
 

Læreplan Rødding Friskoles Børnehave – Revideret januar 2019 

Institutionens 

beliggenhed 

Rødding Friskoles Børnehave 

Tingvej 8 

6630 Rødding 

Tlf. 74 84 15 42 – 74 84 25 42 

Charlotte mobil: 22 42 15 42 

Charlotte mail: charlotte@roeddingfriskole.dk 

www.roeddingfriskole.dk 

Åbningstid 

 

Mandag – torsdag: 6.30 – 17.00 

Fredag: 6.30 – 16.15 

Institutionens opbygning 

 

Rødding Friskoles børnehave er en privat institution under Rødding Friskole. 

Børnehaven startede d. 1. feb. 2008. 

Børnehaven er normeret til 34 børn. 

Ledelse 

 

Skolens leder, Jens Christiansen er børnehavens øverste leder. 

Dernæst er Charlotte Schmidt ansat, som afdelingsleder og er ansvarlig for den 

daglige pædagogiske praksis. Charlotte har ligeledes ansvaret for skolens SFO. 

Personale 

 

Leder: Charlotte Schmidt 37 timer 

Pædagoger: Lianne Sørensen 34 timer 

                     Kristina Arndal 34 timer 

                     Kirsten Grymer 25,5 time (+ timer i SFO) 

Pædagogisk Assistent: Birthe Jessen 6 timer (+ timer i SFO) 

 

Medhjælpere:  Ane Bech Jensen 26 timer 

 Tina Petersen 34 timer 

 Emma Madsen 4 timer (+ timer i SFO) 

Derudover har vi jævnligt personer i praktik og i job løntilskud, som både er 

tilknyttet børnehave og SFO. 

Disse personer bliver primært brugt til, at hjælpe med praktisk forefaldende 

arbejde., 

 

Samarbejdspartnere 

 

Der bliver ført pædagogisk tilsyn af den pædagogiske konsulent fra Vejen 

Kommune. Dette er for at sikre, at vi lever op til dagtilbudslovens krav. 

Vi har ligeledes et samarbejde med både kommunens dagplejepædagoger, 

talepædagoger, sundhedsplejersker, fysioterapeuter og psykologer. 

Dernæst har vi et godt samarbejde med flere af kommunens både private og 

kommunale daginstitutioner og dagplejere, som kommer og besøger os og 

omvendt. 

Lederen af børnehaven deltager i en leder netværksgruppe med en anden leder af 

en privat institution i Vejen Kommune. 

I dansk friskoleforening bliver der jævnligt afholdt forskellige netværksdage, 

temadage og regionsmøder, hvor vi deltager.  

Det er ligeledes i dansk friskoleforening, at vi rådfører os, hvis vi har brug for 

sparring ift drift og juridiske problematikker. 
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I fht administrative opgaver er vores sekretær den nærmeste sparringspartner. 

Sidst men ikke mindst har vi et godt samarbejde med ledelsen og  lærerne på 

friskolen. 

Status Der er pt ingen ledige pladser i børnehaven. Vi har oprettet en venteliste til de 

børn, som ønsker at blive kontaktet, hvis der skulle komme en ledig plads. 

Vi er i personalegruppen meget bevidste om, at alle børn der er tilknyttet vores 

børnehaven trives og udvikler sig. 

Det er vigtigt for os, at vores grundlæggende værdier kommer til at 

gennemstrømme alle de aktiviteter og ideer vi igangsætter i hverdagen. 

En ændring i dagtilbudsloven i maj 2018 bevirkede at der er sammensat en ny 

ramme for arbejdet med den pædagogiske læreplan i dagtilbud. Lovændringen 

omfatter mange nye elementer. Derfor følger det også af de nye regler, at arbejdet 

med en styrkede læreplan igangsættes ved lovens ikrafttræden d. 1. juli 2018, 

men først skal være implementeret senest to år efter lovens ikrafttræden.   

Vi er pt meget optaget at indsamle viden omkring implementeringen af de nye 

styrkede læreplaner. 

Charlotte er igang med efteruddannelse - 2 diplommoduler - som omhandler både 

faglig ledelse, organisering og udvikling af læringsmiljøer samt den efterfølgende 

evaluering heraf. 

Dernæst er Lianne udpejet som børnehavens fagligefyrtårn og skal i den 

forbindelse deltage i et 3 dages kursus om den styrkede pædagogiske læreplan. 

Bestyrelse/Forældreråd 

 

 

Skolens bestyrelse er også børnehavens bestyrelse og dernæst er der nedsat et 

forældreråd i børnehaven. Her har forældre mulighed for at have indflydelse på 

børnehavens dagligdag og pædagogiske værdier. 

Charlotte deltager lejlighedsvis i skolens bestyrelsesmøder. 

Repræsentanter i børnehavens forældreråd: 

Lise Monrad Sørensen - Formand 

Dianna Østergård  – skolebestyrelsens repræsentant. 

Jonas Kongsted. 

Heidi Boye 

Maria Prinds 

Tina Kûhne  

Personale: 

Lianne Sørensen - Pædagog 

Kristina Arndal - Pædagog 

Charlotte Schmidt - Afdelingsleder 

 

Udviklingsmål 

 

Vores fælles værdigrundlag, afspejler måden hvorpå vi arbejder i børnehaven. 

Derfor er det et vigtigt arbejdsredskab, både i dagligdagen med børnene, til MUS 

samtaler og til vores pædagogiske dage. 

Vi har afholdt to pædagogiske dage i 2018. 

En i foråret 2018, hvor hele medarbejderstaben på Rødding friskole var samlet til 

en debat om vores værdigrundlag og videreudvikling af denne. 

I efteråret afholdte børnehaven pædagogisk dag. En dag hvor indholdet var viden 

om den nye styrkede læreplan, samt fokus omkring det pædagogiske mindset og 
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vores faglighed generelt. Her blev der ligeledes udarbejdet aktivitetskalender for 

børnehave og SFO 2018/2019. Vi følger skoleåret og derfor udarbejder vi kalender 

fra august til juni hvert år. 

I foråret 2019 er vi igang med at lave en gennemgang af vores bygninger og 

forskellige anvendelsesmuligheder af disse med vores kollegaer i skolen. 

Der bliver ligeledes arbejdet med tanker omkring udvidelse af børnehaven. 

Ønsket er at udvide, således at hele stuehuset, bliver anvendt som børnehave. 

