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Indledning og overordnede overvejelser 

 

Beskrivelse af institutionen 
Børnehaven i Fredensgade er en selvejende institution beliggende i en ældre 

villa i Slagelse Bymidte. 
Børnehaven er grundlagt i 1869 som en af flere asylbørnehaver i landet ”til 

gavn for børn fra særligt dårlige kår, som havde brug for en sædelig 
opdragelse”. Dens oprindelige navn var Slagelse Børneasyl, men i dag 

forbinder de fleste ordet ”asyl” med asylcentre, og dermed var navnet 
efterhånden blevet misvisende. For at signalere tydeligt, at vi er en helt 

almindelig børnehave, valgte bestyrelsen derfor i 2014 at ændre navnet til det 
nuværende. 

Vi har kapacitet til at modtage op til 63 børn, men i en periode har det generelt 

faldende børnetal bevirket, at vi har haft væsentligt færre. Den tendens er nu 
vendt, og vi forventer i løbet af 2016 at blive fyldt op igen. Pr. 1.2.2016 har vi 

47 børn i alderen 2-7 år.. 
 

I og med at vi bor midt i byen, har vi kort afstand til bibliotek, anlæg, 
pædagoguddannelsen, teater, butikker, busser osv. Det betyder, at vi nemt 

kan benytte byens mange faciliteter og tilbud. 

 
Beskrivelse af børnegruppen 

Børnegruppen er meget blandet på den måde at forstå, at den rummer børn 
fra alle sociale lag, børn fra etnisk danske familier og børn fra familier med 
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anden etnisk baggrund. Det giver børne- og forældregruppen en bredde og 
mangfoldighed, som vi ser som en stor fordel. 

 
Vores definition af læringsbegrebet 

Læring er en proces, hvor barnet tilegner sig viden, færdigheder og erfaringer 
igennem oplevelser, sanseindtryk og udfordringer. 

Barnet skal selv være engageret, for at læring finder sted og bundfælder sig. 
Læring finder sted i mange forskellige situationer: 

Det kan være inden for rammer, som de voksne har tilrettelagt. 

Det kan være i en situation, hvor barnet lærer af et andet barn 
Det kan være i en situation, hvor barnet selv tager initiativ til en aktivitet eller 

dialog. 
 

Vi har den opfattelse, at jo mere vi som voksne kan bakke op om barnets egne 
initiativer (sproglige initiativer, opmærksomhedsinitiativer, følelsesinitiativer, 

handleinitiativer), jo bedre vil vi kunne støtte børnene i deres udvikling. Men 
samtidig er det også vigtigt, at de voksne tager initiativ til aktiviteter, der kan 

fremme læring, og som børnene ikke selv ville have haft mulighed for at 
initiere   

 
Vi har i løbet af 2013 beskæftiget os med Knud Illeris´ læringstrekant, hvor 

der tales om, at der er tre faktorer, der har indflydelse på, hvad mennesker 
lærer: Indholdet – de færdigheder og den viden, man tilegner sig – drivkraften 

– altså viljen og motivationen til at lære netop dette – og den sociale 

dimension – hvordan man befinder sig og fungerer i det sociale fællesskab. Vi 
mener, at det er vigtigt for børnenes læring, at pædagogerne er 

opmærksomme på alle tre faktorer. 
 

Herudover tror vi på, at mennesket aktivt konstruerer sin egen forståelse af 
omverdenen på baggrund af den forståelse, personen allerede har fra tidligere 

erfaringer. Det betyder, at man som pædagog må regne med, at en kollektiv 
besked, givet til en børnegruppe, vil blive forstået vidt forskelligt. Hvert barn 

vil konstruere sin egen forståelse (konstruktivistisk læringsteori). 
 

Vores generelle holdning er, at vi som medarbejdere i børnehaven skal være 
rollemodeller, og vi mener, at bevidstheden om, at vi er rollemodeller er en 

viden, der forpligter. 
 Børnene registrerer, hvad vi gør, med alle sanser. 

 Hver gang, vi gør noget, som børnene bliver optagede af, vil de imitere 

os. 
 Uanset om vi er bevidste eller ubevidste om vores handlinger og 

holdninger i det daglige arbejde, vil børnene tage det til sig. 
 Jo bedre vi kender os selv fagligt og menneskeligt med styrker og 

svagheder, jo mere bevidste vil vi kunne være som rollemodeller.  
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 Sagt på en anden måde: Man skal være bevidst om, hvem man selv er, 
for at man kan være bevidst om, hvordan man opfattes af andre. 

 
Vi har den grundantagelse, at børn lærer bedst, når de er trygge. 

Og her mener vi, at den anerkendende pædagogik er god at anvende til alle 
børn. 

Det er godt for såvel det sensitive som det ”hurtiggående” barn at blive mødt 
af voksne, som ønsker at se, høre, respektere og forsøge at forstå barnet, som 

det er. 

 
Kompetenceudvikling 

Forandring er en vedvarende tilstand i samfundet i dag, og den går hurtigere 
og hurtigere. Nye omstændigheder kræver nye måder at gøre tingene på, og 

nye måder at gøre tingene på kræver udvikling af nye kompetencer. Det er 
derfor meget vigtigt, at vi til stadighed sørger for at alle medarbejdere får 

mulighed for udvikling på et niveau, der passer til den enkeltes behov og 
hidtidige erfaring og uddannelse.  

