
vedholdenhed og prioritering. 

 
Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø børnenes alsidige personlige 
udvikling? 
 
Herunder, hvordan vores pædagogiske læringsmiljø: 

 Understøtter de to pædagogiske mål for temaet Alsidig personlig udvikling  
 Tager udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag  
 Ses i samspil med de øvrige læreplanstemaer 

 
 

Beskrivelse af arbejdet med Alsidig personlig udvikling på 
Gustavsminde 
Vi arbejder med de 6 læreplanstemaer, herunder alsidig personlig udvikling, gennem hele dagen og 
på tværs af forskellige aktiviteter og rutiner, samt på tværs af køn og alder. 

Alle børn får i dagligdagen mulighed for at udfolde og udfordre sig selv i børneinitierede lege såvel 
som pædagogisk tilrettelagte aktiviteter og rutiner. Alle børn har hver dag mulighed for at erfare sig 
selv og andre på både nye og kendte måder, og dermed udvide deres erfaringsverden og opnå 
kendskab og tillid til egne potentialer, og deres plads i fællesskabet. 

Vi har gennem dagen fokus på, at styrke børnene med at blive selvhjulpne, fx i garderoben. Her 
skaber vi et læringsmiljø med guidning trin for trin og med tid og ro til, at børnene kan prøve selv. 
Det kan være svært og uoverskueligt selv at tage sit tøj af og på, men gennem en anerkendende og 
opmuntrende tilgang motiverer vi barnet til selv at prøve igen og igen, og hjælper med det de ikke 
kan. Vi har hjælpemidler som støvleknægte og garderober i børnehøjde til rådighed, så barnet har 
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de bedst mulige forudsætninger for, at klare opgaven selv. Når tingene lykkes viser vi begejstring 
sammen med barnet, og de vil opleve at mestre noget. Det giver selvtillid og gåpåmod til andre 
opgaver, og en tro på egne potentialer. 

Vi har med henblik på børnenes udfoldelsesmuligheder og alsidige personlige udvikling lavet 
læringsrum, der tilgodeser både rolige lege med mulighed for fordybelse, og lege hvor kroppen kan 
udfordres fysisk. 

Vi har læringsrum, hvor det er tydeliggjort hvad man kan, og områder der er frie til leg. Rummene 
kan ændre sig alt efter hvad vi skal, og er dermed meget dynamiske, og er med til at styrke børnene 
i deres nysgerrighed og mod på at udforske og erfare ting i eget tempo. 

Dette med henblik på børnenes personlige udvikling af deres livsduelighed og kompetencer. 
Personalet har øje på, hvem der har brug for hjælp. Måske guidning eller en særlig indsats. Det kan 
være socialt i børnegruppen, motoriske udfordringer eller andet. 
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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 være 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.” 
Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 38-39 
 

Pædagogiske mål for læreplanstemaet: 
• Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn trives og indgår i sociale 

fællesskaber, og at alle børn udvikler empati og relationer.  
 

• Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte fællesskaber, hvor forskellighed ses som en 
ressource, og som bidrager til demokratisk dannelse.  

 
Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø børnenes sociale udvikling? 

Herunder, hvordan vores pædagogiske læringsmiljø: 

 Understøtter de to pædagogiske mål for temaet Social udvikling  
 Tager udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag  
 Ses i samspil med de øvrige læreplanstemaer. 

 

Beskrivelse af arbejdet med Social udvikling på Gustavsminde 
Social udvikling sker gennem hele dagen, på tværs af læringsmiljøer og læreplanstemaer, både i 
aktiviteter og rutiner. 

Vuggestuen 
Vuggestuen er aldersintegreret, og børnene er blandet i alder på stuerne. De store børn lærer at 
tage hensyn til de små, fx ved at være forsigtige omkring dem, og hjælpe dem med det de kunne 
have brug for. Det kunne være at hente noget til dem, samle sutten op de taber osv. Samtidigt lærer 
de små en masse af de store, som jo kan meget mere, og de inspireres til selv at prøve kræfter med 
noget nyt. 
I løbet af dagen igangsættes mange aktiviteter, hvor børnene indgår i et børnefællesskab og 
dermed får styrket deres sociale relationer. 
Nogle af dagens aktiviteter vil være sat i gang af de voksne, mens andre sættes i gang af børnene 
selv. Når børnene er fælles om en leg gør de sig erfaringer med, hvordan de selv kan have 
indflydelse på legen. 
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I løbet af dagen deler vi de store grupper op i mindre grupper af 3-4 børn, som vi laver forskellige 
aktiviteter med; det kan være at fodre dyr, tage i skoven, cykle en tur på biblioteket, male billeder 
mm. Når vi deler børnene op i mindre grupper styrkes relationerne mellem børnene i de mindre 
grupper. Det kan give grundlag for nye legerelationer fremadrettet. 

For alle tiltag og dagligdags aktiviteter i vuggestuen gælder det, at forældrene inddrages. Når vi i en 
periode har fokus på turtagning snakker vi med forældrene om, hvordan de kan guide børnene i at 
se og lytte til hinanden. 

Børnehaven 
Dagen igennem skaber vi pædagogiske læringsmiljøer, hvor legen har værdi i sig selv, og hvor 
læring sker gennem legen og de børnefælleskaber der dannes i legen. Der lyttes og tages hensyn 
til alle børn, uanset alder og kunnen. Også børn i udsatte positioner vil opleve mestring, og det at 
være en del af et fællesskab, der er en del af det pædagogiske grundlag. 
 
Den voksne har ansvaret for barnets liv; forældrene derhjemme og os som personale. Med 
udgangspunkt i det enkelte barns udvikling har vi mulighed for - med en målrettet indsats, at 
opretholde og styrke barnets kompetencer til at klare sig godt i livet. 

Vi lærer børnene at møde andre anerkendende og respektfuldt, og hjælper dem med at udvikle og 
vedligeholde venskaber. Vi lærer dem at tage hensyn til hinanden, drage omsorg, at det er ok at 
sige fra, og evnen til at kunne tilsidesætte egne behov. Børn skal kunne se forskellighed som en 
ressource. Vi guider dem til at udvikle kompetencer til at indgå i forpligtende fællesskaber og udvikle 
empati. 
Vi bevarer en anerkendende og ordentlig omgangstone. Vi guider børnene i konflikthåndtering og er 
gode og tydelige rollemodeller. Vi motiverer barnet til at knytte venskaber, også på tværs af alder. 

Samlet set skabes et godt grundlag for børnenes demokratiske dannelse; børnene lærer at give 
plads, lytte til og se andre. Men de lærer også at mærke egne grænser, og at acceptere andres. De 
lærer at finde løsninger på de forhindringer, der måtte opstå. Alt sammen læring de får brug for i 
mange sammenhænge både nu, og senere i livet.  
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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.” 
Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 40-41 
 
 

Pædagogiske mål for læreplanstemaet: 
1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udvikler sprog der bidrager til, at 

børnene kan forstå sig selv, hinanden og deres omverden.  
 

2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn opnår erfaringer med at 
kommunikere og sprogliggøre tanker, behov og ideer, som børnene kan anvende i sociale 
fællesskaber. 

 
Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø børnenes kommunikation og 
sprog? 

Herunder, hvordan vores pædagogiske læringsmiljø: 

 Understøtter de to pædagogiske mål for temaet Kommunikation og sprog  
 Tager udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag  
 Ses i samspil med de øvrige læreplanstemaer. 

 

Beskrivelse af arbejdet med kommunikation og sprog på Gustavsminde 
Vi er meget bevidste om det pædagogiske arbejde omkring børnenes sproglige udvikling og 
tilrettelægger en lang række læringsmiljøer gennem dagen, der understøtter at alle børn udvikler 
sprog og bidrager til at børnene kan forstå sig selv, hinanden og omverdenen. 