Det er vigtigt at alle de lovmæssige krav til udvidelsen bliver overholdt og der er 

derfor nedsat en arbejdsgruppe bestående af bestyrelsesmedlemmer, Jens og 

Charlotte som arbejder målrettet med dette. Det er Vejen Kommune som har den 

endelige bemyndigelse til godkendelsen af en evt udvidelse. 

Institutionens værdier 

 

Rødding Friskoles børnehave er en institution under Rødding Friskole. 

Derfor er det for os naturligt at følge skolens værdigrundlag. 

Vi har efterfølgende lavet et supplement til værdigrundlaget, som primært 

henvender sig til børnehaven. 

 

Værdier i vores 

pædagogiske arbejde. 

 

    Fællesskab 

    Dialog 

    Selvværd 

    Udvikling 

    læring 

 

FÆLLESSKAB ER: 

Samhørighed mellem børn og forældre og ansatte i børnehaven 

At vi prioriterer samarbejdet imellem os og skolen, for at skabe en rød tråd 

igennem børnehaveliv og skoleliv. 

At børnene lærer at acceptere hinandens forskelligheder. 

At der i alle med berøring til vores børnehave og skole opbygges et 

ejerskab, som er drivkraften i fællesskabet. 

UDVIKLING ER: 

At vi hver dag møder børnene i børnehøjde og sørger for at de trives og 

udvikler sig. 

At personalet og børnehaven udvikler sig i takt med samfundet omkring 

sig. 

At der bevidst tilrettelægges læringsmiljøer for børnene. 

 

DIALOG ER: 

Måden hvorpå vores holdninger og værdigrundlag udfordres. 

Måden hvorpå vi kan reflektere over vores handlinger. 

At vi dagligt prioriterer kontakt med forældrene omkring deres barns trivsel 

i børnehaven. 

At vi lærer børnene at lytte og sætte ord på oplevelser og 

hverdagssituationer i dagligdagen. 

At anerkende at man kan være uenig og dermed skabe plads til 

forskellighed. 

SELVVÆRD ER: 

At vi hver dag lærer børnene at udvise ansvarlighed, både overfor sig selv 

men også overfor andre. 

At vi giver børnene en oplevelse af at være betydningsfulde for dermed at 

styrke den enkeltes selvværd. 

 

LÆRING ER: 
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At børnene bliver præsenteret for ny viden 

At børnene får tid til at fordybe sig 

At børnene møder udfordringer og krav 

At børnene guides i deres sociale læringsprocesser med hinanden. 

 

Institutionens 

målsætning 

 

Det er vores mål at alle med berøring til vores skole og børnehave, føler sig 

velkomne. 

At alle har kendskab til vores værdigrundlag og kan se det, som et vigtigt 

arbejdsredskab i vores arbejde med børnene og deres familier. 

Dernæst er det naturligt for os, at efterleve dagtilbudsloven bestemmelser. 

Vi møder familierne anerkendende uanset familiens sociale baggrund. 

De bånd der bliver knyttet imellem personalet, børnene og deres familier, er for 

vores vedkommende grundlæggende for et godt samarbejde samt udvikling af 

børnene. 

Vi vil gerne videregive de oplevelser, vi har haft med børnene til deres forældre. 

Når vi oplever, at det enkelte barn har haft en særlig dag – eller bare et særligt 

øjeblik og vi herefter husker at videregive det til forældrene, er med til at give 

ejerskab i børnehaven. 

 

Vores børnehave skal have en atmosfære, så alle føler sig trygge og har mulighed 

for at udvikle fantasi og nysgerrighed. 

 

Vi vægter naturoplevelser, spontanitet og glæde i dagligdagen. Dernæst 

udarbejder vi en årsplan med aktiviteter som gør, at vi kommer omkring læreplans 

temaerne hen over et år. 

Vi forbereder børnene, således at de er klar til at blive elev på friskolen. 

 

Læringsforståelse 

 

Med læring forstår vi både den ubevidste og bevidste proces, der foregår i 

dagligdagen. 

Læring sker i spontant opståede situationer 

Læring sker ved planlagte aktiviteter. 

Legens elementer som motivation, nysgerrighed, afprøvning, fordybelse, 

koncentration, fantasi og forestillingsevne er vigtige elementer i en 

læreproces. 

 

Vi arbejder ud fra en grundtanke om, at hvis barnets udvikling og læring skal 

lykkes er, det vigtigt at inddrage forældrene. 

Den pædagogiske læreplan indeholder 6 temaer, som vi arbejder med. 

Barnets alsidige personlighedsudvikling (personlige kompetencer) 

Sociale kompetencer 

Sprog 

Krop og bevægelse 

Naturen og naturfænomener 

Kulturelle udtryksformer og værdier 
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Når vi ved, at læring foregår alle steder, er det ikke selve 

aktiviteten, der er vigtig, men det er derimod vigtigt, at vi har det enkelte barns 

udvikling for øje. 

Et barn har brug for rollemodeller, disse rollemodeller kan være børn såvel som 

voksne. 

Det er vores opgave at inspirere børn til udvikling og sørge for, at vi giver dem de 

bedste udviklingsmuligheder. 

Dette mener vi, gøres bedst ved at skabe rum for handling. 

Vores vigtigste opgave er at guide dem i hverdagen og opstille 

rammerne, vi skal udfordre og stille krav, tage dem med i daglige gøremål og give 

dem mulighed for at få egne handleerfaringer. 

Det er vores opgave at hjælpe dem med at få mest mulig ud af 

læringsprocessen, således, at de bliver i stand til at tage vare på sig 

selv og andre. 

”Det er legende let at lære, når man lærer ved at lege” 

 

Børn med særlige behov. 

 

Daginstitutionen inkluderer mange børn, også børn som har behov for en særlig 

pædagogisk indsats. Vi ønsker gennem vores læreplan at sætte fokus på disse 

børns potentialer og kompetencer. 

Vores oplevelse er, at vi rummer mange børn med forskellige særlige behov. 

Vi har børn der er født for tidligt, som vi har særlig fokus på. 

Vi har børn der har brug for ekstra støtte til sproglig udvikling, som deltager i 

vores sproggruppe. 

vi har børn som ugentligt deltager i vores motorikgruppe, hvor vi arbejder 

struktureret med udvikling af motoriske færdigheder samt sansemotorik. 

Vi har i perioder børn, hvor vi har fået tildelt ekstra ressourcer, via 

ressourceteamet ved Vejen kommune. 

Ressource timerne fordeles efter børnenes handleplan. 

