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Midtjyllands Kristne Børnehave
Bygger på de kristne Værdier
- i et trygt læringsrum

I børnehaven ønsker vi hver dag at skabe et trygt læringsrum, hvor det enkelte barns udvikling og behov
tilgodeses. Hver dag tilstræber vi, at børnene skal lege, synge og udfordres socialt og fysisk.
Vi ønsker, at børnene skal omsluttes med tryghed og åbne arme. Vi ser det
enkelte barns særpræg og ressourcer som et dejligt bidrag til fællesskabet, og vi
sætter ord på det i samværet, samtidig med at vi guider til en opførsel, så alle
synes, her er rart at være. Forskellighed er en styrke, som udvikler fællesskabet
positivt.
MKB består både af en vuggestue og en børnehave, som ligger i forlængelse af
skolen. Lokalerne blev gennemrenoveret i 2017, og er blevet til lyse, rummelige
og børnevenlige rum.
De kristne værdier er centrale i hverdagen. Næstekærlighed er ikke noget, vi bare
hører om - det praktiseres. Det betyder bl.a., at børnene skal tale pænt til og om
hinanden, at de skal passe godt på sig selv og hinanden, passe på naturen, og på
egne og andres ting. Både børn og voksne kan være gode forbilleder til
efterlevelse i den proces.
Vi ønsker at modtage det enkelte barn og dets forældre på en nærværende og tillidsfuld måde, for
derigennem at lægge grundsten til et tæt og konstruktivt samarbejde mellem børn, forældre og
personale. Vi tilbyder opstartssamtale og rundvisning til alle nye forældre. Efterfølgende vil der blive
afholdt samtaler med faste mellemrum. Vi vægter den daglige kontakt ved afhentning og aflevering
højt, ligesom vi informerer om børnenes hverdag på stuens tavle med tekst og billeder hver dag.
Hverdagen i børnehaven er meget struktureret, da forudsigelighed og genkendelighed skaber tryghed
for børn. Det frigør også mere plads til spontanitet, når rammerne er fastlagte. Personalet prioriterer
at danne mindre børnegrupper i løbet af dagen, så kontakten til det enkelte barn bliver så tæt som
muligt, og relationen barn og barn imellem styrkes.
Børnehaven består af 3 stuer: Bladlusene og Kålormene (de
3-4-årige) og Brumbasserne (de børn, som skal i førskole til
marts). Dagen er tilrettelagt, så der er mulighed for både at
være sammen med børn på egen stue og fra de andre stuer
i bestemte tidsrum.
Ud over de faste traditioner som jul, fastelavn, påske osv.
har vi hvert år også et praktisk/musisk projekt, hvor alle
stuer bidrager til en samlet forestilling/koncert el.lign., som
fremføres for forældrene ved vores sommerfest. En gang
årligt har vi en overnatning for alle børn i børnehaven.

Side 1

Indblik i vores dagligdagsstruktur
Dagen starter på Brumbassestuen. Der er et køkken til rådighed i forbindelse med morgenmad og stuen
har plads til at rumme de børn der kommer tidligt.
Kl. 7.45 åbner personalet Kålormene og Bladlusene, og fra dette tidspunkt ønsker vi, at forældrene
afleverer deres barn på barnets egen stue. Vi ønsker ikke, at børnene selv skal tage stilling til, eller at
forældrene skal bruge energi på at finde det ”rigtige” afleveringssted.
Efter afleveringen er børnene meget velkomne til at søge ud fra stuen og rundt på en af de andre stuer
eller motorikrummet (som i børnesprog kaldes for tumlerummet), som altid er åben fra kl. 8.00 til kl.
9.00.
Kl. 9.00 spises der formiddagsmad på stuerne og ca. kl. 9.30 starter stuernes formiddagsaktiviteter. Kl.
11.15 spises der madpakker, og ca. Kl. 11.45 klædes der om i garderoben og vi bevæger os mod
legepladsen.
Kl. 12.00 - 14.00 på legepladsen
Fællesaktivitet på legepladsen: Når alle børn er kommet ud på legepladsen, vil der ca. kl. 12.30 gå et
barn rundt med en klokke, som signalerer, at nu er der mulighed for fællesleg. Deraf også navnet
”Klokke-aktiviteten”. Vi ønsker at sætte et pædagogisk fokus på legepladsen, og dette er et af tiltagene.
”Klokke-aktiviteten” giver alle børn mulighed for at deltage i en voksenstyret leg og være en del af et
fællesskab. For nogle kan det være en god måde at komme i gang med en leg ude på ”den store
legeplads”, og for andre kan det være rart, at der er voksne, der styrer legen. De voksne kan også her
vurdere, om der er legeaftaler, der kan styrkes på tværs af stuer og alder.
Mens mange børn er på legepladsen, er der mulighed for middagslur for de yngste. Vi prioriterer at
”sovebørnene” kommer ud om formiddagen.
Kl. 14.00 - 15.45 Skildpaddetid og leg på stuerne
Skildpaddetid: En voksen åbner hver stue, og børnene kan stille og roligt drible ind fra legepladsen og
ind på deres egen stue, hvor der ligger bøger klar på bordene. Indtil frugten/eftermiddagsmaden er
klar, er der stille og kigge-læsetid. Der må gerne hviskes sammen, men tiden skal bruges til at komme
ned i gear efter nogle timer med fuld fart på legepladsen. Derfor hedder det skildpaddetid:
Skildpadden er langsom og stille.
KL. 15.45-16.30 er Bladlus og Kålormestuen lukket ned, og der er fælles afslutning på dagen på
Brumbassestuen.

Side 2

Pædagogiske grundlag
I det kommende afsnit vil I kunne læse om vores pædagogiske grundlag, som er udarbejdet med en
faglig beskrivelse og med eksempler fra vores praksis.
Læs om, hvordan vi forholder os til nedstående emner, og hvordan det kommer til udtryk i børnehaven:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Børnesyn
Dannelse og børneperspektiver
Lege
Læring
Børnefælleskaber
Pædagogisk læringsmiljø
Forældresamarbejde
Børn i udsatte positioner
Sammenhænge og overgange

Børnesyn
Værdier og faglighed:
I børnehaven ønsker vi at tage udgangspunkt i hvert enkelt barn. Vi ser hvert barn som et værdifuldt
menneske, skabt i Guds billede. Barnet er værdifuldt og elsket blot ved at være til. Hvert barn har sin
egen personlighed, ressourcer og normer, som skal finde sin plads i fællesskabet. I børnehaven stræber
vi efter at give hvert enkelt barn omsorg, tilpassede udfordringer og nærhed, ligesom alle børn mødes
med rummelighed, respekt og anerkendelse.
I børnehaven mener vi, at børn skal have lov til at være børn, og vi ønsker at give tid og plads til at være.
Børn udvikler sig i forskellige tempo. Der skal være plads til at være forskellige, og så vidt muligt vil vi
stimulere og udfordre det enkelte barns nærmeste udviklingszone.