Vuggestuen:  
Vi starter hver dag med morgensang; her vælges 2 – 3 sange, som løber en måned af gangen samt 
to faste sange (Drala og spisesangen), som vi altid har med. Vi vælger sange, som er relevante for 
årstiden eller evt. højtider og styrker dermed børnenes kulturkendskab. Vi synger højt, langsomt og 
tydeligt og laver fagter til sangene, som vi hjælper børnene med at udføre. Sangene gentages 
mange gange, hvilket skaber genkendelighed og forventningsfuld glæde fra gang til gang. 
Efterhånden lærer børnene at koble bestemte bevægelser til de forskellige ord, og kan selv, med de 
lærte fagter, vise os hvilke sange de gerne vil synge. 
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Vi arbejder med sproget gennem hele dagen og italesætter hvad der foregår omkring børnene. Vi 
sætter ord på følelser og handlinger ligesom vi også italesætter konkrete ting og benævner deres 
anvendelse. 

Mange børn vil kende ordet for fx mad, inden de kan sige det. Derfor arbejder vi også med tegn til 
tale i vuggestuen. Vi lærer børnene fagter for de mest gængse ord som fx mad, drikke, mere, 
færdig, vente, ud og lege, sove, sut mm. Det betyder, at børnene med fagter rent faktisk kan 
kommunikere deres behov og tanker til os før de kan sige det. Det gælder også den anden vej; vi 
kan som pædagoger med tegn og fagter forklare, hvad det er vi skal. Dette styrker 
kommunikationen og relationen mellem børn og voksne og sparer mange frustrationer. Samtidigt 
understøtter tegn til tale udviklingen af det talte sprog, da børn der kan fagterne for et ord hurtigt vil 
forsøge at koble det talte ord. 

Vi bruger dialogisk læsning, også kaldet samtale læsning, som er en måde at læse på, hvor barnet 
inddrages aktivt i læsningen. Det sker helt konkret ved, at der er tid og rum til, at vi taler om det vi 
ser og læser. Vi stiller spørgsmål til handlingen på de enkelte sider, og lader barnet fortælle med på 
historien. Til de små børn bruger vi primært billeder/pegebøger, og til de større har vi bøger med en 
lidt mere kompleks handling. Den dialogiske læsning er magisk, fordi det er i samtalen 
sprogtilegnelsen sker, og samtidigt foregår læringen som en leg. 

Vi inddrager forældrene i arbejdet med sprogtilegnelsen. Vi informerer om, hvilke sange vi synger 
den pågældende måned. Der hænger sedler på tavlen med tekst og tilhørende fagter, så kan 
sangene også synges derhjemme, og forældrene forstår, hvad børnene vil, hvis de viser fagterne til 
en bestemt sang. Til alle forældre uddeles endvidere en oversigt over de mest gængse tegn til tale, 
så de kender dem. Vi snakker løbende med forældrene om deres børns sproglige udvikling, og 
kommer med gode råd til, hvad de som forældre kan gøre for at styrke det. 
Arbejdet bygger på det pædagogiske grundlag, og understøtter arbejdet med, at læring sker 
gennem leg, i relationer og i børnefællesskaber. 
Samlet set skabes et godt grundlag for, at børnene kan forstå sig selv, hinanden og omverdenen.  

Børnehaven 
Vi arbejder i det daglige med, hvordan vi kommunikerer med hinanden. Vi har stort fokus på, 
hvordan vi taler til hinanden. Børnene befinder sig aldersmæssigt i en fase, hvor de 
eksperimenterer meget med sproget. 
 
I hverdagen arbejder vi særligt med sproget i vores samlingsstunder, hvor vi synger sange både 
med og uden fagter. Fagterne understøtter det verbale sprog. I det pædagogiske arbejde med 
sproget opfordrer vi til, at børnene svarer og fortæller med mere end ja/nej svar. Ved at understøtte 
børns fortællinger, og stille åbne spørgsmål understøtter vi desuden identitetsdannelsen hos 
børnene, når de fortæller om oplevelser om familien mm.  
 
Vi er glade for bøger og har dem tilgængelige i børnehøjde, samt som højtlæsningsbøger der 
bruges af de voksne. Der bliver også jævnligt fortalt historier, hvor børnene inddrages og f.eks. 
spiller med på rollerne. Over perioder arbejder vi også med temaer, hvor vi laver forskellige 
aktiviteter der støtter sig op af historierne. Her har vi f.eks. arbejdet med Pippi langstrømpe og 
Cirkeline og har levendegjort fortællinger så de har kunnet dannet grundlag for børnenes aktiviteter i 
hverdagen. Det har været vores oplevelse, at når man får lov at ligge på bordet og spise, eller 
vasker sit hår i æg, er det nemmere at leve sig ind i historien og al den snak der foregår omkring.  
I perioder er børnene meget optaget af bogstaver, dette tænker vi ind i hverdagen og lader dem 
f.eks. skabe bogstaver ud af pinde fra skoven, dette for at inddrage dem i en meningsfuld aktivitet 
med læring for øje, uden at det bliver træls eller kedeligt.   
 
Vi arbejder med børnenes kropssprog, og fysiske handlinger, da børn ofte reagerer på impulser og 
følelser. Hvis et barn bliver vred og udadreagerende er det barnets måde at kommunikere på, og 
udvise denne følelse af vrede. Her arbejder vi med at sætte ord på barnets følelser, og guide barnet 
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til alternative måder at udtrykke denne følelse på. På den måde styrker vi barnets evne til at mærke 
sig selv og sine følelser, og vi kan dermed arbejde med at finde mere hensigtsmæssige måder at 
håndtere konflikter på. 
 
 

 
 

 

I Assens Kommune er det besluttet at sprogvurdere alle 3-årige børn, samt de 5-årige børn, 
som har haft eller har behov for en fokuseret eller særlig indsats – medmindre andet er aftalt 
med PPR. 

 Hvordan tilrettelægger vi indsatsen om sprogvurderingen? 
 Hvordan følger vi op på resultaterne pædagogisk? 
 Hvordan involverer vi forældrene i opfølgningen på barnets resultater?   
 Hvordan arbejder vi med flersprogede børns udvikling af kommunikation og sprog? 

 
På Gustavsminde tilbyder vi sprogvurdering af alle børn. Vurderingen foretages i it-systemet 
”Hjernen og hjertet” og har til formål at spore evt. sproglige vanskeligheder, der kan afhjælpes ved 
en fokuseret indsats. Forud for sprogvurderingen snakker vi med forældrene, og sætter dem ind i 
formålet med vurderingen, herefter er det op til forældrene, hvorvidt de ønsker at takke ja til 
vurderingen. Når selve sprogvurderingen foretages skaber vi et hyggeligt rum for barnet for, at opnå 
den bedste stemning og dermed det mest retvisende resultat. Dette gør vi ved at forberede børnene 
og gøre det spændende, at vi nu skal ind og lege med bogstaver. 
Når vurderingen er afsluttet succesfuldt hentes rapporten ned, og gennemgås sammen med 
forældrene. Såfremt der ikke er grund til anden indsats fortsætter det sproglige arbejde omkring 
barnet, som for den øvrige gruppe af børn. Hvis barnets vurdering giver anledning til bekymring, 
vurderes der hvad næste skridt er, i de fleste tilfælde indstilles til kompetenceteamet, med henblik 
på et samarbejde med talepædagogen. Som tidligere beskrevet har vi i dagligdagen fokus på 
sprogstimulerende aktiviteter. I forbindelse med disse sprogvurderinger kan det være nødvendigt at 
sætte ekstra fokuseret ind. I dette pædagogiske arbejde har vi fokus på, at lave et fællesskab om 
barnet og arbejde i gruppen, så barnet ikke bliver pillet ud og gjort forkert. Dette mener vi ikke gør 
noget godt for barnet eller dets sproglige udvikling. I arbejdet med hjernen og hjertet har vi fået 
mulighed for at gentage sprogvurderingen, med højde for barnets alder. Dette giver os mulighed for 
at følge barnets sproglige udvikling, således vi hele tiden kan have et aktuelt fokus og hjælpe barnet 
bedst muligt også med øje for skolestart, og give barnet de bedste forudsætninger for en sådan. 
I arbejdet med tosprogede børn ønsker vi at skabe en god kontakt med hjemmet for at sikre os, 
hvilke forudsætninger barnet har. Det er sjældent vi har børn, hvor der ikke tales dansk i hjemmet 
som det ene modersmål, men når det sker arbejder vi sammen med forældrene for dels at sikre at 
de forstår hvad der sker i institutionen og selvfølgelig for at hjælpe barnet bedst muligt med at skabe 
sammenhæng mellem institution og hjem trods de sproglige udfordringer. Vi opfordrer til, at man 
bruger modersmålet mest muligt i hjemmet. Med et godt tilegnet førstesprog er tilegnelsen af et 
andet sprog hurtigere og lettere for barnet. 
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Krop, sanser og bevægelse 
”Børn er i verden gennem kroppen, og når de støttes i at bruge, udfordre, eksperimentere, mærke 
og passe på kroppen – gennem ro og bevægelse – lægges grundlaget for fysisk og psykisk trivsel.  
Kroppen er et stort og sammensat sansesystem, som udgør fundamentet for erfaring, viden, 
følelsesmæssige og sociale processer, ligesom al kommunikation og relationsdannelse udgår fra 
kroppen”. 
Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 42-43 
 