Vi er utrolig glade for samarbejdet med Vejen Kommunes ressourceteam. Især 

fordi at det ikke kun gavner det enkelte barn, men det giver også anledning til 

refleksion over vores pædagogiske praksis og måden hvorpå vi tackler forskellige 

børn, børnegrupper og deres problemstillinger. 

Det pædagogiske 

personales rolle i forhold 

til børn med specielle og 

særlige behov 

 

I varetagelsen af det forebyggende arbejde og arbejdet med børn med særlige 

behov, er vores opgave bl.a. 

● Iagttagelse af alle børn. 

● Være opmærksom på særlige behov som måtte opstå. 

● Søge information og hjælp hos, fag personer f.eks. vores pædagogiske 

konsulent, talepædagog, fysioterapeut og psykolog. 

● Dygtiggøre sig ved hjælp af faglig litteratur og uddannelse. 

Personalet udarbejder handleplan for barnet med små konkrete mål. Disse mål 

sættes ikke større end, at der er en forventning om, at de kan opnås. Hertil 

anvender vi smtte modellen. 

 

Rummelighed / inklusion Pædagogiske læreplaner skal indeholde overvejelser og aktiviteter omkring 

arbejdet med børn, som kræver en særlig indsats. Alle børn skal være en del af et 
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fællesskab. Det pædagogiske arbejde tilrettelægges således, at alle børn 

inkluderes i de daglige aktiviteter, og vi arbejder bevidst på, at finde balance i og 

accept af forskelligheder. 

 

Ved rummelighed / inklusion forstår vi flg.: 

● Pædagogiske aktiviteter er forberedt sådan, at alle børn får mulighed for 

at deltage. 

● Alle børn skal kunne følge med og fordybe sig i opgaven i sit eget tempo. 

● Aktiviteterne sætter fokus på de færdigheder, børn er bedst til. 

● Børnene skal opnå positiv respons fra de voksne og andre børn. 

● At styrke barnets selvfølelse og selvtillid, så barnet får lyst til at arbejde 

med de ting som er svære. 

● Understøtte venskaber mellem børnene, ved at sikre at alle børn er en del 

af fællesskabet. 

 

Det pædagogiske personale vil altid tage udgangspunkt i barnets styrkesider og 

interesser i planlægningen af pædagogiske aktiviteter. 

I arbejdet med børn med særlige behov vil personalet prioritere børnenes trivsel 

og et udvidet forældresamarbejde særlig højt. 

Et godt forældresamarbejde og det at børnene har det godt sammen med 

kammeraterne og personalet, er to vigtige forudsætninger for at børnene udvikler 

sig og trives. 

Det pædagogiske arbejde tilrettelægges således, at vi tilgodeser behov og 

interesser hos alle deltagende børn. 

Alle skal have en positiv oplevelse af situationen og hinanden. 

Vi samarbejder med Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) i Vejen 

Kommune om generelle og specifikke spørgsmål omkring børnenes udvikling eller 

omkring konkrete forhold efter aftale med børnenes forældre. 

Desuden benytter vi Kommunens pædagogiske konsulent. 

 

PRAKSISPLAN. 

 

Til udarbejdelse af vores læreplan læner vi os op af SMTTE modellen. Den er et 

brugbart arbejdsredskab til at sikre os at vi forholder os fagligt til de 

læringsprocesser, som vi sætter mål for. 

Desuden planlægger personalet hvert år på deres pædagogiske dag udarbejdet 

en årsplan, som følger skoleåret på friskolen.  

Vi er meget bevidste om at planlægge aktiviteter, hvori vi sikrer os at alle 

temaerne omkring læreplanen kommer i spil. Det giver anledning til en masse 

refleksion og kreative tanker hos personalet, som munder ud i at man bliver 

målrettet i den måde aktiviteterne kører på og det skaber fælleskab både blandt 

personale og børn. 

Vi har indbyrdes i personalegruppen et godt ståsted for pædagogisk praksis. Vi 

kan sammen kaste mange små ideer i luften – der siden skal gribes som masser 

af bolde. 

Personalet sørger hele tiden for at følge med den udvikling og ny viden der sker 

inden for det pædagogiske område. Dette sikres ved at personalet kommer på 

kursus og sørger for at være opdateret med nyeste pædagogik. 
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Vi er meget optaget af måden hvorpå vi samarbejder med familier. Vi ser det som 

en vigtig opgave at guide og familier, der har brug for råd og vejledning. 

Vi oplever, at vi har et forstærket forældresamarbejde – netop fordi, at vi er gode 

til at skabe en nærværende atmosfære i vores børnehave. Den daglige dialog har 

høj prioritet. Men bliver også til virkelighed, fordi vi tager os tid til at fortælle vores 

forældre om deres børns dagligdag i børnehaven – også de ganske små 

oplevelser, som måske ikke tilsyneladende har værdi, men som i det store hele 

giver en vis sammenhæng i børnenes liv. 

Vi ser børn, der hver dag kommer i børnehave med nysgerrighed på dagens 

aktiviteter og glædes ved at skulle lave noget sammen med deres kammerater og 

voksne fra børnehaven som de holder af. 

 

Barnets alsidige 

personlige udvikling 

 

Overordnede mål:     

Vi ønsker at give mulighed for, at udvikle barnets egen identitet og opleve sig 

selv som en værdifuld brik i fællesskabet. 

Vi vil skabe rammer, så barnet får mulighed for at styrke selvværd og selvtillid.  

Vi vil støtte børnene i at de forbliver nysgerrige, initiativrige og trygge børn. 

Vi ønsker at det enkelte barn kan gå i dialog. De skal kunne sige til og fra og 

udtrykke egne meninger. 

Sammenhæng: 

Vi ønsker at børnene skal være hele, glade, små mennesker med 

livskvalitet. 

De skal blive bevidst om egen rolle i samspillet med andre. 

Vi ønsker at børnene oplever sejre og lærer at håndtere svære 

situationer 

Børnene får mulighed at føle sig ansvarligt passet på, holdt af og 

værdsat som en del af fællesskabet. 

Læringsmål: 

Anerkendelse af og interesse for barnets behov. 

Se og høre barnet, være lyttende med en god øjenkontakt og handle ud 

fra det man oplever. 

At have en tilgang til barnet, som gør problemstillinger positive, så barnet 

lærer at klare situationen uden at lide nederlag. 

Skabe rammer hvor børnene kan føle sig trygge. 

Respektere det enkelte barns behov. 

Lære at løse konflikter med/uden voksen indblanding. 

Fortælle barnet hvad det er god til. 

Vække barnets nysgerrighed. 

Støtte barnet i deltagelsen/udfordringen. 

