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Den pædagogiske læreplan udgør rammen og den fælles retning for
vores pædagogiske arbejde med børnenes trivsel, læring, udvikling og
dannelse. Læreplanen er et levende dokument, som kort beskriver
vores pædagogiske overvejelser og refleksioner med eksempler, der
er retningsgivende for det daglige pædagogiske arbejde.

Ramme for udarbejdelse af den pædagogiske
læreplan

Den pædagogiske læreplan er udarbejdet 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 den pædagogiske læreplan er
dagtilbudsloven og dens overordnede
formålsbestemmelse samt den tilhørende bekendtgørelse. Undervejs henvises til publikationen: Den
styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og
indhold, udarbejdet af Børne-og Socialministeriet, 2018
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Hvem er vi?
Børnenes Kontors Daginstitution er en selvejende aldersintegreret daginstitution med børn i alderen 0-6 år,
grundlagt i 1968 af Børnenes Kontors forening.
Ved Børnenes Kontors Daginstitution har vi udarbejdet et pædagogisk grundlag:
Vores mission er at tilbyde forældre og børn grundlæggende tryghed. Vi vil sikre rummelighed, plads til alle
og respekt for forskelligheden. Vi vil gå langt for at sikre at alle føler sig anerkendt, hørt og set. Vi ønsker et
godt forældresamarbejde, da vi ved, at det fremmer børnenes tryghed, udvikling og livsglæde.
Vi ønsker at være en innovativ, udviklingsorienteret og velfungerende daginstitution, der ligger særlig vægt
på leg, anerkendelse, læring, omsorg og inklusion. Vi ønsker at daginstitutionens værdier skal være fundamentet for det pædagogiske arbejde og genspejles i læreplanen.
Institutionen består af 4 aldersopdelte afdelinger. Afdeling Fiskene består af 0-2 årige, Søstjernerne 2-3
årige, Fuglene 3-4 årige og Elefantgruppen 4-5 årige.
Ved denne struktur sikrer vi børnefællesskaber og læringsmiljøer tilpasset de forskellige aldersgruppers aktuelle og generelle behov som forandres med alderen. Når barnets rykkes videre i institutionen udfordres
barnet i trygge rammer og hermed rustes barnet til forandringer og børnene oplever meningsfulde udfordringer, der tager afsæt i deres måde at begribe og handle på. Børnene inviteres til at være aktive deltagere så
de selv er med til at skabe deres læring og deltagelse i demokratiske fællesskaber.
Med strukturen tilstræber vi et dannende pædagogisk miljø, hvor barnet som aktiv deltager gør erfaringer
psykisk, fysisk og socialt. Erfaringerne danner grundlaget for en dybere dannende læring, der forankres i deres personlighed som rettesnor for at orientere sig i verden som et hensynsfuldt, kritisk og demokratisk menneske. Barnet skal have mulighed for at opleve sig som deltagere i og med skabere af et socialt og kulturelt
fællesskab.
Målet er, at børnene udvikler sig til selvstændige enkeltpersoner, som formår at indgå i relationer med andre
mennesker, både med enkelte venner og som deltagere i en gruppe.
Vi vægter værdien, at hvert barn er unikt og har krav og ret til at blive set, hørt og inddraget. Barnesynet er,
at det at være barn har en værdi i sig selv.
I hverdagen skabes pædagogiske læringsmiljøer, hvor der er en vekselvirkning mellem hverdagssituationer,
børneinitierede aktiviteter, leg og voksenplanlagte forløb. Herved skabes mange forskellige pædagogiske
arenaer, der kan tilføre barnet vigtig læring. Alle arenaer kan være lige vigtige og tilsammen udgør de fundamentet for barnets lærings-og dannelsesproces.
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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 og udforskning af naturen og ved at blive udfordret.



Børnefællesskaber. Leg, dannelse og læring sker i børnefællesskaber, som det pædagogiske personale sætter rammerne for.



Pædagogisk læringsmiljø. Et trygt og stimulerende pædagogisk læringsmiljø er udgangspunktet for arbejdet med børns læring.



Forældresamarbejde. Et godt forældresamarbejde har fokus på at styrke både barnets
trivsel og barnets læring.



Børn i udsatte positioner. Alle børn skal udfordres og opleve mestring i lege og aktiviteter.



Sammenhæng til børnehaveklassen. Sammenhæng handler blandt andet om at understøtte børns sociale kompetencer, tro på egne evner, nysgerrighed mv.”

