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Indledning:  

 
Børnehuset Loppen er en aldersintegreret institution med børn i alderen 0 til 6 år.  

Vi er normeret til 17 vuggestuebørn og 48 børnehavebørn.  

 

Loppen ligger tæt op af Broskolen, som vi har et meget tæt samarbejde med.  

Loppen har en dejlig stor legeplads med bl.a. en lille ”skov”, hvor børnene dagligt udfordre sig selv 

motorisk.  

Børnene kommer fra Motalavej kvarteret og de omkringliggende parcelhuse. Vi har en del 2 sproget 

børn, som for det meste starter i vuggestue, hvilket er med til at styrke deres danske sprog.  

Børnene kommer fra forskellige sociale lag, og har forskellige forudsætninger, da nogle kommer fra 

læringsrige miljøer og andre kommer fra læringsfattige miljøer, hvilket tilgodeses i vores pædagogiske 

planlægning.  

 

Loppen er fra 1993 d.v.s. at vi fejrede 20 års fødselsdag i år ( 2013). Vi har en stabil personalegruppe 

bestående af 8 pædagoger, 2 medhjælpere og 1 studerende.  

 

Allerede fra starten arbejdede vi efter åbenplan princippet. Det vil sige at vi ikke er opdelt i de 

traditionelle stuer, men er opdelt i en vuggestue – og en børnehavegruppe som er indrettet i forskellige 

inspirerende læringsmiljøer. Børnene kan bevæge sig frit rundt i Loppen og blive inspireret af 

læringsmiljøerne, d.v.s. at personalet ”følger” børnene spor.  

Ved projekter og planlagte aktiviteter, er børn og personale opdelt i små grupper, det kan være 

aldersopdelte, efter køn eller på tværs af år gangene, det er af pædagogiske overvejelser. 

  

Ideen med at vi arbejder på denne måde, er bl.a. at give børnene en frihed i deres hverdag her i Loppen. 

På den måde får børnene medbestemmelse og det er med til at gøre dem aktive og selvstændige i deres 

valg af kammerater – lege – aktiviteter.  

Vi er meget opmærksomme på at børnene lærer på forskellige måder. De større børn ”opdrager” og er 

rollemodeller for de mindre børn, samt lære at vise hensyn og omsorg for hinanden.  

Personalet låses ikke fast i ”plejer”, da det kræver fleksibilitet, omstillings parathed, større kendskab til 

hele børne – forældregruppen, samt vi udnytter personalets stærke sider.  

 

”Vi giver hinanden lov til at gøre, det vi er bedst til. Når vi får lov til at være forskellige bliver vi 

stærke sammen” . 

 

Loppens indretning gør, at der er mulighed for at lave plads til de stille lege, fordybelse, de kreative lege 

og de udfordrende lege. Vi er meget opmærksomme på at børn har forskellige læringsstile, så vores 

lokaler er med flytbare skillevægge, således at kræves der meget gulvplads, er det let at efterkomme. 

Ligeledes er der mulighed for at lave små hyggekroge til fordybelse. Vi har et lokale til de kreative 

aktiviteter (Paletten), som er tilgængeligt og til inspiration for de børn som lærer bedst ved at røre og 

udfordre materialerne. Ligeledes har vi et læringsmiljø til bevægelse, et computerrum, et stille rum til 

historielæsning / fordybelse eller leg med barbie / actionsmen. Fællesrummet er indrettet til rolle lege, 

spille spil eller konstruktionslege.  

 

Friheden og børnenes frie valg foregår ikke hele dagen, da børnene tit er opdelt i små eller større 

grupper, det kan være efter alder, udviklingstrin eller læringsstil.  

 

Vi er en bevægelse institution, så vi har dagligt bevægelsesaktiviteter i gang på krudttønden, det kan 

f.eks. være morgen gymnastik / løb eller en anden fællesaktivitet i gang. 

 

Vi har de sidste mange år haft et godt brobygningsforløb, som er udarbejdet i tæt samarbejde med 

børnehaveklasselederne, sfo’en, skolelederen på Broskolen, Strandvejens børnehave og Kloden. Det har 

vi videre udviklet, samtidig med at vi fik implementeret Slagels kommunes brobygnings koncept med 

indførelsen af brobygnings skemaer samt Materialet ”Kom kanon godt i gang og få kiste glade børn”. 
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I Loppen arbejder vi med førskolegruppen ”frk. Jensen” fra uge 43 og frem til sommerferien. Først på 

perioden samles Frk. Jensen hver dag i ca. ½ -1 time, for så efter jul at lave en dag om ugen. Her bliver 

der arbejdet meget målrettet på at gøre børnene skoleparate. Vi har i samarbejde med skolen lavet fælles 

”forventninger” – besøgsdage med udgangs punkt i brobygningsmaterialet.  

 

I vores daglige pædagogiske praksis og planlægning tager vi ud gangs punkt i:  

 Dagtilbudsloven  

 Slagelse børn og unge politik, hvor bl.a. alle har ret til et godt liv, er i fokus.  

 Det enkelte barns ressourcer  

 Vi har vi valgt at integrere børnemiljøvurderingen, under de forskellige læreplanstemaer. Vi 

mener at vi på den måde vil kunne få en bredere vurdering, i stedet for at lave interviews med en 

lille gruppe børn. På denne måde vil det blive en naturlig del af vores pædagogiske arbejde.  

 

De 6 lærings temaer:  

 
 Alsidig personlig udvikling  

 Sociale kompetencer  

 Sproglig udvikling  

 Krop og bevægelse  

 Naturen og naturfænomener  

 Kulturelle udtryksformer og værdier  

 

Ud fra de overordnede mål som Slagelse Kommunes har fast sat, har vi valgt at arbejde med temaerne 

på fl.g. måde.  

 

Vi integrerer lærings mål ind i vores daglige pædagogiske praksis. F.eks. når vi har den daglige samling 

kan emnet være sprog: rim – remser – en lille sang – børnene fortæller hvor de bor o.s.v. Det er vigtigt 

at vi som personale fanger de spor børnene er optaget af, og bygger videre på det.  

F.eks. når børnene bliver optaget af en snegl eller en edderkop, så fanger pædagogen deres interesse ved 

at fortælle om sneglen - hvor den lever – spiser o.s.v. og lige pludselig er alle på snegle jagt. På denne 

måde får vi engagerede børn og personaler, som kommer i flow og hvor vi hele tiden kan bygge videre, 

alt efter hvad der fanger børnene.  

 

Vi vil i løbet af året lave forskellige små og store projekter, hvor vi komme rundt om et eller flere 

læreplanstemaer. F.eks. ved Fastelavn: udklædning – sange – tradition – sanserne (fastelavnsboller) 

o.s.v  

 

For at tydeliggøre og dokumentere målene, udfylder vi et skema over aktivitet / målet. Disse skemaer vil 

vi løbende evaluere og reflektere først i små grupper - så i hele personalegruppen på vores 

personalemøder. Dette gøres for at hele personalegrupper vil blive informeret om projektet forløb, 

således at vi kan drage erfaringer og få ideer fra hinandens projekter, for at sikre os at der er en rød tråd i 

vores pædagogiske arbejde fra vuggestue til børnehavegrupperne Det giver os et klart billede af med 

hvad – hvordan vi skal arbejdede videre. Og hvilke børn der har brug for flere input.  

 

Vi har valgt at bruge evalueringsmodellen Hpa, den laves på det enkelte barn, men bruges på hele den 

aldersopdelte gruppes kompetencer.  

 

D.v.s. at vi laver denne test i efteråret, tilrettelægger et pædagogisk forløb for den samlede alders 

gruppe, og laver en løbende evaluering af egen pædagogisk praksis, for så at lave den samme test i sidst 

på foråret, således at vi har et konkret sammenlignede resultat for vores pædagogiske arbejde. Har vores 

pædagogiske arbejde flyttet børnegruppen? 
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Pædagogiske overvejelser for pædagogisk praksis:  

 
Med udgangspunkt i vores evaluering – refleksion over egen praksis, har vi valgt at fokusere på 

pædagogens rolle under hvert enkelt mål. Lavet en uddybning under hvert mål – hvad det betyder - at 

jeg som pædagog skal være opmærksom på – for at det enkelte barn får det rigtige læringsmiljø og det 

optimale ud af de enkelte aktiviteter.  

Pædagogen er rollemodel hele vejen igennem.  

