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Forord
Den pædagogiske læreplan udgør rammen og den fælles retning for personalets pædagogiske
arbejde med børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse i dagtilbuddet. Legen er
grundlæggende for børnenes trivsel, udvikling og læring. Børneperspektivet er tydeligt i den
pædagogiske praksis og forældre og dagtilbud samarbejder om barnets/børnenes udvikling og
læring. Læreplanen er et levende dokument, som beskriver pædagogiske overvejelser og
refleksioner i relation til de intentioner, mål og krav som fremgår af Dagtilbudsloven.
Læreplanen bygger på Børne- og Undervisningsministeriets "Den styrkede pædagogiske læreplan,
Rammer og indhold" samt ”Skabelon til pædagogisk læreplan”.
Skabelonen indeholder alle de lovmæssige krav til at udarbejde den pædagogiske læreplan.
Samtidig understøtter skabelonen den løbende dokumentation og evaluering af arbejdet med den
pædagogiske læreplan. Den konkrete læreplan angiver en ramme til at arbejde systematisk med at
planlægge, følge op på og videreudvikle kvaliteten i det pædagogiske læringsmiljø i jeres dagtilbud i
forhold til den aktuelle børnegruppe.
Denne rapport er suppleret med politikker og strategier, som er gældende for dagtilbud i Assens
Kommune. Det er intentionen, at vi ved denne sammenhæng bidrager til at forenkle alle de krav og
indsatser, der skal efterleves i et dagtilbud. Læreplanen udgør fremadrettet den pædagogiske del af
kvalitetsaftalen for dagtilbud i Assens Kommune, i forbindelse med det lovpligtige tilsyn.
Læreplanen suppleres med en Kvalitetsaftale som tidligere nævnt.
I læreplanen er indskrevet følgende politikker og strategier:
• Med vilje og hjerte - Vision 2030
• Børne- og Ungepolitik
• Sundhedspolitikken
• Assensmodellen
• Sprogvurdering af alle 3-årige børn
Vi håber, du som læser får indsigt og inspiration om pædagogisk praksis i vores dagtilbud
– rigtig god læselyst!
Venlig hilsen
Esben Krægpøth
Vicedirektør
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Ramme for udarbejdelse af den pædagogiske læreplan

Denne blomst beskriver visuelt den nye dagtilbudslov – både det fælles pædagogiske grundlag og
læreplanerne.
Den pædagogiske læreplan udarbejdes med udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag samt de seks
læreplanstemaer og de tilhørende pædagogiske mål for sammenhængen mellem det pædagogiske
læringsmiljø og børns læring.
Rammen for at udarbejde den pædagogiske læreplan er dagtilbudsloven og dens overordnede
formålsbestemmelse samt den tilhørende bekendtgørelse. Loven og bekendtgørelsen er udfoldet i publikation
Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold.
Publikationen samler og formidler alle relevante krav til arbejdet med den pædagogiske læreplan og er
dermed en forudsætning for at udarbejde den pædagogiske læreplan. Derfor henvises der løbende til
publikationen.

