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Pædagogisk læreplan for
Naturbørnehaven Tarup-Davinde

Den pædagogiske læreplan udgør rammen og den fælles retning for personalets pædagogiske
arbejde med børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. Læreplanen er et levende dokument,
som kort beskriver vores pædagogiske overvejelser og refleksioner i relation til de intentioner, mål
og krav, som fremgår af Dagtilbudsloven. I teksten finder du løbende links til supplerende
informationer på vores og andre relevante hjemmesider.
Læreplanen er et fagligt dokument, hvor du som læser får et kig ind i det pædagogfaglige rum. Efter
hvert afsnit indsætter vi beskrivelser, hvor du kan læse om, hvordan personalet omsætter den
pædagogiske læreplans intentioner og mål i praksis. Du vil her blive præsenteret for to
pædagogiske værktøjer Miniprojektbeskrivelser o
 g Praksisfortællinger, som personalet bruger i
arbejdet med pædagogisk læreplanlægning.
Et Miniprojekt er en handling eller et forløb, som sættes i gang af en eller flere pædagogiske
medarbejdere, med henblik på at planlægge, undersøge, evaluere og udvikle pædagogisk praksis.
Praksisfortællinger er fortællinger om udvalgte episoder fra pædagogisk praksis, fortalt af
pædagogiske medarbejdere, med henblik på at formidle, undersøge og udvikle den pædagogiske
praksis. Formålet med at bruge disse værktøjer er, at realisere det pædagogiske grundlag og mål i
den pædagogiske læreplan.
Gennem personalets beskrivelser får du mulighed for, at følge deres overvejelser og valg, når de
udvikler og udfolder pædagogikken inden for læreplanens forskellige områder og temaer. Vores
pædagogiske læreplan opdateres løbende med nye projekter og fortællinger fra praksis.
Vi håber du finder relevant viden og indsigt undervejs – rigtig god læselyst!
Dette er et materiale fra Faaborg-Midtfyn Kommune.
Der er hentet inspiration fra Børne- og Undervisningsministeriets "Den styrkede pædagogiske læreplan,
Rammer og indhold" samt ”Skabelon til pædagogisk læreplan”.

1

oktober-2020
Miniprojektskabelonen er udarbejdet i samarbejde med UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole.
Skabelon til praksisfortællinger er udarbejdet med inspiration fra ”Pædagogens grundfaglighed -Grundbog til
pædagoguddannelsen”, DAFOLO.
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Ramme for udarbejdelse af den pædagogiske læreplan

Den pædagogiske læreplan udarbejdes med udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag samt de seks
læreplanstemaer og de tilhørende pædagogiske mål for sammenhængen mellem det pædagogiske
læringsmiljø og børns læring.
Rammen for at udarbejde den pædagogiske læreplan er dagtilbudsloven og dens overordnede
formålsbestemmelse samt den tilhørende bekendtgørelse. Loven og bekendtgørelsen er udfoldet i
publikationen Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold. Publikationen samler og formidler
alle relevante krav til arbejdet med den pædagogiske læreplan og er dermed en forudsætning for at
udarbejde den pædagogiske læreplan. Derfor henvises der løbende til publikationen.
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I Faaborg-Midtfyn kommune har vi udviklet et værktøj - Læringsblomsten, som hjælper os med, at
holde styr på temaer og mål i den pædagogiske læreplan. Det gælder både når vi planlægger vores
hverdag med børnene, samt når vi reflekterer over sammenhængen mellem de pædagogiske
læringsmiljøer, vi skaber, og børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse.
Her kan du få en præsentation af Læringsblomsten

Læringsblomsten findes også i en papirudgave, som du kan se et eksemplar af, hvis du henvender
dig til personalet i vores dagtilbud.
Vi anvender blandt andet Læringsblomsten, når vi arbejder med Miniprojekter og
Praksisfortællinger. Læringsblomsten giver os et overblik, når vi skal forholde os til læreplanens 6
indholdstemaer, samt de 12 mål for sammenhængen mellem de pædagogiske læringsmiljøer og
børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. Temaer og mål er fastlagt via lovgivningen, og
således fælles for alle dagtilbud i landet.
Hvis du vil vide mere om, hvordan personale og bestyrelser er blevet klædt på til at styrke arbejdet
med pædagogisk læreplanlægning, kan du finde yderligere information på Faaborg-Midtfyn
Kommunes hjemmeside
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Hvem er vi?
Her beskriver vi kort vores stamoplysninger, pædagogiske profil og lokale forhold.
Naturbørnehaven Tarup Davinde har til huse i nedlagt landbrugsejendom som ejes af Naturskolen
Åløkkestedet. Huset er beliggende i Tarup Davinde Naturområde, der er et gammelt
grusgravsområde der med tiden er omdannet til et rekreativt område med søer, skove, enge, mose
områder m.m.
Børnehaven er placeret i den nordlige del af Faaborg Midtfyn Kommune, vi er normeret til 52 børn
og modtager pt børn fra 4 kommuner.
Børnehaven er en profil institution med stor fokus på natur og udeliv, vi betragter naturen som et
naturligt og vigtigt læringsrum, og anser det som en central del af børnenes læring, udvikling og
dannelse.
Børn og personale er ude hver dag, i alt slags vejr - og stort set alle aktiviteter tager udgangspunkt i
naturen og/eller udeliv.

Naturen danner ramme om de værdier, vi finder vigtige for børns udvikling:
●

Børnene udvikler selvværd, fordi naturen byder på mange “jeg-kan-oplevelser” for alle
alderstrin og alles kompetencer.

●

Børnene bliver selvhjulpne og selvstændige.

●

Børnene udvikler gode venskaber, fordi naturen byder på mange stimuli

● Børnene udvikles fysisk og psykisk , fordi naturen byder på en stor mangfoldighed af
udfordringer.
● Børnene får motion og udvikler såvel fin- som grovmotorik, fordi naturen er den bedste
“sportsplads” og kroppen hele tiden er i brug.
● Børnene erfarer, at tydelige og omsorgsfulde voksne, skaber trygge rammer for udvikling.
●

Børnene skal opleve sig som vigtige i hverdagen, s.s pasning af dyrene, hjælpe andre børn,
køkkenhjælper i form af hjælp til formiddagsmad og eftermiddagsmad.

I øjeblikket er børnene opdelt i tre grupper, og i løbet af dagen arbejdes der i disse grupper.
De ældste er for sig selv, mens de 3-4 årige er fordelt i de andre to. Fordelingen er lavet på denne
måde, således af de børn der skal i skole et sommer har mulighed for at bruge tiden på
skoleforberedende aktiviteter.
I de to andre grupper er der god mulighed for at danne alderssvarende relationer og lege på samme
niveau. Vi har sammensat grupperne, efter at havde observeret grupperne gennem noget tid,
således at vi tænker at børnene i gruppen at mulighed for gode relationer i legefællesskabet.
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Der er altid mulighed for at gå på besøg hos hinanden i grupperne.
I morgen og sidst på dagen er alle grupper sammen, her er der mulighed for at lege på tværs af
alder.
Her finder I links til andre relevante oplysninger på vores hjemmeside
Nedenfor finder du linket til vores hjemmeside, vi gør her opmærksom på at hjemmesiden i
øjeblikket er under udvikling, dette arbejde forventes færdig medio 2021
https://naturboernehaven.dk/
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Pædagogisk grundlag
”Den pædagogiske læreplan skal udarbejdes med udgangspunkt i et fælles pædagogisk grundlag. ”
”Det pædagogiske grundlag består af en række fælles centrale elementer, som skal være
kendetegnende for den forståelse og tilgang, hvormed der skal arbejdes med børns trivsel, læring,
udvikling og dannelse i alle dagtilbud i Danmark. ”
”De centrale elementer er:
● Børnesyn. Det at være barn har værdi i sig selv.
● Dannelse og børneperspektiv. Børn på fx 2 og 4 år skal høres og tages alvorligt som led i
starten på en dannelsesproces og demokratisk forståelse.
● Leg. Legen har en værdi i sig selv og skal være en gennemgående del af et dagtilbud.
● Læring. Læring skal forstås bredt, og læring sker fx gennem leg, relationer, planlagte
aktiviteter og udforskning af naturen og ved at blive udfordret.
● Børnefællesskaber. Leg, dannelse og læring sker i børnefællesskaber, som det pædagogiske
personale sætter rammerne for.
● Pædagogisk læringsmiljø. Et trygt og stimulerende pædagogisk læringsmiljø er
udgangspunktet for arbejdet med børns læring.
● Forældresamarbejde. Et godt forældresamarbejde har fokus på at styrke både barnets
trivsel og barnets læring.
● Børn i udsatte positioner. Alle børn skal udfordres og opleve mestring i lege og aktiviteter.
● Sammenhæng til børnehaveklassen. Sammenhæng handler blandt andet om at understøtte
børns sociale kompetencer, tro på egne evner, nysgerrighed mv.”
”Loven fastsætter, at alle elementer i det fælles pædagogiske grundlag skal være udgangspunkt for
arbejdet med den pædagogiske læreplan og dermed det pædagogiske arbejde med børns læring i
dagtilbud. ”
”Nogle elementer i form af fx børnesynet skal altid være til stede i det pædagogiske læringsmiljø,
mens andre elementer som fx arbejdet med at skabe en god overgang til børnehaveklassen kan
være mere til stede i nogle sammenhænge end andre. ”
Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 14
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Børnesyn, Dannelse og børneperspektiv, Leg, Læring og Børnefællesskaber
Her beskriver vi, hvordan de fem centrale elementer fra det fælles pædagogiske grundlag kommer
til udtryk hos os. De øvrige fire elementer i det pædagogiske grundlag skal fremgå særskilt af den
pædagogiske læreplan, så dem kan du læser mere om i de følgende afsnit.
Børnesyn:
Vi har fokus på at skabe et læringsmiljø, hvor nærvær og tryghed prioriteres højt. Vi er
opmærksomme på, hvor barnet er lige nu, og justere løbende praksis i forhold til den enkelte og
gruppen.
Vi møder barnet med et syn og tror på, at det har værdi og har noget at byde ind med.
For eksempel, når barnet i garderoben, er usikker på om det kan tage regntøjet rigtigt på. Så
signalerer den voksne, at ´jeg tror på dig´, og har du brug for hjælp er jeg lige her. Både med verbal
guidning, men også med en hjælpende hånd, hvis det bliver nødvendigt.
Vi respekterer den gode leg i læringsmiljøet – frem for at afbryde den. Således kan man som
barn/børn godt vælge at man ikke har lyst til formiddagsmad - fordi man lige er i gang.
Vi respekterer og rummer alle barnets følelser og hjælper med at sætte ord på følelsen - også
selvom vi ikke altid ved, hvorfor barnet har det sådan.