Vi har i 2015 sagt farvel til flere medarbejdere, der er gået på efterløn, og det 
betyder, at vi i skrivende stund er en forholdsvis ny gruppe, der kun har 

arbejdet sammen i kort tid. Vi har derfor brug for at koncentrere os om den 
daglige praksis og de grundlæggende pædagogiske temaer, der danner 

udgangspunkt for den. I skrivende stund har vi besluttet, at vi hurtigst muligt 
skal have to pædagoger afsted på kursus i ”Fri for Mobberi” (se afsnit om 

sociale kompetencer på side 9)  

På det mere overordnede plan vil vi gennemføre en fælles pædagogisk dag for 
alle fastansatte, hvor vi vil beskæftige os med den ovenfor beskrevne 

læringsteori. Vi vil reflektere over vores syn på børnehavens pædagogiske 
formål, både set ud fra det enkelte barns behov og i et samfundsperspektiv. Vi 

vil forholde os til, hvad disse refleksioner kalder på, at vi foretager os i praksis, 
og med udgangspunkt i dette, lægge konkrete planer for udviklingsbehovet i 

de kommende år. Efterfølgende vil vi inddrage bestyrelsen i disse drøftelser, 
bl. a. med henblik på forberedelse af den forestående genforhandling af 

driftsoverenskomsten med kommunen. 
 

Der er i Slagelse Kommune i øjeblikket stort fokus på forebyggelse og tidlig 
indsats, og i den forbindelse skal vi deltage i flere temadage om overgreb, 

misbrug og lignende emner. 
 

Desuden har vi vedvarende fokus på sprogtilegnelse, og vi har også et ønske 

om at få nogle af vores nye kolleger på kursus i ”Fri for Mobberi”, så vi kan 
videreføre den gode praksis, vi har haft i huset i de senere år. 

 
Brobygning til skolerne 

Vi arbejder på alle stuer med Slagelse Kommunes fælles brobygningskanon. 
Desuden udfyldes der for alle børn brobygningsskemaer, der overleveres til 



 

 

6 

skolen. Ved børn med særlige behov, kan der afholdes brobygningsmøde, hvor 
pædagoger og forældre har lejlighed til at fortælle skolen om barnets historie 

og behov. Vi bor i Nymark skoledistrikt, men grundet vores centrale 
beliggenhed, findes der indenfor en radius på få kilometer ikke mindre end otte 

skoler, både kommunale og private. Det betyder, at vi hvert år leverer børn til 
seks til otte forskellige skoler, og at det sædvanligvis er under ¼ af børnene, 

der skal i Nymarksskolen. Hvis vores brobygningsarbejde skal give mening for 
alle børn, er vi derfor nødt til at gøre det lidt anderledes end børnehaver, der 

afleverer næsten alle børn til den samme skole. Vi har ikke så tæt et 

samarbejde med Nymarksskolen, men koncentrerer os om, at alle børn kender 
indholdet i kanonen og sørger for, at alle børn, der har brug for det, bliver 

overleveret ordentligt til den skole, de nu skal gå på. 
 

Børnemiljøvurderinger 
Vi har i skrivende stund planlagt gennemførelsen af dette års 

børnemiljøvurdering. Erfaringerne fra tidligere år viser, at den valgte metode 
fungerer fint for os. Den består af børneinterviews af nogle af de 4-7-årige 

med efterfølgende sammenfatning, som udarbejdes af pædagogerne. 
Vurderingen vil blive gennemført i løbet af foråret. 

 
Kostpolitik 

Vi serverer kun morgenmad for børnene. Alle andre måltider medbringes 
hjemmefra, og derfor er det begrænset, hvor stor indflydelse, vi kan have på, 

hvad børnene spiser, men vi henstiller til forældrene om at give deres børn 

sund og ernæringsrigtig kost med i børnehave. Kostpolitikken vedtages af 
bestyrelsen med baggrund i Slagelse Kommunes kostpolitik.. Alle fødevarer, 

børnehaven indkøber, er så vidt muligt økologiske. 
Hele kostpolitikken er at finde på vores hjemmeside. 

  
Aktiviteter i hverdagen 

Som beskrevet i afsnittet om læring, mener vi, at det er vigtigt, at hverdagen 
indeholder både voksen- og børneinitierede aktiviteter. Det betyder, at 

pædagogerne forbereder og gennemfører aktiviteter, der har til formål at 
bibringe børnene læring, men at der også kan forekomme mange spontane 

aktiviteter, hvor pædagogen vælger at følge og understøtte barnets/børnenes 
initiativer. I lyset af dette er det vigtigt at understrege, at det pædagogiske 

arbejde foregår i hele åbningstiden, ikke kun om formiddagen, når vi 
gennemfører planlagte læringsaktiviteter. Et meget betydningsfuldt element er 

såkaldt ”understøttet leg”, hvor pædagogen hele tiden observerer børnene i 

legen og hjælper dem med at få den til at fungere. Børnene kan behøve hjælp 
til at kommunikere, forstå hinandens følelser og reaktioner, træffe fælles 

beslutninger, fordele roller og legetøj og meget andet. Understøttet leg giver 
værdifuld læring indenfor mange læreplanstemaer, især alsidig personlig 

udvikling, sociale kompetencer og sprog. Kompetencer, som er uendeligt 
vigtige for en god start i skolen – og i sidste ende for et godt liv! 
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Vi har valgt at opdele året i forskellige temaperioder, hver med hovedvægt på 
et af læreplanstemaerne. Opdelingen er som følger: 

 
 Januar og februar: Sproglig udvikling 

 Marts: Kulturelle udtryksformer 
 April: Natur og naturfænomener 

 Maj og juni: Krop og bevægelse 
 Juli: Intet emne – vi holder sommerferie 

 August og september: Sociale kompetencer 

 Oktober: Natur og naturfænomener 
 November: Kulturelle udtryksformer 

 December: Intet emne – vi har travlt med at holde jul. 
 

Alsidig personlig udvikling har ikke en særskilt periode, da vi mener, det er 
noget, der arbejdes med hele tiden. I de nævnte perioder har vi særligt fokus 

på det pågældende tema, men det betyder ikke, at der ikke bliver arbejdet 
med andet. Alle temaer er aktuelle hele året, og selvfølgelig arbejder vi også 

stadig med årstider, højtider, traditioner osv. 
 

