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Den styrkede pædagogiske læreplan

1 INTRODUKTION
I Danmark går størstedelen af alle børn i alderen 0-6 år i dagpleje, vuggestue eller børnehave. Det giver dagtilbuddene
en unik rolle i forhold til at understøtte børns generelle trivsel og udvikling.
Siden 2004 har alle dagtilbud arbejdet med en pædagogisk læreplan, hvis formål er at opstille mål for børns udvikling,
læring, trivsel og dannelse inden for seks centralt fastsatte læreplanstemaer. Som led i at styrke kvaliteten på dagtilbud
blev der på baggrund af dagtilbudsaftalen ”Stærkere dagtilbud – alle skal med i fællesskabet” i 2017, vedtaget en ny
lovgivningsmæssig ramme i 2018 for arbejdet med den pædagogiske læreplan i dagtilbud. Ændringerne tager
udgangspunkt i det samlede forslag om en styrket pædagogisk læreplan, som en mastergruppe og seks
arbejdsgrupper udarbejdede i 2016.
Udarbejdelse af dagtilbuddets pædagogiske læreplan skal bygge på lokale udfordringer, styrker og kompetencer og de
er en ledelsesmæssig beslutning, hvordan man mest hensigtsmæssigt udformer sin pædagogiske læreplan inden for
de fastsatte rammer i loven og af kommunalbestyrelsen.
Ramme for udarbejdelse af den pædagogiske læreplan
Den pædagogiske læreplan udarbejdes med udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag samt seks
læreplanstemaer og de tilhørende pædagogiske mål for sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og
børns læring.
Dagtilbuddets pædagogiske læreplan skal fungere som et pædagogisk redskab, der via korte, relevante pædagogiske
refleksioner og eksempler skal skabe en klar fælles retning for det pædagogiske arbejde, der foregår i dagtilbuddet.
Herunder sikre, at den intenderede pædagogik er til stede hele dagen og i alle aktiviteter, rutiner med børnene mv.
Læreplanen skal således indeholde nogle overordnede relevante refleksioner over og eksempler på, hvordan det
pædagogiske læringsmiljø i dagtilbuddet inddrager børnenes perspektiv og børnefællesskabet og tager højde for den
konkrete børnegruppes sammensætning og børnenes forskellige forudsætninger og behov. Eksemplerne skal være
retningsgivende for personalet i det daglige pædagogiske arbejde med børnene.

1.1 Læsevejledning
I denne læreplansrapport kan der læses om dagtilbuddet pædagogisk praksis suppleret med forskellige
resultatvisninger. Resultatvisningerne skal betragtes som et kvalificeret øjebliksbillede og skal altid anvendes som led i
en helhedsbetragtning af dagtilbuddet.
Gennemsnitsgraf
Dagtilbuddets resultater vises på en rød/gul/grøn skala fra 0 til 5, hvor værdierne er tillagt følgende betydning:
Slet ikke

I mindre grad

I nogen grad

I høj grad

I meget høj grad

Resultater fra dagtilbuddets dialogvurderinger
Under afsnitte om læreplanstemaerne suppleres dagtilbuddets beskrivelse med en graf for fagpersonalets vurderinger
af børnenes kompetencer på de enkelte læreplanstemaer. Grafen er opgjort som et simpelt gennemsnit, hvor svarerne
på de enkelte spørgsmål tillægges en værdi fra 1 til 4, hvor 1 er ”Kan ikke endnu” og 4 er ”Kan”.
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Den styrkede pædagogiske læreplan
Det fælles pædagogiske grundlag
og de seks læreplanstemaer
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1.2 Beskrivelse til læreplanen (Hvem er vi?)
Test

5

Vuggestuen Bulderby, Mejrup

Den styrkede pædagogiske læreplan

2 REDSKAB TIL SELVEVALUERING 2018 - DET
PÆDAGOGISKE GRUNDLAG
Evalueringsinstituttet (EVA) har udgivet Redskab til selvevaluering, som er et redskab der kommer omkring de
tematikker, der er i det pædagogiske grundlag. På trods af en mindre divergens mellem navngivningen af tematikkerne i
henholdsvis selvevalueringen fra 2018 og det pædagogiske grundlag fra Hovedpublikationen, er selvevalueringen et
godt og anvendeligt analyseredskab, der skaber en ramme for en struktureret dialog om pædagogisk praksis.

PÆDAGOGISK GRUNDLAG
Dato

Et pædagogisk
læringsmiljø
hele dagen

Børnesyn og
børneperspektiv

Børns leg

Det brede
læringssyn

Samspil og
relationer

Børn i udsatte
positioner

Evaluerende
pædagogisk
praksis

Forældresamar
bejde

Sammenhænge
nde overgange

07-02-2021

4,3

4,3

4,0

4,7

4,3

4,3

4,0

4,7

4,3

2.1 Et pædagogisk læringsmiljø hele dagen
Refleksionsspørgsmål til inspiration

•

Hvad karakteriserer den måde, vi organiserer vores pædagogiske læringsmiljø på, og får vi skabt et miljø, der understøtter leg,
aktiviteter og rutiner? Hvad fungerer godt/dårligt?

•

Hvilke pædagogiske overvejelser ligger til grund for den måde, vi organiserer vores pædagogiske læringsmiljø på? Hvordan
ved vi, om vores antagelser holder stik?

•

Hvordan kan vi undersøge og se, hvad børnene får ud af vores måde at organisere det pædagogiske læringsmiljø på?

•

Hvordan matcher vores faglige kompetencer vores mål om at skabe et trygt og stimulerende pædagogisk læringsmiljø?
Hvordan sikrer vi, at vi er fagligt godt klædt på?