Præsentere barnet for nye ting. 

Lære barnet at det er OK at være ked af det. 

Det er OK at føle nederlag. 

Tiltag: 

Personalet har hele tiden opmærksomheden rettet mod de enkelte børns 

relationer med hinanden. Det betyder, at vi kontinuerligt på personalemøderne 
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debatterer børnenes trivsel. Her ser vi vores styrke i, at kunne lægge strategier 

for hvordan, vi kan flytte børnene ind i gode sociale relationer med hinanden. 

Vi afholder forældresamtaler, hvor vi sammen med forældrene debatterer deres 

barns trivsel og hvis det er nødvendigt lave en målrettet indsats. 

Det er vigtigt at følelsen af fællesskab som værdigrundlag også forplanter sig helt 

ned i børnegruppen. 

 

Børnenes tegn på målopfyldelse: 

Børnene viser glæde og stolthed ved at klare udfordringer selv. 

At børnene verbalt giver udtryk for glæde ved fred og ro omkring 

forskellige situationer. 

At børnene glæder sig til en ny dag i børnehaven. 

At børnene viser initiativ til at lege og deltage i aktiviteter 

At børnene søger nye udfordringer. 

 

Dokumentationsform: 

Dokumentation i forhold til det pædagogiske personale er faglig refleksion og 

praksisfortællinger. 

Dokumentation i forhold til forældre, er anvendt billedmateriale og beskrivelser. 

Vi dokumenterer løbende på vores hjemmeside og på børnehavens 

fredagshilsen. 

Evaluering: 

I den anerkendende tilgang er det vigtigt, at vi som pædagogisk personale, er i 

stand til, at indleve os i og forstå det enkelte barn, at vi sætter barnet i centrum 

og ser sammenhænge og muligheder i de enkelte situationer. 

Vi vil løbende på vores personalemøder debattere de enkelte børns trivsel i 

børnehaven. 

 

 

Sociale kompetencer 

 

Overordnede mål: 

Vi ønsker at skabe rammer hvor børnene oplever tillid og tryghed, og hvor der er 

mulighed for aktiv deltagelse i fællesskabet. 

Hjælpe børnene til at øve sig i, at vise respekt for andre børn, voksne og sig selv. 

Støtte børnene i at skabe venskaber på tværs og give dem plads til udfoldelse 

At barnet indgår i relationer, hvor de drager omsorg for hinanden og har en god 

omgangstone. 

 

Sammenhæng: 

Vi ønsker at børnene på sigt kan komme til at trives i vores samfund, 

hvor vi er afhængige af det sociale liv. 

Børnene får mulighed at deltage i samspil og fællesskab samt lære om 

etik og moral. 

Vi ønsker for børnene at de oplever glæden ved at være sammen med 

andre i et forpligtende fællesskab. 

Børnene får mulighed for at tage medansvar for fællesskabet og tage del 

i løsninger af konflikter. 
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Læringsmål: 

Vise omsorg for hinanden. 

Hjælpe barnet med at sige til og fra. 

Temauger/dage 

Husets traditioner. 

Rundkreds/samling. 

Lære børnene at lytte og vente på tur. 

Anvende materiale fra ”Trin for trin”. 

 

Tiltag: 

Vi forsøger hele tiden at have skærpet opmærksomhed omkring de børn, der har 

en udadreagerende adfærd. 

Vi er i personalegruppen meget opmærksomme på den positive omgang og 

anerkendelse af det enkelte barn. Vi benytter lige nu et system hvor hele 

børnegruppen kan blive belønnet med et tal hvis de sammen laver noget godt. 

Når der er samlet 10 tal, får hele børnegruppen en belønning. Dette har medført 

en helt naturlig positiv indgangsvinkel til mange ting både omkring det enkelte 

barn men også fællesskabet hinanden med hinanden i børnehaven. 

Børnenes tegn på målopfyldelse: 

At børnene giver udtryk for glæde og stolthed overfor de andre børn. 

At børnene viser omsorg for og hjælper hinanden. 

At børnene viser empati. 

At det enkelte barn er en del af fællesskabet. 

At børnene anvender redskaber de har lært gennem trin for trin. 

 

Dokumentationsform: 

Dokumentation i forhold til det pædagogiske personale er faglig refleksion og 

praksisfortællinger. 

Dokumentation i forhold til forældre er løbende anvendt billedmateriale og 

beskrivelser. 

Vi dokumenterer løbende på vores hjemmeside og på børnehavens 

fredagshilsen. 

 

Evalueringsplan: 

At vi til stadighed arbejder på at være til stede og nærværende i dagligdagen. 

At vi bruger praksisfortællinger til temaet sociale kompetencer, som metode til 

sparring personalet imellem, for derigennem at blive bedre til feedback i 

hverdagen. 

At vi sammen med skolen fortsætter med at bruge ”Trin For Trin”, som et 

pædagogisk arbejdsredskab til de kommende skolebørn. Netop for, at styrke 

deres indbyrdes sociale kompetencer. 

Sprog Overordnede mål: 

Vi vil skabe rammer for, at barnet udvikler kropssproget og det talte sprog. 

Vi vil give børnene mulighed for at udtrykke følelser og handlinger og gøre dem 

nysgerrige i bogstaver, tal og tegn. 
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Vi vil støtte børnene i at forstå sammenhængen mellem kropssproget og det talte 

sprog, samt lære at sætte ord og begreber på oplevelser i dagligdagen. 

Vi har fået tilbudt at gøre brug af Vejen Kommunes database vedr. nyt 

sprogvurderingsmateriale. Dette vil blive implementeret i børnehaven. 

 

Sammenhæng: 

Vi vil give børnene mulighed for at udvikle sig, så de kan fungere 

optimalt og senere få en god start på skolelivet. 

Vi ønsker for børnene at de gennem sproget lærer at udtrykke tanker, 

følelser og ideer, stille spørgsmål og være lyttende, løse konflikter og 

skabe kontakt. 

 

Læringsmål: 

Møde barnet sprogligt, hvor det er. 

Rim og Remser. 

Sang, teater og musik 

Være nærværende og lyttende voksne - give tid. 

Læse/fortælle om bøger og evt. snakke om billederne. 

Holde samling/rundkreds. 

Værkstedsaktiviteter. 

Give plads til rolle- /fantasilege. 

Lade børnene selv løse konflikter, så vidt det er muligt. 

Øve sig i at lytte og vente på tur. 

Sprogvurdering og sprogscreening. 