I praksis kommer det blandt andet til udtryk ved:
•

At vores kristne menneskesyn skinner igennem i vores dagligdag. Fx til fredagssamlingen (ugentlig
samling med bibelhistorie og sang), temauger som fx ”hvordan er man en super-ven” (vi behandler
hinanden med respekt, og sætter fokus på at alle har lige stor værdi), gåture (naturen er skabt af Gud, vi
glæder os over den og passer på den), måltider (vi takker for maden, vi har fået; vi viser hinanden respekt
under måltidet og giver plads til, alle kan komme til orde), sproget, (vi bruger ikke bandeord, og minder
hinanden om, at vi kun siger gode ord til hinanden i vores børnehave).

•

At vi deler os op i mindre grupper, så vi fagligt har mulighed for at skabe små læringsrum og komme
tættere på det enkelte barn. I de mindre grupper har vi som personale større mulighed for at være
nærværende og mindske afbrydelserne i interaktionen med børnene.

•

At vi ønsker at have en kultur i børnehaven, hvor alle børn og dets familier bliver mødt og set med smil,
”godmorgen”, positiv interesse og omsorg.
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Dannelse og børneperspektiver
Værdier og faglighed:
I børnehaven ønsker vi, at børnene skal høres og tages alvorligt som led i deres dannelsesproces.
Børnene har indflydelse på dagligdagens aktiviteter uanset baggrund, køn, alder og kultur. Vi mener, at
barndommen har værdi i sig selv, og det pædagogiske læringsmiljø skal tage udgangspunkt i et
børneperspektiv, uanset om der er tale om hverdagssituationer, børneinitierede aktiviteter eller
voksenplanlagte forløb.
Vi ser på børnegruppen og planlægger aktiviteter ud fra behov og udvikling. Vi tillægger det stor værdi,
at der skal være plads til at kunne gribe og fange et barns ideer og følge børnenes spor, når vi har
mulighed for det. Vi inviterer barnet til at være aktivt deltagende, støtter op omkring barnets interesse,
og udfordrer barnets nærmeste udviklingszone.

I praksis kommer det blandt andet til udtryk ved:
• At barnet lærer forståelsen af hinandens forskellighed, og at det er en styrke at bede om hjælp og dele
alt lige fra legetøj til personale. Fx italesætter vi, hvad det enkelte barn er i gang med at øve. De voksne
har også selv ting, de øver sig på, og sætter ord på det.
• At barnet oplever forventninger ud fra alder og udviklingsniveau. Vi tager udgangspunkt i det enkelte
barn eller børnegruppens dynamik, for at skabe forståelse for fx behovsudsættelse.
• At vi passer på vores legetøj og fysiske rammer. Vi arbejder med at skabe et tilhørsforhold til legetøj og
fysiske rammer, så det giver mening for børnene at passe på vores børnehave. Børnene hjælper blandt
andet med oprydningen på legepladsen og stuen.
• At de voksne er meget beviste om deres definitionsmagt. Børnene gør ikke som vi siger; børnene gør,
som de ser, vi gør.

Side 4

Leg
Værdier og faglighed:
Vi mener, at børn legende skal udforske verden, og at de skal gøre det sammen med andre, fordi det
at indgå i fællesskaber og have relationer vil understøtte deres videre liv. Legen har værdi i sig selv, og
der tilstræbes at alle skal være en ligeværdig del af legen og fællesskabet. Legen er en vigtig del af
børnenes hverdag i børnehaven, da det udvikler og understøtter fantasi, sprog, nysgerrighed, sociale
kompetencer, selvværd og identitet mm. I legen lærer børnene også at forhandle, indgå kompromiser
og løse konflikter.
Barnets spontane og selvorganiserede leg skal anerkendes og respekteres, og det er noget, vi giver
meget plads til i børnehaven. Vi har stort fokus på, hvordan legefællesskaberne udvikler sig, og støtter
børnene i at give plads, og udfordrer til forskellige roller i legen.
Børn er forskellige og har brug for forskellige
udfordringer. Vi tilstræber at lære børnene, at vi
behandler hinanden ens ved at behandle
hinanden forskelligt, og det må børnene også
gerne erfare i selve legen.
Læringsmiljøet og rammerne for legen spiller
også en vigtig rolle. Indretningen, legesager i
børnehøjde,
tilgængelighed,
forskellige
legestationer er alt sammen noget, som fremmer
leg, og er derfor løbende på vores dagsorden til
personalemøderne.

I praksis kommer det blandt andet til udtryk ved:
•

At fri leg ikke er ”fri” for alle børn. Nogle børn har behov for støtte og guidning for at kunne være i den
frie leg. Vi er meget opmærksomme på, hvem der skal have hjælp til at komme ind i legen og hjælp til
at blive i legen. Vi tænker også pædagogiske bagdøre (fx en aftale lavet på forhånd for et barn, hvis
legen går i stykker) for at inkludere de børn, som kan have svært ved at indgå i legen.

•

At den voksne i legen er aktivt deltagende og i øjenhøjde, så denne kan støtte legekompetencer som
at vente på tur, agere i en bestemt rolle, indgå kompromis, dele, bytte, komme med ideer, benytte
rekvisitter, finde mod til at ”være på”, hjælpe barnet til at sætte ord på, hvad der skal ske i legen, og
hvad det konkret kan gøre osv.

•

At de børn, som har meget stærke legekompetencer og nemt finder i leg, bliver udfordret med nye
ideer. Andre gange kan denne gruppe børn også bruge deres stærke kompetencer til at hjælpe andre i
legen.

•

At vi laver forskellige mindre grupper, så børnene kommer til at lege på tværs af alder, grupperinger,
køn og stuer.

•

At vi hver dag på legepladsen har vores ”klokkeaktivitet”. Når klokken ringer, indbyder dagens
ansvarlige legevoksen til fællesleg.

•

At vi har forskellige legegrupper i gang på kryds og tværs af stuerne. Fx har vi 2 formiddage om
måneden hvor de 3-årige er i hallen, og 2 formiddag hvor de 4-årige er i hallen sammen.
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Læring
Faglighed og værdier:
I børnehaven er det vigtigt både at være og lære. Læring
finder sted hele tiden og overalt. Fra barnet slår øjnene
op om morgenen, til det går i seng om aftenen, finder
der en læring sted. Barnet afprøver, erfarer, ser, hører,
mærker og drager erfaringer på alle tidspunkter af
dagen, og disse ting sker uanset, om vi har læreplaner
eller ej. Via læreplanerne bliver denne læring dog mere
bevidst for forældre og personale, og de voksnes
guidning bliver mere bevidst, planlagt og dermed mere
kvalitativ.
Vi ser på læring som en proces, der medfører en udvikling hos barnet i retning af øget viden og øget
kompetence, som udvider muligheden for den enkeltes virke, selvbestemmelse og selvstændighed. Vi
prioriterer, at barnet som udgangspunkt skal lære at lære. Det betyder fx at når vi har om temaet; dyr
og maskiner, ikke som hovedformål har, at barnet lærer noget om dyr og maskiner, men at barnet
lærer at eksperimentere, undersøge, fordybe sig, modtage, give, lytte, kommunikere, samarbejde osv.
At børnene så også lærer noget om dyr og maskiner er en god sidegevinst.
Læring opstår først, når barnet bruger/henviser til det lærte og erfarede. Derfor er gentagelse og
refleksion essentielt.
I børnehaven prioriterer vi højt at dele børnene op i mindre grupper i løbet af dagen. Dette gør vi for
at sikre at hvert enkelt barn bliver set og at der hver dag opnås nærvær og kontakt til det enkelte barn.
Nedenfor nævnes der fire grundlæggende former for læring, vi synes, særligt giver mening for barnet:
1. Læring på egen hånd:
Barnet skal være aktivt i sin egen læringsproces. Dvs. at det er det barn, der arbejder, handler,
afprøver, som lærer noget. Børns læring fremmes af at turde at begå fejl, famle og slippe fantasien
løs.
Et barn i trivsel, der er nysgerrigt og eksperimenterende, skal hele tiden afprøve ting og erfare, hvordan
tingene fungerer i praksis. Det betyder, at personalet støtter op om barnets initiativ, er lyttende, og
skaber nogle betingelser, hvor det er muligt for barnet at eksperimentere og udvikle sig.
2.Læring ved efterligning:
Barnet betragter voksne og andre børn og efterligner de handlinger, de ser. Fx ser det nye barn i
børnehaven, hvordan et større barn selv sætter sig i rundkredsen og afventer, at samling starter. Det
forsøges efterlignet, uden dog helt at være der endnu. Da det gentages dagligt, vil barnet
efterhånden kunne mestre det at sætte sig og sidde i rundkreds, ved egen hjælp.
Det er vigtigt, at personalet er bevidste om vores funktion som rollemodeller, da barnet aflæser vores
og de andre børns handlinger. Fx hvis vi forsøger at lære børnene, at vi skal tale pænt til hinanden, er
det vigtigt, at personalet også taler pænt og respektfuldt til hinanden. Vi kan ikke lære børnene noget,
vi ikke selv praktiserer.
Side 6