Dannelse og børneperspektiv :
Barnets dannelsesproces sker igennem hele dagen, da der opstår mange situationer i det sociale
fællesskab, hvor børnene skal træffe beslutninger om, hvad der er rigtigt og forkert i situationen.
Barnet arbejder med elementet dannelse i situationer som f.eks.; aflevering og afhentning,
spisning, i den frie leg og under planlagte aktiviteter.
Ved at deltage aktivt, prøver barnet sig selv af og få respons i samspillet med andre, herved danner
barnet et billede af ”hvem er jeg alene” og “hvem er jeg samme med andre”, “hvad er rigtigt her”
og “hvad er forkert”
Vi giver i mange af dagligdagens situationer plads til, at det enkelte barn bliver set og hørt.
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For eksempel til formiddags samling, hvor vi har fokus på at barnet udvikler følelsen af selv- og
medbestemmelse. Her øver vi os bl.a i at fortælle “noget som er vigtigt for mig” og i at lytte til hvad
der er vigtig for mine kammerater at fortælle.
På ture ud af huset understøtter vi børnenes læring og dannelse, ved at guide dem i, hvordan vi
agerer når vi er væk fra de vante og trygge rammer i børnehaven.
Vi understøtter barnets naturlige nysgerrighed, og opfordre til at legen er undersøgende.
Børnene spejler sig i de voksnes handlinger - og vi er bevidste om de voksnes rolle som rollemodel.

Leg:
Legen har værdi i sig selv og skal være en gennemgående del af hverdagen.
Vi vægter, at der skabes plads til børnenes spontane og selvorganiserede leg samt til det
pædagogiske personales rammesatte leg og aktiviteter.
Det pædagogiske personale understøtter legen ved at iagttage børnenes leg og samtidig have en
opmærksomhed på det enkelte barns trivsel i legen. Vi har fokus på legen, da det bl.a. er gennem
legen at barnet tilegner sig kompetencer som - alsidig personlig udvikling, fantasi, evnen til at indgå
kompromiser, konflikthåndtering og håndtering af følelser.
Er der børn som har svært ved at komme ind i legen på hensigtsmæssig måde, opfordre vi til at man
søger en voksen for hjælp. Hjælpen kan være at den voksne forhøre sig -’hvad handler det her
om?’, og måske kan der findes en vej ind i legen. Men hjælpen kan jo også være at den voksne
hjælper barnet med at komme i gang med leg et andet sted.
Legen viser hvad børnene er optaget af her og nu. Når de voksne er tæt på legen, så kan de hjælpe
børnene videre, hvis der er brug for det. Vi er opmærksomme på ikke at overtage og ødelægge en
leg. Vi er bevidste om, hvornår vi skal være en del af legen og guide børnene og hvornår vi skal
“blande” os udenom, så børnene kan lege uforstyrret.
De voksne skal være rollemodeller og sætte lege i gang, som børnene selv kan bygge videre på. Vi
arbejder med læringsmiljøet, således at det er de fysiske områder der inviterer til leg. Vi skaber rum
til, at alle kan deltage i legen.
Vi forsøger at indretter, både ude og inde, så der gives mulighed for forskellige lege, fx vilde lege,
risiko lege, stille lege, rollelege, konstruktionslege m.m. Der er plads til alsidige lege - bl.a. har de
voksne en opmærksomhed på, at børnene har mulighed for at komme både op og ned i arousal.
Vi har fleksible møbler, så vi inde kan ændre rummet alt efter den aktuelle børnegruppe.

Læring:
Trivsel er en forudsætning for læring, trives barnet ikke i børnehaven - sker læring og udvikling ikke.
Derfor er relationerne vigtige, både børn og børn imellem, men også relationen mellem børn og
voksne er af stor betydning for trivsel.
11
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Vi lærer sammen og den fælles læring skaber fælles erindring.
At øve sig er en del af læreprocessen og den voksne har en vigtig opgave i at understøtter barnets
refleksion over egen læring, samt at det er okay at fejle. Hele dagen er et stort læringsrum – både
sammen med voksne og sammen med andre børn.
Den voksne har en bevidsthed om at der er læring i alt. Vi inddrager børnene i de daglige rutiner eks. måltid og garderobe.

Der skabes inspirerende læringsmiljøer, der understøtter barnets egen nysgerrighed og
undersøgende tilgang. De voksne følger børnenes spor og bygger videre på dette - eks. før en tur er
børnene blevet forberedt på at de skal ud at finde snegle, undervejs ændres fokus, fordi børnene
begynder at lege fangeleg, den voksne lader legen få frit spil, hvorefter det oprindelige fokus kan
genoptages.
Et stort fokusområde i hverdagen er barnets selvhjulpenhed, vi arbejder målbevidst på at børnene
gennem deres børnehavetid- langsomt, men sikkert, bliver mere og mere selvhjulpne i hverdagen.
‘Jeg kan mere i dag end jeg kunne i går’.

Børnefællesskaber:
Vi inspirerer til fælles leg f.eks. ved at starte en leg sammen med børnene og trække os, når vi
mærker, at alle er med. Børnene leger ofte videre sammen.
Vi arbejder bevidst inkluderende så alle børn hver dag har følelsen af, at være en del af
fællesskabet. F.eks. arbejder vi i små voksenorganiserede grupper for at styrke relationerne
børnene imellem. Vi er bevidste om vores position i forhold til at gå foran, bagved eller ved siden af
barnet i hverdagens aktiviteter. Har vi et barn, som vi oplever ikke er en del af fællesskabet hjælper
vi barnet ind i legen og giver barnet støtte og strategier til, hvordan det kommer ind i fællesskabet.
Vi lægger vægt på at det er muligt for børnene mødes og skaber relationer på tværs af grupper,
dette gælder både på tværs af alder, køn og børnehavens grupper. Ligesom vi opfordret til private
legeaftaler for at styrke børnenes indbyrdes relationer.
Vi inddrager også forældrene i børnefællesskaberne, og opfordre til legeaftaler - vi har en viden om
hvilke børn barnets synes er spændende i leg, den viden kan vi videregive til forældrene- således at
der kan laves private legeaftaler.

Vi arbejder hele tiden med udvikle vores Børnesyn, s amt syn på Dannelse og børneperspektiv, Leg,
Læring og Børnefællesskaber . Efterhånden som vi arbejder med elementerne i praksis, indsætter vi
herunder Miniprojektbeskrivelser og Praksisfortællinger, der viser, hvordan de fem elementer
bliver omsat i vores hverdag sammen med børnene.
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Pædagogisk læringsmiljø
”Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan det enkelte dagtilbud hele dagen etablerer et
pædagogisk læringsmiljø, der med leg, planlagte vokseninitierede aktiviteter, spontane aktiviteter,
børneinitierede aktiviteter samt daglige rutiner giver børnene mulighed for at trives, lære, udvikle sig og
dannes.
Det pædagogiske læringsmiljø skal tilrettelægges, så det inddrager hensynet til børnenes perspektiv og
deltagelse, børnefællesskabet, børnegruppens sammensætning og børnenes forskellige forudsætninger. ”
Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 22-23