 
Børn med særlige behov / inklusion af børn:  

 

I vores daglige pædagogiske praksis giver vi plads til børns forskelligheder, nogle børn kræver meget 

plads, andre søger små stille kroge. Vi har ikke ”fast låst” børnene på stuer, eller med fast personale, 

dette gør at det enkelte barn bliver set i mange forskellige situationer og af mange forskellige voksne. Vi 

møder barnet der hvor det er, barnet får lov at udvikle sig på sit niveau – og på den måde bliver barnet 

en del af gruppen.  

Rummeligheden trives.  

 

Dette danner selvfølgelig baggrund når vi tilrettelægger forskellige aktiviteter.  

Hvor vi tilgodeser det enkelte barn:  

 Børn med andet modersmål  

 Børn med adhd  

 Børn fra ressourcesvage familier  

 For tidlig fødte børn  

 Børn med talevanskeligheder  

 Børn med adfærdsvanskeligheder  

 Børn med indlæringsvanskeligheder  

 ”Stille pige” eller den ”vilde dreng”  

 Børn med tilknytnings forstyrrelser.  

 

Hvordan vi konkret vil arbejde med målet samt metode:  

 

 Tilrette lægger aktiviteten med et eller 2 børn for øje.  

 Lille eller stor børnegruppe  

 Alders opdelt – eller på tværs af alder.  

 Kortere eller længerevarende forløb  

 Daglige input  

 Det enkelte barn  

 Barnet ressourcer / udvikling  

 

Dokumentation:  

 

 Projekter bliver udfærdiget i et læreplans skema. 

 Billeder  

 Collager m.m.  

 Børnenes mappe  

 Alle skemaer samles i en tilgængelig mappe.  

 Vi har en digital skærm med skriftlig dokumentation og billede dokumentation.  

 Alle billeder som bliver taget af børnene bliver gemt på computeren, og alle børn får en cd med 

disse billeder når de stopper i Loppen.  

 Vi anvender bl.a. Ipads til dokumentation og som et godt redskab i vores pædagogiske arbejde 
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Evaluering:  

 

 Hver gruppe er ansvarlig for at evaluerer og dokumentation af processen samt at bringe det på p. 

m. til en samlet videre evaluering og refleksion.  

 Til den årlige evaluering i personalegruppen og bestyrelsen anvendes evaluerings skemaerne som 

dokumentation over forløbene  

 

Samarbejde med Loppens forældreråd / bestyrelse:  

 

Forældrerådet bliver løbende orienteret omkring det pædagogiske arbejde i Loppen, d.v.s. at vi på hvert 

forældrerådsmøde informerer og inddrager forældrene i hvordan vi arbejder med læreplanerne i 

hverdagen.  

 

Vi har en opslagstavle / Tabulex hvor dagens / måneds tema bliver dokumenteret skriftligt og med evt. 

billeder eller collager. Således at hele forældregruppen kan følge med i vores pædagogiske arbejde.  

Fælles bestyrelsen for Loppen og Strandvejen, bliver inddraget i den årlige evaluering på baggrund af 

begge forældreråds og personales evaluering.  

 

Perspektivering.  
Vi har haft gode erfaringer med at integrere læreplans temaerne i vores daglige pædagogiske arbejde, 

bl.a. ved daglige samlinger, faste rutiner og genkendelser. Vi har gjort og vil fortsat følge børnenes spor, 

og forsat udfordre børnenes nysgerrighed, ved at give dem tilpas forstyrrelser.  

 

Vores refleksioner viser at jo mere tydelige, motiverende, skabende og aktive rollemodeller vi er, jo 

mere nysgerrige, vide begærlige bliver børnene – og på den måde får vi de optimale forhold – til bl.a. at 

fremme udviklingen hos børnene.  

 

I år har vi specielt haft meget fokus på at tydelig gøre vores læringsmiljøer, og tilpasse dem vores 

temaer og pædagogiske praksis. Hvilket vi tager med ind i den nye læreplan.  

 

Vi ser barnet der hvor det er – og på den måde bliver barnet en del af gruppen. 
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TEMA 1: ALSIDIG PERSONLIG UDVIKLING:  

 
For at kunne udvikle sin personlighed forudsættes det, at barnet møder en anerkendende og 

medlevende omverden. Barnet skal udfordres og støttes i den personlige udvikling samtidig med, at 

barnet op lever sig værdsat for den, det er. Barnet har brug for genkendelighed i hverdagen og for 

børn med særlige behov, er dette ofte en nødvendighed for at kunne fungere og udvikle sig.  

 

 

 

Mål 1:  

 

Alle børn skal have ret til ens muligheder 

for et godt liv trods forskellige 

forudsætninger  

 

 

Det kan betyde at:  
 

Vi betragter forskellighed som en styrke, og 

hermed anerkender vi, at børn har forskellige 

evner og anlæg for at udvikle sig: det betyder, at 

det enkelte barn skal møde udfordringer, som 

netop dette barn har brug for. Der skal derfor 

tilrettelægges forskellige aktiviteter til 

børnegruppen, og børnene skal udvælges til 

aktiviteterne ud fra en konkret viden forståelse af 

det enkelte barns behov og muligheder. Børen 

skal ved at blive mødt ligeværdigt have mulighed 

for at udvikle et stærkt selvværd. Barnet skal 

mødes på eget udviklingstrin, og det 

pædagogiske personale skal tale med barnet og 

ikke til barnet. Vi skal møde børn og familier i 

dialog og med respekt og forståelse for netop 

deres situation.  

 

 

Mål 2:  
 

Alle børn skal anerkendes som kærlig, 

nysgerrige og eksperimenterende  

 

Det kan betyde at:  
 

Børn skal have lov til at være børn. I det 

pædagogiske arbejde skal børns undren og 

nysgerrighed styrkes. Vi skal give plads til, at 

børn kan udforske og gå på opdagelse på egen 

hånd. Lysten til at lære skal udvikles, og børnene 

skal have tid til leg, læring og fordybelse. 

 

 

Mål 3.  
 

Alle børn skal have mulighed for at udvikle 

selvindsigt og empati.  

 

Det at kan betyde at.  
 

Børn skal lære at kende egne følelser og dermed 

udvide sin forståelse for andres følelser. I for 

længelse af det skal børn lære at respektere såvel 

egne som andres behov. For at udvikle 

selvindsigt og empati skal børn opleve, at der er 

klare grænser og konsekvenser af deres valg og 

opleve at andres grænser kan være forskellige fra 

deres egne.  
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Tema 1: Alsidig personlig udvikling  
Lærings mål 1: Når vi arbejder med temaet, vil vi sætte fokus på  

 

Alle børn skal have ret til ens muligheder for et godt lid trods forskellige forudsætninger  
 

Det betyder for os / pædagogens rolle  Tegn på læring: succeskriterierne  
Vi kan se at vi arbejder med vores lærings mål når  

børnene:  

 

 At vi skal støtte børnene i at blive 

selvhjulpen  

 At vi udviser nærvær, forståelse, glæde og 

er tydelige  

 At vi er opmærk somme på om barnet 

trives, får den rette omsorg og giver den 

tryghed  

 At vi giver barnet tilpas med udfordringer 

så der er i konstant udvikling  
 At vi skal respektere tro og traditioner  

 Vi skal have fokus på at børn er 

forskellige, og har brug for noget 

forskelligt  

 At vi er inkluderende  

 

0-2 år:  

 Viser evne til fordybelse i kortere tid  

 Viser lyst til at lære nye ting  

 Er nysgerrig  

 Kan forstå enkelte beskeder  

 Udviser glæde  

 

3-4 år:  

 At barnet udvikler sig personligt  

 At barnet begynder at tro på sig selv og sine 

evner (jeg kan)  

 At barnet ikke giver op, men prøver  

 

5-6 år:  

 At barnet har fået opbygget selvtillid og 

selvværd  

 At barnet tør opsøge nylæring  

 

 

 

Metoder og aktiviteter  

 

Hvad gør vi?  

 
Sådan forholder vi os:  

 Vi tager udgangspunkt i det enkelte barns 

niveau – hvad er jeg godt til? (mere af det)  

 Vi skal være motiverende  

 Planlægger projekter som tilgodeser alle 

børnene med et eller 2 børns i fokus  

 

Aktiviteter:  

 Daglig genkendelighed rutiner  

 Sætte lege i gang  

 Tager udgangs punkt i det der rør sig hos 

børnene og bygger videre  

 Der tage udgangspunkt i de positive 

historier om barnet  

 Vi skal tilrettelægge aktiviteter hvor barnet 

får øje på sine egne ressourcer, hvad / hvem 

er jeg  

 Det tilgodeser hele kroppens udvikling – 

der ved sker/styrkes den personlige 

udvikling  

 Narrative fortællinger  

Hvem gør hvad?  