3. Læring i fællesskaber:
Der foregår meget læring, når vi indgår i fællesskaber. Vente på tur, lytte, guides i at tage hensyn,
kunne udtrykke egne behov osv. Legen spiller en meget stor rolle i denne læringsform. Legen er
barnets vigtigste aktivitet og skal prioriteres meget højt. Det betyder, at der skal skabes gode legerum
og læringsmiljø, og at personalet skal tilgodese børnenes muligheder for lege. Det betyder også, at de
børn, der ikke kan indgå på en hensigtsmæssig måde i legene, skal guides og hjælpes.
4. Læring gennem samtale:
Barnet lærer hele tiden af det, personalet og andre børn fortæller dem. Der tilføres ny viden, normer
(det må du/det må du ikke - sådan gør vi/sådan gør vi ikke), temaer, højt- / dialogisk læsning, samtale
om det der høres, ses og opleves osv. Det betyder, at vi voksne hele tiden skal være bevidste om at se
og høre barnet. Personalet prioriterer nærværet og tager sig tid til relationen/samtalen og har fokus
på kvaliteten af denne.

I praksis kommer det blandt andet til udtryk ved:
•

At vi i vores hverdagsstruktur har fokus på, at læring er noget, der sker hele dagen, og derfor har
udarbejdet SMTTE-modeller for bl.a. børnehavens morgen, samling, garderobe, måltider, legeplads,
motorikrum osv.

•

At vi indtænker forskellige læringsstile og bringer flere af de 6 læreplaner i spil ved hvert enkelte tema.
Vi har et tema 2 måneder ad gangen. Halvvejs i forløbet evalueres på, om vi ser de tegn og tiltag, som
vi havde håbet, ved det enkelte barn og i børnegruppen.

•

At vi har fokus på øjenkontakt, dialog og at være i børnehøjde ved rutinesituationer som fx bleskift,
samling, spisesituationer, i garderoben, osv.

•

At vi hele tiden bevæger os i en balancegang mellem at udfordre barnet inden for dets nærmeste
udviklingszone, og at bakke op omkring det, barnet allerede mestrer.

•

At vi beskriver og forklarer det som, børnene oplever og lærer, for på den måde at formidle og berige
deres erfaringer og udvikling.
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Børnefælleskaber
Værdier og faglighed:
I børnehaven ønsker vi, at alle børn oplever at være en vigtig brik i fællesskabet. Alle børn kan bidrage
med noget forskelligt, fordi de er skabt med forskellige styrker og evner. Når vi sammensætter
børnegrupper, alt efter hensigten med fællesskabet, fylder overvejelser som barnets styrker, sproglige
kompetencer, alder, kultur, udviklingstrin osv. I børnehaven fremhæver og taler vi barnets styrkesider
op i fællesskabet og hjælper børnene med at forholde sig til deres forskellighed i børnegruppen. I
børnehaven har vi fokus på, at børnene bliver bevidste om, at vi kan lære af hinanden, hjælper
hinanden, og at det er helt okay, at alle ikke er lige hurtige eller stærke.
Vi italesætter forskellen på at være kammerater (det er vi fx alle sammen i børnehaven og på stuen),
venner (dem kan man også have flere af, men det er ikke alle, man er venner med), og så har man
bedste venner (dem, man er allermest sammen med).
Igen prioriterer vi i hverdagen at have så meget tid som muligt i mindre grupper for at vi bedre kan nå
rundt om alle børn, hjælpe til i nye relationer, skabe ro og tryghed, yde omsorg og nærvær.
Det er personalets og ledelsen ansvar, at alle børn trives og er en del af et fællesskab i børnehaven.

I praksis kommer det blandt andet til udtryk ved:
•

At vi gennemgår børnene på stuemøderne og sikrer os, at alle børn er en del af et fællesskab. Vi
benytter os bl.a. af metoden ”relationsmodellen” samt ”rød-gul-grøn” modellen.

•

At vi laver sproggrupper/dialogisk læsning for de børn der har behovet, i mindre fællesskaber og nogle
gange på tværs af stuerne.

•

At hele børnehaven har fællessamling hver fredag. Her ønsker vi at styrke enheden i børnehaven både
for børnene og for personalet og i det store fællesskab synge og lytte til en bibelhistorie. Tanken med
samlingen er også at lære børnene, at Gud er med os, og at vores legekammerat er vores næste.

•

At der hver dag er samling på stuerne efter 9-madpakken. Her tager vi udgangspunkt i de ting, som er
relevante for netop den enkelte stue. Det vil være alders/udviklingsafhængigt, og der tales om de
forskellige temaer og børnenes dagsform. Vi synger både forudbestemte sange (mange gentagelser,
ofte omkring det aktuelle tema) og andre børnesange og vi er sammen om glæden ved musik, sprog,
og rytme.

•

At motorikrummet er åbent for alle børn i børnehaven i ydertimerne, (ind til kl. 9.00 og efter kl. 15.00)
hvor rummet er fyldt med glade børn på tværs af alder og udviklingstrin.

•

At lege på legepladsen ikke bare er fri leg for børnene. Ud over ”klokkeaktiviteten” (fælles leg, som er
voksenstyret hver dag kl. 12.30), er personalet opmærksomme på at støtte de børn, der har brug for
hjælp til at komme ind i legerelationer og fællesskaber.

•

At vi ser alle spisesituationer som et måltidsfællesskab, hvor vi har fokus på, at det enkelt barn
socialiseres, udvikles, mærker roen og spiser det nødvendige. Derfor har vi også dagligt ”skildpadde
tid”, hvor vi under måltidet taler med ”små” stemmer.