Her beskriver vi, hvordan vi hele dagen skaber et pædagogisk læringsmiljø, der giver alle børn
mulighed for at trives, lære, udvikle sig og dannes.
I vores dagligdag ønsker vi at skabe fleksible læringsmiljøer, hvor vi understøtter barnets
nysgerrighed og lyst til selv at være undersøgende og opsøge læring/viden.
Hverdagens praksis skal kunne justeres i forhold til den aktuelle børnegruppe.
Både ude og inde ønsker vi at skabe gode rammer for børnegruppens leg og læring.
Der skabes små kroge til den uforstyrrede leg, hvor barnet kan forsvinde ind i fantasiens boble eller
tumle og udfordre motorikken. Det er vigtigt for os, at tilbyde det enkelte barn et miljø, hvor der er
mulighed for at modtage læring hele dagen - såvel sammen med børn, som med voksne.
Vi er en naturbørnehave, hvilket også betyder at vi anser naturen omkring os som det primære
læringsrum. Vi inddrager hele tiden naturen som element i såvel læring som leg.
Herunder ser I en illustration – Læringsmiljø-modellen. Den viser, hvilke elementer der tilsammen
udgør det pædagogiske læringsmiljø: De daglige rutiner, vokseninitierede aktiviteter og børnekultur
– holdt sammen af lege og fællesskaber.
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Vi arbejder hele tiden med udvikle vores Pædagogisk Læringsmiljø. Efterhånden som vi arbejder
med læringsmiljøet i praksis, indsætter vi herunder Miniprojektbeskrivelser og Praksisfortællinger,
der viser, hvordan vi udvikler læringsmiljøet i vores hverdag sammen med børnene.
Kastanje edderkopper. - oktober 2020
Hvem er ansvarlig for projektet:

Jette/Jeanette/Kirsten

Udviklingsfokus
● Hvad vil du gerne undersøge og
afprøve. I forhold til det
pædagogiske grundlag og
læringsmiljø?

Som alternativ til de traditionelle kastanjer
edderkopper med gran, vil vi gerne lave en
variant som er nemmere at gå til for 3-4 årige
børn.
I projektet vil vi have fokus på finmotorik, samt
træne koncentration og vedholdenhed i
projektet.

Projektets fokus
● Hvad handler projektet om?

Projektet går ud på at sætte perler på
piberenser, som så er benene på et kastanje
edderkop.

●

Hvilke områder i læringsmiljøet,
skal projektet bidrage til at
udvikle? (børnekultur, rutine,
vokseninitieret aktivitet,leg og
fællesskabet)

Der er fokus på vokseninitieret aktivitet,men
også på fællesskaber.

Hvem deltager i projektet?

Projektet er tiltænkt orange og blå gruppe, som
består af 3-4 årige børn.

Lærings Blomsten - børneperspektiv
● Hvad forventer du barnet vil
opleve, erfare og lære ved at
være med i projektet?

Vores forventning er at børnene får en succes
oplever og oplever at færdiggøre et projekt. Vi
forventer at børnene tilegner sig en viden/teknik
omkring -det at sætte perler på piberenser
(hvilket ikke altid er nemt, da den har det med at
bøje og den kan være svær at ramme)

Lærings Blomsten - voksenperspektiv
● Hvad forventer du at opleve,

Vores forventning er at vi bliver klogere på
hvilke kreative projekter er velegnet til
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erfare og lære ved at være med
i projektet?

børnegruppen, samt at styrke sammenholdet og
fællesskabet i børnegruppen.

Viden og handlemåder
● Hvilken faglig viden og særlige
handlemåder vil du bringe i spil i
forbindelse med projektet?

Dette projekt er hårdt for en del af vores
udfordrede børn. Det er derfor vigtigt for os at
også disse børn at opleve: succes og udvikling i
processen.

Plan for projektet
Lav en plan for, hvordan projektet skal
foregå, herunder:
● Hvordan vil du dokumentere
sammenhængen mellem det
læringsmiljø du etablerer og
børnenes trivsel, læring,
udvikling og dannelse?
● Hvad skal være i fokus for
dokumentationen?

Hele vejen igennem vil vi på Facebook
dokumentere sammenhæng mellem at
børnene trives i projektet og oplevelser i succes
at færdiggøre dette.
Ligeledes er det vigtigt for os at dokumentere
vores udvikling og erfaring i projektet, til
fremtidige projekter.

Tidsramme
● Hvor, hvornår og hvor længe
skal projektet finde sted?
● Hvor og hvornår evaluerer du?

Projektet kommer til at løbe et par uger, indtil
det er ‘brugt op’. Vi forestiller os at vi sidder på
terrassen. Der er vigtigt for os at projekter er
tilgængeligt for børnene, således at de tydelig
kan se hvad der skal foregå og på den måde
naturligt søger det.
Vi evaluere i løbet af hverdagen - for på den
måde at justere i forhold til praksis.
Derudover vil vi evaluere på
personalemøde/teammøde.

EVALUERING EFTER
GENNEMFØRELSE

EVALUERING EFTER GENNEMFØRELSE
AF PROJEKT

Refleksion over praksis
●

●

●

●

Hvilke nye sanselige erfaringer
om samarbejde mellem børn og
pædagogisk personale har
projektet givet dig?
Hvilke nye erfaringer har I hver
især fået om egne måder at
reagere og handle på i konkrete
situationer i pædagogisk
praksis?
Hvilke nye forståelser om
udvikling af læringsmiljøet har
miniprojektet givet anledning til?
Hvilken viden og hvilke
handlemåder er du blevet
nysgerrige på, at arbejde videre

Vi erfarede at vi havde en del børn, for hvem
pincetgreb var rigtigt svært. Hvilket har givet os
bevidstheden om at denne type mini - ‘nemt at
gå til projektet’, er vigtige for gruppen og at det
skal vi have mere af.
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med?
Lærings Blomsten – Sammenhæng
mellem læringsmiljøet og børnenes
trivsel, læring, udvikling og dannelse
● Se din dokumentation igennem
og beskriv: hvor ser du, at det
læringsmiljø I har etableret, har
påvirket børnene?

Vi oplevede at børnene rigtig gerne ville
deltage, hvilket fortæller os at den nemme
tilgængelighed og synligheden har været en
god måde, da det er men til vække børnenes
egen nysgerrighed.

Opfølgning
● Hvordan, hvornår og med hvem
vil du følge op?

Vi har løbende talt med børnene omkring
projektet.
I personalegruppen følger op på projektet.

Videndeling
● Hvordan vil du dele din viden
med kolleger, leder og
samarbejdspartnere i øvrigt?

Vi deler vores erfaringer fra projektet med
vores kollegaer i hverdagen og på
personalemøder.

Øvrige tanker og forståelser

Børnekultur:
Praksisfortælling:
Inddeling:
En dag i en af børnegrupperne, sidder en gruppe børn på terrassen og leger Dino Zoo. Legen
inddrager mange af gruppens børn. Den voksne lægger mærke til at gruppen også indeholder børn,
der ikke ‘normalt’ vælger at lege sammen.
Handlingsforløb:
Dino Zoo legen køre over det meste af formiddagen, hvor børn kommer ind og ud af legen. Den
voksne har en perifer rolle, med at hjælpe nye børn ind i legen, men er ellers ikke med. Til
madpakke tid, er der en del af legegruppen som gerne vil spise sammen - selvom de normalt ikke
spiser ved samme bord, får de lov at sidde sig ved et bord og spise sammen.
Over middag, fortsætter gruppen med leg - Dino Zoo er dog blevet afløst at ‘ishus’ leg, men på de
samme vilkår som tidligere kommer børn ind og ud af legen.
Afslutning:
i løbet af eftermiddagen ebber legen ud, den har optaget flere af børnene det meste af dagen.
Mange af dem har opdaget nye kompetencer hos kammeraterne, og nye legerelationer er blevet
skabt.
Analyse og fortolkning:
Det var interessant for de voksne at iagttage hvordan legen udviklede sig,og hvor lidt voksenhjælp
der i grunden var brug for at holde ‘ legen på sporet’ .
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Børneperspektiv:
Her oplever børnene virkelig at have indflydelse på dagen.
De oplever at de er vigtige i forhold til legen, hvilket er med til at booste selvværd.
De oplever at være vigtige i forhold til fællesskabet og dermed at de spiller en vigtig rolle i
børnegruppen.
Voksenperspektiv:
Her træder den voksne et skridt tilbage og lader børnene være legestyrende, den voksnes roller er
at hjælpe ny tilkommende ind i legen, hvilket lykkedes.

Sammenfatning:
Ved at gå med det børnene er optaget af og har gang i, oplever den voksne en motivation og
engagement som nogle gange mangler i voksenstyrede aktiviteter.
Med kun en lille smule voksen hjælp, klare børnene resten.
Det står, endnu engang klart for de voksne at børn kan mere end vi måske går og tror.

Samarbejde med forældre om børns læring
”Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan dagtilbuddet samarbejder med forældrene
om børns læring”
Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 24-25

Allerede inden barnet startet i børnehave, afholde vi en opstartssamtale med forældre, vi lægger
vægt på at barnet har besøgt børnehaven gerne flere gange inden start.