 

 Vi holder hinanden fast på at være 

motiverende, skabende og 

rollemodeller.  

 Alle er ansvarlige for evalueringen og 

dokumentationen.  
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Tema 1: Alsidig personlig udvikling 
Lærings mål 2: Når vi arbejder med temaet, vil vi sætte fokus på  

Alle børn skal anerkendes som kærlig, nysgerrige og eksperimenterende. 
 

 

 

Det betyder for os / pædagogens rolle.  Tegn på læring / succeskriterierne  
Vi kan se at vi arbejder med vores lærings mål når  

børnene:  

 

 At vi giver plads til at barnet kan udforske 

og gå på opdagelse på egen hånd  

 At vi giver plads til undren og nysgerrighed  

 At vi giver barnet tid og plads til leg, læring 

og fordybelse  

 Er tydelige voksne som vise nærvær, 

forståelse for barnet, og motivere barnet til 

at være nysgerrig  

 Vi skal være opmærksomme på at skabe 

miljøer, hvor barnet kan få pirret 

nysgerrigheden der giver lyst til at være 

eksperimenterende  

 At skabe mulighed for at have tid til leg og 

læring og fordybelse  

 

0-2 år:  

 Udviser glæde overfor at se hinanden om 

morgenen/ farvel kram  

 Viser interesse for nye ting  

 Er aktive og udfordre sig selv  

 

3-4 år:  

 Når barnet selv vælger en aktivitet /leg og 

fordyber sig  

 Udfordre sig selv i nye lege / aktiviteter  

 Er nysgerrig på egen kunne – udforsker - og 

er vedholdende  

 

5-6 år  

 Tager initiativ til leg  

 Udfordre legene og bygger videre og 

fordyber sig i længere tid  

 

 

 

Metoder og aktiviteter  

Hvad gør vi?  

 
Sådan forholder vi os:  

 Støtter barnets initiativer, ved at fange nuet 

og fortsætte legen/ aktiviteten  

  

 

Aktiviteter:  

 Sanglege  

 Læse/ fortælle historier  

 Sætter lege i gang som pirrer 

nysgerrigheden f.eks. igennem rollelege / 

ture i naturen  

 Narrative fortællinger  

 Tager udgangs punkt i det der rør sig hos 

børnene og bygger videre  

 Der tage udgangspunkt i de positive 

historier om barnet  

 

 

Hvem gør hvad?  

 

 Vi holder hinanden fast i at være gode 

pædagoger som er rolige, eksperimenterende, 

afbalancerende og anerkende.  
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Tema 1: Alsidig personlig udvikling  
Lærings mål 3: Når vi arbejder med temaet, vil vi sætte fokus på  

Alle børn skal have mulighed for at udvikle selvindsigt og empati  
 

 

 
Det betyder for os / pædagogens rolle  Tegn på læring / succeskriterierne  

Vi kan se at vi arbejder med vores lærings mål når  

børnene:  

 

 

 At vi udviser forståelse og nærvær så barnet 

føler sig værdsat  

 At vi har fokus på det barnet er god til og 

fremhæver det så de andre børn også kan se 

det.  

 At barnet bliver anerkendt for det det er 

godt til.  

 At vi er tydelige ved f.eks. overfor 

barnet/børnene med hold op, hvis de 

overskrider dennes grænse.  

 At vi lære børnene at vi har forskellige 

grænser og at de skal lære at respektere de 

andres  

  

 

0-2 år:  

 

 Begynder at se at der er andre end mig 

Trøster hinanden  

 At de prøver i stedet for at sige ”jeg kan ikke”  

 Ikke er små egoister  

 

3-4 år:  

 Kan se på et ansigt om det er ked af det  

 Begynder at tage hensyn til andre  

 Begynder at lære at sige til og fra  

  

 

5-6 år  

 Tager hensyn til hinanden/ kan se de andre 

børns behov  

 Udfordre sig selv  

 Kan sige til og fra  

 Kan aflæse de andre børn ansigt udtryk  

 

 

 

 

Metoder og aktiviteter  

 

Hvad gør vi?  

 
Sådan forholder vi os:  

 Vi sætter fokus på 1 -2 børn eller i små 

grupper.  

 

Aktiviteter:  

 Små projekter bl.a. om kroppen – sanserne  

 Anvender rollelege  

 Gennem den daglige rutine/ 

genkendelighed  

 Samling m. f.eks. lytte-tale øvelser  

 Sætte lege /aktiviteter i gang bl.a. omkring 

grænser (egne - de andres)  

 

 

Hvem gør hvad?  

 

 Hver enkelt medarbejder har en anerkendende 

forståelse og ansvar for at det enkelte barn får 

kendskab og med inddrages i aktiviteterne.  

 Alle er ansvarlige for evaluering og 

dokumentation  
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TEMA 2. SOCIALE KOMPETENCER  

 
Sociale kompetencer udvikler sig i fællesskaber og gennem relationer til andre – for eksempel i 

venskaber, i leg og gruppesammenhænge. Sociale relationer er en forudsætning for barnets trivsel og 

udvikling. Anerkendelse fra andre er en forudsætning for barnets eksistens som socialt individ.  

Barnet har brug for rammer, hvor det udvikler empati, tilknytningsrelationer og sociale færdigheder. 

En forudsætning for, at barnet kan udvikle evner indenfor disse områder er, at de omgås voksne, der 

har disse kompetencer og færdigheder.  

 

 

 

Mål 1:  
 

Alle børn skal have muligheder for at indgå i 

ligeværdige sociale fællesskaber  

Det kan betyde at:  

 

Alle børn skal sikres mulighed for at kunne indgå i 

en gruppe og blive en del af et forpligtende 

fællesskab. Det enkelte barn skal lære at kunne 

mærke egne grænser, kunne sige til og fra, og på 

samme tid indgå, som en social del af et større 

fællesskab med børn og voksne.  

 

 

 

Mål 2:  
Vi skal skabe miljøer, hvor børn kan opbygge 

gode venskaber og udvikle sig både socialt og 

fagligt.  

 

Det kan betyde at:  

 

Børn der bliver set og hørt bliver rustet til selv at 

lytte aktivt til andre. Det betyder, at det 

pædagogiske personale skal se og høre det enkelte 

barn og have fokus og interesse for deres liv. Det 

pædagogiske personale skal lære børn sociale 

spilleregler, og børnene må ikke udsættes for 

mobning.  

 

 

 

Mål 3:  
Børn skal have medbestemmelse, medansvar og 

forståelse for demokrati  

 

Det kan betyde at.  

 

Børnene skal inddrages og opmuntres til aktiv 

deltagelse i beslutningsprocesser, og børnene skal 

have mulighed for at kunne samarbejde og løse 

opgaver i fællesskab. Børnene skal udvikle en 

samhørighed med og integration i det danske 

samfund samt blive i stand til at indgå i et 

forpligtende fællesskab.  
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Det betyder for os/ pædagogens rolle  Tegn på læring / succeskriterierne  
Vi kan se at vi arbejder med vores lærings mål når  

børnene:  

 

 At vi skal hjælpe til socialt fællesskab 

gennem det enkelte barns kompetencer  

 Vise at alle har ret til fællesskabet  

 Sikre det enkelte barns rettighed  

 At vi siger godmorgen – tager godt imod 

hinanden  

 Lærer børnene at respektere hinanden  

 Støtter i nonverbal/verbalt at invitere til leg 

- indgå i leg  

 Støtter i at vise omsorg, respekt og give og 

modtag  

 Være tydelige – rollemodeller  

 Lære børnene de sociale spilleregler  

 

 

0-2 år:  

 At børnene kan se hvem der mangler  

 Drager omsorg for hinanden  

 Deler med hinanden  

 Leger sammen  

 Acceptere hinandens tilstedeværelse  

 

3-4 år:  

 Venter på tur  

 At de er begyndende omkring at vide at andre 

børn har grænser, og derved at udvikle egne 

grænser.  

 

5-6 år  

 Kender egne grænser  

 Respektere andres grænser  

 Kan samarbejde  

 Være bekendt med egne ressourcer  

 

 

 
Metoder og aktiviteter  

 

Hvad gør vi?  

 
Sådan forholder vi os:  

 

 Ved voksen styret aktiviteter  

 Arbejder i små og store grupper alt efter 

målet /  

 

Aktiviteter:  

 

 Aktiviteter hvor vi børnene lære at vendte 

på tur – deles om ting o.s.v.  

