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Forældrerådet i Rødding Friskoles Børnehave har indstillet børnehaven til at kunne 
vinde prisen ”Årets dagtilbud”. 
Læs mere om prisen her: https://dcum.dk/aarets-dagtilbud-2020-2021 
 
Læs i det følgende hvad de har skrevet om os i indstillingen. 
 
Årets dagtilbud 
 

1. Hvorfor indstiller du daginstitutionen/dagplejen – hvad er de gode til, og hvad 
kan andre blive inspireret af? (giv et eller flere eksempler). 

 
Vi indstiller Rødding Friskoles Børnehave til årets pris, da der er tale om et dagtilbud, hvor 
den pædagogiske faglighed er i fokus på en jordnær og naturlig måde uanset hvad der 
foregår i børnehaven. Der er en pædagogisk plan uden det bliver højtravende, og den 
tager altid afsæt i det enkelte barns behov for kontakt til voksne, såvel som børnenes 
relationer til de andre børn i børnehaven.  
I Rødding Friskoles Børnehave arbejdes der kontinuerligt med temauger. Det 
kendetegnende for temaugerne i netop Rødding Friskoles Børnehave er, at de ikke skal 
overstås på en uge. De strækker sig gerne over flere uger for at børnene oplever, at der er 
tid til både fordybelse og masser af sjove aktiviteter. Der lægges i høj grad vægt på at de 
voksne opstiller læringsmiljøer, hvor de sammen med børnene har mulighed for at fordybe 
sig. Dernæst bliver de 6 læreplanstemaer altid indtænkt i alle temaerne således at 
børnene i løbet af temaugerne bliver præsenteret for muligheden for både at udvikle, 
sprog, motorik, kreativitet, natur, social og personlig udvikling. 
 
Den seneste tid har været præget af en hverdag med Corona-restriktioner. 
Sundhedsstyrelsens anbefaling er at alle børn skal være mest muligt udenfor. Her har de 
ansatte på fornem vis formået at udvikle udeområdet således at det hver eneste dag 
bidrager til børnenes læring, udvikling, trivsel og dannelse. Børnene er ude hver dag fra 
7.30 til børnehaven lukker om eftermiddagen. Personalet har en bevidst holdning til at 
legepladsens udformning bidrager til foranderlighed fremfor stationære tilbud. 
Fx. er der indkøbt forskellige gynger som kan byttes rundt i træerne. 
I perioder kan der leges med store dåser fra en nærliggende kro og til andre tider tilbydes 
der leg med store grene/rafter eller mælkekasser.  
Endvidere er der blevet bygget et stort udendørs overdækket område, hvor alle børnene 
kan sidde og spise, lege med perler, tegne, spille spil mv. Legepladsens foranderlige og 
inspirerende rammer er med til at styrke børnenes sanser og skabe stærkere relationer 
børnene imellem. 
 
Selvom alle de danske børnehaver mv. er blevet ændret i forbindelse med Corona, så har 
børnehaven gjort et kæmpe stykke arbejde for at gøre forandringerne så gode og positive 
som muligt.  
 
Det kan være rigtig svært for et børnehavebarn at forstå at børnehaven har været lukket 
ned i forbindelse med Corona i foråret 2020. Børnehaven lavede en skøn video til 
børnehavens børn, hvor de forklarede årsagen til at børnehaven var lukket, at alle glædede 
sig meget til at kunne være sammen igen, og fortalte hvordan børnene skulle øve sig på 
endnu bedre hygiejne. Charlotte, børnehavens leder, sang en lille sang og viste børnene 
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hvordan man skulle huske at vaske hænder. Endvidere fik alle børnene en lille påskehilsen 
leveret derhjemme fra en af børnehavens personale med lidt påskeæg, en stoffrugtpose og 
nogle tusser. Før Corona har der været fælles frugt, men det blev ændret som følge af 
Corona og leveringen af frugtposer gav børnene mulighed for at være med til forberedelse 
af denne forandring.  
 
Forældrene er inddraget i børnehavens hverdag som en god ressource. Der er (når der 
ikke er Corona) åbent hus, hvor forældrene altid er velkomne til at være en del af 
børnehavens hverdag. Forældrene inviteres ofte til at være aktive medspillere i de 
forskellige temauger. På den måde delagtiggøres det omkringliggende samfund på fornem 
vis.  
 
Det har stor betydning for os som forældre at personalet, med blandt andet små anekdoter 
fra barnets dag, giver os en følelse af at hvert enkelt barn bliver set og hørt. Der er en tæt 
dialog omkring det enkelte barn og dets hverdag både i hjemmet og i vores børnehave. 
Samarbejde er her et betydningsfuldt nøgleord.  
 
2. Giv nogle eksempler på, hvilken betydning det du har beskrevet ovenfor, har 
for børnene. 
 
Børnene i Rødding Friskoles Børnehave får frisk luft hver eneste dag. Mottoet er “Sunde 
børn har jord i hovedet”. Børn og voksne tilegner sig sammen ny viden om forskellige 
temaer. På den måde er der et godt fokus på børneperspektivet.  
 
Et eksempel på et tema har været “min mor og fars arbejde”. Her var børnene både på 
virksomhedsbesøg og de fik besøg af forældre, der fortalte og viste noget fra deres 
arbejde. Her har forældrenes inddragelse betydning for børnenes trivsel.  
 