Gennem dialog i hverdagen, samt 2-3 fastlagte forældresamtaler fra barnet starter i børnehave til
barnet går ud af børnehaven, arbejder vi på at opbygge et godt og tillidsfuldt forældresamarbejde.
De voksne er tilgængelige ved aflevering og afhentning, vi tager imod forældre ligesom vi tager
imod børnene. Vi vægter den daglige ‘garderobe snak’ højt.
17
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Samtidig er vi også bevidste om at ikke alt kan klares i garderoben, nogle samtaler har bedst af at
være mere planlagt og ikke i et afhentning/afleverings øjeblik. Derfor informerer vi altid
forældrene om, at man altid kan bede om en samtale - uanset hvad man har på hjertet. Dette gør
sig naturligvis også gældende den anden vej.
Vi støtter børnene, i den dobbeltsocialisering, der foregår i børnehaven og i hjemmet. Børnehaven
er ved at udarbejde forældremateriale, hvor der er råd og vejledning ift. emner omkring
børnehavebarnets hverdag. Ligesom det også er vores ønske at afholde forældremøder, hvor der
kan tages fat i forskellige emner.
Der udsendes nyhedsbreve med jævne mellemrum, hvor forældrene informeres om hvad der er
fokus på i børnehaven lige nu.
Vi holder forældrene løbende orienteret om aktiviteter i hverdagen ved at lægger billeder og tekst
på Facebook.
Vi forventer, at forældrene læser opslag/nyhedsbreve m.m. ophængt i garderoben eller på
facebook/intranet, og at de interesserer sig for, hvad der sker i børnehaven, så vi kan samarbejde
om, hvordan barnet kan indgå i det store fællesskab.
Som forældre i Naturbørnehaven er man forpligtet til at tage del i weekend og ferie pasning af
børnehavens dyr, vi invitere alle forældre til arbejdsdage 2 gange om året, udover at vi får udført
arbejdsopgaver - som gavner børnenes hverdag, er forældrearbejdsdage også med til styrke
relationen til forældrene, samt en chance man som forældre kan bruge til at netværke med de
andre forældre.
Vi opfordre alle forældre til at være en del at vores støtteforening, foreningen har det overordnede
ansvar for børnehaven dyr.
Støtteforening og bestyrelse afholder sociale arrangementer som fx. lammefest i august og
julehygge i samarbejde med os.
Endvidere opfordre vi vores forældre til at være aktive i bestyrelsen, bestyrelsen er børnehavens
øverste myndighed. Det er dem der er med til at vedtage budgettet for børnehaven, samt ansætte
nyt personale.
I børnehaven afholde in imellem forældrekaffe. Her opfordre vi forældrene til at tage sig tid til at
sidde sig med en kop kaffe, bruge lidt tid på at få en snak med de andre forældre eller med
personalet.
Børnene er forældrenes ansvar, og pædagogen har det faglige medansvar.
Vi arbejder hele tiden med udvikle vores Samarbejde med forældre om børns læring. Efterhånden
som vi arbejder med dette i praksis, indsætter vi herunder Miniprojektbeskrivelser og
Praksisfortællinger, der viser, hvordan samarbejdet med forældrene er med til at sikre trivsel,
læring, udvikling og dannelse for børnene.
‘Garderobe til dagen ’-foråret 2020
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Indledning – begyndelse
Da vi er en børnehaven, hvor vi er meget ude har alle børn meget ekstra tøj med - og der er mulighed for at
forældrene sætter en stor pose med tøj. Vi havde en oplevelse af at det var rigtigt svært for børnene at finde
deres tøj i garderoben, det resulterede i at der var brug for rigtig meget voksenhjælp dagen igennem. Derfor
besluttede vi at inddrage forældre mere aktivt i at arbejde med børnene selvhjulpenhed.
Hændelse– handlingsforløb
Vi informere forældrene i nyhedsbrevet om at vi havde brug for deres hjælp, vores mål var at alle børn, selv
kunne gå i garderoben - finde det relevante tøj/fodtøj - tage det på og komme videre i dagen.
Alle forældre er med: er der udsigt til regn - findes regntøj frem og hænges ned i børnehøjde, er der brug for
en ekstra trøje eller short, ligger de så barnet selv kan nå det.
I løbet af dagen, når der er en voksen som siger :’så rend ind på din plads og tag…. på’ Så kan barnet, de
fleste gange selv klare det.

Afslutning
Det kræver naturligvis lidt tilvænning, både for børn og voksne. Det var svært for børnene at handle på de
voksnes besked - fordi de ikke var vant til at kunne nå tøjet selv. Ligeledes var der både voksne og forældre
der lige skulle vænne sig til de nye rutiner.
Efter lidt tid oplevede vi at det lykkedes! At tøjet var klar - at barnet kunne handle. Hvilket resulterede i flere
‘jeg-kan-godt’ oplevelser, og dermed er med til at booste troen på egen evne.
Der er selvfølgelig stadig børn der har brug for hjælp til at skifte tøj, men antallet er kraftigt reduceret.

Analyse og fortolkning
Hvad er barneperspektivet i fortællingen?
Barnet bliver mere selvhjulpen, de oplever at det kan selv! Det oplever at det selv kan handle - og med tiden
kan de både selv træffe beslutning (om ekstra tøj) og handle på det.
Børnene oplever at bliver anerkendt for at have gjort det selv - også selv om regnbukserne vender forkert.
Derudover oplever vi også at barnet får mere stemme i forhold til deres forældre : ‘ du skal huske at tage mit
tøj ned, så jeg selv kan tage det på’. Herved oplever barnet at blive inddraget i beslutninger, og er med til at
tage ansvar.

Hvad er voksenperspektivet i fortællingen?
Forældrene oplever at deres barn vokser med opgaven, at de bliver mere selvhjulpne - både hjemme og i
børnehaven.
De voksne i børnehaven oplever at kunne bruge tiden, på dem som har svært ved at tage tøjet på selv.
Sammenfatning
Det er vigtigt for os at barnet bliver mere selvhjulpen i hverdagen.
Her inddrager vi forældrene og italesætter vigtigheden af at de hjælper deres barn til at opnå dette.
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Børn i udsatte positioner
”Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan det pædagogiske læringsmiljø tager højde
for børn i udsatte positioner, så børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse fremmes.”
Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 26

Vi har fokus på at hvert enkelt barn, skal være en del af fællesskabet.
Vi arbejder med et anerkendende, ressourceorienteret og inkluderende perspektiv.
Hverdagen i børnehaven skal være en genkendelig for barnet. Vores daglige rutiner skaber
forudsigelighed og tryghed for børn, såvel som voksne.
Vores mål er at tilrettelægge aktiviteter så barnet har mulighed for at deltage på egne præmisser.
Vi vil gerne ser intentionen bag barnets handling og agerer derefter. Vi hjælper barnet med at sætte
ord på handlinger, så det på den måde nemmere kan rumme og acceptere situationen.
Vi arbejder med mindre grupper, der er tilrettelagt så det udsatte barn har det bedste
udgangspunkt for læring og udvikling. Læringsmiljøet skal indrettes så barnet kan trives.
Barnet skal både rummes og kan være en del af fællesskabet, samtidig med at udvikling og læring
sikres.
Vi har mulighed for at inddrage kommunale fagpersoner som: tale/hørekonsulenter,
ergoterapeuter og PPR (pædagogisk, Psykologisk rådgivning), hvor vi kan søge den viden og
vejledning, vi har brug for ift. at skabe det bedste læringsmiljø for barnet.
Vi gør brug af kommunes tilbud og besøg af Forebyggende team, hvor vi året igennem får besøg af
et hold konsulenter. Her drøftes der eventuelle problematikker, inden de bliver til store
udfordringer. Vi invitere også gerne forældre til at deltage i disse møder, såfremt de har brug for
det.
Er der brug for målrettet indsats f.eks. i forhold til sproglig eller motorisk træning, planlægges der i
samarbejde med fagpersoner og forældre et mere målrettet forløb, så vi sammen når i mål med
udvikling.
Vi vægter forældresamarbejdet højt, og er i tæt dialog med forældrene.
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Vi arbejder hele tiden med udvikle vores Arbejde med børn i udsatte positioner. Efterhånden som vi
arbejder med dette i praksis, indsætter vi herunder Miniprojektbeskrivelser og Praksisfortællinger,
der viser, hvordan vi skaber et pædagogisk læringsmiljø, der giver alle børn lige muligheder for at
deltage i hverdagens fælleskaber.

‘Skal vi lege?’ - september 2020
Det kan være svært at starte i børnehave, særligt hvis man er en lille fyr som sprogligt og motorisk ikke er
alderssvarende. Det kan være rigtig svært at fortælle de andre hvad man gerne vil/eller ikke vil.
Den voksne er tæt på, for på den måde at være barnets talerør, være hjælper når de andre børn i legen ikke
forstår, eller barnet ikke forstår de andre. Vi observere legen og kan skride ind hvis den tager en uheldig
drejning.
Indledning – begyndelse:
Det er formiddag i sandkassen, to jævnaldrende drenge er i gang med en grave leg, der bliver gravet store
huller. Det ser ud til at de begge er en del af legen og at de har noget sammen.

Hændelse– handlingsforløb:
På et tidspunkt beslutte en af drengen sig for, at den skovl den anden dreng har er bedre, end den han selv
har, hvilket resultere i at han fravrister den anden dreng skovlen, naturligt nok opstår der uenighed mellem
de to.
Den voksne blander sig i legen, får stoppet optrinnet. Efter tårerne har lagt sig, bliver den voksne mægler
mellem de to drenge, piller situationen fra hinanden og forklare den.