Pædagogiske mål for læreplanstemaet: 
1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udforsker og eksperimenterer 

med mange forskellige måder at bruge kroppen på.  
 

2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn oplever krops- og 
bevægelsesglæde både i ro og i aktivitet, så børnene bliver fortrolige med deres krop, 
herunder kropslige fornemmelser, kroppens funktioner, sanser og forskellige former for 
bevægelse. 

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

Herunder, hvordan vores pædagogiske læringsmiljø: 

 Understøtter de to pædagogiske mål for temaet Krop, sanser og bevægelse  
 Tager udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag  
 Ses i samspil med de øvrige læreplanstemaer 

 

Beskrivelse af arbejdet med Krop, sanser og bevægelse på 
Gustavsminde 
Vi har en lang række pædagogisk tilrettelagte læringsmiljøer, der sikrer, at alle børn gør sig nogle 
sansemæssige, og kropslige erfaringer gennem mange forskellige måder at bruge og 
eksperimentere med kroppen på. 

Udearealet på Gustavsminde er præget af kuperet terræn med bakker og forskellige underlag 
såsom sand, græs, fliser og perlesten. Her har børnene mulighed for, at sanse og erfare 
omverdenen. Både når de går i bare tæer over stenene om sommeren, laver vand og sand til 
mudder om efteråret eller mærker frosten i bladene om vinteren. Vores gynger, snurretoppe og 
rutsjebaner, giver mulighed for styrkelse af vestibulær-sansen, der sørger for, at vi kan opretholde 
vores balance og kropsholdning, i forhold til tyngdekraften.  
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Vi har en masse forskellige dyr på gården, og børnene får konkrete erfaringer med, hvordan det 
føles at røre ved de forskellige dyr, lugte hvordan de dufter, og være bevidst om sin egen krop, når 
vi går blandt dem og fodrer. 

Vuggestuen 
I skoven kan børnene udfordre kroppen ved at løbe op og ned af bakkerne, passe på tornene, når 
de plukker brombær fra buskene, eller mærke det bløde mos på træerne. Gennem kroppen og 
sanserne gør børnene sig erfaringer om verdenen omkring dem. Børnene får gennem de kropslige 
fornemmelser udvidet deres erkendelse omkring verden, og omkring deres krops egen kunnen. 

Der er et motorikrum med en ribbe, puder, en hængekøje og madrasser. Børnene har her mulighed 
for at blive fortrolige med egen krop, og dens funktioner gennem mange måder at bevæge sig på. 
Børnene får øget deres kropsbevidsthed, og styrket deres bevægelsesglæde gennem de mange 
lege og aktiviteter. 

En gang om ugen er der yoga i vuggestuen med en mindre gruppe. Her laves forskellige 
børnevenlige yogaøvelser, med små lege og stille musik. Der fortælles historier og øves 
vejrtrækning. Børnene gør sig erfaringer med at have kroppen i ro, og blive bevidste om egen 
vejrtrækning når luften skal trækkes helt ned i maven, og langsomt pustes ud af næsen igen. 
Børnene får styrket deres koncentration, og har mulighed for at komme helt ned i tempo, og mærke 
sig selv. 
Der er massagebolde i forskellige former og hårdhed tilgængelige i vuggestuen, samt et boldbassin 
og sanseplader med forskelligt underlag. 

Overordnet set giver de mange forskellige læringsmiljøer alle børn mulighed for at udforske kroppen 
og sanserne, og blive klogere på egen kropslig formåen, samt at opleve bevægelsesglæde. 

Børnehaven 
I børnehaven har vi meget fokus på bevægelseslege, der stimulerer kroppen og sanserne. Vi har 
multirum, der både kan fungere som et puderum, yogarum mm. Vi har balancebom, indendørs 
hængekøje, og en masse puder og måtter, der kan bruges til forhindringsbane eller andet. 

Legepladsen giver mulighed for stimuli af sanserne, ved svævebane, mini karrusel, træstammer til 
balancegang, gynger, rutsjebane mm. Der er masser af plads til bevægelse og udfoldelse, og 
børnene kan lære i deres eget tempo. 
 
I skoven ved siden af gården er der stejle bakker og ujævnt terræn, der styrker børnenes motorik og 
sanser, når vi går på tur.  
Vi har lavet vores egen tarzanbane i skoven med et stort reb, der er sat mellem en masse træer. 
Øvelsen i at kunne komme op, og rundt på banen styrker balancen og styrken i hele kroppen. 
Desuden finder børnene stor glæde ved at klatre i træer i skoven. 
 
Cykelræs på mountainbikebanen understøtter alt i krop, sanser og bevægelse, og giver dem der 
ikke mestrer at cykle helt mod på at øve sig og tage næste skridt. 
Der er skarpe og tit mudrede sving, grene fra buske der skal undviges, og kroppen skal kæmpe for 
at holde momentum, så banen kan gennemføres så godt som muligt.  
 
Vi har grebet børnenes interesse og udviklet på en leg, omhandlende massage. Aktiviteten kan 
udvikles yderligere, til fx barn-barn-massage, hvor børnene kan lære mere om hinanden. Det kan 
styrke deres relation til hinanden, og de lærer om, at mærke egne grænser, samt respektere andres 
grænser. Det har desuden relation til fri for mobberi, og idéen om at “den man rører ved, driller man 
ikke”.  
 
Derudover laver vi yoga, hvor der igen er fokus på at mærke egen krop, lære kroppen og dens 
muligheder at kende, samt fokus på at finde ro i egen krop.  
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Børnene skal opleve krops - og bevægelsesglæde, blive fortrolige med deres krops 
funktioner og sanser. Vores sansesystem udgør fundamentet for erfaring, viden, 
følelsesmæssige og sociale processer. 
Børnene skal kende egen krop, udvikle kropsbevidsthed og motiveres til at bruge kroppen. 
Samt udvikle balance, bevægelighed, udholdenhed i forhold til brugen af kroppen. 
 

I Assens Kommune er der som nævnt udarbejdet en ny Sundhedspolitik som understøtter 
alle borgeres – herunder også børns - fysiske og mentale sundhed. Samtidig ses en 
udvikling af stadig flere overvægtige børn i Assens Kommune. I effektmålene for politikken 
står: 

 Alle børn er fysisk aktive i institutioner og i fritiden. 
 Hvordan arbejder vi med børns fysiske og mentale sundhed hos os? 

