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pædagogisk årshjul 

 

Fordeling af læreplanstemaerne over året 

 

I lovgivningen om pædagogiske læreplaner i dagtilbud findes seks hovedtemaer, som alle 

dagtilbud i Danmark SKAL arbejde med. Der er metodefrihed, men det enkelte dagtilbud er 

forpligtet til at have en skriftlig beskrivelse af arbejdet. Der er link til vores gældende beskrivelse 

via børnehavens hjemmeside. De seks temaer er: 

 Alsidig personlig udvikling 

 Sociale kompetencer 

 Sproglig udvikling 

 Natur og naturfænomener 

 Kulturelle udtryksformer 

 Krop og bevægelse 

Vi arbejder naturligvis med samtlige temaer hele året, men vi har valgt at opdele året i fire 

perioder a ´ tre måneder, hvor vi har særligt fokus på: 

 Sociale kompetencer august, september og oktober. Skolestarterne er holdt op, og nye 

børn rykkes på Rød, hvorved der bliver rykket rundt i hele huset. De nye grupper skal godt 

fra start – heraf valget af tidspunkt. Der arbejdes med Fri for Mobberi, guidning i legen, 

forståelse af sociale spilleregler, trafik og meget mere. 

 Kulturelle udtryksformer november, december og januar. Det handler selvfølgelig om at 

tegne-male-klippe-klistre-modellere-synge-spille-teater, men det kan også handle om 

fotografering med iPad eller om kreativ udfoldelse udendørs og med naturmaterialer. 

Desuden er det oplagt at udforske andres kulturelle udtryk ved at lytte til musik, se teater, 

se på billedkunst osv. 

 Natur og naturfænomener februar, marts og april. Affaldsindsamling, følge årets gang i 

naturen, så og passe planter, kigge på smådyr osv. 

 Krop og bevægelse maj, juni og juli indebærer naturligvis en masse bevægelseslege ude og 

inde, men der vil også være fokus på kroppens funktioner, sund mad, kropsbevidsthed og 

meget andet. 

De ti sidste temaer, personlig udvikling og sprog, mener vi bør have fuldt fokus alle årets måneder 

og har derfor ikke tildelt dem særlige fokusperioder. Der bliver året rundt arbejdet med LæseLeg 

og andre former for tilrettelagt sprogstimulering på alle tre stuer, og desuden er det noget, 

personalet har i baghovedet konstant, fordi forskning viser, at langt den største udvikling foregår i 

den daglige dialog med voksne og andre børn. Den personlige udvikling bliver understøttet, når vi 

arbejder med barnets personlige udvikling ved at hjælpe barnet med at forstå andre børns signaler 

og reagere relevant på dem, sætte ord på egne følelser og håndtere dem hensigtsmæssigt, blive 



selvhjulpne i det daglige, handle for at dække egne behov – eller udsætte dem, når det er 

nødvendigt – og meget andet. 

Det kan lyde ret massivt for så små børn, men det er vigtigt at huske, at det ikke er alle børn, der 

skal igennem det hele på et enkelt år. Aktiviteterne er opdelt efter alder, og alt dette beskriver 

det, et enkelt barn gennemgår i løbet af hele sin tid hos os, hvilket fremadrettet vil være op til 5-6 

år. Desuden er det langt fra alt, der foregår i planlagte ”undervisningssituationer”. Langt 

størstedelen af det pædagogiske arbejde foregår i forbindelse med de daglige rutiner og gøremål 

og under børnenes selvvalgte leg, hvor den voksne går ind og guider. 

Fordeling af aktiviteter på de tre aldersgrupper 

Gul Stue (vuggestuebørn 0-3 år) 

 Sociale kompetencer: Guidet leg, hvor den voksne sidder på gulvet og lærer børnene at 

deles om legetøjet. Den voksne sætter desuden ord på børnenes følelsesudbrud og støtter 

dermed en begyndende forståelse for socialt samspil. Der øves god måltidskultur, og der 

trænes i at vente på tur, efterhånden som børnene er mentalt klar til det.. 

 Kulturelle udtryksformer fingermaling, male og tegne, modellervoks, sang og musik. 

 Natur og naturfænomener kan i stor udstrækning foregå på legepladsen, men vi tager 

selvfølgelig også på små ture. 