4

Kort præsentation
0-2 år
I Assensområdet har vi en vuggestue, som er
en integreret del af Børnehuset Krummeluren
og 18 forskellige dagplejere fordelt i henholdsvis
Assens, Ebberup og Salbrovad.
Naturvuggestuen er normeret til 30 børn, der er
fordelt på tre stuer. Den har en naturprofil,
hvilket betyder at vi er udenfor hver dag. Vi har
en gedefold, hvor børnene præsenteres for at
passe på dyr, vi har vores egen køkkenhave,
som børnene er med til at passe og som vores
kok bruger i den daglige madlavning.
Vuggestuen er med i projekt ”Sangglad Mini”,
hvor vores sangkonsulent kommer på besøg og
På billedet ses en mindfullness-certificeret
lærer os hvordan vi bruger vores stemmer i
dagplejer i samspil med børn
forskellige sange.
Dagplejen er kendetegnet ved det lille, nære og
tætte miljø i dagplejerens hjem, da de som udgangspunkt har fire børn. Dagplejerne er fordelt
mellem land og by; nogle har dyr, vi har to mindfullness-dagplejer, og en DGI-dagplejer.
En gang om ugen mødes dagplejerne på tværs i legestue.
3-6 år
I Assensområdet har vi tre børnehuse.
Naturbørnehaven Krummeluren er normeret til 60 børn. Den har en naturprofil, hvilket betyder at vi
er uden for hver dag. Vi lægger stor vægt på udendørs pædagogiske aktiviteter året rundt i alt slags
vejr. Hos os vil vi gerne udforske naturen og gå på opdagelse i den. Vi arbejder ud fra ”Grønne
spirer”-principperne, som fokuserer på udeliv, natur og miljø. Det gør vi bl.a. ved at fodre vores
geder eller passe vores marsvin, klatre i træer, tænde bål, bygge huler, hoppe i vandpytter og
samarbejde med Assens kommunes naturvejleder.
Sangbørnehaven Østerled er normeret til 60 børn.
Den er en certificeret sanggladinstitution, hvilket
betyder at vi bruger sang og musik i hverdagen. Vi
kan søge sparring fra sangkonsulenten i Sangens
Hus, til for eksempel nye sange eller, hvordan
sangen kan bruges i forskellige hverdagssituationer.
Vi vægter hyggelige, sjove og lærerige traditioner for
børn og forældre, både dem som knytter sig til årets
gang og vores egne.
Børnehaven Fuglereden er vores udflytterbørnehave.
De ældste børn fra Krummeluren og Østerled går
hver dag frem og tilbage mellem deres
basisbørnehave og Fuglereden. Formålet med at de
ældste børn samles i et hus er blandt andet at
børnene får en forståelse for hvad det vil sige at være
de ældste og hvad der forventes af dem. Det er også
at danne nye samt at styrke gamle positive relationer
på tværs af børnehaverne.

På billedet ses hvordan musik og natur smelter
sammen

Her finder I links til andre relevante oplysninger på vores hjemmeside www.bh-assens.assens.dk
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Pædagogisk grundlag

”Den pædagogiske læreplan skal udarbejdes med udgangspunkt i et fælles pædagogisk grundlag.
Det pædagogiske grundlag består af en række fælles centrale elementer, som skal være
kendetegnende for den forståelse og tilgang, hvormed der skal arbejdes med børns trivsel, læring,
udvikling og dannelse i alle dagtilbud i Danmark. Nogle elementer i form af fx børnesynet skal altid
være til stede i det pædagogiske læringsmiljø, mens andre elementer som fx arbejdet med at skabe
en god overgang til børnehaveklassen kan være mere til stede i nogle sammenhænge end andre.”
De centrale elementer er:
• Børnesyn. Det at være barn har værdi i sig selv.
• Dannelse og børneperspektiv. Børn på fx 2 og 4 år skal høres og tages alvorligt som led i
starten på en dannelsesproces og demokratisk forståelse.
• Leg. Legen har en værdi i sig selv og skal være en gennemgående del af et dagtilbud.
• Læring. Læring skal forstås bredt, og læring sker fx gennem leg, relationer, planlagte
aktiviteter, udforskning af naturen og ved at blive udfordret.
• Børnefællesskaber. Leg, dannelse og læring sker i børnefællesskaber, som det
pædagogiske personale sætter rammerne for.
• Pædagogisk læringsmiljø. Et trygt og stimulerende pædagogisk læringsmiljø er
udgangspunktet for arbejdet med børns læring.
• Forældresamarbejde. Et godt forældresamarbejde har fokus på at styrke både barnets
trivsel og barnets læring.
• Børn i udsatte positioner. Alle børn skal udfordres og opleve mestring i lege og aktiviteter.
• Sammenhæng til børnehaveklassen. Sammenhæng handler blandt andet om at
understøtte børns sociale kompetencer, tro på egne evner, nysgerrighed mv.
”Loven fastsætter, at alle elementer i det fælles pædagogiske grundlag skal være udgangspunkt for
arbejdet med den pædagogiske læreplan og dermed det pædagogiske arbejde med børns læring i
dagtilbud. ”
Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 14-15