 Sætter lege i gang / trækker sig på rette sted  

 Ved daglig samling – hvem er vi – hvem 

mangler  

 Der lære børnene regler – grænser – følge 

spille regler o.s.v.  

 Samarbejdslege  

 

Hvem gør hvad?  

 

 Vi holder hinanden fast på at udfylde 

evalueringsskemaer  

 Den der er tovholder på aktiviteten er 

ansvarlig også for dokumentationen  

 

 

Tema 2: Sociale kompetencer  
Lærings mål 1: (Når vi arbejder med temaet, vil vi sætte fokus på)  

Alle børn skal have muligheder for at indgå i ligeværdige sociale fællesskaber  
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Det betyder for os / pædagogens rolle.  Tegn på læring / succeskriterierne  
Vi kan se at vi arbejder med vores lærings mål når  

børnene:  

 

 At vi er gode, deltagende og tydelige 

rollemodeller  

 At vi indretter rummet så det indbyder til 

fordybelse i små grupper  

 At vi arbejde i små grupper med fokus på 

emnet eller et enkelt barn i centrum  

 Vi skal være inkluderende  

 Skabe miljøer  

 Vi skal tydeliggøre det enkelte barns 

ressourcer  

 Sikre barnets rettigheder i en gruppe  

 

0-2 år:  

 Når de hjælper hinanden  

 Når de viser gensynsglæde  

 Vil deltage i lege / aktiviteter  

 Spørger efter/ er opmærksomme på når der 

mangler en i gruppen  

 

3-4 år:  

 Barnet kan indgå i lege relationer  

 Barnet kan byde sig til i en leg / invitere  

 Barnet er begyndende på at opbygge 

relationer – får venner / en bedste ven  

 

5-6 år  

 Barnet indgår i venne relationer/ 

kammeratskaber  

 Invitere hinanden ind i deres lege  

 Har omsorg for hinanden  

 

 

 
Metoder og aktiviteter  

 

 

Hvad gør vi?  

 
Sådan forholder vi os:  

 Arbejder bevidst med børnene i små 

grupper alt efter målet.  

 Bruger fællesrummet til fordybelse  

 

Aktiviteter:  

 

 Sanglege – rytmik – musik – dans o.s.v.  

 Små projekter med fokus på samarbejde / 

sociale spilleregler  

 Ture ud af huset  

  

 

 

 

 

 

Hvem gør hvad?  

 

 Vi holder hinanden fast på at være 

motiverende, skabende og rollemodeller.  

 Hver gruppe er ansvarlig for 

evalueringsprocessen og dokumentationen.  

 

Tema 2: Sociale kompetencer  
Lærings mål 2: (Når vi arbejder med temaet, vil vi sætte fokus på)  

 

Vi skal skabe miljøer, hvor børn kan opbygge gode venskaber og udvikle sig både socialt og fagligt 
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Tema 2: Sociale kompetencer  
Lærings mål 3: Når vi arbejder med temaet, vil vi sætte fokus på  

Børn skal have medbestemmelse, medansvar og forståelse for demokrati  
 

 

 
Det betyder for os / pædagogens rolle  

 
Det betyder for os / pædagogens rolle  

 

 
 

 At vi er deltagende og tydelige rollemodeller  

 At vi respekterer et ”nej” i forskellige 

situationer  

 At vi inddrager børnene i valgmuligheder  

 At vi lærer børn om andres behov  

 At vi sikre det enkelte barns 

medbestemmelse i gruppen  

 Vi skal være inkluderende  

 Vi skal være tydelige, når vi giver børnene 

en valgmulighed f.eks. vil du deltage eller 

gå?  

 Være tydelige om hvor børnene kan få 

medbestemmelse  

 

0-2 år:  

 At børnene kan respektere et nej  

 Kan begynde at forstå konsekvensen af et 

valg  

 

3-4 år:  

 Kan acceptere en fællesbeslutning  

 Kan træffe et valg og klare konsekvensen  

 At barnet kan give udtryk for sin mening  

 

5-6 år  

 At de kan give udtryk for deres mening og 

stå ved/argumentere for den  

 At de kan tage initiativ til en afstemning og 

acceptere den  

 

 
Metoder og aktiviteter  

 
 

Hvad gør vi?  
 

Sådan forholder vi os:  

 Vi skal respektere barnets valg og lære at 

fastholde dem i det  

 Anvender daglige rutiner med få valg 

muligheder  

 Daglig samling med fokus på emnet eller et 

eller 2 børn  

 

Aktiviteter:  

 

 Spisesituationen: her får barnet valg 

mulighed for hvilken mad der skal spises 

først o.s.v. hvor fokus er at barnet skal træffe 

Hvem gør hvad?  

 

 Vi holder hinanden fast på at udfylde 

evalueringsskemaer  

 Det er tovholderen på aktiviteten der er 

ansvarlig for bl.a. dokumentationen  
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et valg.  

 Små projekter hvor barnet/børnene øver sig i 

at få nej og ja  

 Projekter / øvelser hvor børnene får 

forskellige valg muligheder samt processer  

 

 

 

 

TEMA 3: SPROGLIG UDVIKLING  

 
Barnets sprog bliver udviklet ved, at barnet bruger det. Sproget spiller en vigtig rolle i det moderne 

samfund. Det er derfor af afgørende betydning, at barnet i det dagligdagen har rige muligheder for at 

bruge og udvikle sproget. Sproget er et vigtigt fundament for barnets læring, udvikling og sociale 

samvær. Barnet kan udtrykke sig gennem mange sprog: talesprog, skriftsprog, kropssprog og 

billedsprog. Igennem disse sprog kan barnet dels udtrykke sine egne tanker og følelser, formulere sin 

undren og gennem sin egen forståelse af sproget, lære at forstå andre mennesker.  

Udvikling af barnets sprog foregår i den daglige kommunikation – barn til barn og barn til voksen. Det 

pædagogiske personale skal have viden om børns generelle sprogudvikling, samt kendskab til det 

specifikke barns aktuelle udvikling.  

 

Mål 1:  

 

Barnet skal have mulighed for at udvikle sit sprog, 

ordforråd og begrebs forståelse  

gennem hverdagens aktiviteter.  

Det kan betyde at.  

 

Barnet skal støttes i at udvikle strategier i forhold 

til at kunne skabe kontakt for forståelse, og 

barnet skal støttes i at indgå i samtaler med 

voksne eller andre børn, hvor der på skift tales og 

lyttes, stilles spørgsmål og gives svar.  

Barnet skal i samtalen mødes voksne, der 

benævner ting ved deres rette navn. Barnet skal 

mødes med nuanceret og rigt sprog i 

dagtilbuddet.  

Barnet skal udvikle evnen til at anvende sproget 

til konflikt- og problemløsning.  

 

 

 

Mål 2:  

 

Barnet skal udfordres til sproglig kreativitet, samt 

til at udtrykke sig på mange forskellige måder og 

ved hjælp af forskellige kommunikationsmidler  

Det kan betyde at:  

 

Barnet skal have mulighed for at eksperimentere 

med forskellige udtryksformer og sproglige 

genrer som f.eks. fortælling, drama og musik. 

Barnet skal støttes i at kommunikere nuanceret 

med mimik, kropssprog og talesprog. Barnet skal 

støttes i at udvikle nysgerrigheden og interessen 

for tegn, symboler og den skriftsproglige verden, 

herunder bogstaver og tal. Dermed får barnet 

mulighed for at udvikle sit ordforråd og 

begrebsdannelse. Barnet skal opfordres til at 

bruge forskellige kommunikationsmidler 

herunder have mulighed for at stifte kendskab til 

IT  
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Mål 3:  

 

Barnet skal lære at bruge sproget i den kontekst 

barnet er i  

Det kan betyde at:  

 

Barnet skal udvikle en forståelse for, at sprog 

bruges i mange sammenhænge og er knyttet til 

den situation barnet er i. dermed udvikles en 

forståelse for nuancerne i sproget samt en etisk 

forståelse af i hvilken situation, man bruger 

hvilken slags sprog.  