”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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Børnesyn, Dannelse og børneperspektiv,
Leg, Læring og Børnefællesskaber

FN`s børnekonventions fokus på barnets ret til leg og medbestemmelse står centralt i danske dagtilbud. Det giver daginstitutionen en særlig forpligtigelse til at give børn medbestemmelse og skabe læringsmiljøer, der tager udgangspunkt i børnenes perspektiver. Det pædagogiske personale skal skabe
gode rammer for børnenes leg, der fremmer og værner om børnenes initiativ, fantasi og virkelyst.
Børnesynet er, at barnet udvikler sig i samspil med sine omgivelser og er aktivt deltagende i egen læring og udvikling. Børn har mange fælles træk, men er også forskellige og har forskellige forudsætninger fx socialt ophav, nogle har fysiske, psykiske og mentale udfordringer.
Børnenes Kontors Daginstitution er en aldersintegreret daginstitution struktureret i aldersopdelte grupper. På grupperne er der rig mulighed for at lege og udforske nysgerrigt både i forhold til sociale samspil, materialer, rum. Det pædagogiske personale har øje for legens udviklende kvalitet fx ved at
støtte/guide børnene i leg og små legegrupper, pædagogen kan ved behov sammensætte og igangsætte lege. På alle grupper holdes dagligt samling, hvor demokrati øves og udvikles med alderen.
Både indretning, struktur og pædagogisk planlægning tager udgangspunkt i både generelle udviklingsbehov for alderen og aktuelle børnegruppes potentiale/behov.
Allerede i vuggestuetiden stimuleres barnets dannelses proces og barnet er deltagende i børnefællesskaber.
I vuggestuen møder barnet omsorgspersoner og børn, der ikke er dets forældre. Børnene får en begyndende fornemmelse og erfaring med at være en del af et børnefællesskab. Barnet er aktivt deltagende i daginstitutionslivet, der er præget af hverdagsrutiner, leg, omsorg, relationer og aktiviteter.
Efterhånden som barnet bliver ældre udvikles børnefællesskaberne og børnene øver sig i mestring af
sociale samspil, konfliktløsning, sprog, motorik, affektregulering, selvkontrol osv. Børnene øver sig i
demokratiske spilleregler og medbestemmelse.
I hele barnets tid i institutionen øves barnet i hvordan man omgås hinanden, hvilken adfærd der er
passende til situationerne fx når vi spiser, holder samling, er på tur, leger sammen osv. Dette skaber
grundlag for barnets dannelse, hvor barnet tilegner sig værdier og demokratiske spilleregler, der læres
og lagres og som danner baggrund for barnets trivsel og adfærd i relationen til andre.
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Pædagogisk læringsmiljø
”Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan det enkelte
dagtilbud hele dagen 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

Ved Børnenes Kontors Daginstitution er leg og selvvalgte aktiviteter i morgen – og eftermiddagstimerne alsidige læringsmiljøer. Det foregår i fællesrummet, på stuerne, i træningssalen og på legepladsen. De
voksne er opmærksomme, guidende og støttende ved behov.
Dagligt tilrettelægges og udføres voksenstyrede aktiviteter, hvor alle grupper fx. holder samling tilpasset
alderen med fokus på sprogstimulering, fælles fokus, samtale og sociale kompetencer i fællesskabet. Der
tilrettelægges og udformes aktiviteter ud fra generelle og aktuelle behov samt læreplanstemaerne.
Daglige tilbagevendende hverdagsrutiner er unikke læringsmiljøer, der kan tilføre barnet meget vigtig læring. Garderobe og badeværelse er læringsrum, hvor barnet udvikler selvhjulpenhed, motoriske færdigheder og selvstændighed. Vi har madordning til alle børn, hvor børnene tilbydes en sund, varieret kost. Kosten har grundlæggende stor betydning for barnets udvikling af sunde madvaner og kan minimere tendens
til kræsenhed og fedme. Børn i udsatte positioner har særlig stor glæde af sund kost. Selve måltidet er en
pædagogisk aktivitet med fokus på selvhjulpenhed, madkultur, dannelse, fællesskabets spilleregler m.v.
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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

