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Indledning:
Institutionen har i et par år været i gang med at implementere den nye styrkede pædagogiske
læreplan.
Efter en 2 års periode skal den samlede evaluering godkendes og lægges på hjemmesiden.
Der evalueres på:
• De 6 læreplanstemaer for 0-2 årige og 3-6 årige.
• Evaluerende pædagogisk praksis.
• Dannelse og børneperspektiv/samspil og relationer.
• Børnefællesskaber.
• Pædagogisk læringsmiljø med sammenhæng til børnehaveklassen(skole).
• Børn i udsatte positioner.
• Samarbejde med forældre om børns læring.
• Et pædagogisk læringsmiljø for hele dagen.
• Læring.
• Leg.
I evalueringen af den styrkede pædagogiske læreplan har vi lagt vægt på 3 forskellige evaluerings
metoder/områder:
1. Evaluering af udvalgt læreplanstema og fokusområde for hele institutionen. Evalueringen er
udarbejdet på pædagogisk dag i februar 2020.
Her fordybede alle grupper sig i 2 emner:
• Læreplanstemaet: Sprog og kommunikative kompetencer.
• Fokusområde: Mad og madpædagogik. Her er der lagt vægt på den brede
evaluering, hvor både læreplanstemaer og flere af de øvrige elementer indgår fx
barneperspektiv, dannelse, børn i udsatte positioner.
I den samlede evaluering medtages et repræsentativt evalueringsmateriale.
2. Alle grupper har arbejdet bredt med forskellige læreplans projekter med udgangspunkt i
aldersgruppernes generelle og specifikke behov. Grupperne udarbejder SMTTE på
pædagogiske aktiviteter. Typisk strækker et forløb sig over 2-3 mdr. og ved afslutningen
evaluerer det pædagogiske personale med refleksioner og rating. (Der gives stjerner for
aktiviteten 1-5, hvor 5 er det bedste). Institutionen har samlet en stor mængde data og
evalueringer. I den samlede evaluering medtages et repræsentativt udvalg af SMTTE skemaer.
3. De øvrige nævnte hovedområder evalueres ud fra refleksionsskemaer, hvor vi
reflekterer/evaluerer på praksis i direkte relation til hovedområderne og læreplanstemaerne.
Vi tager udgangspunkt i den daglige praksis og supplerer med konkrete eksempler. Metoden er
vi blevet inspireret til i materialet: Redskab til evaluering, udgivet af Børn og socialministeriet.
Materialet findes på ministeriets hjemmeside.
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1. a – Evaluering af læreplanstemaet: Sprog og kommunikative kompetencer:
Evalueringen af læreplanstemaet kommunikation og sprog er lavet på baggrund af en række undersøgelser
som pædagogerne løbende har foretaget med forskellige undersøgelsesmetoder.
Undersøgelserne danner grundlaget for formelle refleksioner, vurderinger og samtale med konklusioner.
Evalueringen af læreplanstemaet sætter fokus på, hvordan det pædagogiske læringsmiljø i hverdagen og i
planlagte aktiviteter understøtter børns muligheder for trivsel, udvikling, læring og dannelse.
Evalueringen sætter fokus på kvaliteter i relevante aktiviteter og indsatsområder på de enkelte
grupper/alderstrin.
Evalueringen kan give anledning til udviklingstiltag.
” Børns kommunikation og sprog tilegnes og udvikles i nære relationer med barnets forældre, i fællesskaber
og sammen med det pædagogiske personale. Det er centralt for børns sprogtilegnelse er, at læringsmiljøet i
institutionen understøtter børnenes kommunikative og sproglige interaktioner barn/voksen og barn/barn”.

Evaluering af læreplanstema: Sprog og kommunikation
Gruppe: Fiskene 0-2 årige
Mål
Det pædagogiske
læringsmiljø eller
aktivitet
understøtter at alle
børn udvikler
sprog, der bidrager
til, at børnene kan
forstå sig selv,
hinanden og
omverdenen.

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

Aktivitet eller
læringsmiljø

Dokumentation
Data

Refleksion, vurdering, udviklingstiltag

Dagligt holdes samling
ved formiddagsmaden
med fokus på sproglige
aktiviteter fx der synges,
leges små lege med
fagter, sprogkufferter
anvendes. Visuelt
præsenteres billeder,
bøger og konkreter, der
følges med ord på
handling. Der er fokus på
udvidelse af samtaler
med mange hv.
spørgsmål.
Der sættes ord på
omverdenen fx maden er
sur, sød, varm, kold,
lugte/dufte m.v.

Konkrete aktiviteter –
praksisfortællinger:

Vi vil fortsætte den gode praksis med
alsidige sprogstimulerende miljøer hele
dagen.

Dagligt anvendes sproglige og
kommunikative strategier og praksis i
mødet med det lille vuggestuebarn –
både individuelt og i fællesskabet.
Der samtales, leges og synges om farver,
tal, begreber, årstid, traditioner.
Pædagogen stiller spørgsmål til
oplevelser og konkrete aktiviteter.
Pædagogen lytter, kommunikere med
ord og handling, børnenes forståelse af
omverdenen og sproglige kompetencer
stimuleres og udvikles.
Børnene øves i at lytte.

Ipaden anvendes til
sproglige aktiviteter ofte
koblet med motoriske
kompetencer fx Tulle og
Skralle.
Der snakkes hele dagen
omkring fx mad, tøj, den
voksne deltager i leg,
sætter ord på aktiviteter
og hverdagsrutiner.
Børnene hører mange
gentagelser.
Hele dagen er den voksne
en god kommunikativ
rollemodel – der sættes

Børnene øves i, at sætte ord på følelser,
handling og konflikthåndtering fx at sige
fra, bede om noget.
Tegninger, billeder, produkter – børnene
leger meget med de materialer de
tilbydes, de har begyndende små lege
sammen, pædagogen er guidende,
deltagende og supplerer med flere ord
og spørgsmål.
Tegn på læring enkelte børn og gruppe –
børnene udvider deres ordforråd og
kommunikation og overfører det til egen
aktivitet og leg.
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Der skal være en god vekselvirkning
mellem voksenstyrede aktiviteter fx
samling med relevant indhold og
børnenes selv valgte aktiviteter og leg.
Pædagogens faglige viden og indsamlet
data fra aktuelle børnegruppe ved
observation, samvær, relation giver
inspiration til aktiviteter målrettet
særlige børn, men også generelt for alle
0-2 årige fx fokus på leg, ord på handling
og oplevelser, begreber og udtale.
Fokus på børnenes egenaktivitet og
initiativer verbalt og nonverbalt – følge
det og forsøge at oversætte/udvide
kommunikationen.
Fremadrettet vil vi prioritere
sprogaktiviteter i mindre grupper på
tværs – små spil, bøger,
mundstimulerende lege og samtaler.

Der er udarbejdet SMTTE på konkrete
aktiviteter fx emnet sanglege, kendskab
til dyr.

ord på handling, der tales
pænt til børnene, der
spørges ind til børnenes
ytringer både verbalt og
nonverbalt.

Vi ser tydeligt en progression i ordforråd
og udtale.

I kontakten med børnene
sætter pædagogen ord på
følelser, leger med
sproget og lyde – følger
børnenes initiativer og
hensigter.