Et pædagogisk læringsmiljø hele dagen.
Vi tager udgangspunkt i Mejruphus' Kerneopgave, den styrkede pædagogiske læreplan samt vores uddannelse i De
Utrolige År og ICDP.
Vi ser det enkelte barn og dets udvikling. Vi arbejder med børnene i små grupper, hvor læringsmiljøet giver mulighed for
trivsel, læring, udvikling og dannelse.
Vi har en tydelig og gennemgående struktur i hverdagen, der skaber ro for det enkelte barn. Strukturen og de faste
rutiner giver forudsigelighed og tryghed.
Vi arbejder ud fra vokseninitierede og børneinitierede aktiviteter og leg. Via kollegiale refleksioner omkring
børnegruppen tilpasser vi aktiviteter og rutiner så børnegruppens behov tilgodeses bedst muligt.
Vi anvender udviklingsplanen fra De utrolige år som refleksionsredskab til det enkelte barns eller børnegruppens
udfordringer/problemstillinger. Via refleksioner, faglig sparring og evaluering med kolleger, bliver det muligt at justere i
det pædagogiske læringsmiljø samt egen praksis, så vi skaber de bedste betingelser for barnets trivsel, læring,
udvikling og dannelse.
Vi udnytter vores forskellighed samt de forskellige kompetencer personalegruppen besidder, til at sikre et højt fagligt
niveau i hele institutionen.
Eksempel på hvordan vi arbejder med et pædagogisk læringsmiljø hele dagen:
I vuggestuen sidder Søren på gulvet og leger med en ko. Pædagogen kommer hen og sætter sig sammen med Søren,
de taler og synger sammen, om koen. Da Søren senere på dagen skal skiftes inden middagsluren, vil Søren gerne have
koen med ud på puslebordret. Her taler de igen om koen og synger sangen. Pædagogen fortæller om hvad koen siger
og hvad den spiser.
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2.1.1 Vurdering
Nedenstående graf viser Vuggestuen Bulderby, Mejrup’s vurdering af egen praksis på baggrund af følgende spørgsmål:
I hvilken grad skaber vi et pædagogisk læringsmiljø for alle børn, hvor børnene får de bedste betingelser for at trives,
lære, udvikle sig og dannes inden for følgende typer af situationer?
2.1.1.1 Vuggestuen Bulderby, Mejrup's vurdering
GENNEMSNIT

4,3

Leg

4,0

Aktiviteter

4,0

Rutinesituationer

5,0
1

2

3

4

2.2 Børnesyn og børneperspektiver
Refleksionsspørgsmål til inspiration

•

Hvordan arbejder vi med løbende at følge børnenes spor, oplevelser og interesser? Hvad gør vi for at indfange alle børns
perspektiver? Er det de samme børn, vi altid får øje på?

•

Hvordan arbejder vi regelmæssigt med børnenes feedback fx på personalemøder, som input til vores faglige dialog?

•

Hvordan kan vi undersøge og se, hvad børnene får ud af vores måde at organisere det pædagogiske læringsmiljø på?

•

Hvordan har vi senest brugt børnenes perspektiver som grundlag for at udvikle det pædagogiske læringsmiljø? Hvilke nye
indsigter nåede vi frem til? Hvad ændrede vi som resultat af vores indsigter?

•

I hvilke situationer kunne det være relevant at inddrage børnenes perspektiver, hvor vi ikke gør i dag?

Børnesyn og børneperspektiver.
Vi ser det enkelte barn og giver dets initiativer og interesser værdi. Vi følger børnenes spor, arbejder i ”børnehøjde” og
hjælper dem på vej. Vi guider og fordyber os sammen med børnene samt har fokus på processen frem for produktet.
Vi tager udgangspunkt i børnenes ideer og det de er optaget af, vi er deltagende i legen og siger ja. Vi taler med
børnene om hvad de kan lide at lege med og vi indretter forskellige læringsmiljøer efter deres ideer og behov. Vi er
opmærksomme på børnenes små nonverbale signaler og handler på dem.
Vi arbejder med børnene i små grupper efter alder, køn, interesser og udvikling. Vi har løbende dialog omkring det
enkelte barn og dets udvikling og laver udviklingsplaner efter behov. Vi er bevidste om at se alle børn. Vi arbejder
inkluderende med børnefællesskaber og er opmærksomme på, at alle har en rolle, samt at alle børns bidrag har værdi.
Eksempler på hvordan vi arbejder med børnesyn og børneperspektiver:
I børnehaven oplever pædagogerne, at en gruppe store drenge mangler et læringsmiljø, hvor de kan være, lege og
fordybe sig. Pædagogerne inddrager drengene og lytter til deres interesser og initiativer. Sammen indretter de, de
fysiske rammer og i fællesskab får de skabt et inspirerende læringsmiljø.
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2.2.1 Vurdering
Nedenstående graf viser Vuggestuen Bulderby, Mejrup’s vurdering af egen praksis på baggrund af følgende spørgsmål:
I hvilken grad bruger vi disse forskellige tilgange til at inddrage børnenes perspektiver?
2.2.1.1 Vuggestuen Bulderby, Mejrup's vurdering
GENNEMSNIT

4,3

Observation af børnene

5,0

Børnene som medskabere

4,0

Børnene som fortællere

4,0
1

2

3

4

2.3 Børns leg
Refleksionsspørgsmål til inspiration

•

Hvordan giver vores pædagogiske læringsmiljø børnene mulighed for at bruge deres fantasi og lege?

•

Hvad gør vi for at arbejde med børnenes forskellige roller og positioner i legen?

•

Hvordan kan vi undersøge og se, hvad børnene får ud af vores måde at organisere det pædagogiske læringsmiljø på?

•

Hvordan arbejder vi med at understøtte, at alle børn har mulighed for at være med i legen? Er der børn, som vi oplever, står
uden for legen, og hvad gør vi ved det?

•

Hvordan har vi undersøgt den læring og udvikling, der sker i børnenes leg?

Børns leg.
Vi er opmærksomme på, at børns leg har værdi i sig selv. Legen er med til at danne grundlag for børns sociale og
personlige læring og udvikling.
Vi støtter op om børnenes relationer på tværs af alder, køn og teams. Vi tilgodeser hvert enkelt barns kompetencer og
ressourcer. Vi igangsætter lege med de børn som har brug for ekstra støtte i deres legekompetencer, så barnet på sigt
får kompetencerne til selv at indgå i små legefællesskaber. Vi skaber rammer, guider, understøtter og anvender
beskrivende kommentarer, så alle børn tilgodeses. Vi guider børnene til at skiftes, vente på tur og generelt øve
turtagning.
Vi er tilgængelige for børnenes leg og kommer med input til at udfolde legen. Vi er deltagende, guidende og støttende i
legen. Vi trækker os fra legen når dette giver mening og er herefter med på sidelinjen.
Vi skaber rum til fordybelse og forskellige lege ved fysisk at indrette små zoner på stuerne. Vi indretter vores uderum
og stuer, ud fra børnenes interesser og behov. Vi udskifter og varierer vores legetøj med mellemrum.
Vi reflekterer dagligt over de observationer vi gør os, i forhold til børnenes leg og tilpasser læringsmiljøerne efter deres
behov.
Eksempel på hvordan vi arbejder med børns leg:
En gruppe drenge er i gang med at bygge hule nede i hjørnet af legepladsen. De er selv kommet med ønsket om at
bygge hule og den ide har pædagogen grebet. Imens træhytten bliver til, styrkes deres venskab og relationer til
hinanden. De deler, giver hinanden plads, lytter og hjælper hinanden. Om eftermiddagen leger de i hulen, de får besøg,
gør rent, leger soldater mm. Pædagogen støtter og guider drengene i deres fælleskab og er på sidelinjen med respekt
for børnenes ideer og perspektiv. Pædagogen er med til at skabe et godt læringsmiljø, hvor der er plads, ro og rum til
fordybelse og leg. Pædagogen er med til at sammensætte den lillebørnegruppe, hvilket giver mulighed for at børn i
8
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udsatte positioner også kan deltage ligeværdigt og aktivt i legen. Pædagogen kan give den ekstra guidning der er behov
for.