Ved Børnenes Kontors Daginstitution har vi et tæt samarbejde med forældre i hele barnets institutionstid og
vi tilstræber, at skabe trygge rammer for både barn og forældre, da det har stor betydning for trivsel og læring.
I hverdagen er ledelse og personale tilgængelige for uformelle samtaler og vejledning til forældre.
Når barnet starter bydes barn og forældre velkommen med et formøde, hvor vi gensidigt udveksler informationer og lærer hinanden at kende. Herudover har vi et løbende systematiseret forældres samarbejde.
I IT - systemet Hjernen og Hjertet laver vi årlige trivsels målinger på alle børn, dialogprofiler på alle 3 årige
og 5 årige, sprogvurderinger ved 3 års alderen og noter til overgange fx. til skolen.
Ved udarbejdelse af dialogprofiler og den efterfølgende samtale udfoldes et forældre samarbejde omkring
barnets trivsel og læring, herunder betydningen af læring i sociale fællesskaber og relationer. Ved opstart
hos afdeling Fugle og førskole forløbet afholdes forældre informations møder, hvor pædagogerne informerer om deres vigtige pædagogiske arbejde med børnegruppens samlede trivsel, læring og dannelse. Her
inddrages forældrene med vigtig opbakning og støtte.

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

Ved Børnenes Kontors Daginstitution er det almindeligt at være anderledes – alle skal behandles som det
menneske det er og ud fra individuelle forudsætninger. Børn med funktionsnedsættelse skærmes ikke unødigt, men er inkluderet på grupperne i det omfang det giver mening for barnet. Aktiviteterne differentieres i
større eller mindre grad afhængig af barnets behov og forudsætninger (børn har brug for forskellige ting).
Ved behov arbejdes der med en skærmende tilgang og individuelle mål i mindre grupper og 1-1.
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Sammenhæng til børnehaveklassen
”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

Hvert forår deltager vi i refleksions- og vidensdelingsmøder med distriktets skoler. Her inspireres vi i dialogen omkring vigtige læringsmiljøer forud for skolestart. Institutionen har i flere år haft et helårligt førskoletilbud med høj kvalitet.
Der arbejdes i en vekselvirkning mellem voksenstyrede aktiviteter, leg og hverdagsrutiner. Der lægges særlig vægt på medbestemmelse, demokratiske værdier, selvhjulpenhed, selvregulering og sociale/personlige
kompetencer.
Eksempler på læringsmiljøer: Der afholdes samling 2 x dagligt. Børnene øves i at lytte, samtale, formidle,
stå frem og være aktivt deltagende i fællesskabet. Der er en tavle, hvor børnene kan vælge sig på en aktivitet.
Børnene øves i selvhjulpenhed i forhold til af/påklædning, toiletbesøg og ved spisning. Alle børn har en
mappe med skolerelaterede opgaver.
Faste emner hvert år er fx. sociale – personlige kompetencer, hvor der i en periode arbejdes med følelser,
konflikthåndtering, børnene er med til at definere sociale spilleregler, ”hvad er en god ven”. Der arbejdes
med materialet ”fri for mobberi”, teater, traditioner, "lande vi kommer fra", familieformer, "fra jord til bord".
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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

Der samarbejdes med en lokal idrætsforening, der tilbyder gymnastikhold for institutionens børn i vores
egen gymnastiksal. Ældresagen bidrager med besøg, hvor der læses for en lille gruppe børn
Der arbejdes med natur emnet ”fra jord til bord”, hvor der sås, høstes og laves mad. Der tilrettelægges flere
besøg i naturen og på bondegården/midtgård.
Der arbejdes med teater og traditioner. Der samarbejdes med teater virksomheden ”fugl føniks”, hvor førskole gruppen er på workshop forud for det årlige teaterprojekt.

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

Et godt fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø er en vigtig forudsætning for børnenes udvikling, læring, trivsel
og dannelse. Ved Børnenes Kontors Daginstitution udarbejder vi årligt en børnemiljøvurdering sammen med
børnene i førskoletilbuddet. Til vurderingen anvendes DCUMs dagtilbudstermometer, der er et elektronisk
spørgeskema, der kortlægger børnenes vurdering af det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø. Vurderingen danner grundlag for pædagogiske refleksioner og justeringer. På institutionens hjemmeside findes den
samlede børnemiljøvurdering.
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De seks læreplanstemaer

”Den pædagogiske læreplan skal udarbejdes med udgangspunkt i seks læreplanstemaer samt
mål for sammenhængen mellem læringsmiljøet og børns læring.
Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan det pædagogiske læringsmiljø under støtter børns brede læring inden for og på tværs af de seks læreplanstemaer.”
Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 32

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.