 Krop og bevægelse Bevægelsesleg ude og inde, afslapning, mærke kroppen, god 

måltidskultur, øve sig i at gå på gaden 

 Personlig udvikling Øve empati ved at sætte ord på andres signaler og lære at handle på 

dem, øve selvhjulpenhed i garderobe og på toilet og øve sig i at være uden ble, øve sig i at 

kommunikere via sprog i stedet for gråd 

 Sproglig udvikling: De voksne sætter ord på alt, hvad der foregår, gentager børnenes 

ufuldstændige sætninger korrekt, lytter og forsøger at forstå, bruger dialogkort og 

pegebøger 

Blå Stue (mellemgruppen, ca. 3-5 år) 

 Sociale kompetencer guidet leg – træne i at komme med i en leg (”Må jeg være med? ” 

”Skal vi lege sammen? ”), vedligeholde en leg og udvikle den, løse konflikter i legen. 

Understøtte udvikling af venskaber og fællesskaber gennem voksenbestemte og 

voksenunderstøttede legegrupper, så alle børn er del af en kammeratskabsgruppe, 

aktiviteter i grupper på kryds og tværs, f. eks. rene pige- og drengegrupper eller grupper, 

hvor børnene er valgt efter kompetencer, så de kan lære af hinanden, f.eks. kan et par 

drenge, der er gode til fodbold, blive sat sammen med nogen, der gerne vil lære det. Fri for 

Mobberi – bamsemassage. 

 Kulturelle udtryksformer lære at klippe med saks, tegne bestemte motiver (f. eks sig selv), 

tegne indenfor stregerne på kopiregning, sange, rim og remser. 

 Natur og naturfænomener: Udforske naturen på ture, så blomster og nytteplanter og senere plante 

dem ud, affaldsindsamling, følge foråret og tegne og klippe forårsblomster. 



 Krop og bevægelse: Øve sig i at gå på gaden, fysiske lege/tumlelege, kamplege, sund mad/god 

måltidskultur, udfordre sig selv og overskride personlige grænser, bruge naturen som redskab. 

 Personlig udvikling: Øve selvhjulpenhed i garderobe og på toilet, komme af med bleen, lære at 

overholde reglerne i et spil og at vente på tur, lære at klare situationer selv, hvor man skal tage 

hensyn til andre, sige fra, løse konflikter. Lære at rydde op efter sig selv som noget naturligt. Lære 

at ”være på” – være den, gruppens opmærksomhed er rettet imod. 

 Sprog: LæseLeg i små grupper, sange, rim og remser, tage ordet i samlingen, almindelig 

højtlæsning, sproglig opmærksomhed i den daglige dialog, hvor ordene udtales tydeligt og korrekt 

og der ”fyldes nye ord på”. 

Rød Stue (førskolegruppen, 5-6 år) 

Rød-stue er sammensat af både førskolebørn, som starter i skole til august året efter, samt af børn der 

bliver førskolebørn året efter igen.  

Mht. til kommende skolebørn vil vi på Rød-stue sikre i samarbejde med forældrene en god overgang fra 

børnehave til skole, hvor vi arbejder med skoleforberedende aktiviteter, så børnene får kendskab til de 

arbejdsformer der arbejdes med i skolen, som feks. sidde stille, række hånden op, vente på tur, give 

hinanden plads, anerkende og respektere hinandens forskelligheder, genkende tal, bogstaver og former 

osv., som alt sammen er med til at give barnet en indblik i kommende skoleliv. 

Skolebørnene vil 1 x om ugen lave skolerelateret opgave, hvor vi efterfølgende kombinerer denne læring 

med bevægelsesleg og kropslig aktivitet. 

Derudover tager vi udgangspunkt i Slagelse Kommunes brobygningskanon mellem dagtilbud og skole, der 

beskriver de ting, som børnene skal mestre og have kendskab til inden skolestart. Dette giver alle børnene 

genkendelige erfaringer med i skoleregi. 

Samarbejdet mellem skole og os formidles via brobygningsskemaer, der udfyldes i fællesskab af personalet 

og forældrene samt SPU-test udført af pædagogen. 

Desuden vil vi på Rød-stue tage udgangspunkt i gruppen som helhed, hvor vi arbejder, videreudvikler de 

gode ressourcer børnene har med sig fra de andre stuer, samt i hver enkelte barns kompetencer og 

potentialer. 

Vores kommunikationsmidler ud over det daglige kontakt og kommunikation i institutionen vil foregå via de 

to tavler tilknyttet stuen og via månedsplanen, infoseddel ved opstart på stuen og tabulex. 