Tiltag: 

Dagligdagen for os forudsætter en god omgangstone. Vi arbejder hele tiden med 

hele børnegruppen om at tale pænt til hinanden. 

Daglig dialog med det enkelte barn, giver mulighed for at komme til orde og 

udtrykke sig. 

Vi har ofte rundkreds, hvor vi taler og synger sammen. 

Bøger, rim og remser, tegninger gør børnene interesserede i det talte sprog samt 

giver dem lyst til at lege med ordene. 

Vi er ofte til fortælle-time på biblioteket med de ældste af børnene. Biblioteket 

arrangerer ligeledes fremvisning af film i biografen, hvor vi går ned med enten de 

ældste eller yngste børn, alt efter hvilke film der bliver vist. 

 

Børnenes tegn på målopfyldelse: 

At børnene synger med og er aktivt deltagende. 

At børnene bruger sproget / sangen og digter / rimer i forskellige 

sammenhænge. 

At børnene foreslår, at der skal synges. 

Viser glæde ved at synge, rime og bruge sproget. 

Bliver optaget af aktiviteten. 

Selv går i gang med at synge, rime osv. 

 

Dokumentationsform: 
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Dokumentation i forhold til det pædagogiske personale er faglig refleksion og 

praksisfortællinger. 

Dokumentation i forhold til forældre er løbende anvendt billedmateriale og 

beskrivelser. 

Vi dokumenterer løbende på vores hjemmeside og på børnehavens 

fredagshilsen. 

 

Evalueringsplan: 

Vi evaluerer kontinuerligt på vores personalemøder. 

Vi bruger meget vores legeplads og har som en naturlig del af vores hverdag en 

del af vores aktiviteter i det fri. Her er støjniveauet mindre og der opstår helt 

andre måder at lege på og dermed også måder hvorpå man bruger sproget. 

Krop og bevægelse

 

Overordnede mål: 

Vi vil skabe rammer for, at børnene gennem deres sanser, fin- og grovmotorik får 

en forståelse for egen krop. 

Vi vil støtte børnene i fysiske udfoldelser og at de finder glæden ved at bevæge 

sig. 

Sammenhæng: 

Vi ønsker for børnene at de finder udfordring, livsglæde, selvværd og 

veltilpashed og at de gennem bevægelse lærer sig selv bedre at kende. 

Give børnene mulighed for at udvikle forståelse og respekt for andres 

kropslige udtryk, reaktion og integritet. 

Børnene får mulighed for at udfordres i forskellige bevægelsesmiljøer, og 

de muligheder der ligger i leg, naturen og årstiderne. 

Læringsmål: 

Musik og bevægelse. 

Lære børnene at gynge, cykle, spille bold, og klatre på diverse ting på 

legepladsen 

Lære børnene at være selvhjulpne i forhold til af og påklædning. 

Give børnene mulighed for at klippe, male, tegne – og andre finmotoriske 

færdigheder. 

Ture ud af huset. 

Før-skole-børnene er, fra efterårsferien og frem til påske, i 

svømmehallen sammen med skolens yngste elever en gang om ugen. 

At vi jævnligt bruger skolens gymnastiksal til fysisk udfoldelse. 

At det pædagogiske personale er aktivt deltagende. 

At vi er synlige og igangsættende voksne. 

Tiltag: 

Vi ser mange motoriske udfordringer i dagligdagen. Vi er meget opmærksomme 

på børnenes evne til at oparbejde selvhjulpenhed.  Vi opfordrer forældrene til 

sammen med børnene netop også at øve dette i hjemmet. 

Vi er ugentlig i skolens gymnastiksal hvor lege og aktiviteter bliver arrangeret til 

stor glæde for børnene. Vi benytter også skolens lade til motoriske aktiviteter. 

Hvert år fra efterårsferien frem mod påskeferien, går de kommende skolebørn i 

svømmehallen en gang ugentligt. Her oplever de glæden ved at røre sig og lege i 

vandet. Dernæst får de en langsom oplæring i hvad det vil sige at gå til svømning 
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når de kommer i 0. kl. De kan fra det lille bassin i svømmehallen, se eleverne få 

undervisning i det store bassin. 

 

Børnenes tegn på målopfyldelse: 

At børnene viser glæde ved at bruge deres krop. 

At børnene selv går i gang med aktiviteter, selv tager initiativ til at 

videreføre, fortsætte og udvikle legen eller aktiviteten. 

At børnene deltager i aktiviteterne med glæde. 

At børnene udfordrer sig selv. 

At børnene selv tager initiativ til lege og motorisk udfoldelse. 

At de viser selvværd og selvtillid. 

En god rytmisk forståelse. 

Udviser sociale kompetencer. 

At børnene er selvhjulpne i fht af og påklædning 

 

Dokumentationsform: 

Dokumentation i forhold til det pædagogiske personale er faglig refleksion og 

praksisfortællinger. 

Dokumentation i forhold til forældre, er løbende anvendt billedmateriale og 

beskrivelser. 

Vi dokumenterer løbende på vores hjemmeside og på børnehavens 

fredagshilsen. 

 

Evalueringsplan: 

Vi evaluerer kontinuerligt på vores personalemøder. 

Vi er blevet opmærksomme på at se børnenes motoriske muligheder hen over 

hele dagen. 

Dernæst har vi udarbejdet en kostpolitik som udleveres til nye forældre. 

Naturen og 

naturfænomener 

 

Overordnede mål: 

Give børnene mulighed for, at opleve, lære og forstå naturen som et 

selvstændigt sted. 

Et sted hvor børnene kan udfolde sig fysisk og mentalt, og få indblik i naturens 

mange fænomener som f.eks. blomster, dyr, jord, regn, sne, lyn, torden og 

naturens skift ved årstiderne. 

Sammenhæng: 

Vi vil at børnene får kendskab til og respekt for naturen. 

Vi vil vise for børnene at der er mange muligheder i naturen. 

Vi vil støtte børnene i at færdes i naturen, med respekt for planter og dyr. 

Vi ønsker for børnene at de i naturen bruger sanserne og oplever den 

som et rum for leg og fantasi, både for de vilde og de mere stille 

aktiviteter. 

 

Læringsmål: 

Samle ting/dyr fra naturen, snakke om hvad det er, bruge det til et natur 

projekt hjemme i børnehaven. 

Være opmærksom på dyrene, lyde osv.. 
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Læse børnebøger om naturen, snakke om det. 

Eksperimentere. 

Snakke med børnene om årstidernes skiften. 