Side 8

Pædagogiske læringsmiljø
Værdier og faglighed:
I børnehaven arbejder vi hver dag på at skabe et trygt læringsmiljø for vores børn. Vi har fokus på, at
børn lærer hele dagen lige fra modtagelsen om morgenen, under bleskiftet, under frokosten, under
legen og gennem planlagte forløb. Børns læring er derfor ikke afgrænset til fx to timers planlagte
pædagogiske aktiviteter om formiddagen.
Hverdagens rutiner og børnenes selvhjulpenhed spiller også her en vigtig rolle. Personalet skal ikke
gøre noget for børnene, som de selv kan, da det giver børnene selvværd og selvtillid at gøre det selv.
Samtidig lærer de ansvarlighed og praktiske færdigheder.
Hvert år udarbejder personalet 5-7 overordnede temaer for børnehaven. Hvert tema arbejdes der
differenceret med på de forskellige stuer ud fra den aktuelle børnegruppe. I 2020 ser emnerne sådan
ud:
Januar - februar: Lys + mørke
Marts: Fællesskab og venskab
April - maj: Cirkus
Juni: Udeliv
Sommerferie, juli
August - september: Afrika
Oktober – november: Mig selv og min krop
December: Jul og traditioner.

Ved hvert tema har vi udarbejdet vores egen model, der sikrer os, at vi tænker de 6 læreplanstemaer
ind, når vi arbejder med vores overstående tema. Læs mere herom på side 18.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Alsidig personlig udvikling
Social udvikling
Kommunikation og sprog
Krop, sanser og bevægelse
Natur, udeliv og science
Kultur, æstetik og fællesskab
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I praksis kommer det blandt andet til udtryk ved:
•

At der skabes en evalueringskultur blandt personalet, da de ved stuemødet før ny temastart opsætter
konkrete mål og tanker. På det efterfølgende stuemøde, en måned senere kan personalet følge op på,
om børnegruppen får det ønskede udbytte, og derved får vi mulighed for at justere ind.

•

At personalet har bevidstheden rettet mod den læring, der foregår blandt børnene og hos den enkelte
i fx garderoben, toiletbesøget, spisesituationerne, samlinger, legepladsen, motorikrummet, på turen
osv. Hver af overstående eksempler er der udarbejdet en SMTTE-model på, som løbende justeres og
tages op på fælles personalemøder.

•

At vi i børnehaven ser en styrke i at aldersintegrere de 3-4-årige på samme stuer. Her kan de mindste
blandt andet spejle sig i de lidt ældre og afprøve det på jævnaldrende. Dermed har vi en
storbørnsgruppe hvor alle de 5-årige efterfølgende, med glæde og begejstring sammen kan se frem
mod skolestart, og i denne gruppe få mulighed for at være de store i børnehaven og vokse heri.

•

At vi hele tiden har fokus på, hvordan vi optimerer vores institution i forhold til indretningen, så
legetøjet er i børnehøjde, mulighed for stille tid og bevægelses aktivitet er muligt. Vi tilstræber, at vores
motorikrum og fællesrum både benyttes til fri leg, og til voksenstyrede aktiviteter.

•

At vi ikke ønsker at børnene selv skal tage stilling til, hvor dagen skal starte eller selv finde det ”rigtige”
afleveringssted, men give børnene en tryg start på stuen med kendte voksne. Efter en god landing, må
børnene søge ud på de andre stuer og motorikrummet.
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Samarbejde med forældre om børns læring og trivsel
Faglighed og værdier:
I børnehaven ser vi forældre som medspillere, der kan medvirke og bidrage til vores fælles opgave,
barnets trivsel og læring. Når barnet oplever sammenhæng mellem børnehaven og hjemmet, skabes
der genkendelighed og et godt fundament for barnet. Vores
udgangspunkt er, at forældrene kender deres børn bedst. Vores
faglighed og erfaring som pædagoger bringes i spil hver dag og
sammenholdt med forældrenes viden, arbejder vi alle i samme
retning, nemlig at alle børn er i trivsel.
Samarbejdet med forældrene foregår både formelt og uformelt:
Det formelle forældresamarbejde foregår ved forældremøder,
møder
i
forældrebestyrelsen,
fyraftensmøder
og
forældresamtaler.
Det uformelle forældresamarbejde foregår i hente/bringe
situationer, samt ved sociale arrangementer som vores årlige
sommerfest, supermarked og arbejdsdag.
Forældre er forskellige, og derfor skal forældresamarbejdet
differentieres. Personalet er opmærksomme på at alle forældre
bliver set, hørt og forstået.

I praktisk kommer det blandt andet til udtryk ved:
•

At der helt konkret hænger en tavle ved hver stue, med en kort beskrivelse og et eller flere billeder fra
dages aktivitet eller højdepunkt. Det kalder vi for dagens ”forældrefortælling”. Her ønsker vi at formidle
og skabe grobund for samtale mellem forældre og børn omkring barnets dag. Dette giver forældrene
flere muligheder for at kunne gå i dialog med deres barn, når de visuelt kan se dagens highlights. På
tavlen kan vi også give dag til dag informationer og inspiration til aktiviteter og lege med barnet i
hjemmet.

•

At vi i vores årshjul har ca. seks forældrearrangementer i løbet af et år, og vi tilbyder forældre 2-3
samtaler vedr. deres barn i børnehavetiden.

•

At vores morgenstruktur i børnehaven tilgodeser, at forældrene oftest har mulighed for at tale med en
af stuens voksne ved aflevering.

•

At vi i børnehaven har et forældreråd, der skaber mulighed for, at alle forældre kan blive hørt og har
mulighed for indflydelse. Blandt andet er forældrerådet vigtige medspillere i vores sommerfest og
arbejdsdag, ligesom de kommer med gode indspark til vores hverdag i børnehaven.

•

At vi med glæde tager imod, når forældre tilbyder at en stue kan komme på besøg på en arbejdsplads.
Fx moderen der er sygeplejerske, som en formiddag kigger forbi med en masse spændende udstyr eller
en forælder, der inviterer stuen til besøg hos brandvæsenet, da faderen er brandmand.
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Børn i udsatte positioner
Faglighed og værdier:
Inklusion er for os at fokusere på barnets potentiale, kompetencer, og at hvert barn er skabt med
forskellige evner og ressourcer. Alle børn i børnehaven skal opleve sig som en værdifuld del af et større
fællesskab.
Det er vigtigt, at alle børnene kender deres styrkesider og ved, hvor de er udfordret. En afklaring
omkring sig selv giver større forståelse og accept af andre. Det er personalets opgave at gøre børnene
robuste, så de er i stand til at tackle en kompleks og foranderlig verden, uanset hvad de har med sig i
bagagen.
Vores struktur i hverdagen er med til at støtte, guide, sætte fokus på ressourcer, evner og den enkeltes
særpræg til udvikling og fælles gavn. Vi tager udgangspunkt i det enkelte barns udvikling, når vi stiller
krav og giver ansvar, ligesom den anerkendende tilgang til børnene i fællesskabet giver det enkelte
barn vished om, at det er værdsat.