Arbejdet med de seks læreplanstemaer 

Alsidig personlig udvikling 

 

Mål 

 
 

Den voksnes 

rolle 
(Metode) 

Det vil vi gøre ved 

at 
(Aktiviteter) 

Succeskriterier 

(Spor/tegn) 

Alle børn skal 
have ret til ens 

muligheder for 

et godt liv trods 
forskellige 

forudsætninger 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

At se det enkelte 
barn, være 

nærværende, 

aflæse og 
rumme barnets 

følelser 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Tage godt imod 
den enkelte 

familie, og fra 

starten være 
opmærksomme 

på netop denne 
families og dette 

barns ressourcer. 
 

Via observationer 
at afdække, hvor 

det enkelte barns 
ressourcer ligger 

og herefter skabe 
rammer for, at 

det enkelte barn 

At alle børn møder 
børnehaven og dens 

børn og voksne med 

glæde og 
nysgerrighed. 

 
At alle børn deltager 

aktivt og med 
glæde i 

aktiviteterne 
 

 
At alle børn føler sig 

værdsat og set og 
hørt  
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Sikre at børn fra 

alle etniciteter 
og kulturer føler 

sig som en del 
af fællesskabet. 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Iværksætte 
aktiviteter, der 

kan styrke og 
udvikle 

kan blive støttet 
bedst muligt i sin 

videre udvikling 

 
 

Benytte 
piktogrammer og 

tydelig tale, 
mimik og 

kropssprog, når vi 
kommunikerer 

med børnene. 
 

Støtte børn med 
sparsomt dansk 

sprog i at lege 
med de andre 

børn. 

 
Lege fælleslege, 

der ikke kræver 
så meget 

talesprog. 
 

Lege lege på flere 
sprog (Eks. ”sten-

saks-papir på 
arabisk og 

dansk). 
 

Benytter tolk i 
forældresamarbej

det. 

 
 

 

 
 

Børnene forstår 

vores 
kommunikation. 

 
Børnene er glade 

for børnehaven og 
vil gerne herhen. 

 
Børn med anden 

etnisk baggrund 
leger og har 

venskaber med 
etnisk danske børn. 

 
Alle børn viser 

glæde, 

nysgerrighed og 
respekt overfor 

andre sprog end 
deres eget 

modersmål. 
 

Forældrene kommer 
til samtaler og 

deltager i 
forældrearrangeme

nter. 
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fællesskabsfølels
e og venskaber i 

børnegruppen 

Alle børn skal 
anerkendes som 

kærlige, 
nysgerrige og 

eksperimentere
nde 

 
 

 
 

 

At skabe 
rammer, hvor 

der er få 
afbrydelser og 

tid til fordybelse 
 

At huske også at 
se den enkelte 

situation fra et 
børneperspektiv 

 

At 
benævne/itales

ætte  
børnenes 

handlinger 
 

Tilrettelægge 
hverdagen, så der 

både er plads til 
fordybelse i leg 

samt planlagte 
aktiviteter, som 

tilgodeser 
børnenes 

nysgerrighed og 
eksperimenteren. 

At barnet viser lyst 
og interesse for at 

deltage i både 
planlagte aktiviteter 

samt i leg med de 
andre,    

Og viser lyst til selv 
at tage initiativer 

 
At barnet møder de 

voksne med en 

tillidsfuld 
forventning om, at 

det vil blive mødt 
på sit eget niveau 

Alle børn skal 
have mulighed 

for at udvikle 

selvindsigt og 
empati 

 
 

 
 

 
 

 

At guide og give 
forskellige 

handlemulighed

er ud fra det 
enkelte barns 

ressourcer/nivea
u 

Lære børnene at 
genkende de 

forskellige 

grundfølelsers 
udtryk, både hos 

sig selv og andre 
 

 

At barnet har en 
realistisk forestilling 

om sig selv og sine 

grænser og kan 
træffe et fornuftigt 

valg 
At børnene kan 

sætte ord på deres 
følelser 

Sociale kompetencer 
 

Mål 
 

 

Den voksnes 
rolle 

(Metode) 

Det vil vi gøre 
ved at 

(Aktiviteter) 

Succeskriterier 
(Spor/tegn) 

Alle børn skal 
have mulighed 

for at indgå i 
ligeværdige 

sociale 
fællesskaber 

At skabe 
rammer for at 

børnene kan 
indgå i mindre 

sociale 
fællesskaber 

At skabe 
strukturer, så 

som 
samlinger, 

indtagelse af 
fællesmåltider 

At børnene viser, 
at de er glade for 

at holde samling. 
At børnene spørger 

efter, hvornår vi 
skal holde samling 
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som 
legerelationer og 

større 

fællesskaber 
som 

børnegruppen 
på stuen 

 
At skabe en 

ramme, der 
sikrer, at hvert 

barn føler et 
tilhørsforhold til 

en bestemt stue 
i institutionen.  

 
 

 

 
At prioritere at 

der er tid og 
rum til at 

børnene leger og 
kan fordybe sig i 

denne leg 
 

 
 

 
Vi arbejder 

ugentligt med 
Mary-fondens 

koncept ”Fri for 

Mobberi” i alle 
tre 

børnegrupper. 
Der fortælles 

historier om 
venskab, kigges 

på billeder og 
arbejdes med 

Bamsemassage, 
hvor børnene 

parvis giver 
hinanden 

osv., hvor de 
voksne 

italesætter, at vi 

børn og voksne 
udgør denne 

stue. 
 