Tiltag: 

Vi arbejder hele tiden med børnenes opfattelse af naturen. Vi spiser ofte vores 

madpakker i naturen og lærer her børnene hvordan man passer på den. Vi er på 

ture ud af huset, hvor vi går rundt i vores nærområde. 

Vi laver ofte bål og tilbereder forskellige retter, som børnene får lov til at smage. 

Derudover besøger vi med små grupper af børn skolens naturbase, som 

fungerer som en udeskole for skolens elever. 

 

Børnenes tegn på målopfyldelse: 

At børnene giver udtryk for, gerne at ville ud i naturen. 

At de viser nysgerrighed. 

At børnene er opsøgende og opmærksomme. 

At børnene er forventningsfulde. 

A de er miljøbevidste. 

At de passer på naturen. 

 

Dokumentationsform: 

Dokumentation i forhold til det pædagogiske personale er faglig refleksion og 

praksisfortællinger. 

Dokumentation i forhold til forældre, er løbende anvendt billedmateriale og 

beskrivelser. 

Vi dokumenterer løbende på vores hjemmeside 

og på børnehavens fredagshilsen. 

 

Evalueringsplan: 

Vi evaluerer løbende på vores personalemøder. 

Vi ser ofte muligheder og potentialer i alle de naturoplevelser der er på vores 

egen legeplads. 

 

Vi vil gerne tage af sted på ture med små grupper for at til gode se de forskellige 

børns behov. 

Kulturelle udtryksformer 

og værdier

 

Overordnede mål: 

Give børnene mulighed for at deltage i forskellige tilbud, som f.eks. at se film, 

teater og høre historier. 

Skabe rammer hvor børnene er med i husets forskellige traditioner. 

Give børnene mulighed at lære og forstå egen og andres kultur. 

Skabe rum for kreativitet. 

 

Sammenhæng: 

Vi ønsker for børnene at de får oplevelser, styrker deres fantasi og 

nysgerrighed, og lærer om værdier. 

Vi vil at børnene ser muligheder frem for begrænsninger, og at de ved, 

hvor de selv hører til, for at kunne forstå andre. 
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Børnene får mulighed for at sætte pris på vore værdier og samtidig øver 

sig i at vise forståelse og tolerance over for andre. 

 

Læringsmål: 

Børnebøger/litteratur, ture i nærmiljøet, teaterforestillinger. 

Sang og musik. 

Lave mad 

Værkstedsaktiviteter. 

 

Personalet i institutionen værner om traditioner, der følger årets gang: 

 

Fastelavn. 

Påske og påskefrokost. 

Temadage 

Bedsteforældredage 

Forældrekaffe. 

Jul (fælles julesang og historielæsning, julefrokost, risengrød spisning, 

julegaver). 

Fødselsdagsfester. 

Friskolens aktiviteter 

 

Tiltag: 

Vi fejrer alle højtider og snakker med børnene om hvorfor vi gør det. 

Vi følger skolens traditioner og laver også vores egne. Fx fællesspisning, 

Ladefestival og Jule-Café. 

Der er løbende tilbud om værkstedsaktiviteter hvor børnene har mulighed for at 

udfolde sig kreativt. 

Vi har en gang om året besøg af bedsteforældrene. De kan sammen med deres 

børnebørn gå rundt i forskellige værksteder hvor de kan udfolde sig kreativt. 

Klippe og klistre, lave bål-mad og meget mere. 

Når skolens elever opfører teater er vi altid tilskuere, lige som vi følges med 

skolens yngste elever til fortælletime på biblioteket. 

Der er hen over året koncerter i vores lade og gymnastiksal, hvor vi selv 

optræder og ser andre optræde for os. 

Ved årets julegudstjeneste er vi sammen med hele friskolen i 

Frimenighedskirken. Her er forældre også velkomne. 

 

Børnenes tegn på målopfyldelse: 

At børnene er forventningsfulde, har positive forventninger. 

At børnene er nysgerrige og stiller spørgsmål 

At børnene sætter pris på genkendelighed og traditioner 

 

Dokumentationsform: 

Dokumentation i forhold til brug for det pædagogiske personales refleksion og 

evaluering er anvendt praksisfortællinger. 

Dokumentation i forhold til forældre, er løbende anvendt billedmateriale og 

beskrivelser. 
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Vi dokumenterer løbende på vores hjemmeside og på børnehavens 

fredagshilsen. 

 

Evalueringsplan: 

Vi evaluerer løbende på vores personalemøder. Vi forventer at kunne fortsætte 

med at følge de traditioner vi har fået lavet tradition for igennem børnehavens 

første år. Der vil måske komme flere til og andre skal måske erstattes af noget 

andet. 

Børn med behov for en 

særlig pædagogisk 

indsats 

 

Overordnede mål: 

At sikre at alle børn støttes i deres trivsel og udvikler sig optimalt, psykisk, fysisk 

og socialt. 

 

Sammenhæng: 

Alle børn skal tilbydes mulighed for udvikling på lige vilkår. 

Alle børn har ret til hjælp til at mestre livet. 

Alle børn skal have mulighed for at være en del af et fællesskab. 

 

Læringsmål: 

At tage udgangspunkt i barnets ressourcer. 

At fokusere på de positive ting. 

Give barnet anerkendelse. 

Fortæl barnet hvad det skal og må. 

At have fokus på barnets udvikling. 

Tiltag: 

Vi forsøger hele tiden at se barnets kompetencer. Vi ser det som vigtigt hele 

tiden at rose det enkelte barn, når det går godt. Vi forsøger samtidig være 

omkring barnet, så det ved, at vi vil hjælpe barnet, når der opstår situationer, der 

er svære. 

Børnenes tegn på målopfyldelse: 

At barnet ændrer adfærd. 

At der sker en ændring i barnets udvikling. 

At barnet er en del af fællesskabet. 

At barnet tror på sig selv. 

At barnet viser livsglæde. 

 

Dokumentationsform: 

Dokumentation i forhold til det pædagogiske personale er faglig refleksion og 

praksisfortællinger. 

 

Evalueringsplan: 

Vi er gennem det pædagogiske arbejde med de børn, som har særlige behov, 

blevet meget opmærksomme på, at det ved hjælp af observationer og 

iagttagelser er vigtigt med en kontinuerlig opfølgning af barnets trivsel. 

Vi kan herved spore os ind på hvilke udviklingsmuligheder, vi skal styrke eller 

hvilken hjælp barnet har brug for, i sin videre udvikling. 
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Vi bliver stadig mere og mere bevidste om at tage udgangspunkt i børnenes 

ressourcer og positive sider. 