Vi ønsker at være en børnehave, som kan inkludere forskellige børn.
Inklusion kræver stor indsats fra alle omkring og i børnehaven.
Vi er alle skabt med særlige evner og muligheder, og vi er skabt til at elske vores
næste og blive elsket.
Det forudsætter, at både børn og forældre til børn med særlige behov, og
forældre til andre børn, bliver inddraget. De skal være trygge ved, at
børnehaven skaber et tilbud, der er godt for alle.
Trivsel opstår, når alle børn kan udvikle sig personligt, socialt og fagligt.

I praktisk kommer det blandt andet til udtryk ved:
•

At vi til vores stuemøder taler om alle børns trivsel og udvikling. Når børn i en kortere eller længere
periode har udfordringer, udarbejder personalet en handleplan på barnet. Vi benytter SMTTEmodellen for at lave en fælles målrettet indsats. Den bliver efterfølgende delt med personalet på de
øvrige stuer, så alle er opdateret.

•

At personalet på stuemøderne udarbejder en månedsplan og planlægger de pædagogiske forløb, så
alle børn kan deltage, og derved får børnenes forskellighed til at blive en styrke.

•

At personalet tager over, når et barn kommer i en situation, det ikke selv kan komme ud af. Vi giver
først og fremmest barnet tid, rum og ro til at være i følelsen, men ikke alene. Vi italesætter barnets
følelser, samt hvad der er sket. Vi giver barnet mulighed for at falde til ro. Dernæst taler vi med barnet
og hjælper til at sætte ord på det skete. Vi hjælper barnet videre enten med de involverede eller i en
anden situation, hvor barnet bliver mødt.

•

Personalet har øje for det enkelte barns styrkesider/ressourcer/kendetegn, og har fokus på at hjælpe
og støtte dem i at bruge det i fællesskabet. Derfor deltager personalet ofte i fx rolleleg, spil, kreative
aktiviteter, enten som aktiv deltager eller på sidelinjen, og guider børnene, når de har behov. Vi vil
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gerne have alle på banen, så vi involverer dem. Det hjælper børnene til at få øje for hinanden, og de
oplever i praksis, at forskelligheder er noget positivt.
Andre konkrete tiltag kunne fx være:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

At nedsætte kravene, så de passer til barnets ressourcer
At spotte behov
At skabe åndehuller eller afskærmning
At lave små, let overskuelige aftaler og mål med tidshorisont
At lave piktogrammer som hjælp for barnet
At inddrage forældrene, -de kender barnet bedst
At tildele barnet faste og evt. afmærkede pladser/områder
At italesætte den positive opmærksomhed og ignorere den adfærd, vi ønsker mindre af.
At lave en skala for følelser
At tilbyde alternative handlemønstre som indøves
At give gode alternativer ved uopfyldte ønsker
At tilpasse længden af aktiviteter og skabe afveksling eller fastholdelse
At opbygge og styrke relationer barn-barn/børn eller barn-voksen/voksne
At lære barnet at give udtryk for følelser og tanker, evt. med hjælp fra billeder, historier, film,
dukker, spil…

Nedenfor ses hvordan vi stepvis arbejder med børn med særlige behov:
Step 1: Handleplan og forældreinddragelse
o Tidlig kortlægning af udfordringerne, og barnet drøftes på et stuemøde
o En samtale med forældrene om vores observationer og overvejelser samt drøftelse af vores
konkrete tiltag og forældrenes input og erfaring
o Der laves en handleplan på barnet som gemmes på personaleintra så alle relevante
medarbejdere modtager beskeden
o Personalets observationer, forældresamtaler og beskrivelser noteres i klasseloggen på
personaleintra
Step 2: Tiltag afprøves
o
o
o
o
o

Personalet tager individuelle hensyn og viser øget opmærksomhed
Der tilbydes deltagelse for barnet på fællesskabets præmisser
Barnet placeres i den gruppe, der bedst tilgodeser dets behov
Forældrene informeres løbende efter aftale med stuepædagogen
Handleplanen justeret løbende

Step 3. Andre fagpersoner inddrages
o MKB har mulighed for at drøfte et barn eller en gruppeproblematik på et ressourcecenter møde
(RCM) for at få andre fagpersoners sparring vedr. barnet eller gruppen
o Hvis det på RCM-mødet vurderes, at forældrene skal inddrages sammen med andre faggrupper
(psykologer, socialrådgivere, talepædagoger osv.) indkaldes der til et fællesforum eller
netværksmøde
o Nye tiltag afprøves, og der sparres løbende med overstående faggrupper
Vuggestuen og børnehaven har ca. 10 fastlagte RCM-møder i løbet af et år. RCM er et formelt
samarbejde med Herning kommune.
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Sammenhæng
Faglighed og værdier:
Vores vuggestue og børnehave er en integreret del af vores skoletilbud og er beliggende på en og
samme matrikel. Det betyder, at fra barnet starter i vuggestue og potentielt færdiggør en 10. klasse
her på matriklen kun skal forholde sig til, hvilken indgang de skal benytte. Det er en stor styrke for de
overgange, barnet skal igennem i opvæksten.
Forældrene skal kunne stole på, at deres børn kan klare det nye miljø, og at deres barn har
kompetencer og sociale færdigheder til deres næste step. Personalet arbejder hver dag på at børnene
skal være rustet til at tage hånd om sig selv og søge hjælp hos lærere og pædagoger, når de fx kommer
op i skolen.
Vuggestuens, børnehavens og SFO’ens legeplads ligger op til hinanden i nævnte rækkefølge. Det
betyder, at barnet hele tiden har næste udviklingstrin for øje. Legepladserne bliver også indtaget og
udforsket, når mulighederne byder sig, ligesom resten af skolen benyttes og udforskes i hverdagen.

I praksis kommer det blandt andet til udtryk ved:
•

At forældre inviteres til et opstartsmøde inden barnet starter i vuggestue og/eller børnehaven. Her
deles viden om barnet, skabes tryghed omkring indkøringen, og hverdagens struktur tales igennem.

•

At når et barn skal fra vuggestuen til børnehaven, aftales der besøgsdage i månederne op til.
Forældrene tilbydes et overleveringsmøde, hvor både vuggestue- og børnehavepersonale deltager.
Sidst dag for barnet i vuggestuen fejres med en espaliér ind til børnehaven, hvor den kommende stue
tager imod barnet.
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•