 

Vi har læringsrum og udearealer der indbyder til, at børnene er fysisk aktive. Der er fokus på 
motoriske udfoldelser, balanceevne, krydskoordinering mm., samt en masse sanselige indtryk fx 
ved dyrene, i køkkenhaven og vores musikinstrumenter både inde og ude. 
Vi har træmaterialer der kan bruges til at bygge med, her bruges både krop og hjerne når ideerne 
bliver virkeliggjort. 
 
Der er regler for hvad de må have med i madpakkerne, og hvad vi serverer til eftermiddagsmad. 
Dette for at give børnene det bedst mulige brændstof, til at klare børnehavedagen og udvikle sig. 
 
Vores store fokus på børnefællesskaber, og at alle børn skal føle sig værdifuld og værdsat, er med 
til at give børnene et mentalt overskud til at lære og udvikle sig. Er der legerelationer eller andet i 
institutionen eller hjemmet, der gør at barnet ikke trives skaber det forstyrrelser for udviklingen. Vi 
har derfor stort fokus på det gode forældresamarbejde, og tilbyder samtaler med forældrene om 
stort og småt, så vi sammen kan yde den bedste indsats for barnets udvikling fysisk og mentalt.    
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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.” 
Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 44-45 
 

Pædagogiske mål for læreplanstemaet: 
1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn får konkrete erfaringer med 

naturen, som udvikler deres nysgerrighed og lyst til at udforske naturen, som giver børnene 
mulighed for at opleve menneskets forbundethed med naturen, og som giver børnene en 
begyndende forståelse for betydningen af en bæredygtig udvikling. 
 

2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn aktivt observerer og undersøger 
naturfænomener i deres omverden, så børnene får erfaringer med at genkende og udtrykke 
sig om årsag, virkning og sammenhænge, herunder en begyndende matematisk 
opmærksomhed. 

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

natur, udeliv og science? 

Herunder, hvordan vores pædagogiske læringsmiljø: 

 Understøtter de to pædagogiske mål for temaet Natur, udeliv og science  
 Tager udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag  
 Ses i samspil med de øvrige læreplanstemaer. 

 

 
Beskrivelse af arbejdet med Natur, udeliv og science på Gustavsminde 
 
På gården er vi beriget med mange dyr: Heste, geder, grise, fugle, katte, høns, marsvin og kaniner. 
Vores store dyr går i indhegninger på området, og vores små dyr har bure i stalden, med god plads, 
og mulighed for at komme ud i tilstødende indhegninger. 
Vi passer og plejer dem hver dag, og børnene er med til det hele. De giver mad og drikke, nyt hø og 
halm, giver krammere til kaniner og marsvin og aer gederne. Vi har ponyer, der bliver striglet og 
nusset, og som til gengæld giver børnene nogle gode rideture. 
Hønsene giver æg, som børnene kan få med hjem til dem selv. Det er en særlig oplevelse for 
børnene at være med til at hente æg hos hønsene. Ydermere en oplevelse for børnene hvis de tør, 
at stikke hånden ind under hønen for at finde det glatte varme æg. Hvis ægget tabes går det i 
stykker og børnene lærer, at det er nødvendigt at være forsigtig, hvis ægget skal med hjem.  
Når vores dyr skal herfra, er børnene en del af det, i det omfang vi vurderer de får noget ud af det, 
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f.eks. kan man måske opleve en høne blive plukket, eller en fugl der er fløjet ind i vinduet, blive 
aflivet.  Dette giver dem en vigtig viden om, hvordan naturen og livet hænger sammen. Små dyr 
begraver vi sammen med børnene, og tager fint afsked med de dyr vi har passet på og holdt af. 
 
Gården indeholder også køkkenhave, frugttræer og drivhus. Her deltager børnene i processer med 
at så, plante, pleje og høste, hvilket giver dem erfaringer i bæredygtighed. 
 
Gårdens grund ligger op til et skovområde med en sø, bakker, hytte med bålsted mm.  
Disse udelivs muligheder giver børnene gode forudsætninger for at være nysgerrig på naturens 
foranderlighed, hvordan vi bruger naturens ressourcer, samt passer på naturen og betydningen af 
en bæredygtig udvikling. 
 
Vuggestuen 
Alle børn i vuggestuen får konkrete erfaringer med naturen. Vuggestuen har egen legeplads, hvor 
der er mulighed for at få erfaring med sand, vand, fliser, græs og jord. Legepladsen indeholder 
forskelligt dynamisk materiale som: pinde, blade, sten, mudder, vandpytter, bærbuske, frugttræer og 
aflagte juletræer og halmballer. Fra legepladsen er der adgang til gedefolden, hvor børnene selv 
kan gå hen til hegnet, og fodre gederne med blade fra buske og træer. På flisearealet er der et langt 
regnvands dræn. Drænet er udformet som en 5 meter lang rist med optagelige fag. Når de voksne 
tager ristene op er der fyldt med blade og regnorme som børnene observerer og undersøger. På 
husgavlens tag bor der en ugle om natten, som gylper en masse uglegylp ned på legepladsen. 
Børnene lytter, når der bliver fortalt om uglen, dens musejagt og uglegylp. Vi undersøger 
uglegylpene og ser efter mussepels, tænder og knogler. I den tilstødende skov ser vi ofte rævelort, 
der også undersøges, da der også kan være mussepels i lorten. Vi har en udstoppet ræv på gården 
børnene kan se, og skabe sammenhæng til rævene i skoven. 
  
Vuggestuebørnene er også på den 4 tønder store legeplads, sammen med børnehavebørnene. 
Pladsen indeholder blandt andet et varieret terræn og bålpladser. Her er der rig mulighed for at 
bruge kroppen og overskride egne grænser med at turde noget af det børnehavebørnene tør og 
kan. 
Vuggestuebørnene benytter sig ofte af den tilstødende skov. Trækvognen bliver læsset med mad 
og drikke, og de ældste vuggestuebørn gør sig klar til at tage på tur. Børnene er deltagende i at 
skubbe eller trække vognen ud til madpakkehuset, hvilket giver dem følelsen af at være vigtig og 
bidragende i fællesskabet. Undervejs er der tid til fordybelse og spørgsmål. De voksne følger 
børnenes initiativ og nysgerrighed, men stiller også børnene spørgsmål fx. hvilket dyr tror I, der har 
lavet hullet i jorden? eller kan I høre nogle dyr? Vi finder også dyrespor og børnene bliver inspireret 
til at finde flere. 
 
Der arbejdes bevidst med udsatte børn, hvor naturen danner rammen for læring. I naturen er der ro 
og mulighed for fordybelse uden at blive afbrudt eller afledt af udefrakommende stimuli. Der er god 
mulighed for at bruge kroppen, hvilket blandt andet skaber glæde og forbedret koncentration. 
 
 
Center for børn og natur har undersøgt det pædagogiske arbejde med natur og grønne 
omgivelser i landets mange daginstitutioner. I projektet “kom med ud” konkluderede de: 
 

• Børn der kommer meget i naturen, er stærkere og sundere. 
• Vild leg i naturomgivelser fremmer børns alsidige udvikling 

naturens former og materialer inspirerer til leg og opdagelse. 
• Lege i naturen skaber grobund for nye fællesskaber og leg på tværs af alder og køn. 
• Grønne omgivelser styrker opmærksomhed og koncentration 
• Pædagogisk arbejde i naturen kan styrke interesse for naturen og science. 
• Varieret pædagogisk arbejde i grønne omgivelser fremmer børns trivsel. 

 
 



43 
 

 
Børnehaven 
Vi har et stort og varieret udeområde med mange muligheder for at udforske og erfare naturen. 
Legepladsen har en stor lade som børnene kan cykle og lege i. Der er sandkasser, klatretræer, 
jordbakker, små huleområder, træværksted, mountainbikebane og en stor scene til leg og 
opvisning.  
 