2.3.1 Vurdering
Nedenstående graf viser Vuggestuen Bulderby, Mejrup’s vurdering af egen praksis på baggrund af følgende spørgsmål:
I hvilken grad indtager vi disse forskellige roller for at understøtte børnenes leg, så legen udvikler sig positivt for alle
børn?
2.3.1.1 Vuggestuen Bulderby, Mejrup's vurdering
GENNEMSNIT

4,0

Lade børnene lege selv og
iagttage på afstand

4,0

Guide og hjælpe aktivt ved behov

5,0

Deltage aktivt i legen

3,0
1

2

3

4

5

2.4 Det brede læringssyn
Refleksionsspørgsmål til inspiration

•

På hvilke måder har vi fokus på læringsprocesser gennem hele dagen (leg, børneinitierede og vokseninitierede aktiviteter og
rutiner)?

•

Hvordan tilrettelægger vi det pædagogiske læringsmiljø, så det både støtter børnenes kropslige, følelsesmæssige, sociale og
kognitive læring? Hvordan kan vi følge og støtte barnets undren og nysgerrighed? Hvordan udfordrer og støtter vi børnene i at
få nye ideer og erfaringer med vedholdenhed og gåpåmod?

•

Oplever vi, at det er alle børn, der viser deres undren og nysgerrighed ved fx at stille spørgsmål e.l.? Hvad tænker vi om, og
hvad gør vi for, de børn, der sjældent giver udtryk for deres undren og nysgerrighed?

•

Hvordan arbejder vi med at følge op på, om vi lykkes med det pædagogiske læringsmiljø i forhold til, hvad børnene får ud af
det? Hvordan sikrer vi, at vi kommer hele vejen rundt i forhold til de seks læreplanstemaer?

Det brede læringssyn.
Vi er opmærksomme på, at for at læring og udvikling kan finde sted, skal børn opleve tryghed, omsorg og
forudsigelighed.
Vi giver hverdagsrutinerne værdi og er opmærksomme på at disse er med til at danne grundlag for læring. Derudover
skaber vi en hverdag som veksler mellem børne-og vokseninitierede aktiviteter og leg.
Vi lærer det enkelte barn at kende, så vi kan tilpasse udfordringer, aktiviteter og forventninger til barnets zone for
nærmeste udvikling.
Vi har en overordnet struktur, hvor der er plads til at følge børnenes spor og initiativer. Vi anvender beskrivende og
opmuntrende kommentarer og støtter dem i deres underen og nysgerrighed og udvider børnenes horisont med ny viden
og oplevelser. Vi er bevidste om at vi er rollemodeller og i samværet med børnene er vi nysgerrige, engagerede og
opmuntrende. Vi arbejder i små grupper med fokus på nærvær og fordybelse. Det er vores ansvar at skabe situationer,
hvor alle børn får mulighed for at være deltagende og bidrage til fællesskabet.
Vi arbejder ud fra det pædagogiske grundlag og de 6 læreplanstemaer og har fokus på forskellige læringsstile. For at
sikre at vi kommer omkring hele barnet og alle temaer, anvender vi vores egen udviklede didaktiske model, som er
9
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inspireret af Simon Sineks WHY modellen.
Vi reflekterer, evaluerer og justerer kontinuerligt på vores pædagogiske praksis. Vi laver udviklingsplaner, evaluerer
mundtligt og anvender vores didaktiske evalueringsmodel.
Eksempel på det brede læringssyn:
I vuggestuen går en pædagog i gaderoben med tre børn og de taler om hvordan vejret er udenfor. Sammen finder de ud
af at det er regnvejr og at de derfor skal have regntøj og gummistøvler på. Pædagogen guider, vejleder og hjælper
børnene i tøjet. Da de alle er klar, går de sammen ud på legepladsen og oplever vejret og hopper i vandpytter.

2.4.1 Vurdering
Nedenstående graf viser Vuggestuen Bulderby, Mejrup’s vurdering af egen praksis på baggrund af følgende spørgsmål:
I hvilken grad har vi fokus på hver af disse tilgange, når vi arbejder med brede læringsprocesser? Arbejde med/ud fra...
2.4.1.1 Vuggestuen Bulderby, Mejrup's vurdering
GENNEMSNIT

4,7

Planlagte forløb

4,0

Børnenes spontane nysgerrighed
og undren

5,0

Understøtte læring i samspillet
mellem børnene

5,0
1

2

3

4

5

2.5 Samspil og relationer
Refleksionsspørgsmål til inspiration

•

Hvad kendetegner de situationer, hvor vi oplever et nærvær mellem os og børnene, og vi er fordybede sammen? Hvad skal der
til, for at nærvær og fordybelse opstår? Hvad kan vi gøre for at få mere ud af det?

•

Hvornår oplever vi, at vi ikke er tilgængelige for børnene og ikke har mulighed for at reagere på deres behov? Hvad
kendetegner de situationer, og hvad kan vi gøre anderledes for at ændre på dem?

•

Hvordan kommunikerer vi med børnene, både kropsligt og sprogligt, i forskellige situationer? Hvad oplever vi, er en god
kommunikation mellem os og børnene? Har vi fokus på at spørge ind til børnenes oplevelse med åbne spørgsmål som: 'Kan du
fortælle mig, hvad der skete?', 'Hvordan kan vi løse det sammen?', 'Hvilke andre ideer kan du komme i tanke om?'

•

Hvordan kan vi understøtte det enkelte barns trygge tilknytning gennem det pædagogiske arbejde med hele børnegruppen?