Institutionen arbejder i alle børnegrupper med daglige samlinger, hverdagsrutiner og aktiviteter, der stimulerer deres alsidige personlige udvikling. Børnene udvikler deres følelser, selvregulering, tolerance, motivation og vedholdenhed, når de på gruppen og i aktiviteter øver sig.
Afhængig af alder øves de i, at vise hensyn, turtagning, medbestemmelse og i fællesskabets spilleregler.
Målrettet arbejdes der med "fri for mobberi", massage, samtaler, bøger og lege.
Den voksne har en guidende og støttende tilgang, hvor der gøres plads til det enkelte barns potentiale og
forudsætninger. Hun har særligt fokus og overblik over aldersgruppens aktuelle og specifikke behov, har
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fokus på læring/trivsel både hos det enkelte barn og gruppen. Undervejs og ved behov justeres den pædagogiske praksis.
Børnenes anerkendes i ord og handling og der er en positiv tilgang til børnene.
Børnene får rum og tid til at lege, lære og opleve.
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Social udvikling
”Social udvikling er udvikling af sociale handlemuligheder og deltagelsesformer og foregår i sociale fællesskaber, hvor børnene kan opleve at
høre til, og hvor de kan gøre sig erfaringer med selv at øve indflydelse
og med at værdsætte forskellighed.
Gennem relationer til andre udvikler børn empati og sociale relationer,
og læringsmiljøet skal derfor understøtte børns opbygning af relationer til
andre børn, til det pædagogiske personale, til lokal- og nærmiljøet, til
aktiviteter, ting, legetøj m.m.”
Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 38-39

Pædagogiske mål for læreplanstemaet:
1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn trives og indgår i sociale fællesskaber,
og at alle børn udvikler empati og relationer.
2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte fællesskaber, hvor forskellighed ses som en ressource, og som bidrager til demokratisk dannelse.

Børn skal anerkendes og respekteres som de personer, de er, og de skal opleve at høre til.

Børn skal opleve tryghed og tillid i deres relationer til både voksne og andre børn i institutionen. Institutionen vægter rummelighed og tager afstand til mobning, drilleri og usynlig udskilning.

Børnene inddrages og opmuntres til at være aktive deltagere, der samarbejder med andre og er med i demokratiske beslutningsprocesser.

Børnene har brug for at udvikle sig til selvstændige enkeltpersoner, som formår at indgå i relationer med
andre mennesker, både med enkelte venner og som deltager i en gruppe.
Eksempler:
I legen på gruppen udvikler børnene efterhånden empati, de begynder at kunne sætte ord på følelser. De
øver sig i konflikthåndtering og at acceptere/forstå andres behov og ønsker. De udvikler forståelse for forskellighed.

I begyndelsen sætter den voksne ord på, støtter barnet/børnene i at øve sig og efterhånden mestrer barnet
det selv.
De daglige samlingsstunder, aktiviteterne og hverdagsrutinerne er unikke læringsmiljøer for social udvikling.
Hos de mindste børn får de en begyndende fornemmelse og forståelse for sociale sammenhænge, at høre
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til en gruppe og at der skal være plads til alle. Efterhånden som barnet/børnene bliver ældre udvikles de
sociale kompetencer, der knyttes venskaber og fællesskabsfølelse.
Målrettet arbejdes der med "fri for mobberi" og "hvad kan jeg gøre hjulet" hos de større børn, forældre inddrages i processen.
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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.

Ved Børnenes Kontors Daginstitution arbejder vi med sproglige læringsmiljøer både i hverdagsaktiviteterne
og som særligt tilrettelagte temaer.
For alle aldersgrupper læses bøger og eventyr, dagligt synges sange, leges sanglege, rim og remser, der
spilles spil, der arbejdes med computer/ipad.
Der sættes ord og begreber på omverdenen både i samtalen med det enkelte barn, i små grupper og til
samlingerne.
Ved de større børn arbejdes mere målrettet med tal, bogstaver og fortællinger. Børnene øves i at kommunikere følelser, at bruge sproget til konflikthåndtering. Børnene øves i samtale, aktiv lytning og dialog. Herved
lærer børnene noget om sig selv, hinanden, om omverdenen og sammenhænge. Børnene lærer at anvende sproget til hensigtsmæssig kommunikation i sociale sammenhænge.
Efter behov oprettes små sproggrupper med mere intensiv sprogstimulering.
Målet med denne praksis er, at børnene opnår et varieret, aktivt og alderssvarende sprog.
Der gives mulighed for at udvikle sprog gennem alle hverdagens aktiviteter.
Forskellige sproglige aktiviteter støtter børnene i at udvikle deres nysgerrighed og interesse for tegn, symboler og den skriftsproglige verden, herunder bogstaver og tal.
Børnene har adgang til at bruge forskellige kommunikationsmidler og IT.
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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 fornem melser, kroppens funktioner, sanser og forskellige former for bevægelse.