Pædagogen er opmærksom på sproglig
udvikling og har en god viden/indsigt i
det enkelte barns forudsætninger,
udviklingsniveau og tilpasser i høj grad
praksis både ud fra aldersgruppens
generelle behov og enkelte børns særlige
udfordringer/behov.
Pædagogen udarbejder en
sprogvurdering på alle 3 årige samt ved
behov screenes udtalen med PALLE
POST.

Der arbejdes på tværs af
grupperne med små
sprogprojekter fx krible,
krable, gentagelse af
sange og lege med farver,
bevægelse og begreber.

Nogle børn skal have lidt mere
opmærksomhed end andre.

På stuerne har børnene adgang til bøger,
materialer, legetøj, der hænger billeder i
børnehøjde med fokusord, former,
farver m.v.
På Ipad anvendes sproglige læringsspil.

Evaluering af læreplanstema: Sprog og kommunikation
Gruppe: Søstjernerne 2-3 årige
Mål
Det pædagogiske
læringsmiljø eller
aktivitet
understøtter at alle
børn udvikler
sprog, der bidrager
til, at børnene kan
forstå sig selv,
hinanden og
omverdenen.

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

Aktivitet eller
læringsmiljø

Dokumentation
Data

Refleksion, vurdering, udviklingstiltag

Dagligt holdes samling
med stort fokus på
sproglige aktiviteter fx
der synges, leges små
sanglege, visuelt
præsenteres emner med
billeder, bøger og
konkreter, der følges med
ord på handling. Der er
fokus på udvidelse af
samtaler med mange hv.
spørgsmål.

Konkrete aktiviteter –
praksisfortællinger:

Vi vil fortsætte den gode praksis med
alsidige sprogstimulerende miljøer hele
dagen.

Hele dagen er den voksne
en god kommunikativ
rollemodel – der sættes
ord på handling, der tales
pænt til børnene, der
spørges ind til børnenes
ytringer både verbalt og
nonverbalt.
Enkelte børn har brug for
særlig sprogstimulering –
her anvendes fx Tegn til
tale og andre
sprogmaterialer vejledt af
talepædagogen.

Dagligt anvendes rim og remser til
samling.
Sprogligt stimulerende bøger anvendes
fx Tue Tunge.
Der samtales, leges og synges om farver,
tal, begreber, årstid, traditioner.
Hver dag til samling stiller pædagogen
spørgsmål og børnenes fortællelyst
stimuleres og udvikles.
Børnene øves i at lytte, skiftes til at tale.
Børnene øves i, at sætte ord på tanker,
følelser, handling og konflikthåndtering
fx at sige fra, bede om noget.
Tegninger, billeder, produkter – børnene
tegner meget, lægger puslespil, leger
med hinanden og materialer/legetøj –
børnene anvender sproget, pædagogen
guider og leger med.
Tegn på læring enkelte børn og gruppe –
børnene udvider deres ordforråd og
kommunikation og overfører det til egen
aktivitet og leg.
Pædagogen er opmærksom på sproglig
udvikling og har en god viden/indsigt i
det enkelte barns forudsætninger,
udviklingsniveau og tilpasser i høj grad
praksis både ud fra aldersgruppens
generelle behov og enkelte børns særlige
udfordringer/behov.
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Der skal være en god vekselvirkning
mellem voksenstyrede aktiviteter fx
samling med relevante emne og
børnenes selv valgte aktiviteter og leg.
Pædagogens faglige viden og indsamlet
data fra aktuelle børnegruppe ved
observation, samvær, relation og
sprogscreening giver inspiration til
aktiviteter målrettet særlige børn, men
også generelt for alle 2-3 årige fx øget
fokus på rim og remser, begreber og
udtale.
Fremadrettet vil vi prioritere
sprogaktiviteter i mindre grupper – små
spil, bøger og samtaler.

Pædagogen udarbejder en
sprogvurdering på alle 3 årige samt ved
behov screenes udtalen med PALLE
POST.
På stuerne har børnene adgang til bøger,
materialer, legetøj, der hænger billeder i
børnehøjde med fokusord, former,
farver m.v.
På Ipad anvendes sproglige læringsspil.

1. b – Evaluering fokusområde: Mad og madpædagogik
Måltidet i institutionen er for alle børn en tilbagevendende hverdagsrutine, der indeholder unikke læringsmiljøer.
•

Barnet udvikler sprog, motoriske færdigheder, mestring, sociale færdigheder.

•

I læringsmiljøet præsenteres børnene for sund varieret kost tilpasset aldersgruppens behov. Barnet udvikler
sunde madvaner, madmod og mindre kræsenhed.

Evalueringen af læringsmiljøet Mad og madpædagogik bidrager til at understøtte konkrete elementer i
læreplanstemaer, elementer i det pædagogiske grundlag og det særligt værdifulde i daginstitutionen.
Evalueringen sætter fokus på de kvaliteter, der er i dette læringsmiljø.
Evalueringen sætter fokus på en dialog omkring mål, fælles retning, rutiner og
udvikling af læringsmiljøet.

Evaluering af mad og madpædagogik – afdeling fugle 3-4 årige
Læreplanstema

Aktivitet læringsmiljø

Sprog kommunikation

Samtale og
dialog

Dokumentation
Data
Vi deler børnene i mindre grupper
til formiddagsfrugt og
middagsmåltidet.
Voksne og børn har faste pladser.

Vi oplever måltidet som et godt
socialt læringsmiljø, hvor børnene
øver sig i sociale spilleregler, at
lytte, at dele, øget madmod.

Maden kommer på bordet i små
skåle og på fade tilpasset
børnegruppens behov vedr.
mængde og variation.

Vi vil fortsætte med spisning i
mindre grupper som øvebane for
udvikling af sociale kompetencer
og fællesskabsfølelse.

Vi snakker om maden – hvad skal
vi have at spise? Hvor kommer
rødbeden fra? Hvor mange
gulerødder har du på din
tallerken?

Den ene gruppe vil skærpe
opmærksomheden på, at alle får
tisset af inden måltidet.
Det skærpes, at dagens hjælpere
skal have ro til at dække bord
sammen med en voksen.
Det giver unikke muligheder for
læring til dagens hjælpere samt
betyder god forberedelse af
måltidet til resten af gruppen.

Ord på oplevelser og forståelser

Sociale kompetencer

Vi snakker om hvad børnene har
fået at spise hjemme? Hvad spiste
vi i børnehaven i går? Smagte det
dejligt?
Vi oplever et fællesskab i at spise
sammen og vi spiser det samme.

Fællesskabets spilleregler.
Fælles fokus og opmærksomhed

Vi opfordrer børnene til at smage
på maden, der kommer altid en
lille ”smagsprøve” på tallerkenen.
De voksne smager også på maden
for at være gode rollemodeller.

Vente på tur
lytte
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Refleksion, vurdering,
udviklingstiltag

Vi oplever måltidet som et godt
socialt læringsmiljø, hvor børnene
øver sig i sociale spilleregler, at
lytte, at dele, øget madmod.
Vi vil fortsætte med spisning i
mindre grupper som øvebane for
udvikling af sociale kompetencer
og fællesskabsfølelse.

Vi sender maden og frugten
rundt, børnene øves i at vente på
tur og tage passende mængde,
dele om maden.
Vi sidder som udgangspunkt ved
bordet til alle er færdige – der er
tisset af inden.

Motoriske
færdigheder

Dagens hjælper dækker bord.
Herved øves selvhjulpenhed,
balance og finmotorik.
Hvor mange tallerkener og kopper
kan jeg bære uden at de vælter?