Samspil og relationer.
I vores arbejde med samspil og relationsdannelse er det vigtigt at vi som pædagogisk personale er autentiske,
omsorgsfulde og tilgængelige. Gennem, tryghed, stuktur og forudsigelighed kan vi skabe rum til nærvær og fordybelse.
Vi deltager aktivt i børnenes leg og er vejledende, støttende og anerkendende.
Vi inddeler børnene i små legegrupper, hvor der skabes tryghed og rum til at børnene får de bedste muligheder for at
danne og styrke relationer. Vi har ansvaret for at se det enkelte barn i det store fællesskab og det gør vi ved at få barnet
til at føle sig set og hørt. For at understøtte den trygge tilknytning til det enkelte barn i hele børnegruppen, er vi
opmærksomme på at have øjenkontakt, berøring, møde barnet med empati, benævne barnets navn mm.
I forhold til samspil og relationer er det vigtigt med en god kommunikation. Vi viser barnet: ”Jeg ser dig og høre dig”
både verbalt og nonverbalt. Vi er i øjenhøjde og har øjenkontakt når vi snakker med barnet. Vi har et tydeligt kropssprog
10
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og mimik og er opmærksom på at bruge berøring, thumps up, børnetegn og anden nonverbal kommunikation. Vi giver
barnet mulighed for at fortælle om dets oplevelser og vi lytter interesseret og spørger ind til det de fortæller. Vi
gentager og sætter ord på barnets følelser. Vi stiller åbne spørgsmål der er afstemt til barnets alder og udvikling.
I vores pædagogiske praksis, arbejder vi ud fra grundtankerne i DUÅ og ICDP.
Eksempel på samspil og relationer:
En pædagog møder ind på stuen. Hun går rundt til alle børn og siger godmorgen, hun smiler til Stine og giver hende et
kram. Stine kigger op med et smil og siger godmorgen.

2.5.1 Vurdering
Nedenstående graf viser Vuggestuen Bulderby, Mejrup’s vurdering af egen praksis på baggrund af følgende spørgsmål:
I hvilken grad har vi fokus på disse tilgange i vores arbejde med at skabe gode samspil og relationer?
2.5.1.1 Vuggestuen Bulderby, Mejrup's vurdering
GENNEMSNIT

4,3

Opdele børnene i mindre grupper

5,0

Fleksibel organisering ift.
voksentilknytning

4,0

Vores sprog, kropssprog og
placering i rummet

4,0
1

2

3

4

5

2.6 Børn i udsatte positioner og alle børns deltagelse i
børnefællesskaberne
Refleksionsspørgsmål til inspiration

•

Hvilken pædagogisk tilgang arbejder vi ud fra for at sikre, at alle børn oplever, at de er en del af et børnefælleskab? Hvordan er
der forskel på vores praksis i forhold til forskellige aldersgrupper?

•

Hvordan vurderer vi alle børnenes muligheder for at udvikle sig og få nye relationer? Er der noget, vi kan gøre anderledes for at
give nogle børn bedre muligheder for at opbygge og have gode relationer?

•

I hvilket omfang har vi faglige dialoger om, hvordan vi kan understøtte, at børn i udsatte positioner trives og ses i det
pædagogiske læringsmiljø? Hvordan sikrer vi, at vi også har blik for og inddrager de børn, der fx ikke selv henvender sig og ikke
deltager aktivt i lege og aktiviteter?

•

Når vi ser på vores praksis den seneste måned, hvornår er det så lykkedes os at skabe et pædagogisk læringsmiljø, hvor alle
børn trives, lærer, udvikler sig og dannes i fællesskabet? I hvilke situationer lykkedes det ikke - og hvorfor?

Børn i udsatte positioner og alle børns deltagelse i børnefællesskaberne.
Vi arbejder ud fra en anerkendende tilgang og grundtankerne i DUÅ og ICDP.
Vi har øje for det enkelte barn i børnefællesskabet og vi tager udgangspunkt i barnets ressourcer og udviklings niveau.
Vi støtter og guider og giver den hjælp barnet har behov for, for at være en del af fællesskabet. Vi inddrager og
samarbejder med forældrene ved bekymring omkring barnets trivsel, læring, udvikling og dannelse.
Vi arbejder inkluderende og skaber rammer så alle børn har mulighed for at deltage og opleve sig selv som en del af
børnefællesskabet. Vi møder barnet med positive forventninger og skaber rum til at øve sociale færdigheder og
11
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legekompetencer. I børnegrupperne arbejder vi med at forskellighed skal være en styrke og at alle børn har værdi.
Vi anvender teammøder og dialog i løbet af dagen til at justere og evaluere vores tiltag omkring det enkelte barn og hele
børnegruppen. Vi sparrer med vores kollegaer og reflektere sammen. Vi har tilknyttet en ressource pædagog og
derudover inddrager vi tværfaglige samarbejdspartnere.
Eksempel på børn i udsatte positioner og alle børns deltagelse i børnefællesskaberne:
Peter har svært ved at komme ind i fællesskabet. Pædagogerne på teamet laver en udviklingsplan, hvor Peters position
i børnegruppen sættes i fokus. Peter får selv lov til at vælge en aktivitet. Peter og pædagogen inviterer et andet barn
med i aktiviteten, for på den måde at arbejde med Peters relationsdannelse og legekompetencer.

2.6.1 Vurdering
Nedenstående graf viser Vuggestuen Bulderby, Mejrup’s vurdering af egen praksis på baggrund af følgende spørgsmål:
I hvilken grad bruger vi disse tilgange til at sikre, at alle børn trives, lærer, udvikler sig og dannes i børnefællesskaberne?
2.6.1.1 Vuggestuen Bulderby, Mejrup's vurdering
GENNEMSNIT

4,3

Møde alle børn med positive
forventninger

5,0

Understøtte, at alle børn oplever
at mestre noget

4,0

Alle børn som betydningsfulde
for fællesskabet

4,0
1
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4
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2.7 Evaluerende pædagogisk praksis
Refleksionsspørgsmål til inspiration

•

Hvordan undersøger og evaluerer vi de pædagogiske læringsmiljø i sammenhæng med børnenes trivsel, læring, udvikling og
dannelse? Har vi fastsat et fokus eller formål med vores løbende evaluering af pædagogiske læringsmiljø? Hvor står vi
stærkt/svagt? Hvordan oplever vi, at vi fagligt set er klædt på til at evaluere og undersøge?

•

Hvad gør vi for at sikre, at vores løbende evaluering er systematisk? Hvordan definerer vi "systematisk"?

•

Hvordan sikrer vi, at vores evalueringer har fokus på sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og børnenes
trivsel, læring, udvikling og dannelse frem for blot aktiviteterne eller blot på børnenes læring?

•

Hvordan sikrer vi, at vi anvender den viden, vi får fra vores evaluering, til at justere vores pædagogiske læringsmiljø? Hvornår
har en konkret evaluering senest givet ny indsigt i børnegruppens trivsel, læring, udvikling og dannelse, der har ført til ændring i
vores praksis?