At arrangere ture 
ud af huset for 

mindre eller 
større grupper af 

børn for at sikre, 
at de får nogle 

fælles oplevelser 
uden for huset 

 
 

 

I praksis at være 
åben for at en 

god leg blandt en 
gruppe børn kan 

medføre, at en 
anden, planlagt 

aktivitet må udgå 
 

 
 

 
At organisere og 

lede forløbene, 
bl. a. ved at 

inddele børnene i 

faste makkerpar. 
 

At prioritere, at 
forløbene bliver 

gennemført og at 
materialet 

jævnligt bruges. 
 

 
 

 
 

 
 

Børnene viser, at 

de har et trygt 
tilhørsforhold til en 

bestemt stue 
At børnene viser 

glæde og 
begejstring, når de 

er på tur 
At børnene 

spørger, hvornår vi 
skal på tur 

 
At børnene udviser 

glæde ved og lyst 
til at lege. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

At børnene taler 
om, hvordan man 

er ”en god ven.” 
 

At børnene med 

glæde deltager i 
massagen. 

 
At børnene kender 

Bamsevennen og 
Trøstebamsen, og 

at de henter 
Trøstebamsen til et 

andet barn, der er 
ked af det. 
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massage. 
 

At understøtte 

børnene i de 
lege, de selv 

tager initiativ til. 

 
 

At observere og 

guide. 
At hjælpe 

børnene med at 
blive 

opmærksomme 
på og forstå 

andres signaler. 
At træne børnene 

i at håndtere 
konflikter. 

At understøtte 
børnene i at 

afgrænse deres 
leg fra andre 

aktiviteter i 

rummet og at 
holde 

opmærksomhede
n rettet imod det, 

de selv er i gang 
med. 

 
 

 
 

Børnene i 

førskolegruppen er 
nået til at kunne 

lege i længere 
perioder uden 

voksenstøtte. 
 

Børnene 
efterspørger hjælp 

fra de voksne, når 
de møder 

udfordringer i 
legen. 

 
Børnegrupperne er 

præget af ro og 

fordybelse i de 
perioder på dagen, 

som er afsat til 
børneinitierede 

aktiviteter. 
 

 
 

Vi vil skabe 

miljøer, hvor 
børn kan 

opbygge gode 
venskaber og 

udvikle sig både 
socialt og fagligt 

 
 

 
 

 
 

 

 
At de voksne 

viser sig som 

personer, der 
kan indgå i gode 

relationer og kan 
anvende 

anerkendende 
pædagogik, som 

vil styrke 
børnenes sociale 

færdigheder 
 

 
Respektere, at 

børn er 
forskellige, og at 

nogle børn 

indimellem har 

 
At italesætte 

relationer, både 

når det går godt 
og når det er 

svært: 
Når børnene er 

glade for en god 
ven, og når 

børnene er kede 
af at blive 

skubbet eller, få 
en legoklods i 

hovedet og  
bliver 

følelsesmæssigt 
berørt 

 

At invitere mere 

 
At der er børn, der 

er ”bedstevenner” 

og selv sætter ord 
på 

 
 

 
 

 
At børnene indgår i 

og fastholder nye 
legerelationer 

At børnene selv 
opsøger og 

fastholder 
relationer til børn 

på deres egen og 

de andre stuer 
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brug for at være 
alene eller ikke 

har 

bedstevenner. 
Pædagogerne 

tænker i 
matchninger af 

børn inden for 
og på tværs af 

stuerne 
 

Bevidsthed om 
hvad der rører 

sig i 
børnegruppen, 

italesætte og 
hjælpe børnene 

med at løse 

konflikter på en 
anerkendende 

måde 

tilbage-holdende 
børn med i de 

andre børns leg 

eller foreslå de 
andre børn at 

tage et barn 
med. 

Samtidig skal vi 
respektere 

børnenes 
grænser, hvis de 

siger nej til 
tilbuddet 

 
At vise børnene, 

at konflikter kan 
løses på fredelig 

vis ved at 

praktisere at lytte 
til begge parter 

og finde en 
løsning, hvor 

begge parter 
bevarer deres 

værdighed. 
At læse bøger for 

børnene om 
venskab, og vise 

følelsesmæssige 
billeder 

 
 

 
 

 

At børnene beder 
de voksne om 

hjælp til at løse 
konflikter 

At børnene oplever 
konfliktløsningen 

som fair 
At børnene kan se 

forskel på 
forskellige 

ansigtsudtryk  
 

 

Børn skal have 
medbestemmelse

, medansvar og 
forståelse for 

demokrati 
 

 
 

 
 

 

 

 

At skabe 
rammer for, at 

børnene får 
indflydelse på 

deres hverdag i 
børnehaven 

 
 

 
 

 

Lade børnene 

 

At se børnenes 
initiativer og når 

det lader sig gøre 
bekræfte dem og 

give dem plads 
 

At give plads til 
at følge børnenes 

forslag til 
aktiviteter 

 

At lade børnene 

 

At børnene 
kommer med 

forslag 
 

 
 

 
 

 
 

At børnene erfarer 

og accepterer, at 
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have uformel 
medbestemmels

e i mindre ting 

 
 

 
 

 
At sørge for at 

børnene bliver 
hørt 

 

være 
medbestemmend

e i små eller 

større grupper fx 
i forhold til valg 

af sang til 
samling, valg af 

bog på biblioteket 
osv. 

 
Lytte til børnene, 

når de kommer 
med forslag, og 

anerkende dem 
for, at de 

engagerer sig 

den enkelte ikke 
altid kan få sin 

vilje 

At børnene 
udtrykker ejerskab 

til tingene 
 

 
 

At børns forslag 
fører til, at lege 

eller aktiviteter 
bliver sat i værk og 

bliver 
voksenunderstøttet

. 