Selvhjulpenhed
Udvikling af motoriske
færdigheder.

Ved bordene øves selvhjulpenhed
– børnene smører selv, tager
pålæg, øser op, hælder mælk op.
Børnene øver finmotorik, når de
smører selv og skal håndtere
pålæg og anden mad.

Den ene gruppe vil skærpe
opmærksomheden på, at alle får
tisset af inden måltidet.
Det skærpes, at dagens hjælpere
skal have ro til at dække bord
sammen med en voksen.
Det giver unikke muligheder for
læring til dagens hjælpere samt
betyder god forberedelse af
måltidet til resten af gruppen.
Vi ser tydeligt en udvikling over
tid – børnene bliver mere sikre i
håndtering af mad og redskaber.
De lærer at afstemme mængde og
antal i forhold til sult og hensynet
til deleprincipperne.
De lærer at rydde op efter sig
selv, at balancere med kop, bestik
og tallerken.

De øver sig i at sidde ved bordet
uden at dreje rundt, rejse sig osv.

Elementer i det
pædagogiske grundlag
Barnesyn: Det
kompetente,
selvstændige barn.

Dannelse og
børneperspektiv

Mestring.
Medbestemmelse
Barnets initiativer og optagethed

Børnene er medbestemmende i
valg af fx pålæg, men opmuntres
til at smage andet end favoritter.
Dagens hjælper får følelsen af at
være vigtig del af fællesskabet,
det øger selvværdet.
Til frugt beder vi børnene spise et
stykke brød først, hvilket er en
anbefaling fra køkkenet.
Vi tager individuelle hensyn, da
nogle er småt spisende. Men et
lille stykke brød kan der altid
blive plads til

Barnet/børnene inviteres til at
være er aktivt deltagende.

Børnene bestemmer selv hvad de
vil spise, men opmuntres til at
smage og spise varieret.

Barnet skal deltage, men
bestemmer selv, hvad det vil
spise.

Børnene får lov til at
eksperimentere med
sammensætninger.

Samtale, dialog, interesse og
fokus på børnenes oplevelse.

Det særligt
pædagogiske
værdifulde
Anerkendelse

Den voksne er en positiv og
rummelig rollemodel, der
introducerer børnene for
demokratiske værdier og sociale
spilleregler.

Pædagogen forholder sig åbent,
nysgerrigt og undersøgende til
barnets forudsætninger, NUZO og
”indre oplevelsesverden”

Den voksne lytter til børnene og
støtter dem i at italesætte behov
og lyst.
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Dagens hjælper er absolut en
succes, vi oplever børnene glæde
sig til ”deres dag”.

Det kræver en del af både børn og
voksne at få skabt tilstrækkelig ro.
Nogen gange går det for stærkt
eller tid/ro presses af fx
personalefravær eller urolige
børn.
Herved risikerer vi, at måltidet
som et unikt tilbagevendende
læringsrum mister værdi.
Derfor vil vi fremadrettet afprøve
nogle overgangsritualer fx Pia vil
samle børnene i et andet rum før
måltidet, Andreas/Bo vil prøve
med en madsang for at skabe ro,
genkendelighed.
Børnene lærer, hvordan man
spiser sammen – normer for
adfærd, sundhed, at dele, gøre
tingene selv osv.
Disse værdier, regler for samvær,
madmodet, sundhed m.v. lagres
som erfaringer hos børnene.
Børnene kan bringe erfaringerne
med videre i livet.

Det er naturligt og vigtigt for os at
lytte til barnet og forsøge at
forstå. Herudfra tilrettelægge

Den voksne kender børnene og
har en relation, herved har
han/hun en god fornemmelse for
børnenes ”NUZO” og kan
imødekomme barnet individuelt.

Værdi: At barnet
bliver set, hørt og
inddraget.

Inklusion og
mangfoldighed

Børnene mødes ligeværdigt og
med positive forventninger.

Vi tager hensyn til forskellige
behov og forudsætninger:
•
Børn, der ikke må spise
svinekød.
•
Børn med diagnoser/
allergi.
•
Timetimer til urolige
børn.
•
Særaftaler efter behov.
•
Mad skåret ud for et
barn med CP.
Et meget uroligt barn har brug for
kropslig sanse stimulation inden
måltidet og tages på skødet
undervejs.

Der tages hensyn til forskelle i
behov og forudsætninger.
Børnene øves i, at møde
hinanden med positive
forventninger.
Forskellighed er en ressource.

pædagogisk praksis både planlagt,
men også i situationen.
Fx Da Lxxx bad om rugbrød med
æg og mayonnaise – pædagogen
satte en klat mayonnaise på
æggemaden – barnet blev meget
frustreret – han havde bedt om
noget andet – nemlig 1 mad med
æg og en med mayonnaise.
Efterfølgende var det
pædagogiske personale optagede
af denne ”misforståelse” og
betydningen for barnet at lytte
efter hvad det prøver at udtrykke.
Det er vigtig læring for børnene,
at børn er forskellige og kan have
forskellige behov og
forudsætninger.
Børnene lærer at håndtere
anderledes adfærd og kan vise
hensyn og hjælpsomhed.
God ide, at sammensætte børn og
pædagog efter formål og for at
etablere længerevarende
relationer. Dette kan udvikle
børnene. Det skaber ro, tryghed
og læring for børn især i udsatte
positioner.

2. udvalgte evaluerings SMTTE skemaer fra 2 forskellige grupper:
Evaluering af
læreplaner
SMTTE model

Sammenhæng
På hvilken baggrund og
ud fra hvilke
forudsætninger
iværksættes tiltaget

Opstart med ny gruppe, hvor der i de første 3 måneder er særlig fokus
på det enkelte barns alsidige personlige udvikling samt sociale
udvikling.

Pr. 1 april sker der et ryk blandt mange af børnene i huset (Udsat pga.
Covid-19).
Ved afdeling fuglene har vi opstart af 19 nye børn alle årgang 2016.
Børnene kommer fra 3 forskellige stuer og skal alle forenes i et nyt
grupperum med nye voksne at forholde sig til. Dette medfører for
børnene en forandret hverdag, – med ny struktur, nye relationer, nye
rammer og nye krav. Alle børn er forskellige, og ikke alle er lige
omstillingsparate, og vi er bevidste om at sådan et ryk som dette, kan
kræve meget af det enkelte barn.
Vi vil derfor fra start arbejde særlig målrettet med det enkelte barns
sociale udvikling samt dets alsidige personlige udvikling, da det giver
meget mening i forhold til en opstart på en ny gruppe. Vi vil især til en
start arbejde på at hvert enkelt barn falder godt til i det nye fællesskab,
at det får en god relation til os voksne samt lærer den nye struktur at
kende. Vi har erfaret fra tidligere år, at det tager lidt tid at finde sin
plads i de nye rammer, og hvis man vil komme godt fra start med
trygge, rolige og omstillingsparate børn, kræver det af os voksne, at vi
har en form for plan og struktur fra start, så hverdagen hurtigt bliver
præget af forudsigelighed og genkendelighed for børnene, hvilket vi
erfarer, at de fleste børn trivedes størst i.