Vi laver bål til hygge eller mad. vi lærer børnene om optænding, vigtigheden i at passe på, sørge for 
tørt træ, finde det gode birkebark til optænding mm. Der er mange gode lærerige processer der 
erfares omkring et bål. Ud over at holde gang i et bål skal man også være varsom, for ikke at 
komme for tæt på, samt passe på hinanden rundt om ilden. 
Det er vigtigt som voksen, at give børnene lov til at prøve selv. Lære dem at bygge bålet op, tænde 
det, og holde det i gang. Man erfarer og lærer bedst, når man selv har hænderne i det man laver.   
 
I skoven hvor jorden kan være sumpet skal man træde varsomt for ikke at synke i. Sådan en tur kan 
give så meget erfaring og læring om naturen. Når børn lærer at mestre og klare forhindringer, der er 
så mange af i naturen, giver det god grobund for, at de kan klare andre forhindringer, de senere 
måtte støde på i livet. 
 
I naturen lærer vi børnene at mærke efter om det er varmt, koldt og vådt, og fornemme hvilket 
overtøj, der vil passe til vejret. 
 
I vores udeværksted arbejder vi med en masse forskellige materialer, og giver fantasien frit spil.  
Vi har børnesave, filer, limpistoler mm. børnene kan benytte sig af. 
Der har i årenes løb samlet sig mange gode materialer til værkstedet. Forældre og andre personer 
er flittige til at komme med ting, de tænker kan bruges. Sammen med en voksen kan en 
børnegruppe slippe sin indre opfinder løs. Både fri fantasi, og planlagte ting, som fx julegaver, bliver 
fremstillet. 
I vores urtehave og omkringliggende højbede, eksperimenterer vi med at så og plante blomster og 
grøntsager, og følger med stor interesse processen. 
 
Eksempel fra hverdagen: 
I børnehaven er vi ude hver dag og udover børnehavens område, går vi ofte en tur i skoven. Der er 
flere steder i skoven, hvor naturvejlederen har lagt plader ud og når de løftes, er der nogle 
forskellige insekter vi undersøger og taler om. En tur i skoven styrker børnenes nysgerrighed og 
fantasi, der er højt til loftet og frisk luft og afhængigt af vejr og vind forskellige sansemæssige 
oplevelser. I skoven undersøges mange spændende ting og der blev bl.a. en dag fundet et dødt 
pindsvin. Vi undersøgte det, og snakkede om hvad der mon var sket, samt mærkede dens pigge 
stikke. Børnene var nysgerrige på, hvad der var sket med den, hvilket gav anledning til fælles 
undring og en god snak om hvad pindsvinet bruger piggene til, og hvordan den krøller sig sammen 
hvis den bliver bange.   
  
  
I Assens Kommune er vi omgivet af natur, vand og skov. Der er rige muligheder for at 
inddrage lokalmiljøerne i den pædagogiske praksis. (Sundhedspolitikken) 
 

 Hvordan anvender vi naturen i vores lokalområde som et pædagogisk læringsmiljø 
for jeres børnegruppe? 

Vi er omgivet af naturen, hvilket vi flittigt benytter os af i det daglige, hvor vi for det meste er udenfor 
dagen lang. Vi er ofte i den nærliggende Melby skov, der giver os mulighed for at udforske naturen 
og dyrelivet på tæt hold, hele året rundt. Vi følger med i årets cyklus, bygger huler, undersøger og 
taler om det vi ser, finder eller hører af lyde. 
Vi plukker brombær om sommeren og laver marmelade. Vi pynter børnehaven med ting fra skoven, 
snitter i pilegrene hentet i skoven ved søen mm. 
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I skoven bruger vi naturhytten der er lavet til brug for alle. Det at der er mulighed for at komme i læ 
for regn og vind gør, at selv vuggestuen kan gøre god brug af skoven som et værested, da hytten 
giver mulighed for at hvile, spise ved bordene og søge ly. 
Tæt på skovhytten har vi lavet en tarzanbane af reb mellem nogle af træerne. Her anvender vi 
naturen, ved at bruge træernes placering til en pædagogisk aktivitet, og skabe et læringsmiljø for 
børnegruppen.  

Vi lærer at passe på naturen, og bruger skoven til både fordybelse, undersøgelse, ny viden, leg og 
motorisk udvikling.  
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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.” 
Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 46-47 
 

Pædagogiske mål for læreplanstemaet: 
1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn indgår i ligeværdige og 

forskellige former for fællesskaber, hvor de oplever egne og andres kulturelle baggrunde, 
normer, traditioner og værdier.  

2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn får mange forskellige kulturelle 
oplevelser, både som tilskuere og aktive deltagere, som stimulerer børnenes engagement, 
fantasi, kreativitet og nysgerrighed, og at børnene får erfaringer med at anvende forskellige 
materialer, redskaber og medier. 

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

kultur, æstetik og fællesskab? 

Herunder, hvordan vores pædagogiske læringsmiljø: 

 Understøtter de to pædagogiske mål for temaet Kultur, æstetik og fællesskab 
 Tager udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag  
 Ses i samspil med de øvrige læreplanstemaer. 

 

 
Beskrivelse af arbejdet med Kultur, æstetik og fællesskaber på 
Gustavsminde 
 
Vores kultur på gården bygger blandt andet på arrangementer med en masse gode traditioner.  
Fx koloni, sommerfest, festival, Lucia, juletræsfest, cirkusuge mm. 
Forældreopbakningen, engagerede voksne og børnenes medvirken, danner rammen for at skabe 
en god fællesskabsfølelse. 
Arbejdsdagene har stor opbakning, og børnene ser kulturen i, at vi alle er med til at passe på 
gården og holde den i stand. 
Vi er fælles om at passe vores dyr, og forældrene er gode til at byde ind, og melde sig på fodring i 
weekenderne. 
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Vi har cirkusuge, hvor cirkus-Jens kommer med telt og rekvisitter. Han styrer dagene, hvor børnene 
deltager på deres niveau. Ugen afsluttes med en forestilling for forældrene. 
 
Der er mostdag en gang om året, hvor æbler bliver samlet ind fra nær og fjern. Vi låner 
pressemaskine og æblekværn, og børnene er med til at læsse æblerne op i maskinerne. 
Den færdige æblemost hældes på flasker. Hvert barn har en flaske med, de får med hjem. Resten 
af mosten gemmes til vores årlige motionsløb, hvor vi får et glas efter løbeturen i skoven.  
 
Vuggestuen 
Vi arbejder i vuggestuen med Kultur, æstetik og fællesskaber ved bl.a. at have fokus på 
legefællesskaber. Vi har valgt at have 2 stuer med børn i alderen 10 mdr. til 2,11 år, hvor alle indgår 
i lige fællesskaber. De yngste vuggestuebørn, har de større børn de kan spejle sig i, og de store 
børn skal have forståelse for det mindre barns evner, og hjælpe hvor det er muligt.  
Vi lægger stor vægt på at gøre børnene opmærksomme på hinanden. At se hvor man kan byde ind, 
og give en hjælpende hånd. Det at kunne trøste hinanden, og at kunne se hvad ens handlinger har 
af konsekvenser for andre.  
Vi er opmærksomme på, hvor børnene kan have gavn af hinanden, hvilke legefællesskaber der er 
gode og konstruktive for det enkelte barn. Vi deler ofte børnene op i små grupper, hvor vi bedre kan 
tilgodese det enkelte barns behov, og se hvilke konstellationer der gavner barnet bedst.  
 
Vi har i vuggestuen altid bøger til rådighed, hvor vi læser om andre kulturer og måder at leve på. Vi 
kigger i børnenes egne mapper, med billeder hjemmefra og tager en snak om hvordan man bor, 
hvad farve ens værelse har, om man har dyr osv. Vi synger dagligt sange, som er relevante for 
årstiden eller eventuelle højtider. Når det er fastelavn, klæder vi os ud, og til december får vi besøg 
af julemanden. 
 