Krop og bevægelse 

 

Mål 
 

 

Den voksnes rolle 
(Metode) 

Det vil vi gøre 
ved at 

(Aktiviteter) 

Succeskriterier 
(Spor/tegn) 

Barnet skal 

have 
mulighed for 

at være i 

bevægelse og 
opleve glæde 

ved sin krop 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

At støtte børnene i 

deres 
mestringsforsøg ved 

at have øje for det, 

når de forsøger at 
tilegne sig nye 

færdigheder 
 

At skabe rammer for 
aktiviteter, der 

udfordrer børnene til 
at betræde nærmeste 

udviklingszone 
 

Gennem 
strukturerede 

bevægelsesaktiviteter 
at støtte børnene i at 

bruge stemme og 

krop og udforske 
mulighederne for at 

bruge ”instrumentet” 

At benævne 

børnenes 
handleinitiativer 

 

 
 

 
 

 
 

De voksne er 
tydelige, i 

forhold til, hvor 
og hvornår, der 

er mulighed for 
at bruge 

stemmen og 
kroppen 

 

 
 

Legeplads 

At børnene viser 

glæde ved at bruge 
deres krop 

 

At børnene tør 
eksperimentere 

med stemme og 
krop og har tillid 

til, at det er tilladt 
 

At børnene selv 
tager initiativer til 

at bruge kroppen i 
de forskellige 

læringsrum 
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At lade børnene 

prøve kroppen og 

stemmerne af og 
således ”tåle”, at de 

råber, skriger, løber 
stærkt og slås og 

oplever, at der er højt 
til loftet, når de er 

udenfor 
 

 
At de voksne 

udfordrer sig selv i 
forhold til, hvor 

meget børnene ”må 
larme”.  

De viser begejstring 

for at udfolde sig med 
og eksperimentere 

med at bruge krop og 
stemme 

 
 

 
Være opmærksomme 

på, at børnene også 
har en seksualitet 

 
 

dagligt i al slags 
vejr 

 

 
 

 
 

At den voksne 
går forrest i 

aktiviteter, hvor 
vi bruger krop 

og stemme både 
i planlagte 

aktiviteter og 
spontant 

 
 

 

 
 

Snakke med 
børnene på en 

fordomsfri måde 
om de kropslige 

oplevelser, de 
har 

 
 

 
 

 
Italesætte at det 

er vigtigt at 

børnene 
respekterer 

hinandens 
grænser 

 

 
 

 

 
At børnene er fri 

og 
eksperimenterende 

med krop og 
stemme 

At børnene 
italesætter eller 

viser, at de kan 
lide at bruge krop 

og stemme 
 

 
 

At børnene bliver 

ved med at have 
lyst til at tale med 

de voksne om 
kropslige 

oplevelser  
 

 
 

At børnene viser 
respekt for 

hinanden, når der 
bliver sagt ”stop” 

 

Barnet skal i 

dagtilbuddet 
sikres 

betingelser, 
der styrker 

den fysiske 

sundhed, 

”Hygiejnekurser” og 

daglige opfordringer  
 

At sørge for at udøve 
en sund kostpolitik 

 

At italesætte 

hygiejne i 
forbindelse med 

toiletbesøg 
At italesætte 

vigtigheden af at 

vaske hænder 

At børnene tilegner 

sig de forskellige 
rutiner i 

forbindelse med en 
god hygiejne 

At børnene viser 

interesse for at tale 
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herunder 
forhold som 

ernæring, 

hygiejne og 
aktivitet 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

inden måltider 
At italesætte at 

vi spiser sund 

mad i 
børnehaven 

I forbindelse 
med 

tidspunkter, 
hvor vi laver 

mad i 
institutionen, at 

italesætte, 
hvorfor vi 

vælger de varer, 
vi gør 

om hygiejne og 
ernæring på 

barnets eget 

niveau. 

Barnet skal 

støttes i at 
videreudvikle 

motoriske 
færdigheder i 

både leg og 
tilrettelagte 

udfordringer 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

Via observationer at 

finde ud af, hvor det 
enkelte barn har brug 

for tilrettelagte 
udfordringer. 

 
 

Lave 

beskæftigelses-
aktiviteter der 

styrker 
finmotorikken. 

 
Lave aktiviteter, 

der styrker 
grovmotorikken.   

 
 

Anerkende 
børnene ved at 

benævne og 

bekræfte dem i 
deres motoriske 

aktiviteter og 
komme med 

forslag som 
bringer dem 

over i deres 
nærmeste 

udviklingszone. 
 

Lave aktiviteter 
inspireret af 

materialet ”Rend 
og hop med 

Oliver”, som 

indeholder 

At børnene igen og 

igen afprøver den 
nye færdighed, de 

lige har tilegnet sig 
 

 
 

 
 

At børnene vil vise 
de voksne, at de 

har tilegnet sig en 
ny færdighed 

 

 
 

 
 

 
At børnene 

deltager med 
glæde, genkender 

legene og måske 
sætter dem i gang 

selv. 
 

At børnene 
spørger, hvornår vi 

skal have ”Rend og 

hop” næste gang. 
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mange 
forskellige 

bevægelseslege 

til både 
indendørs og 

udendørs brug. 

Sproglig udvikling 

 

Mål 

 
 

Den voksnes rolle 

(Metode) 

Det vil vi gøre ved at 

(Aktiviteter) 

Succeskriterier 

(Spor/tegn) 

Barnet skal 

have 
mulighed for 

at udvikle sit 
sprog, 

ordforråd og 
begrebsforst

åelse gennem 
hverdagens 

aktiviteter 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

Ud fra den 

grundantagelse at 
sprog læres i 

hverdagen i det 
levede liv, skal 

sprog-udviklingen 
primært stimuleres 

dér. 
Pædagogerne skal 

derfor have øje for 
at udnytte de 

muligheder der er 
for spontant at 

udfordre børnene 

og vække deres 
nysgerrighed i 

forhold til den 
sproglige udvikling. 