Mål
Hvad vil vi gerne opnå
med tiltaget

De 2 mål for den alsidige personlige udvikling:
1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn
udfolder, udforsker og erfarer sig selv og hinanden på både kendte og
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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, livsdue lighed, gåpåmod og
kompetencer til deltagelse i fællesskaber. Dette gælder også i
situationer, der kræver fordybelse, vedholdenhed og prioritering.
De 2 mål for den sociale udvikling:
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.
Tiltag
Hvilke konkrete
handlinger skal
kendetegne tiltaget

”Sociale kompetencer” samt den ”alsidige personlige udvikling” er
læreplanstemaer der altid fylder i vores hverdag og i vores bevidsthed. Men i de
kommende 3 måneder (april-juni) vil vi lave tiltag hvor de læreplanstemaer er i
særlig fokus.

Opstart og samlingsstruktur: I starten vil vores fokus være at tage godt imod
børnene og deres forældre. Vi vil fra start præsentere børnene for den nye
samlingstruktur, hvor vi deler os op i 2 grupper med deres faste samlingspladser.
Vi kører også dagens hjælper (se særskilt smitte) og årshjul (se særskilt smitte).
Derudover vil vi i starten til samling synge navnesange og andre sange, samt
snakke om fællesskabets regler omkring ”hvordan holder vi samling ved
fuglene”, hvor vi bl.a. øver følgende:
- Håndsoprækning (selvregulering, vente på tur),
- Dialoger (”at være på”/deltagende/vigtig for fællesskabet/barnet har
værdi/kommunikation/følelser).
- Lytte til hinanden (tolerence, selvregulering, respekt, vise hensyn)
- Vi øver det at vente på tur (ved fx samlingslege som ”bjørnen sover” og
”lille hund”)
- Hænder og fødder for sig selv – holde kroppen i nogenlunde ro ved
dialoger (selvregulering, vedholdenhed, fokus, vise hensyn)
- Medbestemmelse (”dagens hjælper”, dialoger)
Børnene vil også fra dag 1 introduceres for deres faste spisepladser.
Børnene skal derudover i disse dage ”bare” have lov til at sanse, opleve og
eksperimentere i deres nye grupperum, med hinanden og med det nye legetøj.
Den voksnes tilgang: Vi voksne skal være meget tilstede og nærværende – dette
kræves altid af de voksne, men især til en start er det vigtigt for at skabe tryghed
og relation. I starten skal vi helst ikke rende for meget rundt og lave andre
praktiske gøremål. Børnenes anerkendes i ord og handling, så de føler sig set og
hørt, og der er en positiv tilgang til børnene.
Samarbejdslege: Vi vægter højt den frie leg, som spiller en central rolle i børns
udvikling og i relationsdannelsen, men vi vil løbende i perioden (evt. 2 gange om
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ugen i træningssalen eller under samling) også sætte nogle voksenstyrede
samarbejdslege i gang, hvor fokus er, at styrke det sociale fællesskab.
- Dødbold: Når man bliver ramt af bolden, skal man stå med spredte ben,
og så er man fri, når en af de andre børn kravler igennem ens ben.
- Stopdans: Man ligger måtter ud på gulvet. Når musikken stopper, skal
børnene samles på måtterne, og man fjerner så en måtte efter hver
gang, så børnene må hjælpe hinanden med at samles flere og flere på de
måtter, der er tilbage.
- Ro-ro-ro min båd: Sangleg hvor man sidder to og to og holder i hånd,
mens man synger ro min båd.
- Børnemessage (se bilag)
- Lille Peter Edderkop: I rundkreds, mens man ”nusser” hinandens rygge.
- Lille hund der er en der har taget dit kødben
- Kylling sig pip
- En elefant kom marcherende
- Alle mine kyllinger kom hjem
- Vendespil med børnene som brikker
- Hospitalsleg
- Tossesang
- Flyv lille påfugl
- Ø-hop (se bilag)
- Ballonleg (se bilag)
- Rækkefølge-leg (se bilag)
- Gør ligesom mig-leg (se bilag)

Få øje på det enkelte barns legeforudsætninger: Under den frie leg og de
voksenstyrede lege, vil vi voksne fra start se børnene an og få øjnene op for
hvilke børnerelationer der dannes. Vigtigst også at få øje på de børn, som står
udenfor eller på kanten af børnefællesskabet. Det er ikke alle børn, hvor det
falder lige naturligt for at komme ind i andres leg, sætte en leg i gang eller holde
en leg kørende. Og disse børn skal vi hurtigt få øje på, og hjælpe/guide i legene.
”Ved selv at lege med barnet, hvor barnet spiller en rolle, giver du barnet flere
legeerfaringer, som barnet kan trække på i sin egen leg med andre. Samtidig gør
du barnet synligt som legekammerat over for de andre børn (kilde: EVA)”.
Bevidsthed omkring voksen-barn relationen: Med afsæt i vores pædagogisk
lørdag 2020, vil vi voksne være bevidste om at alle børn har en god relation til
mindst 1 voksen (se note omkring voksen-barn relations betydning fra
pædagogisk lørdag). Dette vil vi følge op på med et skema efter nogle måneder –
evt. i juni 2020 (udsat til september 2020 pga. covid-19).
Opdeling i mindre grupper: Vi vægter højt ved fuglene at opdele børnene i
mindre grupper, så vidt det er muligt. Dette vil vi også gøre fra starten.
Af muligheder: På stuen, i fællesrummet, i træningssalen, på legepladsen, på
gåtur, på cykeltur…
De små fællesskaber såvel som det store fællesskab har en stor betydning for
børns sociale og personlige udvikling. Det skaber bedre muligheder for
relationsarbejde, fordydende uafbrudte lege, færre konflikter, mere ro og mere
voksenkontakt.
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Projekter vi løbende vil sætte i gang med fokus på sociale og personlige
kompetencer:
Alt efter hvornår vi kommer i gang efter Covid-19 nedlukningen, er tanken, at når
vi ligesom er faldet på plads i gruppen, at vi skal have gang i nogle større temaer.
Vi ser hvad vi kan nå inden sommerferieperioden.

Tegn
Hvordan kan vi se, høre
og fornemme, at vi er på
vej mod målet.

-

At være en god ven: Med afsæt i fri-for-mobberi materialet, vil vi snakke
om, hvad det vil sige ”at være en god ven”. Vi vil snakke om de
”plakater” der er i materialet og tage afsæt i de spørgsmål der ligges op
til. Dette skulle gerne være til at styrke børnefællesskabet, give børnene
handlekompetencer i hvordan man skaber nogle gode legerelationer, og
mindske risikoen for at have børn på gruppen, der ikke føler sig som en
del af fællesskabet.

-

Cirkus-projekt: Cirkusprojekt med afsæt i vores cirkuskasse. Vi snakker
om hvad cirkus er for noget, hvilke artister der er i et cirkus, hvad er en
manege? Synger og hører cirkussange (youtube) – laver vores egen
cirkussang. Vi laver cirkusmasker. Vi leger med ansigtsmaling.
Vi øver selv diverse cirkus-numre, som linedanser, ærteposekast i
klovnehuller, løvehop igennem ildring, stærk mand, akrobatik, klovne fjolle-numre.
Alle børn får en rolle i cirkus, som vi øver.
Vi slutter emnet af med at lave en cirkusdag, hvor vi har en manege,
billetter, popcorn og præsterer overfor hinanden. Dette bliver optaget
og ses i fællesskabet på TV til sidst.
Børnene opnår igennem cirkusprojektet en fællesskabsfølelse, at være
en del af noget større, samarbejdsøvelser, følelsen af at være noget
værd, at være i centrum m.m.