Evaluerende pædagogiske praksis.
I hverdagen observerer, reflekterer og evaluerer vi over det pædagogiske læringsmiljø i sammenhæng med børnenes
trivsel, læring, udvikling og dannelse og på baggrund deraf justerer vi den pædagogiske praksis.
Vi anvender vores egen udviklede didaktiske model, som er inspireret af Simon Sineks WHY model, til at systematisere
og synliggøre vores evalueringskultur. Vi sikre en kontinuitet i evalueringsarbejdet ved at anvende modellen på teamog stuemøder, som et fast punkt.
Eksempel på evaluerende pædagogisk praksis:
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Et team laver et forløb omkring krop og bevægelse, hvor de anvender vores egen udviklede didaktiske model inspireret
af Simon Sineks WHY. De evaluerer løbende på teammøder og tilpasser aktiviteterne efter børnegruppen. Efter
projektets afslutning, evaluerer teamet skriftligt i modellen.

2.7.1 Vurdering
Nedenstående graf viser Vuggestuen Bulderby, Mejrup’s vurdering af egen praksis på baggrund af følgende spørgsmål:
I hvilken grad er vi opmærksomme på følgende dimensioner, når vi evaluerer vores pædagogiske praksis?
2.7.1.1 Vuggestuen Bulderby, Mejrup's vurdering
GENNEMSNIT

4,0

Læringsmiljø, trivsel, læring,
udvikling, dannelse

4,0

Justere praksis ud fra
evalueringens resultater

4,0

Sammenhæng mellem
læringsmiljø og børns læring

4,0
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4

5

2.8 Forældresamarbejde om børns trivsel, læring, udvikling og
dannelse
Refleksionsspørgsmål til inspiration

•

Hvordan samarbejder og kommunikerer vi i det daglige med forældrene om børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse?
Hvilke rammer og regler har vi for forældresamarbejde? (Det gælder både de overordnede rammer og den konkrete håndtering
i hverdagene. Er det fx ok at afbryde en aktivitet med børnene, hvis en forælder har brug for en snak?)

•

Hvordan oplever vi samarbejdet med forældrene i forhold til at rådgive og vejlede dem om deres barns trivsel, udvikling, læring
og dannelse?

•

Hvordan arbejder vi med at møde forældrene forskelligt og tilpasse samarbejdet ud fra deres behov?

•

Hvad ved vi om, hvordan forældrene oplever vores samarbejde, rådgivning og vejledning? Inddrager vi synspunkter og viden fra
forældrene?

Forældresamarbejde om børns trivsel, læring, udvikling og dannelse.
Vi er i daglig dialog med forældrene og vores samarbejde bygger på tillid og åbenhed. Vi fortæller den gode historie om
barnet og holder forældrene orienterede om barnets trivsel, læring, udvikling og dannelse. Vi afholder forældresamtaler
både planlagte og efter behov.
På tavler, på AULA samt i nyhedsbreve fortæller vi forældrene om aktiviteter, fokuspunkter og hvad der ellers rører sig
på teamet.
Vi respekterer forældrenes forskelligheder (personlighed, kultur, sociale baggrund mv.).
Vi prioriterer at tale med forældrene for at lære dem at kende. Vi anerkender alle forældres følelser og bekymringer, og
tager disse alvorligt i vores samarbejde om barnet. Vi støtter og vejleder forældrene i, hvordan de kan styrke børnenes
trivsel, læring, udvikling og dannelse.
Vi anvender brugerundersøgelser, fokus gruppeinterview, forældremøder, forældresamtaler og den daglige dialog med
13
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forældrene til at få indsigt i, hvordan forældrene oplever vores samarbejde.
Eksempel på forældresamarbejde om børns trivsel, læring, udvikling og dannelse:
Peters forældre er bekymrede for Peters motoriske udvikling og spørger pædagogen til råds. De aftaler sammen et
tidspunkt til en samtale. Forud for samtalen har pædagogen lavet div. iagttagelser og brugt materialet fra Hjernen og
hjertet. I samarbejde med forældrene laver pædagogen en strategi for det videre forløb.

2.8.1 Vurdering
Nedenstående graf viser Vuggestuen Bulderby, Mejrup’s vurdering af egen praksis på baggrund af følgende spørgsmål:
I hvilken grad lykkes vi med, at forældrene er aktive medspillere om barnets trivsel, læring, udvikling og dannelse inden
for disse dimensioner? Styrke barnets...
2.8.1.1 Vuggestuen Bulderby, Mejrup's vurdering
GENNEMSNIT

4,7

Trivsel og sociale relationer –
børnefællesskabet

4,0

Sprog og motorik

5,0

Alsidige udvikling og
sammenhæng til skole

5,0
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2.9 Sammenhængende overgange
Refleksionsspørgsmål til inspiration

•

Hvordan arbejder vi ud fra læreplanen for at skabe sammenhæng for børn og forældre i overgangen fra hjem til dagtilbud,
mellem dagtilbud og fra dagtilbud til skole og SFO/fritidshjem?

•

Hvordan arbejder vi med en tryg overgang til det næste tilbud? Fx aktiviteter som at besøge det nye sted, tæt dialog med
fagprofessionelle fra andre tilbud, arbejde med overgangsobjekter o.l.

•

Oplever vi, at vi har et fælles værdisæt med det andet dagtilbud eller skole og SFO/fritidshjem? Er vi enige om, hvad der skal til
fra begge parter for at skabe en sammenhængende overgang?

•

Hvad ved vi om dagplejerens/sundhedsplejerskens/pædagogens/lærerens faglighed og daglige praksis? Hvordan kan vi blive
klogere på det, og hvordan kan den viden bidrage til at skabe sammenhæng?

Sammenhængende overgange.
For at skabe sammenhæng for børn og forældre i overgangen fra hjem til vuggestuen, vuggestuen/dagplejen til
børnehaven og fra børnehaven til skole SFH/fritidshjem er kommunikation og forventningsafstemning afgørende.
Vi prioriterer at vi altid får lavet en god opstart for det enkelte barn og dets forældre. Vi er nysgerrige på barnet, samt
barnets behov og ressourcer.
Ved opstart og overgange sender vi altid personligt velkomstbrev med diverse praktiske oplysninger og invitation til
forbesøg. Vi er i dialog med forældrene om hvordan barnet får den mest optimale opstart.
Vi besøger børnehaven/skolen/SFH sammen med barnet, for at se de nye omgivelser og få et kendskab til det
pædagogiske personale. Hvis barnet kommer fra dagplejen, har dagplejeren også mulighed for at komme på besøg i
børnehaven sammen med barnet.
Ved behov og i samarbejde med forældrene, laver vi overlevering til barnets kommende tilbud, hvor relevant information
videregives. Dette er også gældende når børnehaven modtager børn fra dagplejen.
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Eksempel på sammenhængende overgange:
Ellen og Gert skal starte i børnehave. Pædagogen fra vuggestuen aftaler tid til et besøg på børnenes nye stue, så de kan
møde deres nye voksne og nogle af børnene fra teamet. Ellen, Gert og pædagogen går sammen over i børnehaven. Her
tager Tove imod dem og viser dem hvilken garderobe de skal have og hvor deres madpakke skal være når de starter.
Derefter går de ind på stuen for at lege.