•

At vi i børnehaven prioriterer at have en storbørnsgruppe. I børnehaven starter man på
Brumbassestuen et år før, man starter i førskole. Brumbasserne er som udgangspunkt alle samme
skole-årgang. Som Brumbasse er tanken om skolestart noget, der fylder mere og mere. I børnehaven
bakker vi op om de tanker, barnet har omkring skolestart, og vi arbejder mod at styrke fællesskabet i
den pågældende årgang. Samtidig har vi fokus på at øve og arbejde med forskellige redskaber til at
kunne modtage kollektive beskeder, være en god kammerat, kende til bogstaver og tal, tage ansvar, og
selvfølgelig have det sjovt og nyde det sidste år i børnehave. Med en storbørnsgruppe kan ture ud af
huset pludselige blive af længere varighed, ligesom koncentrationen til samlingerne også stiger. Dette
giver igen mulighed for at arbejde mere konkret med børnenes nærmeste udviklingszone. Vores
erfaring er, at alle børn vokser, når de bliver Brumbasser. I løbet af de 16 måneder børnene er
Brumbasser og førskolebørn, oplever vi at børnene tager kvantespring i deres udvikling. Vi oplever at
børnene bliver mere selvstændige, mere robuste og omstillingsparate, og glæder sig til skolelivet.
At vi på MKF tilbyder en førskole. Det er et forløb på 4 måneder, som tilbydes til vores børn fra
børnehaven og de børn fra andre børnehaver, der har skolestart pr. 1 august. Førskolen har lokaler
som ligger helt centralt på skolen, tæt på de kommende 0. klasser og lige over for SFO’en. Førskolen er
ikke skole, men tiden før skole. Formålet med førskolen er at gøre overgangen fra børnehave til skole
lettere. I førskolen er der fokus på leg, trivsel og læring, og gennem fælles aktiviteter får børnene
mulighed for at lære deres kommende klassekammerater at kende. I førskolen ønsker vi at udruste
børnene til at begå sig i skolelivet og give dem lysten til at lære. Vi ønsker at gøre børnene nysgerrige
på skoleverdenen. Det gør vi bl.a. ved at lege med alfabetet, lyde, bogstaver, tal, stavelser, mønstre,
former, rim og remser, eventyr og meget mere.
Børnene introduceres også for skolen og dens rammer, så de kan blive trygge i skolens omgivelser og
den daglige struktur inden skolestart. De skal bl.a. have besøg af deres kommende klasselærer, ligesom
førskolebørnene deltager i enkelte undervisningstimer i 0. klasse.
• At vi har fokus på overgangen fra børnenes skoledag til SFO’EN. Hver klasse/årgang har en pædagog
tilknyttet, og han/hun kommer i 0., 1. og 2. klasserne hver dag kl. 12.50 og giver beskeder. Personalet
fra SFO’EN deltager også i første skolehjem- samtale i 0. klasse.
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Lokalsamfundet
I vuggestuen og børnehaven udnytter vi, at vi ligger centralt i Herning, og vi nyder at kunne benytte og
inddrage byens mange tilbud. Børnehaven har et tæt samarbejde med Herning kirke, som vi besøger
til jul, påske og pinse.
Nærområdet: Vi prioriterer at bruge nærområdet, når det er relevant. Det kan fx være busture til
biblioteket eller steder, som har med månedens tema at gøre. Det kan også være gåture ned for at
handle til vores månedlige maddag, eller det kan være besøg på en af de skønne legepladser tæt på.
Ligeledes prioriteres Herning svømmehal så vidt, det er muligt.
Når vi tager på de forskellige ture i vuggestuen og børnehaven, er vores store fokus sammensætningen
af børnegrupper: Hvordan styrkes sproget, relationer mellem børnene og læringen om det, vi er afsted
om.
Vuggestuen nyder også at komme omkring på vores el-ladcykler til besøg på biblioteket, Huset Nr. 7,
Fuglsang sø osv. Vi har også et samarbejde med Fuglsangsø Centret, hvor vi i stedet for at afholde
samling i vuggestuen flytter os ud til de ældre borger, og i samværet med dem synger og skaber smil.
Ungejobber fra skolen: Hvert år ansætter vi to fra vores 9. klasses årgang, som ekstra legeonkler to
eftermiddage om ugen. Vi vil gerne understrege, at de ikke er en erstatning for en medhjælper, men
de kan byde ind med en masse ekstra god energi og fantastisk leg med børnene. Det er også med til at
skabe ejerskab for de unge på skolen, ligesom det giver en god synergi, at de unge kan have et fritidsjob
på deres skole.
Særlige udsatte: I samarbejde med Herning kommune arbejder vi for at finde de rigtige match for
unge/ældre, der har brug for et praktikforløb eller et flexjob. Det har i dette skoleår ført til en
ansættelse, og en som har ønsket at arbejde her som frivillig. Det giver livskvalitet at kunne gå på
arbejde, og de bidrager hver på deres måde til at skabe trivsel og omsorg for børnene i børnehaven.
Venskabsklasse: Vores storbørnsgruppe har også en venskabsklasse på skolen (5. årgang). Det skaber
tryghed i overgangen til skole for børnene, læringen på tværs af alder og ansvarsfølelse.
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Evalueringskulturen i BØRNEHAVEN
I børnehaven tilstræber vi os hver dag på at
skabe et trygt og udviklende læringsmiljø for
børnene. Derfor skal evaluering også fylde i
vores hverdag. Når vi reflekterer over vores
praksis og får vores erfaringer bragt i spil, så
dygtiggøres vi og udvikler vores hverdag med
børnene. Et fokuspunkt i evalueringen er også
børnenes perspektiv og syn på dagligdagen.
Til stuemøderne evalueres børnenes trivsel,
ligesom læreplanerne og det konkrete tema, vi
arbejder med. Her vendes iagttagelser og
observationer på, om vi ser den læring, udvikling
og trivsel vi havde håbet og derved får opmærksomhed på de områder, der skal sættes ind på.
Til vores månedlige fælles personalemøde er der særligt fokus på at evaluere afholdte arrangementer,
aktuelle børnegrupper og fælles aktiviteter med hele personalegruppen. I 2019 og 2020 har vi til hvert
andet personalemøde prioriteret tid til at fordybe sig og evaluere på vores hverdagsstruktur. Der
blev/bliver på skift diskuteret og analyseret på vores pædagogiske tanker om vores morgenrutine,
måltidet, fredagssamling, garderoben, sproget, motorikrummet og legepladsen osv.
Vi arbejder i børnehaven med tovholdere på forskellige niveauer til større arrangementer og
ansvarsområder. Fx har det personale (ofte en fra hver stue) der har ansvaret for overnatningen i
børnehaven også ansvaret for, at der udarbejdes et udkast til evalueringen, som så tages op til det
efterfølgende personalemøde, med mulighed for tilføjelser.

Hvordan oplever forældrene hverdagsevaluering i børnehaven:
Ved hver stue hænger der en opslagstavle. Herpå skriver personalet hver dag en kort fortælling/besked
til forældrene omkring dagens højdepunkt. Det kan være alt lige fra dagens aktivitet, hvordan vi konkret
arbejder med temaer og må korte beskeder, et sjovt
citat osv. Vi tilstræber ligeledes at hænge et billede
op fra en af dagens skønne stunder. Tanken med
billedet er, at forældre kan få konkret indsigt og
ideer til at tale og spørge ind til barnets dag og om,
hvad han/hun har oplevet. Små børn husker ikke på
samme måde som os voksne, men billederne kan
være små ledetråde i forældrenes samtaler med
deres børn.
I børnehaven tilstræber vi, at der bliver lagt billeder
op 1 til 2 gange i måneden på forældreintra. Her har
forældrene mulighed for, sammen med børnene, at
tale med og om deres børns hverdag.
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De seks læreplanstemaer og
arbejdsmetode
De seks temaer:
•
•
•
•
•
•

Alsidig personlig udvikling
Sociale udvikling
Kommunikation og sprog
Krop, sanser og bevægelse
Natur, udeliv og science
Kultur, æstetik og fællesskaber

Temaerne beskrives ud fra tre overskrifter:
•
•
•

Mål - Hvad vil vi gerne at barnet skal vide/kunne
Tiltag - det gør vi ved at
Tegn - at barnet udvikler sig
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Alsidig personlig udvikling
Mål:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