Afslutning:
Efter lidt opklarende arbejde , står det klart at grunden til optrinnet er at begge drenge ønsker den samme
skovl. Derfor går jagten på to ens skovle ind - begge drenge er med til at lede. Da der er fundet to ens skovle,
går begge drenge hen til sandkassen - klar til at fortsætte gravearbejdet.
Den voksne beslutter at blive tæt på legen, for at støtte begge drenge.

Analyse - fortolkning:
Hvad er børneperspektivet i fortællingen?:
Begge drenge oplever at legen lykkes, ligeledes oplever begge drenge også at selvom tingene går skævt kan man med hjælp komme videre og lege godt bagefter. Begge børn oplever tryghed i at den voksne er der
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til at hjælpe, ligesom oplevelsen er med til at udvikle tilliden mellem drengene og den voksne - de oplever at
den voksne er den hjælp de har brug for, for at komme videre.

Hvad er voksenperspektivet i fortællingen?:
Selvom den voksne er tæt på, udvikler episoden sig alligevel. Den voksne afventer at gribe ind - for at se om
drengene selv kan finde en kompromisløsning.
Det bliver dog hurtigt klart at drengene ikke selv magter opgaven, og derfor bryder den voksne ind. Først
ydes der ‘trøstende førstehjælp’ - tårerne tørres væk, der trøstes og pustes. Derefter går den voksne i gang
med det opklarende arbejde, med at fortælle begge sidder af hændelsen, og hjælpe med at sætte ord på
begge drenges følelser. For på den måde at hjælpe begge drenge med at forstå den anden.

Sammenfatning:
For at kunne bygge relationer er det vigtigt at man lytte til andre. Her bliver der styrket relationer både
barn/barn i mellem men også barn/voksne. Fællesskabet er især vigtigt for børn i udsatte situationer, netop
på grund at barnets vanskeligheder kan det være svært for barnet at lave relationer på egen hånd, derfor er
det vigtigt at de voksne er bevidste om deres rolle som lege facilitator.

Sammenhængende børneliv
”Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan der i børnenes sidste år i dagtilbuddet
tilrettelægges et pædagogisk læringsmiljø, der skaber sammenhæng til børnehaveklassen.”
Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 27
Vi arbejder hele tiden med at bidrage til et Sammenhængende børneliv. Efterhånden som vi
arbejder med dette i praksis, indsætter vi herunder Miniprojektbeskrivelser og Praksisfortællinger,
der viser, hvordan vi sikrer sammenhæng i børnenes liv og læring, i overgangene mellem hjem,
dagtilbud og skoler, samt hvordan vi tilrettelægger vores pædagogiske læringsmiljø for de ældste
børn, så det skaber sammenhæng til børnehaveklassen.
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Vi arbejder med, at skabe sammenhænge fra børnene starter fra dagpleje eller vuggestue, til de
går videre til skolen.
Vi deltage i Åbent låge dage hvor vi får besøg af dagplejere i området.
Gemmen årene har vi holdt Åbent Hus for dagplejere - her invitere vi områdets dagplejere
indenfor. Der er rart for dagplejeren at møde ‘gamle’ børn og rart for kommende børn at se
børnehaven. Derudover har vi mange søskende børn der kommer på besøg - her er det rigtigt rart
at se de ældre søskende vise rundt, og tage hånd om de små der er på besøg.
Derudover er dagplejere altid velkommen til at kontakte os for besøg.( desværre har 2020 været i
coronaens tegn, hvilket har betydet at der har været stop for de store Åbent Hus dage, og vi har
indskrænket dagpleje besøg til et minimum)
Der er fokus på overgangen fra hjem til børnehaven og fra børnehave til skole. Når vi modtager nye
børn, invitere vi altid familie og barn til at besøge os i god tid inden start - her kan man se
børnehaven, møde børn og voksne. Sammen med familien planlægger vi indkøring og opstart, så
det passer til den enkelte.
I overgangen til børnehaveklasse, arbejder vi i at forberede børnene til skolen, i vores ‘store
gruppe’ øver vi bl.a. vente på tur, skiftes til at vælge og at samarbejde.
Børnene øver sig i at fastholde sin opmærksomhed i et kort tidsrum og have fælles opmærksomhed
på opgaver eller beskeder. Derudover arbejdes der i ‘store gruppen’, med skoleforberedende
aktiviteter - som f.eks. rim og remse eller former og farver.
Inden børnene starter i Forårs SFO tager vi kontakt til skolen og laver en god overlevering, hvis det
er muligt aflægger vi også gerne besøg på skolen.
Er der møder med skole inden start, evt ang støtte - deltager børnehaven gerne.
Arbejdet med overgangen styrker børnene og gør overgangen til det nye nemmere for børn såvel
som forældre.
Vi arbejder med at styrke børnenes selvstændighed og selvhjulpenhed og inddrager her
forældrene, så der øves begge steder.

Øvrige krav til indholdet i den pædagogiske læreplan
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Inddragelse af lokalsamfundet
i arbejder hele tiden med Inddragelse af lokalsamfundet. Efterhånden som vi arbejder med dette i
praksis, indsætter vi herunder Miniprojektbeskrivelser og Praksisfortællinger, der viser, hvordan vi
inddrager lokalsamfundet i arbejdet med at skabe trygge og udviklende læringsmiljøer for børnene.
”Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan dagtilbuddet inddrager lokalsamfundet i
arbejdet med etablering af pædagogiske læringsmiljøer for børn.”
Vi har et rigtig godt samarbejde med det lokale bibliotek, hvor vi låner bøger og deltager i
arrangementer når det er muligt.
Vi bor i naturområdet ‘Tarup-Davinde’ - det betyder at vi har naturskolen tæt på. Der har tidligere
været samarbejde med naturskolen, et samarbejde der i 2020 har været på lavpunktet grundet
corona. Vi ønsker/håber dog at vi igen for et samarbejde op og køre.
Derudover har vi mange idéer omkring samarbejde med lokalområdet -ved siden af os, ligger der et
smedemuseum, som vi gerne vil starte et samarbejde op med.

Arbejdet med det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø
”Arbejdet med det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø i dagtilbuddet skal integreres i det
pædagogiske arbejde med etablering af pædagogiske læringsmiljøer.
Børnemiljøet skal vurderes i et børneperspektiv, og børns oplevelser af børnemiljøet skal inddrages
under hensyntagen til børnenes alder og modenhed.”
Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 30

Vi har hele tiden fokus på Arbejdet med det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø. Efterhånden
som vi arbejder med dette i praksis, indsætter vi herunder Miniprojektbeskrivelser og
Praksisfortællinger, der viser, hvordan vi inddrager børnenes oplevelser og perspektiver, når vi
løbende vurderer og udvikler kvaliteten af børnemiljøet, som en del af arbejdet med at skabe
trygge og udviklende læringsmiljøer.
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De seks læreplanstemaer
”Den pædagogiske læreplan skal udarbejdes med udgangspunkt i seks læreplanstemaer samt mål
for sammenhængen mellem læringsmiljøet og børns læring.
Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan det pædagogiske læringsmiljø understøtter
børns brede læring inden for og på tværs af de seks læreplanstemaer. ”
Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 32
Som tidligere beskrevet, har vi i Faaborg-Midtfyn kommune udviklet et værktøj - Læringsblomsten,
som hjælper os med at holde styr på de lovfastsatte temaer og mål i den pædagogiske læreplan,
når vi planlægger vores hverdag med børnene og reflekterer over sammenhængen mellem de
pædagogiske læringsmiljøer vi skaber og børnenes læring.
Her kan du få en præsentation af Læringsblomsten

På de følgende sider folder vi læringsblomsten ud, idet vi gennemgår læreplanens 6 indholdstemaer
og de 12 mål. Under hvert tema finder du eksempler på, hvad der kendetegner de læringsmiljøer,
som personalet stræber efter at skabe, samt hvad børnene skal have mulighed for at opleve i deres
hverdag sammen med kammerater og personale.
I afsnittet om evalueringskultur, kan I læse mere om, hvordan vi evaluerer vores pædagogiske
praksis og følger op, så vores læringsmiljøer bedst muligt understøtter børnenes brede læring inden
for og på tværs af de seks læreplanstemaer.

25

oktober-2020

Alsidig personlig udvikling
”Alsidig personlig udvikling drejer sig om den stadige udvidelse af barnets erfaringsverden og
deltagelsesmuligheder. Det forudsætter engagement, livsduelighed, gåpåmod og kompetencer til
deltagelse. ”
Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 36-37
Pædagogiske mål for læreplanstemaet:
1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udfolder, udforsker og erfarer
sig selv og hinanden på både kendte og nye måder og får tillid til egne potentialer. Dette
skal ske på tværs af blandt andet alder, køn samt social og kulturel baggrund.
2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte samspil og tilknytning mellem børn og det
pædagogiske personale og børn imellem. Det skal være præget af omsorg, tryghed og
nysgerrighed, så alle børn udvikler engagement, livsduelighed, gåpåmod og kompetencer til
deltagelse i fællesskaber. Dette gælder også i situationer, der kræver fordybelse,
vedholdenhed og prioritering.
Her kan I se nogle pejlemærker for, hvordan vi arbejder med vores pædagogiske læringsmiljø, så
det tager udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag og understøtter de to pædagogiske mål
for temaet Alsidig personlig udvikling, i samspil med de øvrige læreplanstemaer.
Som pædagogiske medarbejdere skaber vi miljøer

● der er præget af omsorg og tryghed samt appellerer til nysgerrighed
● der understøtter samspil og tilknytning mellem børn og det pædagogiske personale samt
børn imellem
● hvor alle udfolder, udforsker og erfarer sig selv og hinanden gennem leg og aktiviteter – på
tværs af alder, køn, social og kulturel baggrund
Børnene i vores dagtilbud skal opleve

● at have mod på livet samt erfaringer med sociale positioner og demokratiske processer
● at være nysgerrige og føle sig trygge i verden, så de kan holde fast, prioritere og fordybe sig
med tillid til egne potentialer
● at kunne engagere sig samt lege og deltage i forskellige fællesskaber, hvor de kan få hjælp til
at regulere deres følelser og håndtere både med- og modgang
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Efterhånden som vi arbejder med temaets mål i praksis, indsætter vi herunder
Miniprojektbeskrivelser og Praksisfortællinger, der viser, hvordan arbejder med børnenes brede
læring med særligt fokus på deres alsidige personlige udvikling.