Børn skal støttes i at udvikle kroppens funktioner, deres sanser og bevægelses glæde.
Ved Børnenes Kontors Daginstitution etableres bevægelsesprojekter, hvor grupper af børn lejlighedsvis
samles til længere forløb med henblik på udvikling af grundbevægelserne – løb, hoppe, trille, gribe osv.
I hverdagen er der leg og bevægelsesforløb i større eller mindre grupper i træningssalen, på legepladsen
og på stuerne.
Med udgangspunkt i børnenes behov vil vi sørge for en vekselvirkning mellem tilrettelagte, voksenstyrede
bevægelsesaktiviteter og børnenes egne initiativer.
Dette gør vi for at styrke børnenes bevægelsesglæde og motivation til leg/ bevægelse. Børnene får kendskab til hvordan deres krop fungerer, hvad de kan selv og viser glæde ved at kunne selv.
For de mindre børn vil fokus være på bevægelsesglæde og grovmotorik.
For de større børn udvides fokus til finmotoriske kompetencer.
I praksis anvendes følgende:
Som udgangspunkt kommer alle børn ud mindst en gang dagligt på gåture eller legepladsen.
Legepladsen er indrettet med forskellige underlag.
Legepladsens læringsmiljøer støtter motoriske færdigheder, kreativitet og fantasi fx gynger, motorikbane,
rutchebane, sand, vand, græsplæne til boldspil, cykler. Legepladsen er udformet som naturlegeplads.
Institutionen har indenfor indrettet læringsmiljøer, der stimulerer den motoriske udvikling gennem leg og bevægelse. Der er puderum, en gymnastiksal med alsidigt udvalg af legeredskaber og bolde, gulvplads på
alle stuer, bobbles i fællesrummet.
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Til samling kobles leg og bevægelse med forskellige sanglege, massage, motoriske øvelser.
I garderoben, til måltiderne og på badeværelset øves selvhjulpenhed og grov/finmotoriske færdigheder.
Både planlagt og selvvalgt øves finmotorik ved at tegne, skrive, klippe, male, leg med perler, lego osv.
Børnene støttes i, at de skal gøre tingene selv (selv tage tøj af / på, selv hente noget at drikke, øse op,
rydde op).
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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.

Børn skal have mulighed for at opleve glæde ved at være i naturen og at udvikle respekt for natur og miljø.
Børn skal kunne erfare naturen med alle sanser og opleve den som et rum for leg og fantasi og som rum for
både vilde og stille aktiviteter.
Børn 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.
I praksis anvendes: Aktiviteter i naturen under alle forhold. I lokalområdet øves børnene at finde vej, ikke
smide ting i naturen.
Vi har faciliteter, der anvendes til både planlagte og selvvalgte aktiviteter.
Legepladsen (Her er vand, sand, fliser, insekter, frugttræer, bærbuske) Vandlege (Der findes vandtønder
og mange vandpytter)
Udeværkstedet (Her arbejdes/eksperimenteres med jord, vand, naturmaterialer i al slags vejr).
Kolonihaven (Naturgrund med mange forskellige planter, buske og der kan findes insekter og ses på fugle).
Ture til strand, skov og andre naturområder.
Til samlinger, ved planlagte forløb og i hverdagen arbejder institutionen med: Årstidernes skiften, temperaturen (hvad skal jeg have på af tøj), hvor kommer maden fra?, dyr og planter, naturfænomener som jord,
vind, vand og ild.
Dagligt vil alle børn naturligt eksperimentere med materialer og naturfænomener inde/ude og på ture ud af
huset i nærmiljøet. Fx vand, sand, tung/let, fuld/tom m.m.

17

Med særligt tilrettelagte forløb eksperimentere de større børn med andre forskellige materialer, substanser,
naturfænomener og virksomhedsbesøg i Esbjerg. Førskolegruppen arbejder fast hvert år med emnet: "fra
jord til bord", hvor de sår, høster, laver mad, tager på bodegårdsbesøg. Institutionen har 85 % økologisk
madordning til alle børn, børnene præsenteres både for råvarer, tilberedning og genbrug/bæredygtighed.
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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 ople velser, 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.