Samtidig bliver arbejdet med rummelighed og inklusion en implementeret del af 

vores pædagogiske arbejde. 

I arbejdet med børn med særlige behov prioriterer vi i høj grad samarbejdet med 

deres forældre. Vi har den opfattelse, at så længe vi har børn der har 

færdigheder der skal udvikles, har alle omkring barnet en opgave at løse. 

Børn med særlige behov - 

Sprog-gruppe 

Overordnede mål: 

Vi ønsker at give børn med særlig sproglige vanskeligheder et ekstra 

pædagogisk tilrettelagt tilbud for intensiv sprogstimulering. 

Dette er for at sikre at børnene får mulighed for målrettet udvikling af dets 

sproglige kompetencer. 

 

Sammenhæng: 

Vi ønsker for børnene at de gennem sproget lærer at udtrykke tanker, følelser og 

ideer, stille spørgsmål og være lyttende, løse konflikter og skabe kontakt. 

 

Læringsmål: 

Børnene samles i en lille gruppe. 

Der arbejdes struktureret med konkrete emner. 

Give plads og ro til tilegnelse. 

Møde børnene sprogligt, hvor de er. 

Synge med børnene, gentage sangene. 

Arbejde med rim, remser, rytme og fagter. 

Læse/fortælle bøger og snakke om billederne. 

Være nærværende. 

Sætte ord på hvad barnet, og andre, ser og gør. 

Give plads til leg. 

At være i dialog med børnene. 

Barnets tegn på målopfyldelse: 

At børnene i mange sammenhænge bruger de ord og det sprog de har 

tilegnet sig. 

At børnene får gode relationer til de andre børn og voksne. 

 

Dokumentationsform: 

Dokumentation i forhold til det pædagogiske personale er faglig refleksion og 

praksisfortællinger. 

 

Evalueringsform: 

Vi har et godt samarbejde med vores talepædagog. Her får vi hele tiden nye 

ideer og redskaber til hvordan vi kan ændre børns sprogvaner. 

Personalet vurderer hele tiden, hvilke børn der vil have glæde af at deltage i 

sproggruppen. 
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Overgange i børns liv

 

Alle forældre med interesse i at få deres barn skrevet op i vores børnehave bliver 

inviteret til en rundvisning og en samtale med børnehavens leder. Her har begge 

parter mulighed for at vurdere, om det vil være til barnets interesse at starte i 

vores børnehave. 

Starten i børnehaven er en ny milepæl både i barnets og forældrenes dagligdag. 

Inden opstart modtager barnet et brev fra børnehaven, hvor vi byder det 

velkommen og hvor der bl.a. står hvilket mærke barnet skal have i garderoben. 

Vi har udarbejdet en velkomstfolder, som vi sender ud til forældrene. Her har 

man mulighed for at få indblik i børnehavens dagligdag og samværskultur. 

Desuden er både forældre og barn velkommen til at besøge os inden opstart. 

Barnets dagplejemor bliver ligeledes inviteret. 

Medarbejderne vil sørge for, at der er tid til at byde velkommen og sige farvel til 

mor eller far. 

Når barnet bliver hentet, vil der altid være tid til at få information fra personalet, 

om hvordan barnet har haft det i løbet af dagen. Det er vigtigt for os, at 

forældrene er trygge ved, at aflevere deres barn i børnehaven, hvor samværet 

bygger på dialog og gensidig tillid. 

Vi opfordrer forældrene til at samarbejde. De vil det bedste for deres barn. Det vil 

vi også. Det opnår vi bedst ved et åbent samarbejde. Derfor skal forældrene ikke 

tøve med at stille spørgsmål eller komme med gode ideer. Intet er for stort eller 

for småt – så længe det handler om at skabe den gode hverdag. 

 

Der vil på børnehavens tavle være information om de aktiviteter, der har været i 

løbet af dagen. 

 

Der tilbydes en forældresamtale ca. tre måneder efter barnets start. Herefter en 

gang årligt. 

 

Overgangen fra børnehave til skole: 

Pædagogerne vurderer sammen med forældrene om barnet udviklingsmæssigt 

er klar til at komme i skole. Ellers har man mulighed for, at blive et år mere i 

børnehaven. Dette skal ikke ses som et nederlag, men en hjælp til barnet. Det er 

vigtigt, at man er klar til at modtage og lagre de nye input, der følger med det at 

starte i skole. Hvis man først får en skæv start, vil det kunne følge en i resten af 

ens skoletid. 

 

I de sidste forårs måneder frem mod skolestart, samler vi de ældste børn i en 

særlig gruppe – for sig selv – store gruppen. Her har vi mulighed for at lave 

målrettede aktiviteter for børnene frem mod skolestart. Vi besøger bl.a. deres 

kommende klasse og deltager en gang ugentligt i skolens morgensang. 

 

Når et barn stopper i børnehaven, får de deres mappe med tegninger og billeder 

fra deres tid i børnehaven. Der bliver arrangeret en fællesspisning med 

børnehavens øvrige børn og forældre, så man på den måde markerer 

overgangen fra børnehave til skole. 
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Vi oplever, at overgangen fra børnehave til skole er god. Børnene kender 

lærerne, de kender legepladsen og er utrolig trygge ved skolestarten. Noget som 

vi får mange positive tilbagemeldinger på. 

Børnemiljø vurdering 

 

Børnemiljøvurderingen er beskrevet som en samlet konklusion på de 

observationer og overvejelser vi har gjort os omkring børnenes dagligdag i 

Rødding Friskoles Børnehave. 

 

Indhold: 

Det fysiske børnemiljø 

Legepladsen 

Det psykiske børnemiljø 

Det æstetiske børnemiljø 

Det fysiske børnemiljø Vi vurderer at vi i børnehaven har plads nok – især udenfor. 

Vi bruger ofte at strukturere os, når børn har behov for at være i mindre grupper. 

F.eks. ved at nogle går på biblioteket, ud i vores hytter på legepladsen eller at vi 

sammen går i skolens gymnastiksal. På den måde skaber vi plads til, at det 

enkelte barn kan fordybe sig i forskellige lege, kropslige aktiviteter og mulighed 

for at trække sig tilbage og være alene eller vælge fællesskabet. 

Hvert barn har sin egen skuffe til ”hemmelige” ting eller ting man kan gemme og 

arbejde videre på. F.eks. en tegning. Hvert barn har deres egen mappe. De 

første sider er udfyldt sammen med forældrene om ting barnet laver derhjemme 

og hvor mange de er i barnets familie. Herefter kommer mappen ned i 

børnehaven, hvor vi sørger for at tilføje nye ting og billeder ind i mappen. 