27

oktober-2020

Social udvikling
”Social udvikling er udvikling af sociale handlemuligheder og deltagelsesformer og foregår i sociale
fællesskaber, hvor børnene kan opleve at høre til, og hvor de kan gøre sig erfaringer med selv at
øve indflydelse og med at værdsætte forskellighed.
Gennem relationer til andre udvikler børn empati og sociale relationer, og læringsmiljøet skal
derfor understøtte børns opbygning af relationer til andre børn, til det pædagogiske personale, til
lokal- og nærmiljøet, til aktiviteter, ting, legetøj m.m.”
Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 38-39
Pædagogiske mål for læreplanstemaet:
● Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udvikler sprog, der bidrager til,
at børnene kan forstå sig selv, hinanden og deres omverden.
● Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn opnår erfaringer med at
kommunikere og sprogliggøre tanker, behov og ideer, som børnene kan anvende i sociale
fællesskaber.
Her kan I se nogle pejlemærker for, hvordan vi arbejder med vores pædagogiske læringsmiljø, så
det tager udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag og understøtter de to pædagogiske mål
for temaet Social udvikling, i samspil med de øvrige læreplanstemaer.
Som pædagogiske medarbejdere skaber vi miljøer

● der er inspirerende, udfordrende og foranderlige samt præget af leg og demokratiske
praksisser med nærværende, vidende og nysgerrige voksne
● hvor alle er aktive medspillere og udviklere af fællesskaber i empatisk samspil med andre
børn og voksne - såvel i som uden for dagtilbuddet
● hvor børnenes egne perspektiver inddrages og mødes med anerkendelse og respekt, når
forskelligheder indgår som værdifulde for fællesskabet
Børnene i vores dagtilbud skal opleve

● at blive mødt, respekteret og anerkendt, som dem de er i fællesskaber, hvor de kan
udtrykke deres følelser og tanker og blive forstået
● at have gode venner og værdi i sig selv, når de deltager i fælles beslutninger og dannes i
mødet med det, der er anderledes end dem selv
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● at tage hensyn, eksperimentere, udforske, møde modstand og forskelligheder i trygge
rammer sammen med gode kammerater og hjælpsomme voksne
● at være kendte i og trygge ved lokalmiljøet samt bekendt med forskellige kulturtilbud og
muligheder i området

Efterhånden som vi arbejder med temaets mål i praksis, indsætter vi herunder
Miniprojektbeskrivelser og Praksisfortællinger, der viser, hvordan arbejder med børnenes brede
læring med særligt fokus på deres sociale udvikling.

Kommunikation og sprog
”Børns kommunikation og sprog tilegnes og udvikles i nære relationer med barnets forældre, i
fællesskaber med andre børn og sammen med det pædagogiske personale.
Det centrale for børns sprogtilegnelse er, at læringsmiljøet understøtter børns kommunikative og
sproglige interaktioner med det pædagogiske personale. Det er ligeledes centralt, at det
pædagogiske personale er bevidst om, at de fungerer som sproglige rollemodeller for børnene, og
at børnene guides til at indgå i fællesskaber med andre børn.”
Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 40-41
Pædagogiske mål for læreplanstemaet:
1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udvikler sprog, der bidrager til,
at børnene kan forstå sig selv, hinanden og deres omverden.
2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn opnår erfaringer med at
kommunikere og sprogliggøre tanker, behov og ideer, som børnene kan anvende i sociale
fællesskaber.
Her kan I se nogle pejlemærker for, hvordan vi arbejder med vores pædagogiske læringsmiljø, så
det tager udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag og understøtter de to pædagogiske mål
for temaet Kommunikation og sprog, i samspil med de øvrige læreplanstemaer.
Som pædagogiske medarbejdere skaber vi miljøer

● hvor voksne anvender et nuanceret og nærværende sprog samt sikrer alles mulighed for at
indgå i sproglige samspil og dialoger på tværs af alder, køn, modersmål og social baggrund
29

oktober-2020

● hvor alle har adgang til såvel analoge som digitale bøger, spil og skriveredskaber, som kan
anvendes med og uden voksnes hjælp
● hvor de fysiske rammer giver plads til samtaler af høj kvalitet i leg, rutiner og planlagte
aktiviteter, og voksne sikrer alle lige deltagelsesmuligheder ved at gå bagved, ved siden af
eller foran i samvær og aktiviteter
Børnene i vores dagtilbud skal opleve

● positive, nærværende voksne og kammerater, der justerer deres opmærksomhed i forhold
til dem og kammeraterne, mens de øver sig i at spørge, lytte og tilbyde relevante svar til
hinanden
● erfaringer med at sprogliggøre deres tanker og behov og at være inddraget i det sociale
samvær, så de opbygger stærke relationer på tværs af alder, køn, modersmål og social
baggrund
● at både kroppen, talen og skriftsproget er i brug, når vi udforsker vores ideer, relationer og
fælles omverden
Efterhånden som vi arbejder med temaets mål i praksis, indsætter vi herunder
Miniprojektbeskrivelser og Praksisfortællinger, der viser, hvordan arbejder med børnenes brede
læring med særligt fokus på deres kommunikation og sprog.

‘En dag i skolen’ - oktober 2020
Indledning – begyndelse
Sprog og kommunikation er mange ting, og noget vi arbejder med hele tiden. Som voksne er vi bevidste om
at vi er rollemodeller - både verbalt og nonverbalt. Vi har faste rutiner i løbet af dagen , og oplever tit at
børnene bliver inspireret til leg af rutinerne. Denne leg er inspireret af de førskole aktiviteter de har i store
gruppen.
Hændelse– handlingsforløb
En formiddag i store gruppen, sidder en gruppe børn ved et af bord/bænke sættene. De leger skole, der er
en lærer, som bestemmer hvad man skal lave og resten af børnene er elever.
Der er nogle af ‘eleverne’ der opførere sig meget dårligt og ‘læreren’ bliver sure på dem og siger -”sådan
taler man ikke til hinanden!”
Afslutning
De beslutter sig for at skiftes til at være ‘læreren’, så de på den måde kan skiftes til at bestemme. Det ender
med at de faktisk er enige om, at de ikke synes det er rart når der er nogen der bliver sure - så derfor kan
man kun være med hvis man ikke opfører sig dårligt i legen.

Analyse og fortolkning
Hvad er barneperspektivet i fortællingen?
Børnene får en erfaring for, at det ikke er rart med en leg hvor nogen ikke rigtigt vil være med på en god
måde. De øver sig i konflikthåndtering og kompromisløsninger.
De oplever at de sammen kan løse problemet.
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De har ‘set hvordan deres voksne gør’ - er tydelig i tale omkring, hvordan vi taler sammen.
Hvad er voksenperspektivet i fortællingen?
I denne fortælling er de voksne ikke meget involveret - den voksne var med på sidelinjen, og kunne guide og
hjælpe med løsningsforslag.
Sammenfatning
Her er det tydeligt at børnegruppe bringer deres erfaring med, de øver sig at være den der bestemmer og
dem der lytter efter.
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Krop, sanser og bevægelse
”Børn er i verden gennem kroppen, og når de støttes i at bruge, udfordre, eksperimentere, mærke
og passe på kroppen – gennem ro og bevægelse – lægges grundlaget for fysisk og psykisk trivsel.
Kroppen er et stort og sammensat sansesystem, som udgør fundamentet for erfaring, viden,
følelsesmæssige og sociale processer, ligesom al kommunikation og relationsdannelse udgår fra
kroppen”.
Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 42-43
Pædagogiske mål for læreplanstemaet:
1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udforsker og eksperimenterer
med mange forskellige måder at bruge kroppen på.
2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn oplever krops- og
bevægelsesglæde både i ro og i aktivitet, så børnene bliver fortrolige med deres krop,
herunder kropslige fornemmelser, kroppens funktioner, sanser og forskellige former for
bevægelse.
Her kan I se nogle pejlemærker for, hvordan vi arbejder med vores pædagogiske læringsmiljø, så
det tager udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag og understøtter de to pædagogiske mål
for temaet Krop, sanser og bevægelse, i samspil med de øvrige læreplanstemaer.
Som pædagogiske medarbejdere skaber vi miljøer

● med plads til kropslig udfoldelse og mangfoldighed, hvor børnenes behov og initiativer
følges og kropslig sundhed understøttes
● hvor der udvises glæde ved bevægelse, og voksne muliggør kropslig udfoldelse ude som
inde samt sikrer plads til både store armbevægelser og ro til fordybelse
● hvor alle sanser påskønnes og udfordres, så børnene får erfaringer med kropslige
fornemmelser og følelser gennem leg, rutiner og aktiviteter
Børnene i vores dagtilbud skal opleve

● at mestre overgange mellem ro og bevægelse og nyde begge dele
● at tage initiativer til leg og eksperimenter med krop og sanser samt have tillid til og glæde
ved bevægelse og sansede indtryk
● at kende til og forstå deres krops funktioner og behov samt reagere hensigtsmæssigt på
sanseindtryk og kroppens signaler
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Efterhånden som vi arbejder med temaets mål i praksis, indsætter vi herunder
Miniprojektbeskrivelser og Praksisfortællinger, der viser, hvordan arbejder med børnenes brede
læring med særligt fokus på deres kroppe, sanser og bevægelse.