At barnets selvværd styrkes, så det enkelte barn føler sig accepteret og værdifuldt
At barnet lærer at acceptere og forstå egne følelser, behov og grænser
At styrke barnet individuelt ud fra nærmeste udviklingszone
At barnet kommer med kreative og nysgerrige ideer
At barnet udviser empati og næstekærlighed
At barnet, med den personlighed og de evner det har, får øje for, hvad det positivt kan
bidrage med til fællesskabet
At barnet øver i at kunne behovsudsætte
At barnet udviser robusthed og selvstændighed
At barnet finder mening/nødvendighed i at yde i/til fællesskabet
At barnet udviser accept af forskellighed

Tiltag:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

At møde barnet med anerkendelse og skabe positive relationer
At barnet hver dag mødes af en voksen ved aflevering og afhentning
At der gennem dagen kommunikeres med barnet omkring hverdag og oplevelser
At barnets individuelle behov bliver set og imødekommet med hensyntagen til gruppens
behov
At lytte til barnets ønsker og tage hensyn til de særlige behov, som det enkelte barn har
At barnet får lov til at prøve sig selv af og lære af sine fejl
At tale med barnet om dets følelser, og barnet bliver spejlet i dets følelser
At se det enkelte barn, når det bidrager med noget positivt til fællesskabet - og formidle det til
barnet
At der fx i garderoben italesættes at ”noget kan vi, andet kan vi ikke endnu” og at i vores
garderobe ”øver vi os”
At skabe mulighed for at lege i forskellige grupper af børn
At følge og være nysgerrige på barnets input og nysgerrighed og bringe det ind i hverdagen

Tegn:
•
•
•
•
•
•
•

At barnet begynder at vise og formidle følelser og oplevelser
At barnet begynder at tage nye initiativer
At barnet er deltagende og kommer med ideer
At barnet leger og tager nye med i legen, samt gerne vil
deltage i de voksenstyrede lege/aktiviteter
At barnet selv tager begyndende initiativ til påklædning,
oprydning mm.
At barnet byder ind med input til hverdagen
At barnet kan stå i kø, vente på hinanden og siger pyt med
det

Side 19

Sociale udvikling
Mål:
•
•
•
•
•
•
•
•

At barnet påskønner og udviser næstekærlighed
At barnet lærer sociale spilleregler og kan agere sammen med andre
At barnet knytter venskaber
At barnet viser respekt, hensyn, ansvar og tolerance overfor andre
At barnet lytter til andre også i konflikter
At barnet tidligt lærer at vente på sin tur eller på at den voksne har tid (behovsudsættelse)
At barnet lærer at kunne tilgive og komme videre med legen, så tidligere konflikter ikke
bringes op i nye situationer
At barnet blandt andet forstår begreberne retfærdighed/uretfærdighed, lyst/behov,
glad/vred/trist/sur

Tiltag:
•
•
•
•
•
•
•

At arbejde med barnets evne til empati, evne til at kunne sige til og fra og respekt for
hinanden fx ved hjælp af følelseskort, små historier, praktiske eksempler osv.
At barnet og voksne deltager i lege hvor man skal følge legens regler fx spil, sociale fælleslege,
klokkeaktiviteten osv.
At støtte og være med til at skabe legerelationer og venskaber mellem børnene
At voksne er med på sidelinjen i konfliktsituationer og giver barnet den støtte, vejledning og
hjælp, som det har behov for
At barnet oplever fællesskabet på stuen ved dagens samling
At der udarbejdes lege grupper både på stuen og på tværs af stuerne
At sammensætte børnegrupper der skal på tur fx efter hvad de kan give og være for hinanden

Tegn:
•
•
•
•
•
•

At barnet lytter til de andre børn og giver plads, skiftes til at ”være på” og til at ”træde til side”
At barnet tilsidesætter egne behov, deler legetøj og kan udtrykke egne ønsker
At barnet kan sige fra i en leg
At barnet deler tanker, idéer og deltager aktivt i fællesskabet
At barnet inviterer andre i leg
At barnet spørger efter hjælp hvis han/hun har brug for det

Side 20

Kommunikation og sprog
Mål:
•
•
•
•

At barnet lærer at samtale både er, at tale og at lytte
At barnet lærer at skabe kontakt og kommunikere med sin omverden
At barnet lære sprogligt og kropsmæssigt, at udtrykke egne – samt forstå andres tanker,
følelser og behov
At barnet udvikler ordforråd, begreber og forståelse for kommunikation og sprogets
forskellige udtryk: kropssprog, billedsprog, talesprog og skriftsprog på barnets niveau

Tiltag:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

At der med forståelse og anerkendelse skabes en positiv kontakt til barnet, så det føler sig trygt
og får lyst til at udtrykke sig
At tage os tid til den nærværende samtale og hjælper barnet med at sætte ord på oplevelser
og følelser
At tilbyde sprogscreening til alle de 3-årige og til de 5-årige efter behov
At arbejde med sprogets lyde og nuancer ved brug af rim, remser, sanglege
At synge, spille på instrumenter, lade barnet optræde med musik, cirkus m. m
At samlingen bruges til at tale om barnets oplevelser og emner som fx. årstider, kroppen,
naturen, fællesskab, højtider m.m.
At læse og fortælle historier, besøge biblioteket
At inddrage barnet i planlægningen
At støtte barnet i at tale et ordentlig sprog uden bandeord og nedladende gloser
At give plads for den frie leg, hvor børnenes indbyrdes kommunikation lærer barnet at variere
sit sprog
At støtte et barn der er sprogligt udfordret i at bidrage i legen
At barnet med talevanskeligheder tilbydes talepædagog/sprogtræning
At benytte dialogisk læsning, sprogkuffert, IPad / læringsspil
At voksne venter til barnet, har spurgt om det de gerne vil, og holder øjenkontakt

Tegn:
•
•
•
•
•
•
•

At barnet bruger ord om handlinger og ting
At barnet tilegner sig nye ord og aktivt bruger nye ord i talesproget
At barnet løser en konflikt med ord, i stedet for kropsligt
At barnet selv tager initiativ til at samtale med voksne og andre børn
At barnet giver sprogligt udtryk for ønsker og behov
At barnet selv opsøger ro til læsning
At barnet forstår turtagning i en samtale

Side 21

Krop, sanser og bevægelse
Mål:

•
•
•
•
•
•
•
•

At barnet træner og udvikler sine finmotoriske- og grov motoriske evner
At barnet bruger sine sanser og fx bliver udfordret til maddag
At barnet bevidstgøres om egen krop, samt får kropsglæde og kropsforståelse
At barnet møder udfordringer motorisk, og dermed oplever glæde ved bevægelse og fysiske
aktiviteter
At barnet får indblik i hvilken mad der giver energi
At barnet udforsker og eksperimenterer med egen krop i forhold til nærmeste udviklingszone
At barnet får kendskab til den biologiske dimension (hvor er mit knæ, albue, hvorfor banker
mit hjerte osv.)
At barnet får kendskab til den eksistentielle dimension (Hvem er jeg? Hvad vil jeg være med
til? Hvad kan du, kan jeg også det?)