Mappen afleveres til barnet, når det går ud af børnehaven. Vi er på den måde 

med til at dokumentere nogle af barnets oplevelser i børnehaven. 

Det falder os naturligt, at vores grupperum kommer til at afspejle de temaer, som 

børnene er optaget af og engageret i. 

Vi har haft temaer om bl.a. kæledyr hvor alle billeder på væggene var børnenes 

kæledyr på forskellig vis. Dernæst har vi, ved de årlige tilbagevendende højtider 

som påske, fastelavn og jul, sørget for at pynte op i stor stil. Det er meget vigtigt 

for os, at det er børnenes ting der bliver hængt op. 

I vores garderobe har børnene hver deres egen knage og skuffe til sko og 

støvler. Vi flytter løbende de kommende skolebørn ud i garderoben ved Team 1. 

På den måde bliver de langsomt integreret i skolemiljøet. 

Legepladsen 

 

Vores legeplads har siden børnehavens start i feb. 2008 været under kraftig 

udvidelse. Personalet har haft stor indflydelse på indretningen og prioriteringen af 

de valgte legeredskaber. Vi fornemmer selv og får ofte at vide af udefra 

kommende at vores legeplads ser inspirerende og hyggelig ud. Vi har opbygget 

legepladsen således, at forskellige motoriske færdigheder udfordres. Der er 

mulighed for at balancere, svinge sig i tovet, putte sig i hængekøjer, grave store 

huller og gynge helt op under de store bøgetræer. Alt sammen noget der på 

forskellig vis udfordrer et barns motorik. 

Vi oplever en glæde ved, at se vores børn kravle op i træerne. Nogle gør det for 

at være alene og overskue de andres leg og andre for bevidst at udfordre sig 

selv til at kravle op. Der er mange muligheder for forskellige lege på legepladsen. 
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Vi prioriterer mange gode kroge hvor børnene kan lege og fordybe sig, både 

alene og sammen med andre. 

Vi er ser det som vigtigt med gode bålsteder hvor vi laver mad til børnene. 

Vi bruger bevidst hele skolens legeplads og ser mange af børnehavebørnene 

skabe relationer med skolens elever. Det er indgroet i enhver af de store elever, 

at de gerne hjælper et barn fra børnehaven eller f.eks. giver dem stor gyngetur. 

 

Vi er altid mindst en voksen ude sammen med børnene. 

Vi har bevidst valgt ikke at have hegn og lukkede låger rundt om vores legeplads. 

Børnene lærer hurtigt de usynlige grænser både af de voksne og af hinanden. Vi 

vælger bevidst at fortælle forældrene, når de lader deres børn skrive op i vores 

børnehave, at der ikke er hegn om legepladsen. På den måde ved de forinden 

hvilke retningslinjer vi har. 

Vi har udstyret legepladsen med godkendt faldunderlag, på steder hvor dette er 

nødvendigt. 

Dernæst har vi en aftale om, at vi årligt får gennemgået legepladsen med en 

legeplads sagkyndig. Han udarbejder en rapport som vi efterfølgende får tilsendt. 

Det psykiske børnemiljø 

 

Børnehavens størrelse betyder, at børnene har et nært forhold til alle voksne. Vi 

er anerkendende i vores pædagogik og hjælper børnene med at sætte ord på 

deres følelser. 

Når et barn starter i vores børnehave, betyder det meget for os, at barnet og dets 

forældre føler sig velkommen. Der bliver skrevet både på tavlen og i vores 

fredagshilsen, at der starter et nyt barn og alle har et ansvar for at tage sig godt 

af de nye. Det gælder både de ”gamle” forældre som skal lære de ”nye” forældre 

at kende og børnene indbyrdes bliver også opfordret til at hjælpe og tage sig 

godt af de nye. Det er nogle gange meget nemmere, når børnene indbyrdes 

formidler institutionskulturen. Her tænker vi især på regler, hvordan vi omgås 

legetøjet og hvordan man taler til hinanden. 

 

Vi holder dagligt samling hvor vi synger og snakker med børnene. Her har vi 

mulighed for at tage forskellige temaer op, som vi arbejder med i børnegruppen. 

Vi vægter meget, at børnene har en god omgangstone indbyrdes og at de lærer 

at lytte til hinanden. 

 

Vi arbejder bevidst med børnene og deres venskaber. Vi laver grupper til 

gymnastik, skovture, biografture og andre aktiviteter, så børnene får mulighed for 

at danne venskaber på kryds og tværs. 

 

Vi forsøger at have en god daglig kontakt til forældrene. Vi fortæller om deres 

børns oplevelser i børnehaven. Hvis der er problemer med børnenes trivsel 

samarbejder vi om dette. Vi har her mulighed for at formidle kontakt til PPR. 

 

Fællesskabet med skolen vægtes højt. Der er arbejdsdage, Ladefestival og 

Julecafe hvor både børn, elever, forældre og personale mødes på kryds og 

tværs. Her har man mulighed for at lære hinanden at kende på en anderledes og 

uforpligtende måde. 
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Det æstetiske børnemiljø 

 

Vi arbejder kontinuerligt med sammenhængen mellem rum, æstetik og adfærd. 

Vi har fra børnehavens start været meget bevidste og enige i personalegruppen 

om, at indrette os efter, at skabe nogle gode læringsmiljøer for børn. 

Læringsmiljøer hvor der er plads til fordybelse og nysgerrighed. 

Vi indretter os i forhold til børnenes dagligdag. Der kan fx være perioder hvor, der 

vægtes et sprogligt stimulerende miljø mere end til andre tider. Dette afhænger 

af interessen i børnegruppen og af de pædagogisk planlagte aktiviteter. 

 

Vi prioriterer i høj grad det æstetiske i børnehaven. Vi forsøger med vores 

planlagte aktiviteter at give børnene en følelse af at være med til at præge 

børnehavens æstetiske udtryk. Det være sig både når vi hænger noget på 

væggene, af det børnene har lavet, men også når vi laver andre aktiviteter hvor 

man også kan måle æstetik. F.eks. på maddage og oplevelser i naturen. 

 

Vi sørger for at inddrage børnene i, hvad der kendetegner det smukke ved, at 

lave planlagte kreative aktiviteter i værkstedet. Vi opfordrer børnene til at afprøve 

forskellige materialer og produkter på egen hånd, så det færdige resultat bliver 

deres og ikke den voksnes.  

 