2.9.1 Vurdering
Nedenstående graf viser Vuggestuen Bulderby, Mejrup’s vurdering af egen praksis på baggrund af følgende spørgsmål:
I hvilken grad inddrager vi disse perspektiver for at sikre sammenhæng i de forskellige overgange?
2.9.1.1 Vuggestuen Bulderby, Mejrup's vurdering
GENNEMSNIT

4,3

Børnenes perspektiv

5,0

Forældrenes perspektiv

4,0

De fagprofessionelles perspektiv

4,0
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2
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3 ØVRIGE KRAV TIL INDHOLDET I DEN
PÆDAGOGISKE LÆREPLAN
3.1 Inddragelse af lokalsamfundet (og evt. forældrebestyrelsen)
”Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan dagtilbuddet inddrager lokalsamfundet i arbejdet med etablering af
pædagogiske læringsmiljøer for børn.” (Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 29)
Det er lederen, der i forbindelse med udarbejdelse af den pædagogiske læreplan sikrer, at forældrebestyrelsen bliver inddraget i
processen omkring udarbejdelse, evaluering af og opfølgning på den pædagogiske læreplan.

Hvordan inddrager vi lokalsamfundet i arbejdet med at skabe pædagogiske læringsmiljøer for børn samt evt. hvordan
forældrebestyrelsen inddrages i arbejdet med læreplanen?

Der er endnu ikke oprettet en refleksion.

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

Hvordan integrerer vi det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø i det pædagogiske læringsmiljø?

Der er endnu ikke oprettet en refleksion.
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3.2.1 Vurdering
Nedenstående graf viser Vuggestuen Bulderby, Mejrup’s vurdering af egen praksis på baggrund af følgende spørgsmål:
I hvilken grad lykkedes det os at skabe et sundt og udviklende børnemiljø indenfor disse tre områder (med inddragelse
af børneperspektivet)?
3.2.1.1 Vuggestuen Bulderby, Mejrup's vurdering

Vuggestuen Bulderby, Mejrup har endnu ikke foretaget en vurdering af ovenstående spørgsmål.
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4 DE SEKS LÆREPLANSTEMAER
”Den pædagogiske læreplan skal udarbejdes med udgangspunkt i seks læreplanstemaer samt mål for sammenhængen
mellem læringsmiljøet og børns læring.
Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan det pædagogiske læringsmiljø understøtter børns brede læring
inden for og på tværs af de seks læreplanstemaer.” (Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 32).
De seks læreplanstemaer, som omhandler børnenes kropslige, følelsmæssige, sociale og kognitive læring er:
• Alsidig personlig udvikling
• Social udvikling
• Kommunikation og sprog
• Krop, sanser og bevægelse
• Natur, udeliv og science
• Kultur, æstetik og fællesskab

4.1 Alsidig personlig udvikling
Det pædagogiske læringsmål

•

Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udfolder, udforsker og erfarer sig og hinanden på både kendte og
nye måder og får tillid til egen potentialer. Dette skal ske på tværs af blandt andet alder, køn samt social og kulturel baggrund.

•

Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte samspil og tilknytning mellem børn og det pædagogiske personale og børn
imellem. Det skal være præget af omsorg, tryghed og nysgerrighed, så alle børn udvikler engagement, livsduelighed, gåpåmod
og kompetencer til deltagelse i fællesskaber. Dette gælder også i situationer, der kræver fordybelse, vedholdenhed og
prioritering.

Resultat fra dagtilbuddets Dialogvurderinger
Nedenfor vises gennemsnitsscoren for fagpersonalets vurderinger af børnenes alsidige personlige udvikling hentet fra
Dialogvurderingerne.
Antal
svar
Alsidig personlig udvikling

3,8
1

2

3

42
4

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø børnenes alsidige personlige udvikling? Herunder, hvordan vores
pædagogiske læringsmiljø:

•

Understøtter de to pædagogiske mål for temaet Alsidig personlig udvikling.

•

Tager udgangspunkt i det fælles pædagogisk grundlag.

•

Ses i samspil med øvrige læreplanstemaer.

Eksempel på hvordan vores pædagogiske læringsmiljø understøtter alsidig personlig udvikling:
2 børn går med en pædagog ned i køkkenet for at hente rullebordet. De taler om hvad der skal på rullebordet og at de
skal hjælpe med at finde de forskellige ting. Pædagogen guider børnene og opmuntrer dem i arbejdet. Peter har haft en
18
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svær formiddag, så han profiterer af at have den nære kontakt med pædagogen og det andet barn. Pædagogen roser
og anerkender børnenes arbejde på vej tilbage til stuen.
De pædagogiske overvejelser kan læses i det fælles pædagogiske grundlag.

4.2 Social udvikling
Det pædagogiske læringsmål
Det pædagogiske arbejde med læreplanstemaet Social udvikling i beskrivelsen af temaet og to pædagogiske mål målrettet børn i
aldersgruppen 0-5 år. De to pædagogiske mål er følgende:

•

Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn trives og indgår i sociale fællesskaber, og at alle børn udvikler
empati og relationer.

•

Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte fællesskaber, hvor forskellighed ses som en ressource, og som bidrager til
demokratisk dannelse.

Resultat fra dagtilbuddets Dialogvurderinger
Nedenfor vises gennemsnitsscoren for fagpersonalets vurderinger af børnenes sociale udvikling hentet fra
Dialogvurderingerne.
Antal
svar
Social udvikling

3,7
1

2

3

42
4

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø børnenes sociale udvikling? Herunder, hvordan vores
pædagogiske læringsmiljø:

•

Understøtter de to pædagogiske mål for temaet Social udvikling.

•

Tager udgangspunkt i det fælles pædagogisk grundlag.

•

Ses i samspil med øvrige læreplanstemaer.