 

 

 

 

 

Tema 3: Sproglig udvikling  
Lærings mål 1: (Når vi arbejder med temaet, vil vi sætte fokus på)  

 

Barnet skal have mulighed for at udvikle sit sprog, ordforråd og begrebs  
forståelse gennem hverdagens aktiviteter  
 

 
Det betyder for os / pædagogens rolle.  Tegn på læring / succeskriterierne  

Vi kan se at vi arbejder med vores lærings mål når  

børnene:  

 

 Sætte ord på alting  

 Sætte handling bag ord  

 At være tydelig i udtale og kropssprog  

 At være lyttende / anerkendende  

 Minus i rettelse – men gentagelse af det 

rigtige ord  

 Stiller åbne spørgsmål  

 Sætter ord på hvad der sker eller hvad de ser  

 At vi lytter og får svar fra enkelte barn –  

 At vi bruger et uddybende ord foråd og lære 

børnene forskellige begreber f.eks. taburet-

stol – lænestol o.s.v.  

 

0-2 år: 

  

 ”Synger” med – laver fagter – (lever med i) 

sangen el. historien  

 At deres handling er relevant i forhold til den 

talte kommunikation  

 At de selv tager initiativ til at lege med sproget  

 At de er nysgerrige på nye ord efter aber  

 
3-4 år:  

 

 At barnet bruger sproget overfor voksne / 

børn  

 Kan genfortælle og referere til noget i en bog 

/ i går  

 

5-6 år  

 Kan kommunikations reglerne(tale-lytte-tale)  

 Bruger sproget nuanceret  

 

 

Metoder og aktiviteter  
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Det betyder for os / pædagogens rolle.  Tegn på læring / succeskriterierne  

Vi kan se at vi arbejder med vores lærings mål når  

børnene:  

 

 At vi øger bevidstheden omkring vores og 

barnets brug af mimik og kropssprog  

 At vi lytter  

 At vi anvender rim og remser (leger med 

sproget)  

 At vi tager udgangspunkt i det enkelte barn  

 At vise tydelighed, anerkendelse  

 At vi er rollemodeller.  

 Være åben og inspirerende med sproget  

 Gribe nuet  

 Være opmærksom på at sproget er mange 

ting(kropssprog, fjolleremser, stemme føring, 

det indre sprog)  

 

0-2 år:  

 Anvender kropssprog /mimik/ fagter når de 

snakker – gør sig forståelige  

 Begynder at bruge sproget frem for fysikken 

ved konflikter  

 

3-4 år:  

 Leger med sproget  

 Kan aflæse/ bruge kropssprog  

 Når de er nysgerrige bygger / leger videre ex. 

sange eller lege.  

 Synger med på sangene og kan teksten  

 

5-6 år  

 Leger de lege der er blevet introduceret og 

videre udvikler legene  

 Dikter videre på historier  

 Leger med ordene f.eks. rim og remser  

 

 

 

 
Metoder og aktiviteter  

Hvad gør vi: (Sådan forholder vi os:)  

 

 Dagligt med det enkelte barn  

 Inddeler børnene afhængig af aktiviteten  

 Bruger aktiviteten til at styrke/ sætte fokus på 

et eller 2 børn  

 

Aktiviteter: 

  

 Gennem daglig kommunikation/samling  

 Gentagelser af alm. ord  

 Billedbøger – Højtlæsning – sange  

 Sprogkisten – sproglege  

 Gennemmundmotoriske øvelser f.eks. at 

puste lege  

 Sætte ord på hverdagsgenstande  

 Udvide børnenes horisont  

 Historie / projekter med ny viden og nye ord  

 Små projekter med fokus på sprog  

 Sanglege  

 

Hvem gør hvad?  

 

 Vi holder hinanden fast på at være 

motiverende, skabende og rollemodeller.  

 Hver gruppe er ansvarlig for 

evalueringsprocessen og dokumentationen.  

 

Tema 3: Sproglig udvikling  
Lærings mål 2: (Når vi arbejder med temaet, vil vi sætte fokus på)  

 

Barnet skal udfordres til sproglig kreativitet, samt til at udtrykke sig på mange forskellige måder 

og ved hjælp af forskellige kommunikationsmidler 
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Hvad gør vi: (Sådan forholder vi os)  

 

 Daglig interaktion mellem børn og voksne  

 Laver små projekter i små grupper  

 Skabe aktiviteter der inddrager børnene 

sprogligt  

 

Aktiviteter:  

 Højtlæsning  

 Voksenstyret leg + fri leg  

 Sanseprojekt med stimulation af bl.a. 

høresansen  

 Musik og drama (f.eks. bukkebruse)  

 Rim og remser  

 Dialogisk læsning  

 Projekter ang. Sanser / brug af sprog – 

genkendelighed og fokus på forskellige ting i 

den samme historie.  

 

 

Hvem gør hvad?  

 

 Hver medarbejder er bevidst om eget og 

kollegaernes tydelige kropssprog / mimik  

 

 

 

 

 

  

 
Det betyder for os / pædagogens rolle.  Tegn på læring/ succeskriterierne  

Vi kan se at vi arbejder med vores lærings mål når  

børnene:  

 

 At vi har en indlevelsesevne  

 At vi udvikler barnets ord foråd og 

sprogforståelse (alderssvarende)  

 At vi samtaler om her og nu situationerne  

 At vi bl.a. bruger hinanden i den enkelte 

situation f.eks. ser hun glad ud nu….  

 Vi skal være tydelige  

 Vi skal være skarpe på de enkelte 

spilleregler i den konkrete kontekst  

 

0-2 år:  

 At de har lysten og evnen til at kunne 

udtrykke sig i konteksten  

 At de genkender rutinerne  

 At de bruger sproget i den kontekst de er i  

 At de bruger sprog/kropssprog for at opnå 

ønsker/behov  

 

3-4 år:  

 At de kan klare en konfliktløsning med 

støtte fra en voksen  

 Kan lytte til hinanden  

 Kan vente på tur  

 Opføre sig så det passer til situationen  

 

5-6 år  

 Bruger sproget relevant i forhold til 

situationen  

 Tale – lytte – tale …  

 Kan løse en konflikt på egen hånd  

 

 

 

 

Tema 3: Sproglig udvikling  
Lærings mål 3: (Når vi arbejder med temaet, vil vi sætte fokus på)  

 

Barnet skal lære at bruge sproget i den kontekst barnet er i. 
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Metoder og aktiviteter  

 

Hvad gør vi: (Sådan forholder vi os)  

 At vi fastholder barnet i en samtale  

 At den voksne ”bliver” i samtalen  

 At vi skaber aktiviteter hvor det enkelte 

barn lære de forskellige sproglige 

spilleregler i små og store grupper  

 

Aktiviteter:  

 Gentagelser af historier/emner  

 (genkendelighed)  

 Anvende terning m. følelser – sætte ord 

på følelser  

 Laver små projekter med udgangspunkt i 

sproglige spilleregler  

 

 

 

 

Hvem gør hvad?  

 Vi holder hinanden fast på at udfylde 

evalueringsskemaer  

 Hver medarbejder er bevidst om eget og 

kollegaens tydelige kropssprog / mimik  

 

 Hver medarbejder har en anerkendende 

forståelse og ansvar for det enkelte barns 

udvikling  

 

TEMA 4: KROP OG BEVÆGELSE  

 
Barnets krop og sanser bliver udviklet gennem udfordring. Barnet skal sikres trygge, udfordrende og 

aktive miljøer. Barnets krop og sansesystem udgør fundamentet for erfaringer, viden, følelsesmæssige og 

sociale processer samt kommunikation. Barnets sansesystem skal have rige muligheder. Et vigtigt 

fundament for barnets udvikling og selvforståelse er tillige dets kropsbevidsthed. Barnet skal have gode 

muligheder for at arbejde med kropsforståelse, ernæring, sundhed og hygiejne.  

 

Mål 1:  
Barnet skal have mulighed for at være i 

bevægelse og opleve glæde ved sin krop  

Det kan betyde at:  

 

Barnet skal udvikle tryghed ved egen krop samt 

forstå kropslige reaktioner og få viden om og 

indsigt i kroppens funktion. Barnet skal bruge og 

få stimuleret sine sanser gennem brug af 

forskellige materialer og redskaber. Barnet skal 

få erfaringer med acceptabel kropslig nærhed og 

med at sætte grænser.  

 

Mål 2:  
Barnet skal i dagtilbuddet sikres betingelser, der 

styrker den fysiske sundhed, herunder forhold 

som ernæring, hygiejne og aktivitet.  