Assens Kommune - Vision 2030 – med vilje og hjerte

I det følgende præsenteres vision, politikker m.m. fra Assens Kommune, som har betydning for den
pædagogiske læreplan, og for det arbejde der pågår i dagtilbuddene.
Visionen har et afsnit, der hedder: Vores børn og unge lykkes.
”Vores børn og unge er vores fremtid. Vi giver dem de bedste forudsætninger for at leve et godt liv
med et stærkt selvværd. Vi følger børnene fra deres første skridt og hjælper dem på vej til sunde
vaner og et aktivt hverdagsliv med bevægelse, sport og fællesskaber.
Det fortsætter i dagplejen, daginstitutioner og skoler, hvor børn og unge har rammer til at være
kreative, til at lege, lære og danne venskaber og relationer.
Børn og unge udvikler sig både fagligt, personligt og socialt på vejen mod et voksenliv, hvor de trives og forsørger sig selv. Vores ungdomsuddannelser, lære- og arbejdspladser hjælper til.
Vores skoler, uddannelsessteder, virksomheder og kulturinstitutioner arbejder tæt sammen og inspirerer vores børn og unge, så de udnytter deres fulde potentiale. Både dem der selv kan og vil, og
dem der skal have ekstra hjælp til at finde netop deres vej.
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I 2030 er alle unge i uddannelse eller arbejde.”
Denne vision forudsætter, at dagtilbud i Assens Kommune tilbyder høj kvalitet, der understøtter alle
børns generelle trivsel, udvikling, læring og dannelse jf. den nye Dagtilbudslovs formål.

Børne- og ungepolitik

” Et godt børneliv- altid et fælles ansvar”
Alle børn har ret til omsorg og anerkendelse.
Alle børn skal kunne træffe gode og sunde valg for sig selv, så de bliver i stand til at mestre livet og
udvikle ansvarlighed for sig selv og fællesskabet.
Alle børn skal som udgangspunkt have adgang til samfundets almene tilbud, hvor de indgår i
fællesskaber, der udfordrer og støtter en udvikling af deres personlige, sociale og faglige
kompetencer og tilgodeser særlige behov.”
Denne politik danner rammen for alle børn – også børn med særlige behov eller i udsatte positioner.
Politikken bygger ligeledes oven på indhold og kvalitet i kommunale og private dagtilbud.
Læs mere her:
https://www.assens.dk/vores-kommune/en-kommune-i-udvikling/politikker-og-strategier/boerne-ogungepolitik/

Sundhedspolitik

Byrådet ønsker, at Assens Kommune skal være en sund kommune både fysisk og mentalt – og det
gælder både de helt små, unge og ældre.
Et af pejlemærkerne i politikken ”Fra modvilje til mod og vilje” fra 2019 hedder ”En sund start på
livet” og beskriver følgende ambition:
”Vi reducerer ulighed og skaber mønsterbrydere, og i de første 1000 dage af et barns liv sættes der
særligt fokus på det vi ved, der fremmer trivsel, udvikling og læring. I Assens Kommune er vi
forpligtet til tydelig forventningsafstemning med især forældre samt andre aktører omkring det
enkelte barn, så vi tager et fælles ansvar for alle børns sundhed”.
Sundhedspolitikken retter sig bl.a. mod forældre og hele 0-6-års området og matcher fint
ambitionerne med fælles pædagogisk grundlag og læreplaner i den nye Dagtilbudslov. Vi ved, at en
sund start på livet har en livsvarig positiv betydning, og særligt de første 1000 dage af et barns liv
har stor betydning for resten af barnets opvækst.
Læs mere under læreplanstemaet: Krop, sanser og bevægelse
Find politikken her: https://www.assens.dk/vores-kommune/en-kommune-i-udvikling/politikker-ogstrategier/sundhedspolitik-fra-modvilje-til-mod-vilje/
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Assensmodellen

En tidligere indsats for børn og unge, som bygger på en helhedsorienteret tværfaglig indsats på
baggrund af tidlig opsporing.

8

Børnesyn, Dannelse og børneperspektiv, Leg,
Læring og Børnefællesskaber
Vi forholder os nu til de fem elementer fra det pædagogiske grundlag:

Børnesyn

I vores dagtilbud skal det kunne mærkes, at det at være barn har værdi i sig selv. Børn har ret til at
være børn, til at være forskellige og til at udvikle sig i forskelligt tempo. Børn ses som kompetente
og selvstændige, samtidig med at de har brug for omsorg, udfordringer, positive forventninger og
tillid fra os som voksne.
I vores dagtilbud har vi fokus at styrke børns selvhjulpenhed, da vi mener, at det at kunne selv,
udvikler barnets selvværd og dermed deres trivsel og udvikling. Børn oplever glæde ved at mestre
sin hverdag, de daglige gøremål og rutiner i et dagtilbud. Dette øver og udfordrer vi bl.a. i
garderoben, ved måltiderne, på badeværelset.