Eksempel på hvordan vores pædagogiske læringsmiljø understøtter børns sociale udvikling:
4 børn sidder på gulvet og leger med Duplo. Pædagogen guider og vejleder i at de skiftes til at sætte en klods på.
Pædagogen kommer med beskrivende og opmuntrende kommentarer. Yrsa har svært ved at være i legen. Pædagogen
sætter sig med Yrsa og finder en klods til hende. Pædagogen guider hende verbalt til at, nu er det hendes tur til at sætte
en klods på. Yrsa foreslår at klodserne skal være en stald og pædagogen roser hende for hendes initiativ.
De pædagogiske overvejelser kan læses i det fælles pædagogiske grundlag.
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4.3 Kommunikation og sprog
Det pædagogiske læringsmål
Det pædagogiske arbejde med læreplanstemaet Kommunikation og sprog skal tage udgangspunkt i beskrivelsen af temaet og to
pædagogiske mål målrettet børn i aldersgruppen 0-5 år. De to pædagogiske mål er følgende:

•

Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udvikler sprog, der bidrager til, at børnene kan forstå sig selv,
hinanden og deres omverden.

•

Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn opnår erfaringer med at kommunikere og sprogliggøre tanker,
behov og ideer, som børnene kan anvende i sociale fællesskaber.

Resultat fra dagtilbuddets Dialogvurderinger
Nedenfor vises gennemsnitsscoren for fagpersonalets vurderinger af børnenes kommunikation og sprog hentet fra
Dialogvurderingerne.
Antal
svar
Kommunikation og sprog

3,3
1

2

3

42
4

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø børnenes kommunikation og sprog? Herunder, hvordan vores
pædagogiske læringsmiljø:

•

Understøtter de to pædagogiske mål for temaet Kommunikation og sprog.

•

Tager udgangspunkt i det fælles pædagogisk grundlag.

•

Ses i samspil med øvrige læreplanstemaer.

Eksempel på hvordan vores pædagogiske læringsmiljø understøtter kommunikation og sprog:
Thomas ligger på puslebordet og skal skiftes. Pædagogen benævner hele tiden hvad det er der sker og hvad hun
foretager sig. Thomas kigger på billederne som hænger ved puslebordet og siger som en hund. Pædagogen siger ”Ja
det er en hund og den siger vov.” Thomas siger igen vov og pædagogen siger ” Ja, hunden siger vov, har du en hund
derhjemme?” Thomas nikker og smiler.
De pædagogiske overvejelser kan læses i det fælles pædagogiske grundlag.
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4.4 Krop, sanser og bevægelse
Det pædagogiske læringsmål
Det pædagogiske arbejde med læreplanstemaet Krop, sanser og bevægelse skal tage udgangspunkt i beskrivelsen af temaet og
to pædagogiske mål målrettet børn i aldersgruppen 0-5 år. De to pædagogiske mål er følgende:

•

Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udforsker og eksperimenterer med mange forskellige måder at
bruge kroppen på.

•

Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn krops- og bevægelsesglæde både i ro og i akvitet, så børnene
bliver fortrolige med deres krop, herunder kropslige fornemmelser, kroppens funktioner, sanser og forskellige former for
bevægelse.

Resultat fra dagtilbuddets Dialogvurderinger
Nedenfor vises gennemsnitsscoren for fagpersonalets vurderinger af børnenes krop, sanser og bevægelse hentet fra
Dialogvurderingerne.
Antal
svar
Krop, sanser og bevægelse

3,6
0

1

2

3

42
4

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø børnenes krop, sanser og bevægelse? Herunder, hvordan vores
pædagogiske læringsmiljø:

•

Understøtter de to pædagogiske mål for temaet Krop, sanser og bevægelse.

•

Tager udgangspunkt i det fælles pædagogisk grundlag.

•

Ses i samspil med øvrige læreplanstemaer.

Eksempel på hvordan vores pædagogiske læringsmiljø understøtter krop, sanser og bevægelse:
Klokkeblomsten går en formiddag i fællesrummet. Her laves der en bane der kan udfordre børnene motorisk. Der
lægges taktilsten på gulvet som giver børnene forskellige sanseindtryk under fødderne. Bobbles af forskellige former
der kan udfordre balancen. En snurretur på en kontorstol som stimulerer vestibulærsansen. Mens børnene leger på
banen, kommer pædagogen med beskrivende og opmuntrende kommentarer samt guider og hjælper børnene. Legen i
fællesrummet afsluttes med at alle børn lægger sig på gulvet, og hører stille musik mens pædagogen nusser børnene
på ryggen.
De pædagogiske overvejelser kan læses i det fælles pædagogiske grundlag.
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4.5 Natur, udeliv og science
Det pædagogiske læringsmål
Det pædagogiske arbejde med læreplanstemaet Natur, udeliv og science skal tage udgangspunkt i beskrivelsen af temaet og to
pædagogiske mål målrettet børn i aldersgruppen 0-5 år. De to pædagogiske mål er følgende:

•

Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn får konkrete erfaringer med naturen, som udvikler deres
nysgerrighed og lyst til at udforske naturen, som giver børnene mulighed for at opleve menneskets forbundethed med naturen,
som giver børnene en begyndende forståelse for betydningen af en bæredygtig udvikling.

•

Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn aktivt observerer og undersøger naturfænomener i deres
omverden, så børnene får erfaringer med at genkende og udtrykke sig om årsag, virkning og sammenhæng, herunder en
begyndende matematisk opmærksomhed.

Resultat fra dagtilbuddets Dialogvurderinger
Nedenfor vises gennemsnitsscoren for fagpersonalets vurderinger af børnenes natur, udeliv og science hentet fra
Dialogvurderingerne.
Antal
svar
Natur, udeliv og science

3,4
1

2

3

42
4

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø børnenes natur, udeliv og science? Herunder, hvordan vores
pædagogiske læringsmiljø:

•

Understøtter de to pædagogiske mål for temaet Natur, udeliv og science.

•

Tager udgangspunkt i det fælles pædagogisk grundlag.

•

Ses i samspil med øvrige læreplanstemaer.

Eksempel på hvordan vores pædagogiske læringsmiljø understøtter natur, udeliv og science:
2 børn går med en pædagog i skoven for at se på myrer. Undervejs finder børnene en tom plasticpose, de taler om at
skrald skal i skraldespanden og ikke smides i skoven. Børnene finder nogle pinde og straks bliver disse til geværer og
pludselig er skovturen blevet til en tur på jagt. Pædagogen videreudvikler på legen og spørger hvad de er på jagt efter.
De pædagogiske overvejelser kan læses i det fælles pædagogiske grundlag.
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4.6 Kultur, æstetik og fællesskab
Det pædagogiske læringsmål
Det pædagogiske arbejde med læreplanstemaet Kultur, æstetik og fællesskab skal tage udgangspunkt i beskrivelsen
af temaet og to pædagogiske mål målrettet børn i aldersgruppen 0-5 år. De to pædagogiske mål er følgende:

•

Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn indgår i ligeværdige og forskellige former for fællesskaber, hvor de
oplever egne og andre kulturelle baggrunde, normer, traditioner og værdier.