 
Derudover skal der 

arbejdes målrettet 
med sproget i 

tilrettelagte 
aktiviteter. 

 
Være opmærksom 

på, at det ikke 
bliver for synligt for 

de øvrige børn, når 

børn med 
manglende 

sproglige 

Støtte barnet i at 

bruge sproget til at 
etablere kontakt, løse 

konflikter eller føre 
samtaler. Det kan vi 

gøre ved at benævne 
børnenes initiativer, 

således at børnenes 
mestringsforsøg gøres 

synlige for barnet selv 
og de andre børn. 

 
At tale et rigt og 

nuanceret sprog 

hvor vi italesætter 
hvad vi gør 

 
At iværksætte 

aktiviteter med 
henblik på 

sprogudvikling f.eks. 
dialogisk læsning og 

udviklingsstimulerend
e sprogmiljøer.  

 
At benævne børnenes 

konkrete sproglige 
initiativer og 

værdsætte børnene 

for dem 
 

At undgå, at børn 

At barnet har lyst 

til at bruge sproget  
 

At barnet viser 
nysgerrighed i 

forhold til at 
tilegne sig nye ord 

og begreber 
 

At barnet ikke er 
bange for at begå 

sproglige fejl 
 

 

 
At børn, som har 

svagere sproglige 
kompetencer, tør 

eksperimentere og 
tilegne sig nye 

færdigheder 
 

 
 

At børnene har 
tillid til, at de 

møder 
anerkendende 

voksne, når de 

udfolder sig 
sprogligt. 
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kompetencer 
forsøger at mestre 

nye sproglige 

begreber 
 

Være 
opmærksomme på, 

at tosprogede børn i 
en periode har et 

intersprog, hvor de 
laver ”fejl” når de 

taler dansk. Her 
skal pædagogen 

anerkende barnets 
sproglige initiativ og 

gentage ordene 
rigtigt i en 

bekræftende 

sætning. 
 

Skabe rammer for 
at gøre 

mestringsforsøg i at 
”føre en samtale”, 

således at børnene 
tilegner sig såvel 

sproglige som 
kulturelle 

færdigheder 
Have en 

anerkendende 
tilgang til børnenes 

sproglige udtryk i 

form af dialog mv.  
Være bevidst om og 

anvende 
sprogunderstøttend

e strategier. 
 

Vi har i 2016 indført 
LæseLeg fra 

Maryfonden som 
vores primære 

arbejdsredskab i 
forhold til at udvikle 

”udstilles” som 
sprogligt dårlige f.eks. 

til samling, således at 

børn med begrænset 
ordforråd først og 

fremmest opfordres til 
ytringer, som de 

mestrer. 
 

 
 

Være opmærksom på 
de fremskridt som det 

enkelte barn gør 
 

 
Holde daglige 

samlinger, hvor der 

skabes rammer for 
planlagt og spontan 

samtale 
Når der spises frokost 

og eftermiddagsfrugt, 
er der naturlige 

rammer for at sidde 
og føre en samtale 

med de andre ved 
bordet. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Børnene deles i små 
læsegrupper efter 

alder og sprogligt 
udviklingsniveau. 

 
En voksen læser for 

 
Børnene viser 

trivsel ved at have 

en hyggelig 
samtale i 

forbindelse med de 
naturlige 

samlingsstunder, 
som fx måltiderne 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Børnene husker og 
anvender de nye 

ord, der er blevet 
introduceret i 

læseforløbet. 
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alle børns 
sprogforståelse og 

ordforråd.  

 
 

 
 

 
 

 
 

Vi er i 
udviklingsfasen i 

forhold til arbejdet 
med tematisk 

sprogarbejde, som 
har til formål at 

udvikle børnenes 

ordforråd gennem 
lege og aktiviteter, 

der relaterer sig til 
bestemte temaer – 

f. eks. kroppen. 
 

 

grupperne enkeltvis, 
man taler om det 

læste, og 

afslutningsvis tegner 
børnene noget fra 

bogens handling. 
 

 
 

 
 

Børnene deles i 
mindre grupper, der 

er på samme 
udviklingsniveau. 

 
Der arrangeres forløb 

med forskellige typer 

af lege, sange, spil og 
aktiviteter, der 

omhandler det valgte 
tema. 

Børnene kan 
genfortælle (dele 

af) bogens 

handling og alt 
efter alder tegne 

motiver fra bogen. 
 

Børnene viser 
glæde ved at 

skulle til LæseLeg. 
 

Børnene benytter 
de ord, som de 

voksne har valgt 
at fokusere på. 

 
Børnene viser 

glæde ved at 

deltage i 
forløbene. 

Barnet skal 

udfordres til 
sproglig 

kreativitet, 

samt til at 
udtrykke sig 

på mange 
forskellige 

måder og ved 
hjælp af 

forskellige 
kommunikati

onsmidler 
 

 
 

 
 

 

 

Skabe rammer for 

udfoldelse af 
sproglig kreativitet 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Gå forrest i spontane 

eller planlagte 
aktiviteter, hvor 

sproget bruges til at 

”fjolle” og 
eksperimentere med. 

Som når vi arbejder 
med rim og remser – 

både kendte og 
selvopfundne.  

 
 

 
 

 
Arbejde med rytmer, 

på legeplads eller til 
samling 

 

 

At børnene selv 

spontant siger 
gammelkendte 

remser 

 
At børnene henter 

børnehavens bøger 
med rim og remser 

og gerne vil læse 
dem 

 
At børnene selv 

finder på ”fjollede” 
ord eller remser 

 
 

At børnene selv 
fortsætter med 

rytmer i andre 

situationer 



 

 

19 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Præsentere børnene 
for den kultur, der 

består i at glædes 

ved at læse selv og 
høre bøger oplæst 

eller 
historiefortælling 

 
 

 
 

 
Skabe rammer for 

at børnene færdes i 
forskellige ”rum”, fx 

ude- og inderum, 
hvor børnene kan 

sanse forskellige 

ting 

Synge med børnene 
hver dag 

 

 
 

Læse historier op fra 
bøger eller fortælle 

historier udenad hver 
dag 

Placere bøger i 
børnehøjde og have 

stunder på dagen, der 
er beregnet til at 

fordybe sig i en bog. 
Gå på biblioteket og 

låne bøger, der 
placeres frit 

tilgængeligt i 

børnehøjde. 
 