Dannelse og børneperspektiv

Vi inviterer barnet til at være aktivt deltagende, så barnet er med til at skabe sin læring og konkrete
deltagelse i demokratiske sammenhænge. Det viser sig for eksempel i samling, hvor børnene på
skift kan vælge en sang eller fortælle hvilken dag det er.
Det er en central del af vores børnesyn, at børn er mennesker i egen ret og har noget at biddrage
med. Vi er derfor nysgerrige og gør os umage med at forstå barnets handlinger og initiativer ved at
sætte os i barnets sted.
Vi involverer børnene i vores evaluering og udvikling af vores aktiviteter. Det gør vi bl.a. ved
dialoger med børnene og vækstmodellen.
I vores børnehuse arbejder vi aktivt med konceptet ”Fri for Mobberi”. Det er en effektiv og
lettilgængelig metode, som forebygger mobning og styrker dannelsen for 0-9 årige børn. Det
betyder blandt andet at vi har nogle gode snakke om, hvad det vil sige at være en god ven og drage
omsorg for os selv og hinanden.

Bamsevennen er maskot for ”Fri for Mobberi” og alle børn får en, når de starter i en af vores
institutioner. Den store bamseven, som vist på billedet, bruges aktivt til at få talt om forskellige
emner.
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Leg, læring og børnefællesskaber

Vi har fokus på at styrke børnenes generelle udvikling, trivsel og læring gennem leg i løbet af hele
dagen og vi giver plads til legen både inde og ude. Når vi giver plads til leg, gør vi vores børn
robuste, kreative, nysgerrige, innovative og sociale.
Læring sker blandt andet gennem leg, relationer, planlagte aktiviteter, udforskning af naturen og ved
at blive udfordret. Børn lærer ved at bruge kroppen og sanser gennem hele dagen. Vi har en
nærværende tilgang og møder børnene ved ligeledes at stille spørgsmål og udfordre børnene med
udgangspunkt i nærmeste udviklingszone. Børnene får mulighed for at slippe fantasien løs, afprøve
og fejle både alene og sammen med andre børn og voksne. Legen er grundlæggende for læring og
vi har derfor fokus på det der optager barnet, hvad der udfordrer og hvad der skaber glæde.
Vi har fokus på, at der findes mange former for børnefællesskaber i vores dagtilbud. Der er
fællesskaber på stuen, på legepladsen, i en bestemt aktivitet, i et venskab mellem to børn, en
tilbagevendende leg på gyngen eller en tryg relation til en voksen.

På billedet ses, hvordan en
simpel aktivitet som
sæbeboblerne kan fremme
leg og læring hos et
vuggestuebarn

På billedet ses børnefællesskabet, der
dannes på legepladsen
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Pædagogisk læringsmiljø

Vi har fokus på, at vores læringsmiljø giver mulighed for at alle børn kan
deltage på deres niveau og i deres tempo. Det gør vi ved, fx dele børnene
op i mindre grupper, at tilbyde billeder til de børn som har brug for at blive
understøttet visuelt, eller bruge ”timetimer” til de børn som har brug for
hjælp til at holde opmærksomheden i kortere eller længere tid.
Hver dag har en tydelig struktur, som børnene kender. Der er faste rutiner i
løbet af dagen, for eksempel spisning og middagslur for de mindste. Andre aktiviteter kan variere,
for eksempel kreative projekter eller ture ud af huset.
Vi har fokus på at evaluere aktiviteterne via SMTTE-modellen.
I alle afdelinger er der ugentligt motorikværksteder med vores interne ergoterapeut. Det betyder, at
børn, som kan være motorisk udfordrede eller børn som har brug for at øve sig motorisk får
mulighed for at deltage i vokseninitierede motoriske aktiviteter.
Også sproget er der fokus på i alle afdelinger. Vores interne logopæd igangsætter små øvelser eller
lege med fokus på forskellige områder af sproget, der er tilpasset efter alder og eventuelle
udfordringer.
Vores legepladser giver mulighed for at børnene afprøver grænser fx ved at klatre højt op i enten et
træ eller et klatrestativ, at trille hurtigt eller langsomt ned ad bakken, at køre hurtigt på en løbecykel.