Vi har i vuggestuen fokus på måden at gå i garderoben på. Vi tager en lille gruppe ad gangen, så 
der er tid og ro til at hjælpe det enkelte barn. De skal finde deres egen plads og hænge deres tøj op. 
De skal vente på tur og de voksne gør meget ud af, at få barnet til at søge øjenkontakt og bede en 
voksen om hjælp, i stedet for at blive ked af det og give op, når det ikke lige lykkedes første gang. 
Når den voksne ikke har tid, opfordrer vi dem til at have øje for og hjælpe hinanden. Der er en fast 
rytme i garderoben og de erfarer at turen går til toilettet for at vaske fingre, inden vi kan gå ind på 
stuerne.  
 
Børnehaven 
Vi vil sørge for at barnet får kendskab til, og oplever forskellige traditioner. Vi vil vedligeholde vores 
traditioner og inddrage børnene aktivt i dette. Fx ved højtlæsning eller fortælling om et emne, der 
omhandler traditionen. 

Børnene skal møde læringsmiljøer, hvor de kan få mulighed for at udtrykke sig på forskellige måder, 
møde nye sider af dem selv, forstå deres omverden, møde egne og andres kulturelle baggrunde, 
normer, traditioner og værdier.  
 
Vi tager på biblioteket, der ligger i nærområdet. En mindre gruppe låner bøger med hjem om 
interesser de synes er spændende, eller om noget vi vil lære mere om. 
 
Vi giver børnene mulighed for at udtrykke sig ved hjælp af forskellige materialer, og gøre brug af 
nærmiljøet.  
Vi samler ting fra skoven, med dens mange materialer, der giver mange muligheder for at udfolde 
sig kreativt. 
Vi sidder i små grupper og spiser frokost hver dag, og her kommer snakken sommetider ind på 
forskelligheder i hver familie, som hvem er vegetar? hvad er det? eller hvem er døbt? og hvad vil 
det sige at være navngivet? 
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Ved fødselsdage har børnehaven en helt særlig tradition. Når barnet kommer i børnehave er 
flagene sat frem og vores trægarder står klar med skiltet om hvem der har fødselsdag. Barnet 
bestemmer hvad fødselsdagssang det gerne vil have, vi sender en raket afsted, og barnet får målt 
benene, mens alle børnehavevennerne kigger på og klapper af de lange ben.  
 
Vi har et julearrangement hele december måned, hvor hele børnehaven en gang om ugen mødes i 
laden, og synger julesange sammen med nissen, der synger og spiller med os.  
Til juleafslutningen får vi besøg af julemanden, danser om det store træ i laden og synger 
julesange. Juletræet er pyntet i løbet af måneden, med alt hvad børnene tænker der skal på træet. 
 
Hvert år går de ældste børn på gården Lucia i Kærum kirke. 
Forældre til de børn der går Lucia, Hestestalden, samt de ældste vuggestuebørn er med i kirken for 
at se det.  
Op til Luciadagen fortæller de voksne om højtiden og øver sangene så de ældste børn, kan synge 
dem selv, når de går Lucia i kirken.  
I kirken starter gudstjenesten med, at præsten byder velkommen, og børnene fra Hytten går op ad 
kirkegangen i hvide kjortler og et lys de holder med hænderne.  
Bagefter holder præsten prædiken og fortæller juleevangeliet som et skuespil, hvor børnene skal 
spille rollerne. 
Alle børnene i kirken må være med, og de børn der vil se på, må samles på gulvet rundt om de 
andre. Det giver en særlig fællesskabsfølelse at være sammen ved sådan et arrangement.  
Det at være en del af et fællesskab, og skabe en god kultur, værner vi om på gården. Vi har mange 
arrangementer året rundt, der er med til at forstærke børnenes følelse af, at være en del af et stort 
fællesskab og er med til, at skabe en god kultur. 
 
 
 
Beskrivelse af arbejdet med de 7 kompetencer  
Indenfor alle seks læreplanstemaer, arbejder vi med de syv kompetencer. 

Robusthed  

Vi arbejder med begrebet ud fra tanken om, at robusthed styrkes når barnet bliver budt udfordringer 
som stemmer overens med det de mestrer. I hverdagen sørger vi for at udfordrer børnene, samtidig 
med vi lader dem hvile i det der er trygt og som giver mening for dem.  
Børnene møder mange situationer i løbet af dagen, hvor de udfordres i forhold til deres robusthed, 
f.eks. når de skal sige farvel til mor og far, når andre børn bruger det legetøj de gerne vil have, når 
man ikke er den der skal med på tur, eller når man ikke kan lide den mad der bliver serveret, men 
alligevel prøver at smage.   
I takt med at barnet lærer at udholde/klare små frustrationer i et trygt fællesskab udvikler barnet 
gradvist sin robusthed. 

Det er en del af børns udvikling, at de lærer om demokratiske processer. Det betyder eksempelvis 
at øve sig i at se perspektiver fra de andre børn, med andre ord, at vi er flere om at bestemme. Det 
er med til at gøre børn mere robuste, at møde modgang og udfordringer, og for nogle børn er det 
svært, ikke at få lov til at bestemme det hele i en leg. På den måde hjælper vi børnene med at blive 
mere robuste gennem demokratiske processer. 

Behovsudsættelse 
Vi arbejder i det daglige med behovsudsættelse i forskellige situationer. Det gælder fx i 
spisesituationer. Der skal vaskes hænder, og alle skal være klar ved bordet, da det også styrker 
følelsen af fællesskab. Gradvist vil barnet lære at udsætte sit behov, og løse de nødvendige 
opgaver først. Når vi holder fødselsdag arbejder vi også med, at det er det barn der har fødselsdag 
der er i centrum, og de andre børn skal tilsidesætte deres eget behov for at blive hørt. 
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Det at barnet skal forholde sig til forskellige voksne og børn i dagligdagen, øve sig i at kunne 
navigere i forskellige relationer, og kunne håndtere små udfordringer er en nødvendighed for at 
kunne indgå i en social relation. Det at barnet skal forholde sig til sin omverden øver gradvist barnet 
i behovsudsættelse. 

Nysgerrighed 
Vi styrker barnets nysgerrighed når vi ser deres intentioner, følger deres initiativ og til stadighed 
udfordrer og inspirerer dem inden for nærmeste udviklingszone.  
Vi understøtter børnenes nysgerrighed i det daglige ved at gribe deres interesser. Børn har 
nemmere ved at lære og udvikle sig, når de er nysgerrige på noget. Et barn der har en særlig 
interesse i fx svampe, kan stå i spidsen sammen med den voksne på en skovtur, og dele sin viden 
og interesse med de andre børn. Det vil øge barnets selvværd og selvtillid. 

Vi arbejder hele tiden med at præsentere børnene for nye aktiviteter og nye oplevelser. Jo mere vi 
selv fordyber os i barnets omverden, og sammen med barnet undersøger det der omgiver os, øger 
vi barnets nysgerrighed og evne til fordybelse. 
Når vi har fokus på de trygge elementer i barnets omgivelser, viser initiativ, er nysgerrig og 
undersøgende er det lettere at aflede barnets frustration på noget, der i stedet vækker barnets 
nysgerrighed. Jo mere vi øver barnet i at udvide sin nysgerrighed på sin omverden, jo nemmere kan 
vi skærpe barnets opmærksomhed på nye og spændende udfordringer. 

Vedholdenhed 
Vedholdenheden træner vi når vi opfordrer barnet til at udholde og overkomme forskellige 
forhindringer i løbet af dagen. Vi gør det ved at guide barnet når det er svært, sætte ord på 
frustrationerne og anerkender det at barnet øver sig, frem for at være fokuserede på resultatet. 