Det kan betyde at:  

 

Dagtilbuddets kostpolitik skal virkeliggøres 

gennem den daglige pædagogiske praksis. Barnet 

skal blive fortrolig med gældende kostråd 

gennem forskellige aktiviteter. Det pædagogiske 

personale skal fremme sunde kostvaner, 

herunder skabe fælles, hyggelige rammer for 

mad, og måltider, således at lysten til at spise 

fremmes mest muligt. Der skal sættes fokus på 

samvær og tid til at spise. Der skal tages rimelig 

hensyn til kultur, religion og specielle kroniske 

lidelser. Slik, kager og søde læskedrikke skal 

begrænses til særlige lejligheder. Barnet skal 

involveres i de daglige gøremål i forbindelse 

med spisningen. 
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Mål 3:  
Barnet skal støttes i at videre udvikle motoriske 

færdigheder i både leg og tilrettelagt 

udfordringer  

Det kan betyde at:  

 

Barnet skal udvikle motoriske kompetencer, 

styrke, udholdenhed og glæde ved bevægelse. 

Barnet skal opleve vigtigheden af frisk luft, 

fysiske udfordringer og motion. Børnene skal 

møde motoriske udfordringer i dagtilbuddet og 

dagtilbuddet skal tilstræbe, at der udvikles et 

samarbejde mellem fritidsliv og dagtilbud, med 

henblik på at skabe et udfordrende og spændende 

bevægelsesmiljø.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema 4: Krop og bevægelse 
Lærings mål 1: Når vi arbejder med temaet, vil vi sætte fokus på  

 

Barnet skal have mulighed for at være i bevægelse og opleve glæde ved sin krop.  

 

 

Det betyder for os / pædagogens rolle.  Tegn på læring / succeskriterierne  
Vi kan se at vi arbejder med vores lærings mål 

når børnene:  

 

 

 At vi deltager aktivt i legen  

 At vi viser nærvær overfor børnene  

 At vi støtter og opmuntrer børnene i legen.  

 At vi er igangsætter af forskellige lege / 

aktiviteter  

 

0-2 år:  

 At børnene selv opsøger motorisk 

udfordringer  

 At børnene er nysgerrige og tør udfordre sig 

selv.  

 At børnene deltager i bevægelses lege.  

 

3-4 år:  

 Barnet/ børnene viser interesse for at 

deltage  

 Børnene sætter grænser med hjælp fra de 

voksne  

 Børnene er begyndt at kunne aflæse 

hinandens følelser.  

 

5-6 år  

 Børnene viser selvtillid  

 Børnene sætter selv grænser  

 Børnene aflæser hinandens 

følelser/kropssprog og handler derefter.  
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Tema 4: Krop og bevægelse  
Lærings mål 2: Når vi arbejder med temaet, vil vi sætte fokus på  

 

Barnet skal i dagtilbuddet sikres betingelser, der styrker den fysiske sundhed, herunder 

forhold som ernæring, hygiejne og aktivitet.  

 
 

 

 
Det betyder for os / pædagogens rolle.  Tegn på læring / succeskriterierne  

Vi kan se at vi arbejder med vores lærings mål når 

børnene:  

 

 

 At vi er tydelige voksne  

 Har faste daglige rutiner  

 At vi øver børnene i hygiejne  

 At vi har fokus på børnenes madpakker, og 

tager en sank med forældrene hvis den 

ernæringsmæssigt ikke er god.  

 Vi hjælper børnene med at administrere 

madpakken / frugten.  

 At vi er med til at give børnene sunde 

vaner  

 

0-2 år:  

 At vi kan se at børnene er ved at finde ud af 

hvad det betyder at vaske hænder  

 

3-4 år:  

 At børnene vasker hænder efter toilet besøg 

nogle gange med opfordring.  

 At børnene begynder at kende forskel på 

sundt og usundt mad.  

 

5-6 år  

 Vasker hænder efter toilet besøg uden 

opfordring  

 Børnene administrerer selv madpakken  

 Børnene husker hinanden på hygiejnen  

 Børnene ved hvad der er sundt og usundt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metoder og aktiviteter  

Hvad gør vi? (Sådan forholder vi os):  

 

 Det er en integreret del af vores pædagogiske 

arbejde i hverdagen.  

 Vi er i gang med at blive en bevægelses 

institution, så det vil være igennem daglige 

udfoldelse muligheder både inde og ude.  

 

Aktiviteter:  

 Daglige udfordringer og støtte i forskellige 

situationer.  

 Planlagte bevægelses lege på legepladsen  

 Opmuntre børnene til at lege legene,  

 Faste daglige ”ritualer” små input  

 

 

 

Hvem gør hvad?  

 

 Vi holder hinanden fast på at være 

motiverende, skabende og rollemodeller.  

 Hver gruppe er ansvarlig for 

evalueringsprocessen og dokumentationen.  
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Metoder og aktiviteter  

 

Hvad gør vi? Sådan forholder vi os:  

 Daglige input  

 Arbejder med projekter i små og store 

grupper  

 

Aktiviteter:  

 Har de samme daglige faste 

rutiner(hygiejne)  

 Vi snakker om sundt og usundt bl.a. i 

spisesituationerne  

 Emnearbejde  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvem gør hvad?  

 Vi fast holder hinanden på at være 

motiverende, skabende og rollemodeller.  

 Hver gruppe er ansvarlige for 

evalueringsprocessen og dokumentationen.  

 

Tema 4: Krop og bevægelse  
Lærings mål 3: Når vi arbejder med temaet, vil vi sætte fokus på  

 

Barnet skal støttes i at videre udvikle motoriske færdigheder i både leg og tilrettelagt 

udfordringer.  

 

 
Det betyder for os / pædagogens rolle.  Tegn på læring / succeskriterierne  

Vi kan se at vi arbejder med vores lærings mål når 

børnene:  

 

 At vi som bevægelses institution er aktive 

og tydelige rollemodeller for at 

bevægelsen kommer i fokus hos både børn 

og voksne.  

 At vi viser glæde ved at bruge vores krop.  

 At vi opfordre til bevægelse og er gode 

rollemodeller og deltager  

 At vi skaber rum for bevægelse  

 At vi er opmærksomme på alle børn og at 

de er aktive med deres krop.  

 

0-2 år:  

 At børnene gerne vil deltage i de sange / 

aktiviteter vi introducerer for dem.  

 At børnene viser glæde ved at bruge kroppen.  

 

3-4 år:  

 At børnene viser glæde ved at deltage på gå 

ture  

 At børnene er aktive og gerne vil være med til 

de lege de bliver tilbudt  

 

5-6 år  

 Børnene tager selv initiativ til at lege de lege 

de har lært.  

 Viser glæde når vi skal ud og gå og er med til 

at planlægge disse ture.  

 

 

 

 

 

 
Metoder og aktiviteter  
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Hvad gør vi? Sådan forholder vi os:  

 

 At det er en integreret del af vores 

pædagogiske arbejde.  

 At vi har daglige rutiner omkring 

bevægelse.  

 

Aktiviteter:  

 At vi en gang om ugen er i gymnastiksalen  

         Broskolen)  

 At vi leger bevægelses lege  

 Ture ud af huset  

 

 

 

 

 

 

Hvem gør hvad?  

 

 Vi holder hinanden fast på at være 

motiverende, skabende og rollemodeller.  

 Hver gruppe er ansvarlig for 

evalueringsprocessen og dokumentationen.  

 

 

 

TEMA 5: NATUREN OG NATURFÆNOMENER  

 
Barnets kompetence indenfor natur og naturfænomener bliver udviklet gennem aktiv involvering i 

naturen. Barnet skal opleve naturen. Naturoplevelser i barndommen har både en følelsesmæssig, en 

kognitiv og en kropslig dimension. Naturen giver æstetiske oplevelser, erfaring med naturkræfter og 

motorisk træning. Naturen udfordrer barnet og stiller krav til barnet om at acceptere naturens balance. 

Naturen vil, som afsæt for aktiviteter om årstider, arter og livscyklus, styre barnets vigtige evne til at 

systematisere og kategorisere deres omverden. Mangeartede naturoplevelser udvikler barnets forståelse 

og ansvarsfølelse for den verden, de er en del af. Barnet skal præsenteres for hvordan den kan spares på 

energien, samt hvordan vores affald kan sorteres og genbruges.  

 

Mål 1:  

Barnet skal have mulighed for at opleve glæde 

ved at være i naturen og udvikle respekt for 

naturen og miljø.  

Det kan betyde at:  

 

Barnet skal møde pædagogisk personale, som er 

vidende og med levne i forhold til barnets egne 

eksperimenterende aktiviteter og lege. Her i 

gennem skal barnet opfordres til at opleve naturen 

som kilde til æstetiske oplevelser – et sted, hvor 

fantasien kan udfolde sig, og hvor der er motoriske 

udfordringer. Barnet skal kunne være i naturen på 

forskellige årstider og der få anledning til at bruge 

krop og sanser og opleve den, som en mulighed for 

leg, fantasi og fordybelse.  