På billedet ses vores logopæd arbejde med sprogstimulering ud fra dialogisk læsning
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Samarbejde med forældre om børns læring

Vi er optagede af det gode forældresamarbejde hvor tillid er nøgleordet. Vi
ved at et godt forældresamarbejde har betydning for børns trivsel, læring,
udvikling og dannelse.
I vores dagtilbud har vi fokus på det daglige forældresamarbejde og
forældrebestyrelsessamarbejdet.
I vores samarbejde med forældrene bruger vi Vækstmodellen som er en dialogmodel der tager
afsæt i det der går godt, udfordringer, muligheder og aftaler.
Når børn har fået en plads hos os, er forældre og barn velkommen til en rundvisning. Forældrene er
en ressource i barnets liv og forældrenes viden er vigtig så barnet får en god start.
Vi tilbyder individuelle forældresamtaler i barnets tid hos os, for at sikre barnets trivsel, læring,
udvikling og dannelse. De individuelle forældresamtaler giver mulighed for at vi sammen deler vigtig
viden om barnet og at vi kan drøfte udfordringer eller bekymringer.
Der er en løbende dialog og udveksling når forældre afleverer og henter deres barn. Den daglige
dialog er vigtig for at opbygge en tillidsfuld relation samt at skabe sammenhæng mellem hjem og
dagtilbud.
Aula er vores digitale platform. Det er her forældre kan få en indsigt i vores hverdag i form af
billeder, beskeder og informationer. Aula er en måde at kommunikere med hinanden på og er en del
af den daglige udveksling fx om barnet holder fri, er syg eller har sovet hos farmor.
Vi afholder forskellige fællesarrangementer i løbet af året. Der inviteres for eksempel til
forældremøder, arbejdsdage, julearrangement og Skt. Hans. Forældrene har mulighed for ved disse
arrangementer, at lære andre forældre at kende.

På billedet ses en reol med bøger, der
kan lånes med hjem, som led i
forældresamarbejdet
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Børn i udsatte positioner

Vi støtter børn med forskellige forudsætninger og inviterer dem til at deltage
i fællesskabet. Vi er optagede af at ethvert barn oplever at være unikke,
værdsatte og anerkendte. Vi tilrettelægger aktiviteter så det er tilpasset
barnets niveau, formåen og dermed nærmeste udviklingszone.
Oplever vi udfordringer hos et barn gør vi følgende:
• Hos dagplejen inddrager vi vores dagplejepædagog og leder i
observation og sparring.
• I børnehusene observerer og sparrer vi med hinanden og vores leder, hvor vi igangsætter
indsatser med baggrund i en pædagogisk handleplan.
• Vi igangsætter en indsats med vores egen ergoterapeut eller logopæd.
• Assens Kommune tilbyder forpostmøder. Forpost er et fællesskab repræsenteret af
forskellige fagområder, hvor der mulighed for at få sparring på forskellige udfordringer.
Dette sker altid i dialog med forældre.
• Vi kan inddrage forskellige fagpersoner fra PPR til sparring og planlagte aktiviteter, både på
gruppen eller det enkelte barn.
• Vi bruger dialogbaseret underretning til at understøtte vores børn og familier når
udfordringer bliver for store og der er brug for hjælp blandt andet i hjemmet.