Et andet eksempel på et tema har været ”Afrika”. Her havde børnene hver en ting, som 
symboliserede Afrika for dem, med hjemmefra. Det kunne f.eks. være en legetøjslange, en 
giraf bamse, mv. Hver morgen fortalte børnene om de forskellige ting de havde med og 
hvorfor de lige netop havde valgt dette. Det resulterede i, at børnene lærte at fortælle og 
sige ting foran hele børnehaven, og at de faktisk godt ”turde” gøre det. Det er 
efterfølgende blevet en helt naturlig ting at sige noget foran et større publikum. Der var 
også forskellige indslag fra f.eks. et par bedsteforældre, som havde boet i Afrika. De kom 
og fortalte om deres oplevelser med billeder og ting fra Afrika. Børnehaven serverede mad 
som var inspireret af Afrika, og børnene lærte også at spille på forskellige instrumenter 
som f.eks. trommer mv.    
 
Det senest eksempel på et tema er ”Peter Plys og hundredemeterskoven”. Her fordybede 
børnene sig i læring gennem leg og sjove aktiviteter. Hele legepladsen blev omdannet til 
Hundredemeterskoven, hvor der blev bygget huler, leget gemmelege, samlet æbler og 
presset æblesaft. Børnene var i små grupper på skift på gåtur til en nærliggende bæk, 
hvor der bandt andet blev leget Peter Plys Pind. De voksne læste og fortalte historier om 
Peter Plys og alle hans venner. Netop venskabet blev omdrejningspunktet for mange gode 
snakke i børnehaven, såsom: Hvordan er man egentligt en god ven? Hvordan får man nye 
venner? Hvordan sikrer vi os at alle har en god ven i børnehaven?  
 



 3

At arbejde i temauger ud fra den pædagogiske læringsplan, med inddragelse af forældre 
ressourcer, skaber en helhedsforståelse af temaet for både børn og forældre, men også 
en forståelse for forældrene af hvordan personalet arbejder rent pædagogisk af hvad 
voksne og børn helt konkret laver - og så vidner det om at forældrene i Rødding Friskoles 
børnehave er medspillere i deres børns hverdag i børnehaven. Dette giver vores børn en 
følelse af at det ikke kun er børnenes børnehave, men hele familiens børnehave og at det 
er et trygt sted at komme.  
 
Børnehavens medarbejdere gør en stor positiv forskel i børnenes liv. De tager også deres 
egen fritid i brug for at kunne skabe de bedste rammer for det enkelte barns trivsel.  Der er 
mange måder det kommer til udtryk på, men et lille eksempel herpå er: En forælder til et af 
børnehavebørnene fortalte en pædagog at barnet havde svært ved at gå til en voksen når 
barnet skulle have hjælp.  
Det var grænseoverskridende for barnet at spørge efter hjælp og barnet ville selv ordne 
situationen, selvom der var behov for en voksens hjælp. Pædagogerne var meget 
forstående og lavede i deres fritid en ”Socialhistorie”, i form af en bog som barnet fik med 
hjem.  
I bogen havde de lavet små hverdagshistorier, hvor der var billeder af barnet sammen 
med de forskellige pædagoger/voksne og vennerne fra børnehaven. Hver side 
repræsenterede forskellige billeder og situationer hvor det kunne være rart for barnet at få 
hjælp af en voksen. Blandt situationerne der var afbilledet var: ”Svært ved at åbne 
madkassen”, ”barnet slog sig”, ”barnet havde lyst til at læse en bog”. Pointen i alle 
situationerne var at de voksne altid ville hjælpe barnet, hvis barnet spurgte.  
Resultatet blev, at barnet som ikke havde henvendt sig til de voksne før, pludseligt 
begyndte at henvende sig til de voksne. Først var det om små ting og efterfølgende blev 
det også større ting, barnet nu turde at henvende til en voksen om. Barnet gav f.eks. efter 
at fået bogen et kram til en af de voksne, hvilket havde været en utænkelig situation bare 
et par måneder før. Det er måske en lille ting, men den lille ting har haft en kæmpestor 
betydning for barnets nuværende og fremtidige trivsel.  
 
 
3. Beskriv de pædagogiske overvejelser der ligger bag de eksempler, der er 
givet i spørgsmål 1 og 2. 
 
Børnehaven arbejder ud fra et princip om fordybelse og fællesskab mellem voksne og 
børn, og med børneperspektivet som centralt for det pædagogiske grundlag.   
Det Grundtvig-Koldske værdigrundlag (samtale, trivsel og det forpligtende fællesskab) 
bliver hos Rødding Friskole og Børnehave en rød tråd fra børnehaveliv til skoleliv.  
Forældresamarbejdet er præget af deltagelse og dialog, samt et højt informationsniveau 
med Fredagshilsen, samt daglig kontakt forældre og personalet imellem.  
 
Børnehavens personale er interesseret i at inddrage forældrene i evalueringen af de 
aktiviteter der foregår i børnehaven - både via daglig dialog og inddragelse til 
forældrerådsmøderne. 
 
4. Beskriv hvordan dagtilbuddet udvikler og evaluerer det pædagogiske arbejde. 
 
Personalet samles to gange årligt til pædagogiske dage. 
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Dernæst evalueres der løbende både til ugentlige informationsmøder og personalemøder 
en gang om måneden. 
Evalueringen foregår via dialog og praksis eksempler på hvordan personalet med deres 
faglige baggrund og observationer ser at børnene udvikler sig. 
Forældrene inddrages løbende i evalueringen. Dette sker både ved forældresamtaler, 
daglig dialog og til forældrerådsmøderne.  
Personalet tilbydes efteruddannelser som bidrager til det pædagogiske arbejde og som 
med stor nytte inddrages i børnehavens hverdag. F.eks. har børnehaven en pædagog 
med særlige kompetencer indenfor udvikling af sprog, mens en anden har kompetencer i 
motorisk udvikling. På den måde sørger børnehaven for at personalet supplerer hinanden i 
arbejdet med at fremme det enkelte barns og børnegruppens udvikling. 
 