 

 

Mål 2:  

Barnet skal op leve og erfare samspillet 

mellem menneskene og naturen  

Det kan betyde at:  

 

Barnet skal møde pædagogisk personale, der viser 

interesse og ansvarlighed for nature og miljø i 

hverdagen. Her i gennem skal barnet lære at yde 

respekt, ansvar og interesse for naturen og 

miljømæssige spørgsmål. Barnet skal støttes i at 

udvikle egne meninger og natur- og miljømæssige 

spørgsmål.  
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Mål 3:  

Barnet skal have mulighed for at få mange og 

forskelligartede erfaringer med naturen og 

naturfænomener samt for at opleve naturen, 

som et rum for at udforske verden.  

Det kan betyde at:  

Barnet skal have udfordret sin viden om 

naturfænomener og teknik. Som en del af dette skal 

barnet opnå erfaringer med årsag, virkning og 

sammenhænge. Barnet skal støttes i at kunne 

kategorisere og systematisere omverdenen og få 

udviklet sine evner til at bygge, skabe og 

konstruere ved hjælp af forskellige materialer og 

teknikker.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema 5: Naturen og naturfænomener  
Lærings mål 1: (Når vi arbejder med temaet, vil vi sætte fokus på)  

 

Barnet skal have mulighed for at opleve glæde ved at være i naturen og udvikle respekt for 

naturen og miljø  

 

 
 

 

 
Det betyder for os / pædagogens rolle.  Tegn på læring / succeskriterierne  

Vi kan se at vi arbejder med vores lærings mål når  

børnene:  

 

 At vi opmuntrer til bevægelse i naturen  

 At vi viser glæde og er aktive og 

engagerede i naturen  

 At vi gør børnene nysgerrige på hvad der 

sker i naturen – (årets gang)  

 At vi fortæller – svarer på børnenes 

spørgsmål når vi er i naturen  

 

0-2 år:  

 At børnene gerne vil ud og lege.  

 At børnene viser interesse for naturens dyr.  

 

3-4 år:  

 At børnene viser – begynder at fordybe sig i 

skovbunden – snegle m.m.  

 At børnene opsøger forskellige forhindringer 

i naturen  

 

5-6 år  

 At børnene klatre på eget initiativ på 

forhindringer, viser sikkerhed og fordyber 

sig i naturen.  

’ 

 

 

 
Metoder og aktiviteter  



 25 

 

Hvad gør vi?Sådan forholder vi os:  

 

 Vi støtter barnets initiativer/ spor ved at 

fange nuet og bygger videre på det.  

 Pædagogiske aktiviteter kan foregå med 

et eller flere børn i fokus, små eller store 

grupper  

 Aldersopdelt – integrerede grupper.  

 

Aktiviteter:  

 Planlagte ture til skov og strand  

 Planlagte udfordringer på legepladsen  

 Følge barnets/ børnenes spor på 

legepladsen og bygge videre på det  

 

 

 

 

 

Hvem gør hvad?  

 

 Vi holder hinanden fast på at være 

motiverende, skabende og rollemodeller.  

 Hver gruppe er ansvarlig for 

evalueringsprocessen og dokumentationen.  

 

 

 

 

 
 

Tema 5: Naturen og naturfænomener  
Lærings mål 2: Når vi arbejder med temaet, vil vi sætte fokus på  

 

Barnet skal opleve og erfare samspillet mellem menneskene og naturen 

  
 

 

 

 
Det betyder for os pædagogens rolle.  Tegn på læring / succeskriterierne  

Vi kan se at vi arbejder med vores lærings mål når 

børnene:  

 

 

 At vi er gode rollemodeller  

 At vi skaber rum for læring  

 At vi viser glæde ved naturen  

 At vi at opmuntre til at passe på naturen  

 At vi gør børnene nysgerrige på hvad der 

sker i naturen.  

 

0-2 år:  

 At børnene samler insekter i spande.  

 At børnene viser nysgerrighed omkring 

naturfænomener  

 

3-4 år:  

 At børnene samler insekter i spande  

 At børnene passer på dyrene  

 

5-6 år  

 At børnene selv passer på naturen  

 At børnene ikke sviner i naturen  

 At børnene er nysgerrige og spørgende når 

de færdes i naturen  
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Metoder og aktiviteter  

 

Hvad gør vi? Sådan forholder vi os:  

 

 Laver små og store projekter om emnet  

 Har fokus på hvad det er barnet/ børnene 

synes er interessant og bygger videre  

 

Aktiviteter:  

 

 Ture til skoven  

 Ture til stranden  

 Planlagte projekter i Loppen inden/ude.  

 F.eks. hvordan passer vi på naturen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvem gør hvad?  

 

 Vi holder hinanden fast på at være 

motiverende, skabende og rollemodeller.  

 Hver gruppe er ansvarlig for 

evalueringsprocessen og dokumentationen  

 

 

Tema 5: Naturen og naturfænomener  
Lærings mål 3: Når vi arbejder med temaet, vil vi sætte fokus på  

Barnet skal have mulighed for at få mange og forskelligartede erfaringer med naturen og 

naturfænomener samt for at opleve naturen, som et rum for at udforske verden  

 
 

 
Det betyder for os / pædagogens rolle.  Tegn på læring / succeskriterierne  

Vi kan se at vi arbejder med vores lærings mål når 

børnene:  

 

 

 At vi går ud i naturen (skov – strand)  

 At vi er aktive i naturen og at t vi 

udfordrer børnene på deres viden om 

naturen  

 At vi skal være nysgerrige sammen med 

børnene i naturen  

 At vi er ude i alt slags vejr  

 

0-2 år:  

 At børnene gerne vil med på tur / ud og lege  

 At børnene viser nysgerrighed for naturens 

luner  

 

3-4 år:  

 At børnene begynder at forstå 

vejrfænomener  

 At børnene begynder at sætte vejret f.eks. 

sne i forbindelse med vinter  

 

5-6 år:  

 At børnene viser respekt for naturen  

 Har en forståelse for, at der er forskelligt 

vejr alt efter årstiden.  
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Metoder og aktiviteter  

 

Hvad gør vi? Sådan forholder vi os:  

 

 At vi planlægger ture ud af huset  

 Vi støtter børnenes initiativ og deres 

nysgerrighed.  

 Arbejder med projekter i små og store 

grupper  

 

Aktiviteter:  

 

 Ture der tager afsæt i vejret  

 Udforsker forskellige vejrfænomener  

 Udforskning af naturens forandrings 

genne året.(bladene vokser ud, bliver 

brune, falder af)  

 

 

 

Hvem gør hvad?  

 

 Vi holder hinanden fast på at være 

motiverende, skabende og rollemodeller.  

 Hver gruppe er ansvarlig for 

evalueringsprocessen og dokumentationen  

 

 

 

6: KULTURELLE UDTRYKSFORMER OG VÆRDIER.  

 
Barnet kompetence indenfor kulturelle udtryksformer og værdier bliver udviklet gennem udfordrende 

kulturelle aktiviteter. Viden om forskellige kulturelle udtryksformer er vigtige forudsætninger for et 

rigt og nuanceret liv. Kulturelle oplevelser medvirker ved udvikling af personlig og social identitet. Det 

er netop i mødet med det anderledes og anerkendelsens af andre, at vi får mulighed for at erkende 

vores eget ståsted og udviklingsmuligheder. Barnets blik er sensitivt og lystfuldt. Det må respekteres 

for at kunne inspirere og berige barnets udvikling af kulturelle udtryksformer. Barnet skal derfor møde 

pædagogisk personale, der er bevidste om deres rolle som kulturformidlere  

 

 

Mål 1:  

 

Glæden ved kunst og kultur skal stimuleres  

Det kan betyde at:  

 

Barnet skal opleve glæde ved kunst og kultur, og 

skal opleve tid og ro til fordybelse. Barnet skal 

møde pædagogisk personale, der stimulerer dets 

naturlige nysgerrighed. De daglige rutiner skal 

brydes af særlige kulturelle oplevelser og ved 

inddragelse af lokale kulturelle tilbud. Kulturarven 

skal gøres levende og vedkommende for børn, 

uanset om det er den kommunale, den regionale 

eller globale kulturarv.  

 

 

 

Mål 2:  

 

Barnet skal have adgang til materialer, 

redskaber og moderne medier, herunder IT, 

som kan bruges både i forbindelse med 

oplevelser og skabende kulturel aktivitet.  