Sammenhængende børneliv
Sammenhæng fra dagpleje og vuggestuer til børnehave
Vi har fokus på, at skabe en tryg overgang fra vuggestue/dagpleje til
børnehave. Det gør vi blandt andet ved at besøge den børnehave, hvor
barnet er indskrevet. Børnene går fra at sove i krybbe/barnevogn til at
sove på madras i samme rum, de præsenteres for
toiletbesøg og nogle
børn bliver renlige inden børnehavestart.
Lige inden børnehavestart udfylder
vuggestuen/dagplejen et brobygningsskema som
forældrene også udfylder. Herefter inviteres forældrene
til en opstartssamtale i børnehaven. Her bliver
forældrene præsenteret for børnehavepersonalet og
den primære pædagog.
Sammenhæng fra børnehave til børnehaveklassen
Det sidste børnehaveår inden skolestart mødes de
ældste børn hver dag i Fuglereden.
I løbet af året besøger vi Peter Willemoesskolen, som
er vores primære samarbejdspartner. Her er alle børn
med, for at se hvad en skole er. Jo tættere på skolestart
vi kommer, des mere kontinuerligt besøger vi skolen.
Vi har fokus på at de børn der skal følges i skole bliver
sat sammen, fx børn til Ebberup skole, Peter
Willemoesskolen mm. Vi besøger også de andre
omkringliggende skoler, så børnene der skal gå der,
kan se deres egen skole.
Vi afholder overleveringssamtaler med personalet på
skolerne i dialog med forældrene.
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På billedet ses en lille gruppe fugleredebørn på
kulturudflugt til havnen.

De seks læreplanstemaer

I dette afsnit vil vi beskrive, hvordan de seks læreplanstemaer bruges i
praksis. De seks læreplanstemaer er:
• Alsidig personlig udvikling
• Social udvikling
• Kommunikation og sprog
• Krop, sanser og bevægelse
• Natur, udeliv og science
• Kultur, æstetik og fællesskab

På billedet ses en samling, hvor flere børn deltager aktivt i fagtesangen
”Tommelfinger, tommelfinger”
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Alsidig personlig udvikling

Alsidig personlig udvikling opstår når barnet udfolder, udforsker og gør sig
erfaringer. Barnet bliver nysgerrigt på sig selv og på andre på tværs af alder,
køn, social og kulturel baggrund.
For at dette skal være muligt for barnet at opnå, sætter vi rammen for, at
børnene føler sig hørt og trygge og dermed kan føle tilknytning til andre
voksne og børn. Vi har fokus på at følge barnets spor. Vi griber børnene i deres
interesser og understøtter dermed deres naturlige nysgerrighed. For eksempel
når vi har en plan om at gå i skoven og vi på vejen møder en traktor, som børnene bliver optagede
af. I dette tilfælde ændrer vi planen og følger det børnene interesserer sig for.
Vi tager børnene alvorligt og inddrager dem i beslutningstagningen om dagens aktiviteter, for
eksempel ved børnemøder i forbindelse med planlægning af fællesfødselsdag, hvor børnene
sammen planlægger aktiviteter og mad til dagen.
Vi er bevidste om at der skal være plads til alle følelser. Vi hjælper børnene til at håndtere både
med- og modgang, ved at sætte ord på egne og hinandens følelser.

Social udvikling

Social udvikling opstår når alle børn trives og har mulighed for at udvikle
empati og relationer. For at dette skal være muligt skal vi som voksne
skabe et miljø, der er inspirerende og udfordrende for barnet, hvor
børnenes egne perspektiver inddrages og mødes med anerkendelse og
respekt.
Vi er bevidste om at alle børn er forskellige og kan derfor have brug for
forskellige deltagelsesbetingelser. Derfor tilpasser vi alle hverdagens
aktiviteter til børnegruppen og det enkelte barn. Vi sætter dermed en
overordnet ramme, med øje for at nogle børn har brug for mere guidning end andre. Vi gør børnene
socialt opmærksomme ved at benævne handlinger og initiativer når børnene for eksempel leger
sammen i legekøkkenet, hjælper hinanden med at få sko på i garderoben eller trøster hinanden når
en bliver ked af det. Vi hjælper børnene, når de øver sig på, at håndtere konflikter i børnegruppen,
ved at sætte ord på følelser, aflæse grænser og grænsesætte sig selv.
”Fri for mobberi” bruges som inspiration når vi arbejder med at styrke børnenes
deltagelsesmuligheder og fællesskabsfølelse. Læs mere om ”Fri for mobberi” i afsnittet om
”Dannelse og børneperspektiv”.