Børnene er aktive kulturbrugere og skal støttes i at eksperimentere med, øve sig i og afprøve sig selv i forhold til et bredt spekter af kulturelle udtryksformer. Børnene skal have adgang til materialer, redskaber og
moderne medier, herunder IT, som kan bruges både i forbindelse med oplevelser og skabende kulturaktivitet. Børnene skal have lejlighed til at deltage i kulturelle traditioner og lokale kunstneriske tilbud, herunder
teater, musik, dans, arkitektur og udstillinger.
Børnene skal have kendskab til musik, tegning, drama, it og forskellige materialer eks. ler, maling, vand,
jord m.v
I praksis tilbydes børnene aktiviteter og kreative læringsmiljøer omkring
Traditionerne: Fastelavn – Påske – Jul Sommerfest og julefest for børn, forældre, søskende og personale
Alle børn går i kirke til jul
Der laves aktiviteter og temaer med fokus på forskellige kulturer fx et årligt førskoleprojekt: Lande vi kommer fra.
Der leges gamle og nye lege
Der laves kunstprojekter (med produktion + udstilling)
Der arbejdes med drama (teater, dramatisering af sange, klæde sig ud)
Lejlighedsvis indbydes kunstnere (teater, gøgl, musik, billedkunstnere) Børnenes æstetiske miljø støttes
ved at sørge for udsmykning med børnenes produkter, udsmykning ud fra et barneperspektiv.
Der vil være fokus på indretning af rum som fysiske læringsmiljøer, der inspirerer og motiverer barnet til leg,
aktivitet og læring.
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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 sam menhængen 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

Ved Børnenes Kontors Daginstitution reflektere og evaluerer det pædagogiske personale omkring de enkelte børns læring ved den årlige TOPI måling, ved opfølgning på fokuspunkter, statusmøder, tværs møder
samt forældresamtaler efter behov i hverdagen.
Der evalueres sammen med forældre i forbindelse med udarbejdelse af dialogprofil, SMART skolestarts
samtaler og sprogvurderinger.
Evaluering af pædagogiske læringsmiljøer og læringsudbytte for børnegrupperne foregår i en vekselvirkning mellem hverdagsevalueringer og systematiske evalueringer.
Hverdagsevaluering dannes på baggrund af de refleksioner, der i hverdagen foregår hos den enkelte pædagog, pædagogerne imellem, imellem pædagog/ledelse og pædagog/forældre.
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Hverdagsevaluering er en ikke systematisk metode, hvor der løbende reflekteres over: når/nåede vi det vi
gerne vil/ville? hvad er vores bedste erfaring idag, den sidste uge, det sidste år? hvilken læring viser børnene tegn på undervejs?
Herved gøres evalueringen til en dynamisk proces, der både synliggøre og sandsynliggør, at det er de rigtige aktiviteter og læringsmiljøer vi etablerer. Undervejs kan læringsmiljøer forandres og tilpasses.
Til den systematiske evaluering har vi udarbejdet et SMTTE skema, der udfyldes af pædagogerne på de
forskellige grupper. Ved udfyldelse af skemaet sker en analyse af praksis/læringsmiljø, der laves en vurdering. Vurderingen anvendes til at forme kommende aktiviteter og læringsmiljøer.
Skemaet tilpasses aktivitet og anvendes differentieret i forhold aldersgruppens behov.
Det pædagogiske personale evaluerer sammen 1 x i måneden på planlagt gruppemøde.
Et repræsentativt antal af evalueringsskemaerne lægges på hjemmeside og udgør sammen med billeder,
beskrivelser, udsmykninger dokumentationen for det pædagogiske arbejde med læreplan ved Børnenes
Kontors Daginstitution.

Læreplanen er en dynamisk og levende ramme, der overordnet er retningsgivende for de pædagogiske
overvejelser og praksis ved Børnenes Kontors Daginstitution. Institutionens grundlæggende værdier danner
grundlaget sammen med gældende lovgivning og teoretiske strømme i tiden. Både børn, pædagoger og
forældre er bidragende til indhold og praksis.
Løbende reflekterer og evaluerer det pædagogiske personale og ledelsen. Løbende inddrages forældrebestyrelsen
Hvert andet år samlers beskrivelser, dokumentationer og evalueringer i en samlet rapport, der ligges på
hjemmesiden.
Evalueringen anvendes til at justere og udvikle den pædagogiske læreplan og praksis.
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