 
Placere materialer til 

at tegne/”skrive” i 
børnehøjde, således at 

børnene selv kan tage 
dem, når de har lyst 

 
At italesætte de 

forskellige ting, vi 
sanser. 

At benævne og 
bekræfte børnene i 

deres sansninger ude 

og inde 

 
 

At børnene synger 

selv 
At børnene gerne 

vil have, at vi 
synger i fællesskab 

 
At børnene selv 

kigger i bøger eller 
spørger, om vi skal 

læse i fællesskab 
At børnene selv 

tager initiativ til at 
fortælle en historie 

 
 

 

 
 

 
 At børnene 

spontant går i 
gang med at tegne 

 
 

 
At børnene selv 

sætter ord på, 
hvad de sanser og 

mærker ude og 
inde 

 

 
 

Børn skal 
lære at bruge 

sproget i den 
kontekst, 

barnet er i 

At de voksne 
italesætter normer 

for sprogbrug 
 

At de voksne 
videreformidler 

sociale spilleregler 
 

 

 

De voksne er tydelige 
i forhold til, hvordan 

man taler med 
hinanden i forskellige 

situationer 
De voksne siger 

”goddag, farvel, tak” 
osv. og viser ved eget 

eksempel almindelige 

omgangsformer 

At børnene selv 
bruger sproget 

hensigtsmæssigt i 
forhold til den 

kontekst, de er i 
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De voksne anviser 
hensigtsmæssige 

omgangsformer 

 

Når de voksne oplever 
en uhensigtsmæssig 

omgangsform, går de 

ind i det og anviser en 
anden  

måde at gøre det på 

At børnene 
benytter sig af 

gode 

omgangsformer 

Natur og naturfænomener 

 

Mål 

 
 

Den voksnes rolle 

(Metode) 

Det vil vi gøre 

ved at 
(Aktiviteter) 

Succeskriterier 

(Spor/tegn) 

Barnet skal have 
mulighed for at 

opleve glæde ved 
at være i naturen 

og udvikle 
respekt for natur 

og miljø 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

At børnene møder 
voksne, som kan 

lide naturen og 
åbent viser deres 

engagement og 
begejstring 

 

 
 

 
 

At den voksne ser 
og hører, hvad 

børnene er 
optaget af. 

 
 

At de voksne 
skaber rammer for 

at børnene møder 
forskellige former 

for natur 

 
At skabe rammer 

for at børnene 
møder voksne, 

som har en særlig 
viden om naturen, 

fx en 
naturvejleder, en 

Når vi har 
samling at 

fokusere på 
årstiderne ved 

at italesætte 
forskellene og 

ved at sætte de 

rette ord og 
begreber på. 

Følge årets 
gang på 

legepladsen og 
italesætte de 

forandringer, 
der sker 

 
At benævne 

børnenes 
initiativer og 

hvis muligt 
følge dem  

  

Ture strand, 
skov, 

Kløverhaven og 
lignende steder 

                 
 

Ture til 
naturskolen 

At børnene viser 
glæde ved 

naturen  
 

At børnene bruger 
begreber, som 

karakteriserer de 

forskellige 
årstider 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

At børnene viser 
respekt for 

naturen 
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fisker m.v. 
 

Selv at udvise en 

adfærd, hvor vi 
viser respekt for 

naturen – dyr og 
planter 

 
 

 
 

 

 
 

At italesætte, at 
vi ikke knækker 

grene af 
træerne 

m.v., men 
passer godt på 

naturen 

Barnet skal 

opleve og erfare 

samspillet mellem 
menneskene og 

naturen 
 

 

At skabe rammer 

for at give 

børnene en 
forståelse for, 

hvor maden 
kommer fra 

 
 

At de voksne viser 
og italesætter, at 

de nyder at være 
ude 

 

Læse bøger om 

emnet 

Tale om emnet 
til samling 

Tale om det, 
når der er 

maddag 
 

At de voksne 
italesætter de 

forskellige 
sansninger, vi 

får i naturen, 
og de æstetiske 

oplevelser vi 
får, fx på en 

smuk vinterdag 

med høj, blå 
himmel 

At børnene selv 

beder om at 

komme ud eller 
på tur til skov, 

strand, anlæg 
eller andre former 

for natur 
 

At børnene viser 
opmærksomhed 

over for 
sansninger og 

æstetiske 
oplevelser, når de 

er udenfor 

Barnet skal have 
mulighed for at få 

mange og 
forskelligartede 

erfaringer med 
naturen og 

naturfænomener 

samt for at opleve 
naturen som et 

rum for at 
udforske verden. 

 
 

 

At bakke op om 
børnenes 

spontane 
initiativer, når de 

registrerer 
naturfænomener 

 

At tillade at 
børnene får fingre 

i de forskellige 
elementer, fx 

vand, mudder, 
planter osv. 

 

Benævne 
børnenes 

initiativer og 
om muligt følge 

dem. 
 