På billedet ses tre børn udklædt i
forbindelse med fastelavn. Det giver
blandt andet mulighed for være
nysgerrig på hinanden og danne nye
venskaber.
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Kommunikation og sprog

Kommunikation og sprog tilegnes og udvikles i nære relationer. Børn lærer
sprog ved at se andre, både børn og voksne, bruge deres sprog. Derfor har
voksne især en vigtig rolle i udviklingen af kommunikation og sprog.
Vi er bevidste om at sætte ord på det vi gør, ser og føler, så børnene kan
spejle os. Vi synger hver dag og rim og remser bruges til at understøtte den
sproglige udvikling.
Vi arbejder med sproget som en integreret del af hverdagens aktiviteter, for
eksempel påklædning i garderoben, på puslebordet, vaske hænder, måltiderne, dialogisk læsning,
rim og remser, sangsamling og besøg på det lokale bibliotek. For eksempel er barnet medfortæller
og kan selv sætte ord på det der er i bogen, når vi læser dialogisk.
Alle børn i vores institutioner testes med sprogvurderingen Hjernen og Hjertet. Testen udføres af
barnets primære voksen, for at skabe tryghed i testsituationen. Efter testen laves en handleplan,
hvor vores interne logopæd kan inddrages.
Vores interne logopæd arbejder med generel sprogstimulering i hverdagssituationer. Derudover
sætter hun gang i sproglege, som alle børn kan deltage i. Er der behov for ekstra sprogstimulering,
kan en gruppe af børn udvælges til ugentlige aktiviteter.
Vores kulturpædagog er en værdifuld rollemodel, som børnene kan spejle sig i og udvikle sig ud fra.
Hun indgår som pædagog i hverdagen, sammen med alle børn uanset baggrund. Hun kan tale
arabisk og kan bruges som pædagogisk tolk ved for eksempel almindelige forældresamtaler eller i
overgangen mellem dagpleje eller vuggestue og børnehaverne.

På billedet ses vores logopæd i gang med et
rimspil. Barnet skal finde det ord, der rimer på
”lås”

På billedet ses vores kulturpædagog i en
konstruktionsleg
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Krop, sanser og bevægelse

Børn er i verden gennem kroppen, og når de støttes i at bruge, udfordre,
eksperimentere, mærke og passe på kroppen lægges grundlaget for fysisk
og psykisk trivsel.
Kroppen er et stort og sammensat sansesystem, som udgør fundamentet
for erfaring, viden, følelsesmæssige og sociale processer, ligesom al
kommunikation og relationsdannelse udgår fra kroppen.
Vi har fokus på at skabe en ramme, hvor børnene kan udvikle sig motorisk. Det
gør vi for eksempel ved at gå ture, at lade de små børn kravle op på stolen eller puslebordet selv,
samt at lave børneyoga, motorik- og sansebaner. Fælles for vores dagtilbud er vores skønne
legepladser, hvor børnenes lyst til bevægelse stimuleres med kuperet terræn, sandkasser,
rutsjebaner, træer og klatrestativer, løbecykler og cykelbaner, gynger og fodboldbaner.

På billedet ses nogle af
vuggestuens børn på en
udendørs motorikbane.

Vores interne ergoterapeut arbejder med krop, sanser og bevægelse gennem leg for alle børn. Hun
indgår i hverdagens aktiviteter der hvor det giver mening for børnene. Derudover sætter hun gang i
mindre grupper med fokus på for eksempel mundmotorik, sansemotorik, finmotorik, yoga, samt
legegrupper med fokus på regulering af sansesystemet.

På billedet ses vores
ergoterapeut i gang
med en leg med fokus
på grovmotorik for alle
børn.
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Natur, udeliv og science

Naturen er et rum, hvor børn kan få konkrete erfaringer, som udvikler deres
nysgerrighed og lyst til at udforske naturen.
Vi har fokus på at skabe glæde ved udelivet hos børnene. Det gør vi ved at
tage på skovtur og bygge hule, cykle på vores ladcykel til stranden, hvor vi
kan kaste sten i vandet eller fange krabber, lege på fodboldbanerne, samt
tage til Brunebjerg og lave bål.
Vi er sammen med børnene om at pleje og passe på naturen og dyrene deri. For
eksempel deltager vi i den landsdækkende affaldsindsamlingsdag og vi passer og plejer vores
køkkenhave og de dyr vi har i institutionerne. De oplever årsag og virkning, når vi for eksempel ser
hvad der sker med jorden, når der hældes vand på eller når vi planter et frø og uger efter ser det
spire.
Vi giver børnene lærerige erfaringer med
naturen når vi sammen er opmærksomme
på en edderkop som skal undersøges med
lup og i et forstørrelsesbæger eller når vi
finder et efterladt mussehul lærer vi om
naturens gang.
Vi bruger kommunens naturvejleder til at få
en mere udvidet og specifik viden om
naturen. Naturvejlederen inviteres både ind
på vores legepladser og tager os med på
ture i nærområdet. Naturvejlederen
bidrager til at børn og voksne får en lærerig
viden om forskellige dyrearter, hvad der
lever i havet, dyrespor, lyde i naturen og
spændende natur- og scienceaktiviteter.
På billedet ses en dagplejer, der sammen med børnene
drager omsorg for kaninerne