-

Min personlige fortælling: Her er idéen, at alle børn skaber et hus ud af
pap, hvorpå barnet (i samarbejde med den voksne) skriver sit navn på
huset. Herefter går den voksne og barnet i dialog omkring fx hvad
barnets far/mor/hund hedder, hvor barnet bor, hvem barnet kan lide at
lege med, yndlingslegetøj, favoritmad, generelt en snak omkring det der
betyder noget for barnet. Den voksne kan så skrive det ned på huset
eller barnet kan prøve at tegne det på huset. Barnet skal så til samling
være i centrum, blive lyttet til, og fortælle de andre børn til samling om
sit hus - altså sin egen personlige fortælling og det der netop nu fylder
for barnet. Her opnår barnet en følelse af ”Jeg er noget værd” i dette
fællesskab, selvværd styrkes, barnet er i centrum og lyttes til, selvtillid
styrkes, barnet opnår medbestemmelse og er medskabende…

•

Hvis vi oplever en harmonisk børnegruppe, hvor alle børn føler sig set,
hørt og forstået.
Hvis vi fornemmer et godt fællesskab, hvor ingen børn føler sig udenfor
hverken hvad gælder barn-barn eller barn-voksen relationer.
Hvis vi ser børn, der efter noget tid forstår og efterlever strukturen for
hverdagen og for samlingen hos fuglene, og som er trygge herved og at
denne genkendelige og faste struktur skulle gerne være med til at skabe
en form for ro blandt børnene.

•
•

•
Evaluering
Hvordan vil vi evaluere,
har vi nået målene, og
hvad gør vi fremover?

Vurdering: 3 stjerner
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Vores vurdering på 3 stjerner baserer sig på, at vi alt i alt synes vi har været godt
forberedt og at vi har fået en del ud af arbejdet med sociale og personlige
kompetencer, men pga. covid-19 har vi ikke nået alle de tiltag og den fordybelse,
som vi godt kunne have tænkt os. Covid-19 gjorde at vi kom ind i
sommerferieperioden ret hurtigt inden vi overhovedet rigtig var kommet i gang
med arbejdet med den nye fuglegruppe, så det var
først efter sommerferien vi først sådan rigtig kom
ordentligt i gang. Vi nåede ikke cirkus projektet eller
projektet med at ”være en god ven”.
Til gengæld nåede vi
projekt ”Min personlige
fortælling”, som forløb sig
over 2 uger. Børnene var
meget optaget af dette, var
glade og spændte på deres
tur til fortælle om sig selv –
både 1:1-situationen med
den voksne samt overfor
hele gruppen under samling. Husene kom op i
vinduerne på stuen, så forældrene kunne læse og se
dem udefra, og vi oplevede ofte at børnene løbende
kiggede og snakkede om deres hus ind igennem
vinduet, mens vi var på legepladsen. Dette projekt
skal helt sikkert gentages med næste års
fuglegruppe.
Derudover har vi arbejdet meget med
samlingsstrukturen, og holdt ved en fast
struktur, så det hurtigt blev genkendeligt og
håndgribeligt for børnene. Dette oplever vi
virker rigtig godt. De har faste pladser til
samling – børnene finder nu hurtigt deres

pladser, og de ved hvad der forventes af
dem. De har fået styr på dagens-hjælperfunktionen og ser frem til deres tur til at
være dagens hjælper. De forstår nu
”reglerne” omkring samling og er gode til
at efterleve dem.
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Vi har været i træningssalen 2x2 gange, hvor vi har lavet
samarbejdslege – tirsdage: Hospitalsleg og vendespil
med børnene som brikker. Torsdage: Ståtroldsdødbold
og ”ø-stopdans”. Det har virket super godt – børnene
har glædet sig til at komme ind i træningssalen. Godt
med gentagelse af legene uge for uge, - vi kunne tydeligt
mærke fremgang fra 1 gang til 2 gang med hensyn til at
forstå reglerne for legene, og forståelsen for at ”hjælpe”
hinanden. 4-5 af børnene syntes det blev for voldsomt
med dødbold og hospitalsleg, og fik lov at trække sig og
”se på” fra sidelinjen. Måske det ville virke bedre med mindre grupper end med
18 børn på samme tid.
Derudover kunne det være
fedt at lave et forløb over
længere tid med disse lege.
Vi har i opstartsperioden
været meget optaget af
børnenes og os voksnes
samspil og relationer til hinanden. Vi har været optaget af, om alle børn bliver
tilbudt tætte og udviklingsstøttende relationer til mindst 1 af os voksne på stuen,
og har udarbejdet et afkrydsningsskema til at drøfte ud fra, som vi er ved at
udfylde og skal have snakket om. Derudover er vi opmærksomme på, om alle
børn er en del af fællesskabet, og om alle børn har en eller flere venner i
børnegruppen. Vi iagttager løbende børnegruppen med denne indgangsvinkel,
og er PT i gang med at udarbejde et venskabsskema til at synliggøre det for os.
Hvem leger med hvem? Hvem leger oftest alene? Dette giver os en god drøftelse
om ”Hvad kan vi gøre for de børn, som står udenfor fællesskabet?”, ”SKAL man
absolut have foretrukne venner eller er det OK at være et barn der leger lidt
(men godt) med alle?” Dette ”emne” arbejder vi videre med i den kommende
periode.

Evaluering af
læreplaner
SMTTE model

Social udvikling.

Sammenhæng
På hvilken baggrund og
ud fra hvilke
forudsætninger
iværksættes tiltaget

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 mm.

Fællesprojekt for årgang 2017 børn efterår 2020.

Vi vil i efteråret 2020 – september, oktober og november – køre et
fælles projekt på tværs af gruppe 2 og 3.
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Vi har valgt at have særligt fokus på udvikling af sociale kompetencer
og personlig udvikling for aldersgruppen ca. 3 år.
Børnene er i en rivende udvikling socialt, de begynder i højere grad at
orientere sig mod sociale fællesskaber, legen er i udvikling, børnene
begynder at lege små lege sammen, der dannes venskaber og tættere
relationer barn/barn. Sproget udvikles, bliver mere nuanceret og
børnene lærer at sproget kan anvendes til fx forhandling og
konfliktløsning.
Vi ser, at der i denne aldersgruppe nemt udvikles konflikter, der kan
være svære at forstå og håndtere for børnene.
Derfor vil vi etablere et forløb, et læringsmiljø, der tilgodeser børnenes
behov for at indgå i sociale fællesskaber, at alle har en plads og
værdsættes, støtte børnene i at knytte sunde venskaber, hjælpe dem
på vej til at udvikle empati, støtte dem i udvikling af leg og
konflikthåndtering.
Mål
Hvad vil vi gerne opnå
med tiltaget

Udvikling af legekompetence og relationer barn/barn på gruppen og på
tværs af grupperne.
Udvikling af venskaber, redskaber til at håndtere konflikter, udvikling
af forståelse for hinandens forskellighed.
Udvikling af empati.
Udvikling af robusthed og selvregulering.