‘Tarzanbane’- september 2020

Indledning - begyndelse:

Generelt ligger vores pædagogiske overvejelser omkring børnenes bevægelse og sansning i, at skabe så
mange forskellige muligheder for at bruge kroppen, udfordre og udvikle denne via bevægelse og sansning. Vi
er opmærksomme på at lave aktiviteter og lege, der giver børnene muligheder for at afprøve sig selv og
kroppen, både ude og inde - hvor vi om vinteren går i tumlerummet. Samtidig er vi bevidste om, hvad
hverdagens almindelige aktiviteter og måder at bruge kroppen på betyder for børnene, eks. når de ‘bare’
leger.
Opmærksomheden på de forskellige legeunderlag, hvor mange kræfter der skal bruge på at løbe/kravle/gå
baglæns op og ned af bakker, hvordan koordinerer man kroppen, når man kører mooncar?, hvordan mærkes
sandet mellem mine fingre? hvordan mærkes det at have sand i skoene? hvornår fryser/sveder jeg? hvordan
oplever jeg musik med kroppen.
Kroppen sanser hele tiden, dagen lang, og ikke kun når der er sat særlige aktiviteter i gang omkring krop,
sanser og bevægelse.
Vi er heldige at have mange træer på legepladsen, der giver rigtig god mulighed for at afprøve
klatreteknikker. Men det giver også mulighed for at lave forskellige tarzanbaner, hvilket vi ofte gør.

Hændelse - handlingsforløb:
En formiddag da der var gang i de forskellige grupper, efterspørger en gruppe store drenge at der bliver lavet
en tarzanbane. En voksen henter materiale og går i gang med at planlægge og klargøre banen.
Banen kommer til at bestå af balance elementer - krybe/kravle steder - klatrer steder o.s.v Børnene er meget
engageret i at få planlagt den, og kan næsten ikke vente til den er færdig.

Afslutning:
Da banen står færdig, stiller alle børn op på række og gennemføre alle banen flere gange - nogle alene andre
med hjælp, enten af en kammerat eller en voksen. Drengene indbyder børn fra de andre grupper til også at
prøve banen.

Analyse og fortolkning:
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Hvad er børneperspektivet i denne fortælling:
Børnene oplever at de er medbestemmende i planlægning af de aktiviteter der er i børnehaven, de får
mulighed for at sætte deres personlige præg på aktiviteten, ved at tilføre netop det de bedst kan lide.
Alle får mulighed for at deltage, hver på sine betingelser - de oplever at vokse med opgaven, at når de har
prøver nogle gange bliver de bedre til det. Nogle tør udfordre sig selv og tage imod udfordringer de ikke har
prøvet før.
Selvom der er træls at skulle vente på tur - oplever børnene at alle får lov at prøve mange gange, og at
ventetiden med kammeraterne ikke var så slem endda.

Hvad er voksenperspektivet i denne fortælling:
Den voksne griber det der rør sig i børnegruppen, og går med det. Fordelen ved at det ikke er en stationær
rembane er at den netop kan justeres i forhold til den aktuelle børnegruppe der skal bruge den. De voksne er
også bevidste om at banen skal være varieret, således at den også er målrettet de børn der måske kan brug
for en særlig indsats.
Sammenfatning:
Generelt er vi opmærksom på at planlægge hverdagen således at alle børn har rig mulighed for at bruge
kroppen, udfordre og udvikles gennem bevægelse og sanser.
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Natur, udeliv og science
”Naturoplevelser i barndommen har både en følelsesmæssig, en kropslig, en social og en kognitiv
dimension.
Naturen er et rum, hvor børn kan eksperimentere og gøre sig de første erfaringer med
naturvidenskabelige tænke- og analysemåder. Men naturen er også grundlag for arbejdet med
bæredygtighed og samspillet mellem menneske, samfund og natur.”
Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 44-45
Pædagogiske mål for læreplanstemaet:
1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn får konkrete erfaringer med
naturen, som udvikler deres nysgerrighed og lyst til at udforske naturen, som giver børnene
mulighed for at opleve menneskets forbundethed med naturen, og som giver børnene en
begyndende forståelse for betydningen af en bæredygtig udvikling.
2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn aktivt observerer og undersøger
naturfænomener i deres omverden, så børnene får erfaringer med at genkende og udtrykke
sig om årsag, virkning og sammenhænge, herunder en begyndende matematisk
opmærksomhed.
Her kan I se nogle pejlemærker for, hvordan vi arbejder med vores pædagogiske læringsmiljø, så
det tager udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag og understøtter de to pædagogiske mål
for temaet Natur, udeliv og science, i samspil med de øvrige læreplanstemaer.
Som pædagogiske medarbejdere skaber vi miljøer

● der understøtter spontan glæde ved naturen, og hvor bæredygtige praksisser udfoldes
● hvor børnenes lyst til at udforske naturfænomener og lege med tal, former og
mængdeopfattelser anerkendes og mødes relevant.
● hvor børnene får erfaringer med at genkende, undres og udtrykke sig om årsag, virkning og
andre forklaringer på sammenhæng, mens voksne etablerer en bro mellem konkrete
oplevelser og naturvidenskabens forståelser og begreber
Børnene i vores dagtilbud skal opleve

● glæde ved og forbundenhed med naturen samt kendskab til naturvidenskabeligt og
matematisk funderede begreber og forklaringsmodeller.
● erfaringer med at observere og undersøge naturfænomener i den nære og større omverden
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● begyndende forståelse for betydningen af bæredygtig udvikling samt mine muligheder for
selv at bidrage
Efterhånden som vi arbejder med temaets mål i praksis, indsætter vi herunder
Miniprojektbeskrivelser og Praksisfortællinger, der viser, hvordan arbejder med børnenes brede
læring med særligt fokus på natur, udeliv og science.

Efterårstur
Hvem er ansvarlig for projektet:

Jeanette og Kirsten

Udviklingsfokus
● Hvad vil du gerne undersøge og
afprøve. I forhold til det
pædagogiske grundlag og
læringsmiljø?

Vi ønsker at bruge turen, på at samle forskellige
blade. Tale med børnene om farveskiftet på
træerne, og dermed tale om årstiderne.
I projektet har vi fokus på at alle børn
inddrages, alle børn udfordres motorisk, alle
børn tilegner sig viden omkring årets gang i
naturen.

Projektets fokus
● Hvad handler projektet om?

Projektet handler om at samle efterårs blade i
forskellige farver og farver. Samt at tilegne sig
viden om naturen, og forstå hvad der sker med
naturen om efteråret.

●

Hvilke områder i læringsmiljøet,
skal projektet bidrage til at
udvikle? (børnekultur, rutine,
vokseninitieret aktivitet,leg og
fællesskabet)

Det er en vokseniniteter aktivitet, men der er
også fokus på børnefællesskabet. Børnenes
naturlige nysgerrighed stimuleres og dermed
kommer børnekultur, og den enkelte i spil.
Da vi holder i hånd på noget af turen, er der
også et dannelses element. Det er de voksne
der sætter børnene sammen, ofte efter hvem
‘der er gode for hinanden’ - og det kan for
nogen være svært nogle at
acceptere/respektere at man er blevet makker
med en man ikke gider på dagen.

Hvem deltager i projektet?

15 børn på 3-4 år og to voksne

Lærings Blomsten - børneperspektiv
● Hvad forventer du barnet vil
opleve, erfare og lære ved at
være med i projektet?

Vi forventer at barnet tilegner sig en viden om
naturen. Ligesom de erfare at naturen er
anderledes nu - i.fht til i sommeres. Barnet
erfare også at beklædning i dag - skal være
anderledes end den var tidligere på året.

Lærings Blomsten - voksenperspektiv
● Hvad forventer du at opleve,
erfare og lære ved at være med

Vi forventer at vi som voksne oplever at
børnene trives med at være på tur, og vi
forventer de tilegner sig viden om naturen.
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i projektet?
Viden og handlemåder
● Hvilken faglig viden og særlige
handlemåder vil du bringe i spil i
forbindelse med projektet?