Nogle børn kan have svært ved at blive i en aktivitet i længere tid ad gangen, og kommer derfor til 
at “zappe” rundt uden at fordybe sig og være vedholdende. Her går vi ind og ser på, hvad der 
interesserer barnet. Kan aktiviteten justeres op eller ned i sværhedsgrad, så den fanger flere børn, 
eller en bestemt målgruppe?  
Vedholdenhed øver vi også når børn skal gøre det færdigt de er i gang med. Det er vigtigt at kunne 
afslutte en aktivitet, inden en ny skal begynde, da det styrker barnets fokus og koncentration, på det 
næste der skal ske. Senere i skolelivet vil det også kræves, at man afslutter det man er begyndt på. 
 
Vi hjælper barnet med at holde fokus i den givne udviklingszone for barnet. Når barnet fx skal sige 
farvel. Ved tydelig nærhed og tryghed motiverer vi barnet til at holde fast i sin beslutning om at være 
klar til at sige farvel. Vi hjælper barnet ved at støtte og rose, gøre barnet opmærksom på, og 
nysgerrig på sine omgivelser. Vi øver barnet i at flytte opmærksomhedspunktet fra frustrationen i at 
skulle give slip på mor og far, til at koncentrere sig om at fastholde sin beslutning, og dermed 
hjælpe barnet til at holde indre og ydre påvirkninger ude. Ved at hjælpe barnet til at koncentrere sig, 
gør vi barnet robust, og fremmer barnets vedholdenhed.  

Automatisering  
Vi anerkender børnene når de rykker sig udviklingsmæssigt, og mestrer noget nyt de var udfordret 
med før. Når børnene mestrer noget nyt, betyder det at vi har ramt deres nærmeste udviklingszone, 
hvor læringen er bedst. De får mere energi, overskud og motivation til at lære nye ting når de er i 
denne zone, da flere ting nu vil lagres hos dem, og derved automatiseres. 

I alt hvad barnet går igennem i deres alsidige personlige udvikling opnås automatisering gennem 
træning og gentagelse. Når barnet har lært at cykle er automatiseringen opnået for denne aktivitet, 
og barnet har energi til nye ting, der skal automatiseres og lagres. 
 
Selvregulering/selvdisciplin 
I vores samspil med barnet taler vi og viser givne rammer og regler. Genkendelige rammer i 
forskellige læringssituationer skaber tryghed for barnet. Ved at vi som voksne omkring barnet er 
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vedholdende i vores kontakt, og tydeliggør de rammer og regler der er i den givne situation - 
hjælper vi barnet til selvregulering. Vi skaber et trygt læringsmiljø for barnet, der skaber forståelse, 
og motiverer barnet til at øve selvdisciplin. Ved at fastsætte rammer og regler for børnene vil de 
henad vejen forstå, at det hjælper dem at blive inden for disse. Det hjælper barnet til 
selvregulering/selvdisciplin i udfordrende situationer, som fx i en ‘vinke-situation’.  

Gode omgangsformer 
Gode omgangsformer handler om respekt for hinanden, at behandle hinanden godt og acceptere 
hinandens tilstedeværelse. Her går vi voksne forrest som rollemodeller når vi møder barnet med 
øjenkontakt og et hej/farvel. Når vi lytter, anerkender og viser omsorg vil børnene se denne adfærd, 
og langt hen ad vejen efterligne den. 

Når vi opfordrer til, at kun én taler ad gangen, lærer vi børnene at alles stemmer tæller og har værdi. 
Når vi taler pænt og i en venlig tone til børnene lærer vi dem at gøre det samme til os, og til 
hinanden. Når vi viser dem, hvordan de kan løse konflikter på en hensigtsmæssig måde styrker vi 
dem i at være løsningsorienterede, til gavn for fællesskabet og i relationen de står i. Alt vi gør bliver 
observeret og kopieret, derfor må vi som voksne være meget bevidste om vores rolle i relationen til 
børnene og derigennem skabe et grundlag for gode omgangsformer i fællesskabet. Når vi 
kommunikerer med et barn sørger vi for øjenkontakt, og fokus på den fysiske kontakt med børnene. 
Vi står altid klar til at give et kram, lytte, eller hvad barnet har af behov.  

Når barnet i en situation er frustreret, møder vi altid deres udfordring anerkendende. Det er vigtigt at 
barnet føler sig hørt, og mødt på sine følelser. Når barnet møder respekt i relationen, lærer barnet at 
kopiere og tilegne sig gode omgangsformer - også i følelsesmæssige udfordrende situationer som 
at vinke farvel til mor og far. Fornuftig og ordentlig kommunikation i omgangsform med barnet, 
motiverer barnet i læringssituationen. Når barnet udvikler gode omgangsformer, lære barnet sig at 
lytte og mærke andres frustrationer - og derigennem også udvikle empati der skaber nære relationer 
i fællesskabet. 
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Evalueringskultur 
”Lederen af dagtilbuddet er ansvarlig for at etablere en evalueringskultur i dagtilbuddet, som skal udvikle og 
kvalificere det pædagogiske læringsmiljø. 
 
Lederen er ansvarlig for, at arbejdet med den pædagogiske læreplan evalueres mindst hvert andet år med 
henblik på at udvikle arbejdet. Evalueringen skal tage udgangspunkt i de pædagogiske mål og herunder en 
vurdering af sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø i dagtilbuddet og børnenes trivsel, læring, 
udvikling og dannelse.  
Evalueringen skal offentliggøres. 
Lederen af dagtilbuddet er ansvarlig for at sikre en løbende pædagogisk dokumentation af sammenhængen 
mellem det pædagogiske læringsmiljø og børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. Den pædagogiske 
dokumentation skal indgå i evalueringen.” Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 50-51 
 

Evalueringskultur i Assens Kommune 
I Assens Kommune skal etableringen af en evalueringskultur i dagtilbud forstås, som udvikling af en 
læringskultur. Læringskulturen har til formål at skabe - og arbejde med meningsfuld viden i forhold til 
at kvalificere den pædagogiske praksis løbende. Det betyder med andre ord, at vi kontinuerligt og 
systematisk undersøger og udvikler på praksis for at blive klogere på praksis – sammen – for 
børnenes skyld. 
Det er i den pædagogiske praksis gennem voksen-barn tilknytningen og i børnefællesskaberne, at 
det enkelte barns trivsel, udvikling, læring og dannelse sker.  Det er derfor også en bevægelse fra 
praksisfællesskaber til professionelle læringsfællesskaber, hvor vision, faglig ledelse og samarbejde 
er nøglebegreber. Der er fokus på både børn og voksnes læreprocesser.  
Det at sætte mål, dokumentere i praksis, evaluere og skabe ny og bedre praksis er en pædagogisk 
metode, som motiverer fagprofessionelle i forhold til at skabe optimale læringsmiljøer for alle børn i 
dagtilbud. 
 
Der anvendes metoder, som understøtter systematik – og tydelige mål for undersøgelserne og for at 
evaluere sammenhængen mellem læringsmiljøet og børns læring for hvert læreplanstema. 
 
Der arbejdes med en udvidet SMTTE, blomsten, læreplanstræet eller andre metoder – hvert 
dagtilbud vælger en metode eller flere som de dygtiggør sig i. 
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Hvordan skaber vi en evalueringskultur, som udvikler og kvalificerer det pædagogiske 

læringsmiljø?  

Hvordan arbejder vi med evalueringskultur vedrørende: 

1. Læreplanstemaerne? 
2. Børnenes udvikling og læring - og læringsmiljøerne? 
3. Her og nu - kvalificering af praksis? 
4. Pædagogisk udviklingsarbejde? 
5. Andet? 