•

Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn får mange forskellige kulturelle oplevelser, både som tilskuere og
aktive deltagere, som stimulerer børnenes engagement, fantasi, kreativitet og nysgerrighed, og at børnene får erfaringer med
at anvende forskellige materialer, redskaber og medier.

Resultat fra dagtilbuddets Dialogvurderinger
Nedenfor vises gennemsnitsscoren for fagpersonalets vurderinger af børnenes kultur, æstetik og fællesskab hentet fra
Dialogvurderingerne.
Antal
svar
Kultur, æstetik og fællesskab

3,5
1

2

3

42
4

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø børnenes kultur, æstetik og fællesskab? Herunder, hvordan vores
pædagogiske læringsmiljø:

•

Understøtter de to pædagogiske mål for temaet Kultur, æstetik og fællesskab.

•

Tager udgangspunkt i det fælles pædagogisk grundlag.

•

Ses i samspil med øvrige læreplanstemaer.

Eksempel på hvordan vores pædagogiske læringsmiljø understøtter kultur, æstetik og fællesskab:
Hvert år bliver vi i vuggestuen inviteret til børnesalmesang i kirkehuset, hvor en ansat fra kirken synger og laver
aktiviteter/lege med børnene. De fleste sange og lege har et kristent budskab.
Det kan også komme til udtryk ved at en pædagog og 3 børn går ned på værkstedet og maler malerier med
fingermaling.
De pædagogiske overvejelser kan læses i det fælles pædagogiske grundlag.
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5 UDVIKLINGSPLANER
Bæredygtighed
Sammenhæng
Mål

bla bla

Tegn
Tiltag
Evaluering
Hvem gør hvad
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Corona - til hjemmearbejde
Sammenhæng
Mål
Tegn
Tiltag
Evaluering
Hvem gør hvad
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Genbrug i Mejruphus
Sammenhæng
Mål
Tegn
Tiltag
Evaluering
Hvem gør hvad
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Kultur i Vimmerby

Sammenhæng

I hele Vimmerby
I august, september og oktober ønsker vi
at arbejde med kultur, æstetik og
fællesskab med udgangspunkt i temaet
fra "de små synger sammen", som i år er
"havets dyr".

Mål

At børnene får et kendskab til temaet
"havets dyr" gennem:
- Sang og sanglege
- Kunst og kreative aktiviteter
- Teater og bevægelses lege
- sanse oplevelser

Tegn

- At huset emmer af temaet
- At børnene får en fornemmelse for
forskellige materialer
- at børnene i deres hverdag viser
interesse for forskellige kulturelle
udtryksformer
- At børnene udtrykker temaet gennem
leg
- At børnene viser interesse og
nysgerrighed ved teamet
- At børnene viser glæde ved at lave ting
sammen

Tiltag

Der vil i begge ender af huset være en ide
mappe, hvor man kan finde inspiration til
forskellige sange, lege, kreative aktiviteter
og lærrings rum.

Evaluering
Hvem gør hvad
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Kultur og fællesskab
I hele Mejruphus i august, september og
oktober ønsker vi, at arbejde med kultur,
æstetik og fællesskab med
udgangspunkt i temaet fra " små synger
sammen"

Sammenhæng

I børnehaven og vuggestuen nedsættes
der grupper som udarbejder en idebank
som inspiration til kollegaer.
Vi arbejder ud fra den styrkede læreplans
mål, hvor det pædagogiske læringsmiljø
skal understøtte, at alle børn indgår i
ligeværdige og forskellige former for
fællesskaber, hvor de oplever egne og
andres kulturelle baggrunde, normer,
traditioner og værdier.
Det pædagogiske læringsmiljø skal under
støtte, at alle børn får mange forskellige
kulturelle oplevelser, både som tilskuere
og aktive deltagere, som stimulerer
børnenes engagement, fantasi, kreativitet
og nysgerrighed, og at børnene får
erfaringer med at anvende forskellige
materialer, redskaber og medier.
Nogle aktiviteter vil foregå i små grupper
alt efter interesse/alder og andre vil alle
deltage i.
Vi vil bruge samlingsstunden til fælles
snak og sang samt opfølgning på de
aktiviteter vi laver.
Vi vil være opmærksomme på, at vore
tiltag også har fokus på de 5 øvrige
læreplanstemaer.
Vi ønsker at have fokus på at sang, leg,
kreativitet, bevægelse, kunst og teater
skal være omdrejningspunkter for
temaet. Endvidere kan medier inddrages
alt efter alder og interesse.
Vi ønsker at stimulerer børnene
nysgerrighed og øve dem i at kunne stå
frem foran andre.
Vi ønsker at have fokus på fælleskabet,
hvor vi vil arbejde på tværs af huset og
børnehaven og vuggestuen. I september
måned vil vi lave et arrangement
sammen med forældrerådet.

Mål
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Tegn

- At huset emmer af temaet
- At børnene for fornemmelse for
forskellig materialer
- at børnene i deres hverdag viser
interesse for forskelle kulturelle
udtryksformer
- At børnene udtrykker temaet gennem
leg
- At børnene viser interesse og
nysgerrighed ved temaet.
- At børnene viser glæde ved at lave ting
sammen.

Tiltag

Arbejdsgruppen laver smitte model for
henholdsvis børnehave og vuggestue
samt udarbejder en idebank til forskellige
lege og aktiviteter.

Evaluering

Vi vil til fælles personalemøde evaluerer
dette forløb. Vi vil i små grupper have en
dialog omkring arbejdet med dette emne
og udførelsen af det, vi vil lave post it
med nedskrevet evaluering samt
opfølgning mundtlig i plenum.
Efterfølgende skal disse post it danne
grundlag for en skriftlig evaluering som
skal nedfældes i denne SMITTE model.

Hvem gør hvad

Loneog Gitte i Bulderby
Tina og Mia i Vimmerby
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Smørblomsten
Sammenhæng
Mål
Tegn
Tiltag
Evaluering
Hvem gør hvad
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TEMADAG
Sammenhæng
Mål
Tegn
Tiltag
Evaluering
Hvem gør hvad

31

Vuggestuen Bulderby, Mejrup

Den styrkede pædagogiske læreplan

Test
Sammenhæng
Mål
Tegn
Tiltag
Evaluering
Hvem gør hvad
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