Tiltag
Hvilke konkrete
handlinger skal
kendetegne tiltaget

I perioden september-november deles børnene i mindre grupper 2
dage i ugen til målrettede sociale aktiviteter. Børnene inddeles med
afsæt i det kendskab vi allerede har omkring børnenes relationer,
potentiale for nye relationer. Grupperne består af 5-6 børn. Der
tilknyttes en fast voksen, der målrettet etablerer sociale aktiviteter, hun
reflekterer over udbytte/udvikling og justerer efter behov.
Aktiviteterne foregår i tidsrummet 09.30-11.00.
Vi vil anvende elementer fra materialet: Fri for mobberi
Små fælles lege, gåture, samtaler, læse bøger om venskaber, anvende
billeder, der symboliserer følelser, konflikter og handlinger.
Vi vil synge en fælles venskabssang.
Undervejs dokumenteres på forskellig vis med billeder, video,
fortællinger – således at børnene kan inviteres til samtale omkring
aktiviteterne både hjemme og på gruppen.
Vi afslutter projektet med en venskabsfest.

Tegn
Hvordan kan vi se, høre
og fornemme, at vi er på
vej mod målet.
Evaluering
Hvordan vil vi evaluere,
har vi nået målene, og
hvad gør vi fremover?

Når vi ser glade, trygge, motiverede børn, der trives og udvikler sig i
forhold til målene.
Når vi ser, hører og oplever børnene anvende kompetencerne i praksis.

Gruppeopdelingen med få børn og den samme kendte voksne har
været god. Det har givet bedre tid og ro til fordybelse. Det har givet
læringsrum, hvor læringsprocesser opstår, udvides og udvikles over
tid med udgangspunkt i børnenes aktuelle og udtrykte behov.
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Dagligt har vi sunget venskabssangen. Vi oplever nu, at børnene selv
synger den.
Vi har anvendt elementer fra ”fri for mobberi” – fx billeder, der
illustrerer konfliktsituationer. Dette har fanget børnenes interesse og vi
oplever at børnene forsøger at håndtere konflikter verbalt, de siger
”stop”, de forsøger at sætte grænser.
Billederne støtter børnene i at sætte ord på deres følelser og behov.
Børnenes robusthed er styrket i takt med at de forbedrer deres
mestring af indbyrdes konflikter.
Vi ser også, at børnene viser hinanden en større interesse på en kærlig
og rummelig måde fx lukkes børn med særlige behov mere med ind i
legen.
Den ene gruppe vælger fremadrettet at fortsætte med redskabet ”fri for
mobberi” til at styrke børnenes selvregulering.
For yderligere at arbejde med børnenes selvværd og selvtillid vælger
vi, at børnene på skift er ”dagens hjælper”. Allerede efter kort tid
fortæller forældre, at deres børn taler varmt om det hjemme.
Samlet vurdering =
(4 stjerner ud af 5)

3. Refleksions/evalueringsskemaer anvendt på hovedområderne:
Evaluerende pædagogisk praksis.
Evaluering
Eksempler
Der køres med en aldersopdelt
struktur, hvor pædagogerne arbejder
med årshjul med pædagogiske
aktiviteter tilpasset aldersgruppen.
Løbende evalueres på indhold og
udbytte. Der udarbejdes SMTTE på
forløb, der evalueres på
stuemøde/p.møde.
Løbende reflekterer pædagoger og
DPL/leder over enkelte
børn/børnegrupper – der arbejdes
med TOPI og fokuspunkter, der laves
opfølgning.
1 gang årligt reflekterer/evaluerer
hele personalegruppen omkring et
aktuelt pædagogisk tema med
relation til læreplanen og den
pædagogiske praksis i institutionen.

Ny handling

Pædagogerne på grupperne
tilrettelægger, udfører og evaluerer
de planlagte aktiviteter. Som
minimum udarbejdes 1 SMTTE for en
planlagt aktivitet.
Pædagogerne har øje for, at de
planlagte aktiviteter over tid
tilgodeser alsidige gode
læringsmiljøer indenfor
læreplanstemaerne og de brede
læringsmål.
Fx vuggestuen fokuserer på den
trygge, nære relation, leg, sprog,
motorik. Ved større børn fokuseres
mere på relationen barn/barn,
barn/voksen, venskaber, sprog,
selvregulering, dannelse, kultur m.v.
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Covid 19 situationen påvirker
selvfølgelig den pædagogiske
hverdag.
De pædagogiske aktiviteter er flyttet
”udenfor” i stort omfang, hvilket
udnyttes til Krible, krable projekter og
bevægelsesaktiviteter.
Ture i nærområdet prioriteres, der er
indkøbt ladcykler.
Rutiner er ændret og positivt er der
udviklet en praksis, hvor børnene i
højere grad deles i mindre grupper til
aktivitet, måltid, ture.
Der gøres plads til spontane opståede
ideer til praksis – fx snak om sorg,
emner der optager børnegruppen,
teaterbesøg, selvvalgte
udeaktiviteter.

Læring.
Evaluering

Eksempler

Ny handling

I den daglige praksis på grupperne
tilrettelægges aktiviteter, der
understøtter det enkelte barn og
børnegruppens læring.

Der laves årlige TOPI målinger på alle
børn, hvor trivsel, læring og sundhed
vurderes grundigt af det pædagogiske
personale omkring barnet.

Uderummet skal i højere grad tænkes
ind som læringsrum – derfor vil flere
målrettede aktiviteter foregå udenfor
fx på legepladsen, på ture i
nærområdet.

Der er fokus på, at aktiviteter skal
indeholde elementer af leg og læring.

1-2 pædagoger fra gruppen
udarbejder en fælles vurdering,
udarbejder fokuspunkter og
planlægger indsatser omkring
barn/børnegrupper. Dette gøres
sammen med DPL.

Hverdagsrutinerne omkring
garderobe, måltid og badeværelse er
værdifulde læringsrum for børnene.
Her stimuleres fx barnets læring
indenfor motorik, sprog, kultur og
personlige kompetencer.

Der arbejdes målrettet med
hverdagsrutiner og overgange.
Pædagogisk praksis drøftes dagligt på
grupperne og justeres efter behov.

Der skal på legepladsen skabes en
vekselvirkning mellem børnenes
selvvalgte aktiviteter og planlagte
voksenstyrede samspil/aktivitet.
De voksne skal igangsætte daglige
aktiviteter fx en sangleg, gemmeleg,
konstruktions leg i sandkassen, støtte
børnenes leg i legegrupper og
konflikthåndtering.
Hverdagsrutinerne skal have høj
prioritet.

Dannelse og børneperspektiv/samspil og relationer
Evaluering
Eksempler
Institutionen arbejder ud fra den
grundlæggende værdi, at alle børn
har ret at blive set, hørt og inddraget.

Vi har på personaledagen evalueret
på disse begreber i forhold til Mad og
madpædagogik på alle grupper.

Vi vægter tryghed og tryg tilknytning
barn/barn og barn/voksen.

Se afsnittet med denne evaluering.

Vi er bevidste om pædagogens rolle
og tilgang til børnene i samspil,
samtale og relation.

Ny handling
Ved løbende evalueringer drøftes det
vigtige relations arbejde.
Internt udarbejdes relations analyse
på grupperne. Dette for at sikre, at
alle børn har gode relationer til
mindst 1 voksen i institutionen, på
gruppen.
Vi er opmærksomme på, at vi med
den aldersopdelte struktur udfordrer
barnets tilknytning og relation til
kendte trygge voksne.
Nogle børn kan opleve usikkerhed,
når de rykker til nye voksne.

Barnets relation til nære trygge
omsorgspersoner er afgørende vigtig
for barnets udvikling.
Aktiviteter tilrettelægges ud fra den
aktuelle børnegruppes behov.