 
 
På gustavsminde arbejder vi med evaluering som et redskab til hele tiden at have fokus på vores 
arbejde, og med henblik på at sikre børnene den mest optimale hverdag, med det størst mulige 
udbud af velorganiserede og tilrettelagte læringsmiljøer. 
I dette evalueringsarbejde tager vi udgangspunkt i læreplansblomsten for, at have øje på vores brug 
af de 6 læreplanstemaer, samt de grundlæggende tanker vi gør os forud for arbejdet med de 
enkelte temaer. Derudover har vi selv fundet to modeller vi finder gavnlige i vores 
evalueringsarbejde, den såkaldte GLK-model (figur 2 nedenunder) hvor fokus ligger på gjort, lært og 
kunne gøres anderledes. Denne model giver god mening at bruge i hverdagen, da den hurtigt og ret 
simpelt giver en god mulighed for evaluering af egen praksis, med henblik på hurtigt at optimere 
egne aktiviteter, så vi hele tiden har fokus på, hvordan vi skaber de bedste rammer og muligheder 
for børnene og deres læring. Den anden model har vi valgt at kalde en dynamisk og didaktisk 
situationsmodel (figur 1 nedenunder), denne model er mere detaljeorienteret, og i denne model 
synes vi kvaliteten ligger i en grundig situationsanalyse, hvor man tager udgangspunkt i 
børnegruppen og deres aktuelle situation, forud for aktiviteten/ forløbet man ønsker at sætte i gang. 
I denne model ser vi desuden en styrke i, at man som afslutning på evalueringen kigger på en 
ændret/ ny praksis, hvilket giver god mulighed for hele tiden at optimerer vores egen praksis.  
 
I vores arbejde med evalueringskultur ser vi det også som en styrke, at kigge på rammerne og de 
læringsmiljøer vi skaber for børnene. Man kan hurtigt komme til at fokusere på det, der ikke 
lykkedes for børnene. Men vores fokus ligger meget på, om der er noget i vores rammesætning, de 
overordnede mål, eller selve de fysiske rammer vi skal fokusere på for at opnå størst mulig succes. I 
denne evaluering inddrager vi i høj grad også vores forældre. Vi beder altid om en evaluering af 
deres opstart og det første møde med Gustavsminde, samt lægger op til åbenhed og dialog om 
ideer og tiltag vi kunne gøre anderledes. Det er vores indtryk at vi med denne åbne dialog får flere 
vinkler på vores daglige arbejde, og af den vej bedst sikre en god kultur på gården.  
 
For os er det vigtigt hele tiden at have øje for det dynamiske arbejde i evalueringen, da man nemt 
kan komme til at stirre sig blind på egen praksis, og troen på at vi gør det bedst mulige. Men ved at 
have et øget fokus og åbenhed omkring den kultur vi skaber os, er det vores ønske hele tiden at 
have fokus på, hvordan vi sikre arbejdet, og ændre/ udvikler praksis i forhold til den aktuelle 
børnegruppe og den hverdag der gør sig gældende lige nu.  
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Figur 2: GLK-modellen 
 
 Gjort: Hvad har vi gjort? 
 Lært: Hvad har vi lært? 
 Kunne: Hvad kunne der gøres anderledes næste gang? 
 
 

Dokumentation og evalueringspraksis 
Det er ikke et lovkrav at beskrive dagtilbuddets dokumentations- og evalueringspraksis i den 
pædagogiske læreplan, men det kan være en fordel i udarbejdelsen af læreplanen at forholde sig til 
den løbende opfølgning og evaluering af indholdet i læreplanen. 
Den styrkede læreplan, rammer og indhold, s. 50-51 
 
Hvordan dokumenterer og evaluerer vi løbende vores pædagogiske arbejde, herunder 

sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og de tolv pædagogiske mål? 

Her kan vi kort beskrive vores arbejde med at etablere en evalueringskultur, som en del af det 
daglige pædagogiske arbejde. Vi kan fx beskrive, hvordan vi arbejder systematisk med evaluering, 
om vi arbejder med særlige metoder, om vi arbejder eksperimenterende eller undersøgende med et 
særligt fokus, samt hvordan, hvor ofte og i hvilke fora vi drøfter og reflekterer over vores 
pædagogiske praksis mv. 
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Hvordan evaluerer vi arbejdet med den pædagogiske læreplan, som skal foretages mindst 

hvert andet år? 

Her beskriver vi, hvordan evaluering af læreplanen kan ses i forhold til vores 
evalueringskultur i hverdagen. 
 

I forhold til at rammesætte selve evalueringen har vi valgt, at gøre evaluering til en aktiv del af vores 
mødekultur på stedet. Evaluering er på samtlige teammøder og personalemøder som et fast punkt. I 
dette arbejde er det vores oplevelse, at vi giver god mulighed for en diskussion og debat i de 
enkelte grupper. På teammøderne evalueres der på konkrete aktiviteter og hverdagen i det hele 
taget, her bruger vi de tidligere beskrevne modeller, og i dette arbejde har vi fokus på, hvad der er 
gået godt og hvad der kunne gøres bedre/ anderledes. Disse observationer fremlægger vi så på 
vores personalemøder, hvor vi danner grobund for en faglig debat, hvor man i et større forum sætter 
fokus på læreplansarbejdet. Disse faglige debatter bruges i den samlede evaluering af 
læreplanerne, som skal foretages om 2 år.  

Når der i grupperne planlægges aktiviteter har vi fokus på at indtænke læreplanstemaerne således, 
at vi i planlægning synliggøre hvilket emne vi tænker at arbejde under, og hvad vi mener arbejdet 
opfylder i forhold til læreplansarbejdet. Dette arbejde synliggør vi også for forældrene i vores 
nyhedsbreve, og via vores opslagstavler. Her beskrives der også hvorfor vi arbejder med dette 
emne og hvad det er godt for, samt hvad forældrene kan være opmærksomme på. 
 
I arbejdet med evalueringen er det et vigtigt fokus, at vi hele tiden arbejder undersøgende, så det 
ikke handler om at finde fejl, men i stedet handler om, at fokusere på, hvad der kan arbejdes 
anderledes med og hvordan vi bedst sikre og skaber en god og meningsfuld hverdag for børnene. 
 
Inddragelse af forældrebestyrelsen? 
Her kan vi kort beskrive: 

 hvordan forældrebestyrelsen inddrages i udarbejdelsen, evalueringen af og 
opfølgningen på den pædagogiske læreplan? 

 hvordan forældrebestyrelsen inddrages i arbejdet med at skabe gode overgange fra 
hjem til dagtilbud, mellem dagtilbud og fra dagtilbud til skole 
 

Vores bestyrelse er inddraget i arbejdet, på den måde at de hele tiden holdes orienteret om vores 
arbejde. Fra bestyrelsens side udvises en stor tillid til det daglige pædagogiske arbejde, hvilket gør 
at de ikke har et ønske om at være med til at udforme den konkrete pædagogik, samt den 
pædagogiske evalueringsform. De inddrages i arbejdet ved, at der på alle bestyrelsesmøder 
fremlægges nyt fra grupperne, hvilket er en opdatering på hvad der arbejdes med og hvor langt vi er 
i dette arbejde. I de større evalueringer og forud for kvalitetsrapporten sættes punktet på dagsorden 
og drøftes i bestyrelsen.  
I forhold til arbejdet med overgangen fra hjem til dagtilbud og dagtilbud til skole, er bestyrelsen en 
vigtig del af dette arbejde. Igennem årets sociale arrangementer er det vores ønske at skabe en 
meningsfuld sammenhæng for børnene, forstået på den måde at børnene oplever en sammenhæng 
mellem deres to primære verdener. Bestyrelsen er desuden en del af arbejdet med overgangen til 
skole og inddrages i tanker om skolegrupper osv. 
 

 
Til at understøtte og inspirere jeres videre arbejde med den styrkede pædagogiske læreplan er der 
udviklet en række øvrige materialer. Alle inspirationsmaterialer – nuværende og kommende – kan 
findes på Danmarks Læringsportal EMU 
  
 

http://www.emu.dk/dagtilbud
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