Vi vil formå at danne rammer, som giver os mulighed for at arbejde med temaer/projekter, der er 

længerevarende, hvor der er tid til ro og fordybelse. Det kan være teater/rollespil, regellege, kreative 

aktiviteter, kropslige udfordringer igennem leg/ture, mangfoldige kulturelle oplevelser via kunst, 

museumsbesøg, teater, musik, bibliotek og naturoplevelser via naturskolens tilbud mm. 

Aktiviteter vi særligt vil have fokus på 

Kultur og kulturelle udtryksformer/natur og naturfænomener: 

Flere udflugter og ture ud af huset til f.eks. teater- og museumsbesøg, kunstudstilling, aktiviteter med 

naturskolen, skovture og byture. Det kan ligeledes være besøg for få indblik i de forskellige 

fagprofessionsområder i vores samfund, som har betydning i vores hverdag og for hvordan systemet er 

sammensat i vores samfund. Det kan være sygehusbesøg-skadestuen, brandstation, politistation, 



genbrugspladsen eller de forskellige forældrenes arbejdspladser. Disse kan planlægges i forlængelse af PL 

temaerne og projekter vi arbejder med den pågældende periode. Dette vil vi gøre for at give børnene en 

oplevelse af og glæde ved de forskellige kulturelle udtryksformer, naturoplevelser og samfundsforståelse 

på stedet det bliver udført. 

Fin motoriske aktiviteter: 

Kreative aktiviteter såsom sy/brodere, lave svære perleplader og håndværks aktiviteter som at hamre, 

save osv. 

Sproglig udvikling: 

Vi inddrager børnene i læseleg, dialogiske læsning, til frugt. Dette vil styrke barnets kompetence i at kunne 

lytte til oplæsning (auditiv hukommelse) og deltage i dialogiske samtaler om den læste tekst. Herved også 

at styrke barnets koncentrationsevne/opmærksomhed omkring fortællingen. Dette vil også give mulighed 

for at fremme barnets fantasi univers ved at give nye input til f.eks. leg. 

Sproglig, personlig udvikling og kulturel udtryksform: 

Fri For Mobberi 1x om ugen i forlængelse af skoleaktivitetsdagen til samling. Vi gennemfører 

bamsemassage m. fortælling den ene uge og samtalekort kombineret med rollespil den anden uge. 

Formålet med rollespil/drama er at få en bedre forståelse af hændelsessituationen på samtalekortet via 

kropslig visualisering og udtryksform. På den måde vil vi få styrket barnets både verbale og nonverbale 

udtryksform. Ved at udvide aktiviteten får vi samtidig styrket barnets selvindsigt, selvværd, selvtillid, da 

barnet får mulighed for at øve sig i at være i centrum (tør at stå frem) overfor fællesskabet. Derudover vil vi 

via aktiviteten give barnet mulighed for at udtrykke egne følelse, vise empati ved at indleve sig i rollen og 

forstå sig selv og andre. Samtidig vil det skabe rammen for at børnene forstår situationen bedre og dermed 

kommer med løsningsforslag til gavn for alle medvirkende parter i rollespillet. 

Alsidig personlig og sproglig udvikling og krop & bevægelse: 

Vi vil lære børnene indbyrdes til at hente hjælp fra hinanden og på den måde opdage og benytte hinandens 

kompetencer og potentialer. Det vil være med til at styrke deres selvværd og selvtillid. 

På Rød-stue vil vi prioritere aldersrelaterede lege og spilleformer. Gennem regellege lærer barnet at forstå 

de social spilleregler i at kunne samarbejde og forstå de fælles regler. De lærer at vente på tur, altså give og 

tage plads i legen. Lærer legens rutiner, som også giver en bedre forståelse for, at samfundet vi lever i, er 

opbygget omkring en række samfundsnormer og sociale spilleregler.  Det kan være "Her kommer vi", " 

Stopdans" boldspil, tagfat….  

At spille spil er ligeledes en sjov måde at lære regler og forholde sig til dem på. Det lærer barnet at forstå, 

at der altid er en vinder og en taber og man ikke altid kan vinde og derfor skal lære at magte underlaget 

med måde. Forslag til spil: Kortspil (Sorte Per, Uno.), billedelotteri og brætspil/terningespil. Disse former 

for spil vil medvirke til at styrke barnets visuelle hukommelse og koncentration samt opmærksomhed 

omkring spillet.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