Vi er klar over at det at gå tur ikke er lige
spændende for alle, derfor er det vigtigt at vi
‘sælger’ turen godt - at vi motivere børnene,
med begejstring omkring hvad turen skal bringe.

Plan for projektet
Lav en plan for, hvordan projektet skal
foregå, herunder:
● Hvordan vil du dokumentere
sammenhængen mellem det
læringsmiljø du etablerer og
børnenes trivsel, læring,
udvikling og dannelse?
● Hvad skal være i fokus for
dokumentationen?

Vi dokumentere med billeder og historier til
forældrene.
På turen er vi opmærksomme på at alle er med,
at der skabes tid for fordybelse - også for dem
der går langsomt.

Tidsramme
● Hvor, hvornår og hvor længe
skal projektet finde sted?
● Hvor og hvornår evaluerer du?

Turen sker en formiddag, vi går efter
formiddagsmad og er hjemme til madpakke tid
igen
Ved madpakken vil vi sammen med børnene
evaluere på turen, hvad har vi lært? hvad har vi
oplevet? hvad er vi blevet klogere på?

EVALUERING EFTER
GENNEMFØRELSE

EVALUERING EFTER GENNEMFØRELSE
AF PROJEKT

Refleksion over praksis
●

●

●

●

Hvilke nye sanselige erfaringer
om samarbejde mellem børn og
pædagogisk personale har
projektet givet dig?
Hvilke nye erfaringer har I hver
især fået om egne måder at
reagere og handle på i konkrete
situationer i pædagogisk
praksis?
Hvilke nye forståelser om
udvikling af læringsmiljøet har
miniprojektet givet anledning til?
Hvilken viden og hvilke
handlemåder er du blevet
nysgerrige på, at arbejde videre
med?

Lærings Blomsten – Sammenhæng
mellem læringsmiljøet og børnenes
trivsel, læring, udvikling og dannelse

Vi har været med en gruppe, hvor der er en del
‘små’ ben. En del af dem har svært ved at følge
med, derfor er det vigtigt at fortsætter med ture
udenfor lågen.
Vi er også blevet opmærksom på at det kan
være en idé at man tager på tur med endnu
færre børn, derved vil kunne ‘målrette’ turen, til
benene, tempoet, nysgerrigheden osv. Og der
kunne være noget vi kunne arbejde videre
med.

Vi oplever at det læringsmiljø der ligger ‘uden
for lågen’, altid har en god indvirkning på
børnene. Det er altid dejligt at komme afsted -
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●

Se din dokumentation igennem
og beskriv: hvor ser du, at det
læringsmiljø I har etableret, har
påvirket børnene?

uanset hvad formålet er.

Opfølgning
● Hvordan, hvornår og med hvem
vil du følge op?

Vi laver opfølgning i gruppen, samt på
personalemøder. Der deler vi vores erfaringer
med hele personalegruppen.

Videndeling
● Hvordan vil du dele din viden
med kolleger, leder og
samarbejdspartnere i øvrigt?

Se ovenstående

Øvrige tanker og forståelser
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Kultur, æstetik og fællesskab
”Kultur er en kunstnerisk, skabende kraft, der aktiverer børns sanser og følelser, ligesom det er
kulturelle værdier, som børn tilegner sig i hverdagslivet.
Gennem læringsmiljøer med fokus på kultur kan børn møde nye sider af sig selv, få mulighed for at
udtrykke sig på mange forskellige måder og forstå deres omverden.”
Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 46-47
Pædagogiske mål for læreplanstemaet:
1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn indgår i ligeværdige og
forskellige former for fællesskaber, hvor de oplever egne og andres kulturelle baggrunde,
normer, traditioner og værdier.
2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn får mange forskellige kulturelle
oplevelser, både som tilskuere og aktive deltagere, som stimulerer børnenes engagement,
fantasi, kreativitet og nysgerrighed, og at børnene får erfaringer med at anvende forskellige
materialer, redskaber og medier.
Her kan I se nogle pejlemærker for, hvordan vi arbejder med vores pædagogiske læringsmiljø, så
det tager udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag og understøtter de to pædagogiske mål
for temaet Kultur, æstetik og fælleskab, i samspil med de øvrige læreplanstemaer.
Som pædagogiske medarbejdere skaber vi miljøer

● hvor alle får oplevelser og erfaringer med egne og andres kulturelle normer, traditioner og
værdier både som aktive deltagere og tilskuere
● hvor de fysiske rammer og et varieret udbud af materialer og medier inspirerer til at være
undersøgende og skabende på tværs af alder, køn samt social og etnisk baggrund
● hvor voksne gennem samskabende praksisser understøtter engagement, fantasi, kreativitet
og nysgerrighed i forehold til æstetiske ind- og udtryksformer
Børnene i vores dagtilbud skal opleve

● at få aktiveret sanser og følelser i samvær med kammerater og voksne - såvel i som uden for
dagtilbuddet
● scene- og billedkunst, film, musik og litteratur samt mulighed for at deltage både som
tilskuer og udøver
● adgang og kendskab til forskellige materialer og medier samt mulighed for at udfolde mig
skabende og undersøgende med og uden voksne
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Efterhånden som vi arbejder med temaets mål i praksis, indsætter vi herunder
Miniprojektbeskrivelser og Praksisfortællinger, der viser, hvordan arbejder med børnenes brede
læring med særligt fokus på kultur, æstetik og dannelse.
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Evalueringskultur
”Lederen af dagtilbuddet er ansvarlig for at etablere en evalueringskultur i dagtilbuddet, som skal
udvikle og kvalificere det pædagogiske læringsmiljø.
Lederen er ansvarlig for, at arbejdet med den pædagogiske læreplan evalueres mindst hvert andet
år med henblik på at udvikle arbejdet. Evalueringen skal tage udgangspunkt i de pædagogiske mål
og herunder en vurdering af sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø i dagtilbuddet
og børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse.
Evalueringen skal offentliggøres.
Lederen af dagtilbuddet er ansvarlig for at sikre en løbende pædagogisk dokumentation af
sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og børnenes trivsel, læring, udvikling og
dannelse. Den pædagogiske dokumentation skal indgå i evalueringen.”
Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 50-51

Hvordan skaber vi en evalueringskultur?
Her beskriver vi, hvordan vi arbejder med den løbende pædagogiske læreplanlægning, samt
hvordan forældre og bestyrelse inddrages i evaluering og opfølgning. Formålet med den løbende
planlægning og evaluering er, at etablere og regulere vores pædagogiske læringsmiljøer, så
børnene trives, lærer, udvikler sig og dannes optimalt. Vi præsenterer her nogle af de metoder og
værktøjer vi anvender til dokumentation, refleksion og evaluering af de pædagogiske læringsmiljøer
- i relation til vores vurdering af børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse.
Naturbørnehave Tarup-Davinde har siden vinteren 2019, været gennem en ret turbulent periode med langtidssygemeldinger og personaleudskiftning.
Personalet har brugt meget tid på at skabe tryghed for børn og forældre, og koncentrere sig om
kerneopgaverne. Der har ikke været tid og overskud til at få implementeret en egentligt
evalueringskultur.
Miniprojekter og praksis har skulle kunne fungere ‘her og nu’ i forhold til børnegruppe og
læringsmål.
Det håber vi er på den anden side af nu, og derfor handler det om at se fremad og skabe en god
evalueringskultur i huset.
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Vi vil gerne lave en kultur hvor det er naturligt at kigge på både egen og kollegers praksis, en kultur
hvor vi hjælper hinanden med at blive bedre, en kultur hvor det er naturligt at planlægge- afvikle dokumentere og evaluere projekter og praksis, en kultur hvor vi sammen skaber de bedste rammer
for læring og udvikling for Naturens børn.

Hvordan evaluerer vi arbejdet med den pædagogiske læreplan?
Materialet fra de løbende evalueringer, som er beskrevet i forrige afsnit, anvendes som
dokumentation for evaluering af det samlede arbejde med den pædagogiske læreplanlægning, der
ifølge dagtilbudsloven skal foretages mindst hvert andet år. Formålet med samlede evaluering er, at
afgøre og redegøre for, i hvilket omfang vi har levet op til det fælles pædagogiske grundlag og de
tolv fælles mål under de seks læreplanstemaer.
Der udarbejdes et fælles evalueringsdesign for alle dagtilbud i Faaborg-Midtfyn Kommune, som
offentliggøres på kommunens hjemmeside FMK.dk
Systematisering af evaluering af de styrkede pædagogiske læreplaner i Naturbørnehaven:

Der vil fremadrettet altid være et fast punkt på de pædagogiske møder som hedder- evaluering af
praksis.
-

Her kigger vi bagud; Hvad gik godt i projekterne? Hvad gik måske ikke godt? Hvad gik knap
så godt?Hvad ønsker vi at ændre til næste gang?

Ligeledes vil der være et punkt som hedder - planlægning af den pædagogiske praksis.
-

Her kigger vi fremad og planlægger nye aktiviteter og tiltag, så disse passe til den aktuelle
børnegruppe og lærings tema.

Der er sat tid af til at personalet i grupperne kan evaluere på hverdagen - praksis fortællinger bliver
nedskrevet, og formidlet på de pædagogiske møder.
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