 

At italesætte 
elementerne og 

de oplevelser 
og erfaringer, 

som børnene 
får 

 
 

 
 

At børnene selv 
har lyst til at røre 

ved tingene i 

naturen 
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Sætte aktiviteter i 
gang, der skærper 

børnenes interesse 

for 
naturfænomener 

Kulturelle udtryksformer og værdier 

 

Mål 
 

 

Den voksnes rolle 
(Metode) 

Det vil vi gøre 
ved at 

(Aktiviteter) 

Succeskriterier 
(Spor/tegn) 

Glæden ved kunst 
og kultur skal 

stimuleres 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

Anerkende 
barnets kreative 

udfoldelser  
 

Opmuntre 
børnene til at 

udfolde sig 
kreativt 

 
Selv gå forrest i 

forhold til at 
synge, male, 

tegne, udfolde sig 
kreativt med krop 

og stemme 

 
 

 
 

 
 

 

Benævne 
børnenes 

kreative 
initiativer 

 
Materialer i 

børnehøjde 
 

 
Skabe rammer 

for kreativ 
udfoldelse i 

uderummet 
og på stuerne 

At børnene 
udviser lyst til at 

udfolde sig 
kreativt 

 
At børnene 

spontant bruger 
materialer til at 

udfolde sig 
kreativt 

 
 At børnene viser 

glæde ved at 
udfolde sig 

kreativt 

 

Barnet skal have 

adgang til 
materialer, 

redskaber og 

moderne medier, 
herunder IT, som 

kan bruges både i 
forbindelse med 

oplevelse og 
skabende kulturel 

aktivitet 

At skabe plads og 

rum til kreativ 
udfoldelse  

 

De fleste børn i 2-
6-årsalderen er 

allerede gode til 
at spille spil på 

telefon og tablet, 
og mange af dem 

tilbringer alt for 

Materialer i 

børnehøjde 
 

 

Vi slår relevante 
emner op på 

internettet, 
både i spontane 

dialoger og som 
led i planlagte 

aktiviteter. 

 

 
 

 

Børnene beder om 
hjælp til at søge 

viden på nettet 
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 lang tid foran 
skærme. Vi ser 

det som vores 

opgave at 
inspirere til andre 

former for brug af 
digitale medier. 

 
 

Vi lærer børnene 
at fotografere 

med tablet og 

benytter deres 
billeder i 

forbindelse med 
forskellige 

projekter. 
 

 
 

Børnene kan 
håndtere en tablet 

og efterspørger 

selv muligheden 
for at tage 

billeder. 

Barnet skal møde 
pædagogisk 

personale, der 

selv er aktive 
kulturbrugere og 

støtter barnet i at 
eksperimentere 

med, øve sig i og 
afprøve sig selv i 

forhold til et 
bredt spekter af 

kulturelle 
udtryksformer 

 

Gøre brug af egne 
erfaringer som 

kulturbrugere 

inden for sport, 
korsang, teater, 

maleri osv. ved at 
italesætte egen 

glæde ved at 
opleve disse ting 

Videreformidle 
egen personlige 

erfaring til 
børnene 

 
 

 
Skabe rammer 

for, at børnene 

får forskellige 
oplevelser inden 

for kultur 
 

Ved samling og i 
dialog med 

mindre grupper 

af børn at 
formilde sin 

glæde ved at 
bruge de 

forskellige 
kulturtilbud 

 
Den voksne 

nævner, at hun 
har været i 

biografen, i 
cirkus e.l. og er 

åben for dialog 
om emnet 

 

 
Ture i bymidten 

og på 
biblioteket, hvor 

vi kigger på 
skulpturer og 

udstillinger og 
taler om, og om 

muligt mærker 
på det, vi ser 

 
2-3 teaterture 

årligt 
 

 

At børnene 
fortæller om 

erfaringer med at 

gøre brug af 
kulturtilbud 

 
At børnene 

udtrykker lyst til 
at benytte sig af 

disse tilbud 
 

 
 

 
 

 
At børnene 

udtrykker glæde 

ved at opleve de 
forskellige tilbud 

 
At børnene 

fortæller om, 
hvad de har 

oplevet, når vi har 
været i teatret mv 

At vi ser 
elementer fra de 

kulturelle 
oplevelser 

afspejlet i 
børnenes leg, fx 

dele af handlingen 

fra et 
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teaterstykke, en 
leg e.l. 

 

 

Dokumentation og evaluering 

 

Dokumentation af det pædagogiske arbejde kan være to forskellige ting med 
hver sin funktion, nemlig: 

 
 Dokumentation til forældre, som kan give forældrene et indblik i deres 

barns dagligdag og i de pædagogiske overvejelser, der ligger bag – og 
 Dokumentation til vores eget brug med henblik på evaluering og 

videreudvikling af praksis. 
 

Dokumentation til forældre sker primært gennem billeder fra hverdagens 
aktiviteter og leg. Billederne lægges i Tabulex, hvor forældrene kan se og 

hente dem. Desuden vil vi som noget nyt ved særlige projekter lave små 
projektmapper, som børnene vil få med hjem. Mapperne vil indeholde billeder 

samt korte og overskuelige fortællinger om de bagvedliggende pædagogiske 
tanker. Det er i skrivende stund en helt ny ide, som skal afprøves., så vi kan 

ikke på nuværende tidspunkt give en mere præcis beskrivelse. Mapperne vil 

erstatte de mapper med billeder, som børnene hidtil har fået med hjem, når de 
holdt op i børnehaven. 

 
Dokumentation til brug for evaluering af det pædagogiske arbejde skal give et 

mere præcist billede af, hvad der foregik og hvad der fungerede godt og 
mindre godt. Her vil billeder sjældent kunne fastholde data præcist nok, og 

derfor vil vi til dette formål i højere grad benytte logbogsnotater og 
observationer, som kan analyseres og evalueres på personale- og stuemøder, 

samtidig med, at vi lægger projekterne ind i SlagPlan, Slagelse Kommunes 
fælles, IT-baserede læreplansværktøj. 

 
 

 
Bestyrelse og personale ved Børnehaven i Fredensgade, marts 2016. 