På billedet ses vuggestuen på tur i
naboskoven

På billedet ses arbejdet med
køkkenhaven
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Kultur, æstetik og fællesskab

Kultur er en kunstnerisk, skabende kraft, der aktiverer børns sanser og
følelser, ligesom det er kulturelle værdier, som børn tilegner sig i
hverdagslivet. Gennem læringsmiljøer med fokus på kultur kan børn
møde nye sider af sig selv eller andre, få mulighed for at udtrykke sig på
mange forskellige måder og forstå egen og andres omverden.
Vi har fokus på at vi har børn fra forskellige lande og kulturer. Vi snakker
med børnene om forskellighed og gør det synligt, hvilke ressourcer der ligger
i at være forskellige.
Vi skaber en ramme, så det er muligt for børnene at udfolde sig æstetisk. Det gør vi for eksempel
ved at sætte forskelligt slags musik på, som vi danser til eller lade børnene male et stort fælles
maleri.

På billedet ses det store fælles maleri,
som hænger på cykelskuret i Østerled.

Inddragelse af lokalsamfundet
Vi bruger aktivt det lokale bibliotek, ser film i den lokale biograf, hører årlige koncerter ved
Musikskolen, besøger kirken og ser de lokale skolers årlige teaterstykker med de store elever.
Vi har flere forskellige tematiske aktivitetsdage som ”kend din by” hvor vi besøger lokale
erhvervsdrivende såsom den lokale slagter, bager eller købmand. Derudover besøger vi hinandens
hjem og ser hvordan og hvor vi bor.
Som tidligere nævnt bruges lokalsamfundets naturfaciliteter desuden aktivt når vi tager på tur til
Brunebjerg, fodboldbanerne, stranden, skoven eller forskellige lokale legepladser.
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På billedet ses en tur til den lokale biograf. Der vises små film, der er
særligt udvalgt til aldersgruppen.

På billedet ses dagplejer der
besøger kirken ved juletid

Evalueringskultur

Vores leder er ansvarlig for at etablere en evalueringskultur i dagtilbuddet,
som skal udvikle og kvalificere det pædagogiske læringsmiljø.
Vi bruger flere forskellige evalueringsværktøjer, herunder SMTTEmodellen, vækstmodellen, handleplaner, vi evaluerer her og nu; kollega til
kollega, vi bruger vores teammøder, dialogmøder, personalemøder og
bestyrelsesmøder. Når vi har studerende, bruger vi også tilbagemeldinger og løbende samtaler med
dem til at evaluere.
Vi har gjort brug af vækstmodellen som evalueringsmetode i forbindelse med Fugleredens første
opstartsår. Her brugte vi solene til at dokumentere hvad der har været godt, hvilke udfordringer vi
har haft og hvordan vi løser dem. Vi fik også lavet konkrete aftaler for det næste år.
Når vi laver en aktivitet med en gruppe børn, for eksempel yoga, evaluerer vi her og nu; kollega til
kollega, med SMTTE-modellen i baghovedet. Der har måske været for meget uro og vi vurderer, at
gruppen skal deles op i to hold næste gang. Det kan også være at et barn har brug for hjælp og vi
vurderer at der skal sidde en voksen sammen med barnet næste gang. Vi er som voksne
opmærksomme på, hvad det kræver af os selv, at sætte en aktivitet i gang med en specifik
børnegruppe.
Der er afsat tid til løbende evaluering af læreplanen på bestyrelsesmøderne og teammøderne.
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