Det kan betyde at:  

 

De forskellige genrer af børnelitteratur, 

faglitteratur, musik, billedet og film skal stå til 

rådighed for oplevelse og inspiration. Barnet skal 

ligeledes have adgang til og stifte bekendtskab med 
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moderne medier. Børnene skal have mulighed for 

at benytte værksteder med forskelligartede 

materialer og redskaber, så oplevelser og lyst til 

udfoldelse kan blive udtrykt og omsat til praksis.  

 

 

 

Mål 3:  

Barnet skal møde pædagogisk personale, der 

selv er aktive kulturbrugere og støttet barnet i 

at eksperimentere med, øve sig i og prøve sig 

selv i forhold til et bredt spekter af kulturelle 

udtryksformer.  

Det kan betyde at:  

 

Pædagoger skal have fokus på den kulturelle 

mangfoldighed og dermed give barnet lejlighed til 

at deltage i kulturelle traditioner og lokale 

kunstneriske tilbud, herunder teater, musik, dans, 

arkitektur og udstillinger. I samarbejde med 

kulturinstitutionerne skal børnene præsenteres for 

mangeartede kunstarter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema 6: Kulturelle udtryksformer og værdier  
Lærings mål 1: Når vi arbejder med temaet, vil vi sætte fokus på  

 

Glæden ved kunst og kultur skal stimuleres  

 
 

Det betyder for os / pædagogens rolle.  Tegn på læring / succeskriterierne  
Vi kan se at vi arbejder med vores lærings mål når  

børnene:  

 

 

 Vi skal give tid og plads til fordybelse / 

kreativitet  

 At vi er nysgerrige og opsøgende vedr. 

kunst og kultur  

 Anvender forskellige udtryksformer 

(æstetiske udtryksformer)  

 Vi er tydelige omkring Loppens 

traditioner samt kulturelle traditioner 

f.eks. jul – fastelavn  

 

0-2 år:  

 Barnet begynder at fordybe sig  

 Begynder at genkender traditionerne 

f.eks. fastelavn  

 Viser glæde ved sang og musik  

 Udforsker de forskellige materialer  

 

3-4 år:  

 Genkender traditionerne  

 Efter spørger traditionerne  

 Snakker længe efter / og inddrager den i 

legen  

 

5-6 år  

 Barnet udforsker forskellige materialer  

 Inddrager kunsten/ kultur i deres leg.  

 Kan fortælle om forskellige traditioner / 

kultur  
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Metoder og aktiviteter  

 

Hvad gør vi? Sådan forholder vi os:  

 

 Ved daglige input  

 Små projekter i små og store grupper  

 

 

Aktiviteter:  

 

 Klippe – klistre – male – tegne - farve  

 Ture i nærmiljøet  

 Sang, musik, dans og drama  

 Tage på biblioteket til forskellige 

arrangementer – låne bøger  

 Besøge kirken  

 Deltage i lokalarrangementer  

 

 

 

 

Hvem gør hvad?  

 

 Den der er tovholder er ansvarlig for 

evalueringsprocessen og 

dokumentationen  

 

 

Tema 6: Kulturelle udtryksformer og værdier  
Lærings mål 2: Når vi arbejder med temaet, vil vi sætte fokus på  

 

Barnet skal have adgang til materialer, redskaber og moderne medier, herunder IT, som kan bruges 

både i forbindelse med oplevelser og skabende kulturel aktivitet.  

 
 

Det betyder for os / pædagogens rolle.  Tegn på læring / succeskriterierne  
Vi kan se at vi arbejder med vores lærings mål når  

børnene:  

 

 

 Vi skal sørge for at materialer er 

tilgængelige.  

 At barnet får mulighed for at bruge 

forskellige æstetiske læreprocesser og 

materialer.  

 At vi opfordrer og støtter barnets 

kreativitet  

 Sørger for at radio - film og it er et 

medie som vi anvender / alle får 

mulighed for at anvende  

 

0-2 år:  

 At barnet er nysgerrigt på materialerne  

 At barnet bruger fantasien og kreative evner  

 Deltager i og anvender de oplevelser de får  

 

3-4 år:  

 Selv tager initiativ til at bruge materialer  

 Efter spørger historier – synger med  

 

5-6 år  

 Videre udvikler / bygger på / kreative 

aktiviteter  

 Aber efter / kopier ”medie” personer f.eks. 

efter et teaterstykke  
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Metoder og aktiviteter  

 

Hvad gør vi? Sådan forholder vi os:  

 

 

 

 

 

Aktiviteter:  

 

 Tage billeder sammen med børnene  

 Rytmik, drama, Teater – sanglege  

 film, It og radio  

 Læse historier  

 Male m.m.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvem gør hvad?  

 

 Den medarbejder der er ansvarlig for 

aktiviteten sørger for at 

evalueringsprocessen sættes i gang og 

afsluttes samt dokumentation  

 

Tema 6: Kulturelle udtryksformer og værdier  
Lærings mål 3: Når vi arbejder med temaet, vil vi sætte fokus på  

 

Barnet skal møde pædagogisk personale, der selv er aktive kulturbrugere og støtter barnet i at 

eksperimentere med, øve sig i og prøve sig selv i forhold til et bredt spekter af kulturelle 

udtryksformer.  

 
 

 

Det betyder for os / pædagogens rolle  Tegn på læring / succeskriterierne  
Vi kan se at vi arbejder med vores lærings mål når  

børnene:  

 

 

 At vi i et trygt miljø er med til at 

introducere barnet i forskellige 

udtryksformer  

 At vi er rollemodeller – ”bruger os selv” 

er deltagende  

 At vi giver plads til at barnet kan 

udtrykke og udfolde sig kreativt  

  

 

0-2 år:  

 Er nysgerrige og søger udfordringer  

 Bruger fantasien  

 Viser glæde ved diverse kulturelle 

udtryksformer  

 

3-4 år:  

 Kommer og spørger eller fortæller om 

noget de har oplevet  

 Er spontane –  

 Er nysgerrige  

 

5-6 år  

 Er kreative og udfordret materialerne  

 Kan og tør ”optræde” for hinanden  
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Metoder og aktiviteter  

 

Hvad gør vi? Sådan forholder vi os:  

 

 Vi skaber muligheder for det enkelte 

barn, små grupper og i hele gruppen.  

 

Aktiviteter:  

 

 Ture ud af huset  

 Tilbyder forskellige former for 

kreativitet/ være skabende - Udstillinger  

 Igennem rollelege, udklædning, sang, 

musik og drama  

 Tur i teater – museum m.m.  

 Collager  

 Anvender mulighederne i nærmiljøet  

 

 

 

 

 

 

Hvem gør hvad?  

 

 Vi er alle ansvarlige og tydelig rolle 

modeller  

 Alle er ansvarlige for evaluerings proces og 

dokumentationen  

 

Arbejdsredskab til evaluering generelt: 

 
Dette skema bruges som er arbejdsredskab til at 

reflektere over den daglige praksis og evaluering, 

således at når vi udfylder 

evalueringsspørgsmålene på læreplansskemaerne 

så er det disse ”evalueringsspørgsmål” vi bruger  

Det betyder at det bliver en konstruktiv og 

brugbar evaluering. Og ikke bare at det gik da 

meget godt  

 

O Alsidig personlig udvikling  

 

O Sociale kompetencer  

 

O Sproglig udvikling  

 

O Krop og bevægelse  

 

O Naturen og naturfænomener  

 

O Kulturelle udtryksformer og værdier  

 

 

Dato:  

 

Børnegruppe:  

 

Evalueringsspørgsmål:  

 
Dokumentation        metode  

Kan vi se at børnene:  

 

 Er deltagende  

 Viser nysgerrighed  

 Genfortæller  

 Genkender tingene  

 Viser glæde  

 Synger – fortæller om forløbet  

 Er aktive  

 Vide begærlige – spørgende  

 

 

 Anvender foto af aktiviteterne  

 Tegninger  

 Skrive kommentarer fra børnene  

 Gruppe størrelsen  

 Gruppesammensætningen  

 Er der taget højde for det enkelte barns 

behov / kunnen  

 Forløbets varighed  

 

Dokumentation indsamling 
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Hvem gør hvad?  

 

 

Personalet som er ansvarlig for afviklingen af forløbet / aktiviteten, er også ansvarlig for at afrundet og 

indsamlet f.eks. evt. tegninger og printe billeder ud, samt sørge for at det enkelte billede bliver 

dokumenteret inden det indsættes i den enkelte barns mappe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