Dette er vi blevet meget bevidste om,
vi italesætter og støtter børnene.
Over tid oplever vi, at børnene
”vokser” med udfordringen, de
oplever forandringerne og de nye
relationer som givende og
spændende.
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Børnefællesskaber
Evaluering
Børnene er inddelt i aldersgrupper.
Børnene rykker løbende videre fra
vuggestue til de lidt større børn, for til
sidst at tilbringe det sidste år i
førskolegruppen. Ved strukturen
anerkendes børnenes behov for
dannelse af legerelationer og
venskaber med jævnaldrende.
Efterhånden som børnene bliver
større får børnefællesskabet større
betydning. I børnefællesskabet øves
fx sociale kompetencer,
selvregulering, dannelse,
demokratiske værdier.

Eksempler

Ny handling

Vi understøtter børnefællesskaber
ved, at der målrettet arbejdes med
leg, legerelationer,
konflikthåndtering, små legegrupper,
daglige samlinger med emner som:
”Venskaber, hvad er en god ven?” og
”Fri for mobberi”.

Børnefællesskaber har høj prioritet.

Pædagogerne tilskynder, at børnene
føler sig som aktive og ligeværdige
medspillere i børnefællesskabet.
Dette praktiseres fx via samtaler ved
samling eller måltidet.

Pædagogerne har fokus på børnenes
legerelationer og legekompetencer,
der guides og sammensættes
legegrupper ved behov.
En gruppe har udarbejdet en
sociomatrice. Den danner grundlag
for vigtige pædagogiske drøftelser
omkring børnefællesskabet og
indsatser.

Pædagogisk læringsmiljø med sammenhæng til børnehaveklassen/skole.
Evaluering
Eksempler
Ny handling
Børnene er samlet i førskolegruppen
det sidste år inden SFO/skolestart.
Der arbejdes alsidigt og målrettet
med aldersgruppens behov for
skoleforberedende aktiviteter.
Læringsrum der stimulerer udvikling
af personlige kompetencer som fx
selvhjulpenhed, robusthed og
selvregulering vægtes højt.
Der arbejdes ud fra et årshjul, der
kommer omkring alle
læreplanstemaer.
Børnenes individuelle læring og trivsel
vurderes og ved behov planlægges
indsatser sammen med forældre.
Der afholdes dialogsamtale og i
fællesskab med forældre udarbejdes
overgangsnote til skole.

Der holdes samling dagligt.
Emner, der er tilbagevendende for
førskolegruppen:

Covid 19 situationen har givet nogle
udfordringer, da aktiviteterne i højere
grad skal foregå udenfor, samt et
større praktisk arbejde med
modtagelse/aflevering af børnene.

”Fri for mobberi”.
Opgaver med tal og bogstaver,
børnene har en mappe, der arbejdes
med blyant og viskelæder.
Teater, sang og øvelse i at præsentere
sig for fællesskabet.
Familieformer – ”hvem er jeg?
Hvilken familie har jeg? – udtrykt
gennem et maleri.
Trafik/færdsel – børnenes øves i at
begå sig i trafikken til fods.

Det har betydet ændringer og
tilpasninger i den pædagogiske
hverdag og strukturen omkring
læringsmiljøerne.
Men vi har nu skabt gode
forudsætninger for læring ved, at
børnene er tilknyttet en fast
”spisegruppe” med faste pladser
udenfor. Dette giver mere ro og rum
til fordybelse i samtale, genkendelig
struktur for børnene.
Børnene opdeles i mindre grupper til
aktiviteter inde og ude.

”Fra jord til bord”.
Personalet har fået etableret en
bedre arbejdsfordeling omkring
praktiske opgaver.

Ved behov afholdes
overleveringssamtale.

Samtalerne og samarbejdet med
forældrene har fortsat høj prioritet og
afholdes planmæssigt.

Der afholdes refleksionsmøder med
skolerne i nærområdet fx Boldesager
og Spangsbjerg.
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Børn i udsatte positioner.
Evaluering
Vi er meget optaget af, at støtte børn
i udsatte positioner.
Et barn kan være i en udsat position
af mange årsager fx familiemæssige
omstændigheder,
funktionsnedsættelse el. andre
belastende forhold omkring barnet.
Et barn kan være i en udsat position
igennem hele institutionstiden, men
for nogle opstår der nogle
forbigående udfordringer fx
skilsmisse, dødsfald, ulykke, sygdom.
Vi er meget opmærksomme på børns
tegn på mistrivsel og
udviklingsvanskeligheder og
iværksætter tiltag ved behov.

Eksempler

Ny handling

Sammen med forældre laves tidlig
opsporing og udvidet
forældresamarbejde.

Vi fortsætter arbejdet fremadrettet.

Der afholdes afklarende og
vejledende samtaler, der følges op,
der iværksættes indsatser der kan
støtte barnets udvikling og trivsel.
Ved behov inddrages relevante
eksterne fagpersoner fx tale-høre
lærer, psykolog, sagsbehandler,
fysioterapeut eller andre der kan
bidrage til at barnet og evt. familien
støttes.
Vi indretter den pædagogiske hverdag
således at barnet inkluderes, rummes
og imødekommes med integrerede
indsatser på gruppen, i mindre
grupper eller ved 1-1
kontakt/samvær/omsorg med en tryg
voksen.

Vi gør brug af vidensdeling med både
interne eksterne samarbejdspartnere.
Vi vil tilbyde kurser, sparring og
supervision.
Vi har dygtige nøglepersoner med
stor viden og erfaring omkring fx
børn/sorg, Cerebral Parese, børn med
sproglige udfordringer, børn med
tilknytnings problematikker, udvidet
forældresamarbejde, sociale
familieudfordringer.
Denne viden anvendes allerede og vil
fremadrettet fortsat blive anvendt.

Ved større behov for særlige
pædagogiske indsatser søger vi om en
ekstra tildeling af ressourcer eller en
ressourcepædagog.

Samarbejde med for forældre om børns læring
Evaluering
Eksempler
Det er vigtigt for børns trivsel og
udvikling at forældre føler sig trygge.

Børn og forældre bydes velkommen
med et formøde.

Forældre skal føle sig inddraget og
hørt, de er de vigtigste i børnenes liv.

I hverdagen er der mulighed for
mindre og større samtaler om barnets
trivsel og udvikling.
Der udarbejdes årlige trivselsmålinger
i Hjerne og Hjerte. Forældre
informeres uagtet bekymring eller
ikke.
Ved bekymring indkaldes forældre til
en samtale, der udarbejdes
fokuspunkt og der laves opfølgning.

Vi har både et formaliseret
samarbejde og et samarbejde, der
udvides ved behov.