Tiltag:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

At motorikrummet i børnehaven dagligt benyttes og at de forskellige stuer på skift har den om
formiddagen, ligesom vi hver dag har ”klokkeaktiviteten” på legepladsen
At børnehaven har rum til meget aktive såvel som rolige bevægelseslege, både ude og inde
At understøtte at alle børn udforsker og eksperimenterer med mange forskellige måder at
bruge kroppen på
At benytte bl.a. tumlerum, gymnastiksal og legeplads til grobund for bl.a. risikofyldte lege med
fx høj fart, højder, risiko for at falde osv.
At benytte os af lav og høj arousal via sanseintegration
At bruge skolens mange muligheder, som gymnastiksalen og MKF-parken
At bruge legepladsens rige muligheder for at bruge kroppen f.eks. hoppepude, cykler, mooncar, bakker, boldspil, gynger, klatrestativ, rutsjebaner og hængekøjer
At tage en gruppe børn med i svømmehallen
At benytte os af ”stilletid og ”skildpaddetid” som ligger fast i vores dagsrytme
At give barnet tid til at lege, ro til at eksperimentere og plads til, at de får glæde af alle de
bevægelser, der ligger skjult i at gøre tingene selv
At styrke finmotorikken gennem kreative aktiviteter f.eks. klippe, klistre, tegne, male.
Materialerne er frit tilgængelige for barnet
At bruge sanglege med bevægelse til samling
At have maddag hver måned, hvor barnet deltager i madlavningen, og hvor der er mulighed
for at tale om kost
At arbejde med ”Rend og hop” med de yngste børn
At benytte ”massage-kassen” eller slappe af med musik
At voksne er aktivt deltagende og sætter ord på både egne og barnets biologiske og
eksistentielle dimension og guider barnet til også selv at sætte ord herpå

Tegn:
•
•
•
•
•
•

At barnet får øget bevidsthed om hvad det kan / ikke kan fysisk
At barnet tilegner sig nye færdigheder, både grov- og finmotorisk
At barnet viser glæde ved fysisk aktivitet og rolig kontakt til kroppen
At barnet selv sætter ord på egne biologiske og eksistentielle dimensioner
At barnet er aktivt deltagende og udviser fx fordybelse og koncentration, når de voksne sørger
for at strukturere hverdagen, så der skiftevis er lav og høj arousal i aktiviteterne
At barnet taler om hvordan noget ses, høres, smager, føles osv.
Side 22

Natur, udeliv og science
Mål:
•
•
•

At barnet motiveres til at udforske naturen, fordybe sig i den og følge årstidernes gang og
kende årstidstegn
At barnet bruger sin krop i naturen og udvikler sin kreativitet, fantasi og sprog
At barnet får kendskab til naturen og lærer at tage ansvar for natur / miljø og passe på
skaberværket og derigennem finde glæde ved at opholde sig i naturen

Tiltag:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

At følge årstidernes skiften i naturen
At tage med bybussen eller på gåtur ud til forskellige naturområder med både sø og skov
At legetøj ikke bringes med ud i naturen, da barnet så har mulighed for at bruge sin
nysgerrighed og fantasi (hvilke dyr er under stenen og denne pind er nu min tryllestav)
At lave bål, hvor barnet kan bruge alle sine sanser (lytte, se, føle, lugte, smage)
At styrke barnet til at bruge sig selv og deres krop ved at klatre op ad små og store skrænter
og rutsje ned igen, klatre i træer, gå balance på træstammer /sten, hoppe i blade og kælke
mm., så de oplever at naturen kan bruges som både legeplads og legetøj
At tale med barnet om det, vi ser og oplever samt synge om naturen. Her kan vi også sætte
artsnavne på fugle og træer
At tage sig tid til at forundres sammen med barnet, stille forstørrelsesglas mm. til rådighed
At tage naturen fysisk med ind i børnehaven eller på legepladsen
At lave forløb om processen ”fra jord til bord”
At finde ”stuens” specielle natursted som fx et træ og besøge det gennem alle årstider
At lave små natur forsøg i børnehøjde fx rådnekasser
At sætte aktiviteter og lege i gang på legepladsen fx tegne, læser bøger og fællesleg

Tegn:
•
•
•
•
•

At barnet udviser forsigtighed med naturen (ingen skrald eller knækkede grene mm.)
At barnet kan genkende og navngive dyr og planter de ser i naturen
At barnet glæder sig til at komme ud på legepladsen eller på tur
At barnet er opmærksomme på årstidernes skifte
At barnet kan genfortælle hvad de oplevede/lærte i naturen, når det genses på IPad,
dagstavlen mm.

Side 23

Kultur, æstetik og fællesskab
Mål:
•
•
•
•

At barnet får kendskab til den danske kultur og andre landes kultur
At barnet møder den kristne kultur, fortællinger og sange
At barnet oplever en bred vifte af udtryksformer fx musik, teater, bøger, eventyr, sanglege
At barnet får mulighed for at udvikle og afprøve forskellige udtryksformer

Tiltag:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

At højtiderne fejres i børnehaven fx. fylder det i samlingen, der synges relevante sange, vi
deltager i jule og påskegudstjenester
At barnets fødselsdage fejres
At holde fastelavnsfest, cirkus og teaterforestillinger, har ture ud af huset
At brumbasserne/storbørnsgruppen hvert år tager til landskuet i Herning
At synge bordvers
At tage på museumsbesøg
At benytte skolens værksted til sløjd, papmache, ler, malerier m.m.
At barnet får mulighed for at klippe, klistre, arbejde med perler, dej og forskellige
skriveredskaber
At læse og fortælle historier,
At spille spil med barnet, synge og danse
At barnet lærer en bred vifte af danske børnesange og sanglege
At barnet får information om kultur gennem historier
At sidde sammen ved bordet og har måltidsfællesskab
At tænke kristne sange og bibelfortælling ind i dagligdagen, fx til samling og i vores temaer

Tegn:
•
•
•
•
•

At barnet italesætter / reflekterer over hvad vi synger og fortæller om
At barnet implementerer sange, historier m.m. i deres leg
At barnet selv begynder at synge
At barnet er nysgerrige på fortællinger og traditioner
At barnet kan fastholdes i kreative projekter

Side 24

Temaer og evaluering i børnehaven og
vuggestuen 2020
Hvert år laves der nye temaer, som hver stue har fokus på 2 måneder af gangen. Grunden til, at vi har
2 måneder med samme tema er, at vi ønsker at fylde så meget som overhoved muligt ind fra de
overordnede læreplaner og samtidig finde tid til at evaluere halvvejs i forløbet. Her har vi fokus på om
børnene får det ud af aktiviteterne og dagligdagen, som var vores mål.

Børnehaven 2020:
Januar - februar: Lys + mørke
Marts: Fællesskab og venskab
April - maj: Cirkus
Juni: Udeliv
Sommerferie, juli
August - september: Afrika
Oktober – november: Mig selv og min krop
December: Jul og traditioner.

Vuggestuen 2020:

Januar - februar: Kroppen og følelser
Marts - april: Udeliv
Maj - juni: Dyr og maskiner
Sommerferie, juli
August - september: Sanser
Oktober - november: Musik og motorik
December: Jul og traditioner

Revideret marts, 2020
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