Ved 3-årsalderen udarbejdes i
fællesskab med forældre en
sprogvurdering og en dialogprofil.
Ved bekymring udarbejdes i
fællesskab et fokuspunkt, hvor både
pædagoger og forældre bidrager med
indsatser.
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Ny handling
Formøder opprioriteres, der er
udarbejdet en dagsorden – vigtigt at
få et godt kendskab til barnets
”historie” inden opstart. Vigtigt for at
kunne tilrettelægge en god indkøring.
Vigtigt at forældre får grundig
information om fx livet i en
vuggestue, Tabulex, modtagelse af
syge børn, aktiviteter m.v.
Covid – 19 situationen har forandret
forældresamarbejdet, da forældre
skal aflevere udenfor. Men der skal
altid være plads til en samtale og
forældre opfordres til at kontakte
pædagogerne eller ledelsen ved
behov.
Vi oplever generelt et meget fint
samarbejde med forældre og de

Ved 5- årsalderen udarbejdes igen
dialogprofil samt overgangsnoter til
skole, samt der afholdes samtaler.
Forældre informeres via Tabulex og
opslag i institutionen om de
pædagogiske aktiviteter.
For de lidt større børn inviteres
forældre ofte til deltagelse med fx
medbringe et syltetøjs glas, billeder af
barnets hoveddør, til jul besøger
nissen børnene med en ipad, hvor
barnet efterfølgende fremlægger
nissens oplevelser sammen med
barnet.

bakker fint op omkring vores arbejde
og de forholdsregler vi laver for at
forebygge Covid-19.
Vi anmoder forældre om øget
samarbejde fx at børnene medbringer
fornuftigt udetøj, gerne 2 sæt,
skiftetøj, navn i tøj.
Vi strammer op på modtagelse af syge
børn både i tale og via nyhedsbreve.
Vi fortsætter med at informere
forældre via Tabulex, senere overgår
vi til Aula.
Som noget nyt er vi i gang med at
implementere Børnetube til
dokumentation.
I Børntube kan pædagogerne tage
billeder/video, sammensætte
historier mv.
Dokumentationen deles med
forældre dels via link og QR kode i
Tabulex eller ved dørene.
Dette vil vi fremadrettet udvikle på,
da det er en fin måde at formidle
børnenes hverdag.
Se eksempel i bilag
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Et pædagogisk læringsmiljø hele dagen.
Evaluering
Eksempler
Hele dagen i institutionen indeholder
potentielt værdifulde læringsmiljøer
for børnene på alle udviklingsområder
og udviklingsniveauer.
Alle aktiviteter kan være ligeværdige
og gode læringsmiljøer for et barn.
Ud fra et barneperspektiv er dagen
struktureret således, at læringsmiljøer
tilbydes i en vekselvirkning mellem
voksenstyrede planlagte aktiviteter og
børnenes selv valgte aktiviteter/ leg.
Den voksne er en tydelig og ansvarlig
rammesætter for læringsmiljøer hele
dagen.

Ny handling

Hverdagsrutiner som fx måltid,
garderobe, badeværelse er
tilbagevendende gode læringsmiljøer.
Vi er bevidste om, at læringsmiljøer
også afhænger af omgivelsernes
indretning/udformning fx rummets
indretning, lys, farver, regulering af
støjniveau, legerelationer, udvalg af
legetøj m.v.

Vi deler børnene op i mindre grupper
i størst mulig omfang, herved opnås
mere ro, nærvær og mulighed for
fordybelse for barnet i
relationen/samværet med den
voksne.
Vi regulerer ved behov børnenes frie
adgang til alle legeområder og hurtige
skift i aktivitet.

Vi er bevidste om, at børnene skal
have gode reelle valgmuligheder, der
udfordrer og udvikler. Nogle børn har
brug for støtte/guidning til gode valg.

Der er stort fokus på struktur og
overgange, børnene profiterer af
tilbagevendende, forudsigelige og
velkendte rutiner

Pædagogen er vigtig på alle scener,
skal kunne støtte, guide, igangsætte
gode relevante aktiviteter.

Pædagogerne udvikler fortsat deres
pædagogisk praksis i uderummet,
reflekterer og igangsætter løbende
nye lege og aktiviteter.
Der er begrænset udvalg af legetøj og
legeredskaber, hvilket kan inspirere
børn og pædagoger til kreative
løsninger og nye læringsmiljøer.
Pædagogerne er bevidst
observerende og reflekterende i
forhold til børnenes lærings udbytte
både ved de planlagte aktiviteter og
de selvvalgte.
Pædagogerne ser efter tegn på læring
på alle planer og ofte opleves
børnene lege videre med
lege/elementer fra meningsfulde
aktiviteter/sammenhænge/oplevelser
både hjemmefra og i institutionen.

Læring
Evaluering
De pædagogiske aktiviteter og
hverdagens struktur tilrettelægges ud
fra et mål om at understøtte
børnenes læring på alle
udviklingsområder.

Eksempler

Ny handling

For hele børnegruppen evalueres
løbende på læring i aktiviteterne, i
hverdagens rutiner, leg og samspil.

Vi har et øget fokus på læring i
uderummet – på legepladsen, på ture.

Der udarbejdes SMTTE på aktiviteter.

Aktiviteter justeres og udvikles
løbende.
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Aktiviteter med læringsmål flyttes
udenfor, der udtænkes og
igangsættes nye aktiviteter.

Den aldersopdelte struktur har
genereret en stor viden og erfaring
hos pædagogerne i forhold til
aldersgruppens læringsparathed og
behov.

En gang årlig vurderes hvert barns
trivsel og læring med
trivselsværktøjet TOPI.

Fx udnyttes de nye hygiejnerutiner
som læringsmiljø, hvor børnene er
optagede af hvorfor, hvordan og
vente på tur.

Derfor kører en del af aktiviteterne i
tilbagevende ”sløjfer” med årsplan.

Leg
Evaluering
Leg og legekompetence er vigtige
forudsætninger for barnets læring,
trivsel og udvikling.
Leg er det barnet gør ud fra egen lyst
og motivation.
I barnets leg udleves/bearbejdes
oplevelser, erfaringer, temaer –
barnet udvikler nye erfaringer socialt,
følelsesmæssigt, sprogligt, kropsligt.

Der observeres på, hvordan børnene
finder på nyt indhold i deres lege
udenfor i relation til læring.

Eksempler

Ny handling

Der er gode muligheder for leg i
institutionen inde og ude.

Vi har øget fokus på at etablere
målrettede legestationer og gode
valgmuligheder.

Vi observerer, at børn som oftest
gennemgår en sund legeudvikling,
hvor det udvikler en social forståelse,
fra funktionsleg til rolleleg, udvikler
sociale spilleregler, løser naturlige
konflikter sprogligt.

Legen udvikler sig fra alene leg/leg
med nære omsorgspersoner til leg
med andre, leg i sociale fællesskaber.

Vi har en praksis, der understøtter
børnenes etablering af venskaber og
legerelationer. Ved behov hjælper vi,
guider børnene ved
uoverensstemmelser.

Det er vigtigt at støtte barnets leg,
skabe gode legemuligheder i
institutionen.

Vi observerer at børnene leger videre
med elementer inspireret fra afholdte
aktiviteter.
For de større børn planlægges
tilbagevendende emner som Fx Fri for
mobberi, følelser, konflikthåndtering.
Der stilles rum og legetøj til rådighed
både ude og inde, dog i begrænset
mængde grundet Covid-19
situationen.
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Vi har øget fokus på, at støtte
børnene i regulering af leg fx nogle
børn søger tumleleg de ikke magter
og som opleves konfliktfyldt. Her
støttes børnene i andre valg eller den
voksne går med i legen og guider i
samspilsregler.
Der skal etableres mulighed for leg og
udvikling af leg i mindre grupper uden
forstyrrende elementer fx
konfliktskabende børn, støj,
afbrydelser.
Vi har øget fokus på at støtte børn i
etablering af legegrupper,
legerelationer, den voksne er
guidende og hjælper børn med i leg.

Eksempel på dokumentation med Børnetube:
Link:
https://www.bornetube.dk/e/4652b71779de6cf77db34369b27352d2/1
QR kode, der kan scannes med kameraet på mobiltlf:
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