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Hjems pædagogiske principper, værdier og læringsforståelse

Vores overordnede pædagogiske målsætning er anerkendelse på alle niveauer, Vi stræber efter at
arbejde anerkendende dels i det daglige pædagogiske arbejde med børnene, og dels i
personale/forældresamarbejde. Dette sætter krav til personalet, om at anerkende, at der findes flere
forskellige oplevelser af den samme virkelighed, kunne rumme dette, og agere lydhør i en
respektfuld tilgang til relationerne omkring os.
(F.eks. Når vi hilser ”godmorgen” til hinanden, udveksler dagens oplevelser, små historier, og til
slut siger ”tak for i dag”).
Alle børn skal have muligheder for at opleve sig som en ligeværdig del af et fællesskab og opleve
kammeratskaber og venskaber.
Hverdagen skal præges af livsglæde, positive forventninger, indsigt og tryghed for både børn,
forældre og voksne i et miljø, hvor alle kan føle sig velkomne, og fordi alle kan bidrage med noget
til det sociale fællesskab.
Anerkendelse af barnets positive hensigt, og mulighed for guidning til, hvordan barnet på en
hensigtsmæssig måde kan udtrykke følelser og få behov opfyldt.
Barnets forsøg på samarbejde og leve op til omgivelsernes forventninger anerkendes i en forståelse
og respekt for erfaringer, følelser og hensigt, men ikke nødvendigvis med en accept af alle barnets
handlinger.
Barnet er aldrig alene om ansvaret, men guides til at udvikle et eget medansvar for at kunne bringe
balancen tilbage i relationer til glæde, gavn og udvikling for alle parter.
Voksne er forbilleder for børnene i, hvordan man behandler, omgås og taler til hinanden på en
respektfuld måde, både voksne indbyrdes, voksne til børn og vi kan se og høre det på børnenes
indbyrdes omgangsformer.
Forskelligheder er berigende for fællesskabet, både børn og voksnes, vi har alle forskellige
baggrunde og erfaringer, som alle skal respekteres, og vores afsæt er i styrkerne.
Høj grad af faglighed og nærvær hos de voksne er en nødvendighed for at kunne arbejde bevidst og
reflekterende og dermed udvikle praksis.
Gensidigt, forpligtende samarbejde personale og familier imellem er afgørende for barnets
udvikling, tryghed og trivsel.
Barnet skal kunne begå sig i mange arenaer; hjemme i familien, i daginstitutionen, hos
kammerater/venner, fritidsaktiviteter og sommetider i andre offentlige rum omgivet af
vildfremmede. Dét fordrer at møde passende og nødvendige udfordringer og medbestemmelse efter
udviklingsniveau, og støtte til identitetsdannelse.
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Læringsforståelse og miljøer
Læring foregår hele tiden og alle vegne og er en proces, hvor barnet aktivt konstruerer egen viden i
et gensidigt forhold mellem omverdenen og sig selv.
Børn lærer ikke kun af det, de hører, men endnu mere af det, de ser.
De lærer med kroppen, når de selv er aktive, afprøver og eksperimenterer – jo flere sanser, der
bruges, des bedre optages verdenens indtryk.
Et barn, som er på vej til at blive ”selvbærende”, fysisk som psykisk, har mulighed for f.eks. at være
aktivt deltagende på sin vej til børnehaven, hvor krop og tanke/sind gensidigt forbereder sig på
dagen ” Jeg er selv kommet herhen (af egen vilje og med egen kraft)- fordi jeg kan og vil, og føler
mig tryg ved, at det bliver en god dag!” (og støttes i disse positive forventninger!!)
Det er ikke ”synd”, hverken for barn eller forælder, det er nok en nødvendighed, men også
glædeligt med muligheder for at møde andre, om det er i børnehave eller på job, og alle tiders
chance for at blive lidt klogere især på andre og ting, man ellers ikke selv ville opdage.
Modsætningen findes også, hvor krop og tanke/sind skilles, f.eks. ved at kroppen passivt ”fragtes”
mens tanke/sind halter efter…(især om morgenen, hvor meget skal gå hurtigt), og slet ikke er med
ved f.eks. morgenens aflevering, når man placeres, bæres – rækkes videre, næsten som et objekt,
der skal ”håndteres”.
Følelserne (af savn, sorg, frustration i forbindelse med adskillelse, en lille mental over pludselig at
befinde sig et andet sted, med andre rammer og normer) kommer ofte op hos alle parter.
De voksnes (både forældre og personale) rolle i barnets læringsrum kan skiftevis være:
”At gå foran”: (Voksenskabt læring)
betyder for os, at vi voksne gør barnet opmærksom på nye, spændende muligheder i barnets
omgivelser og kan introducere f.eks. nye materialer, metoder, aktiviteter og lege.
Dette lykkes vi bedst med når vi selv har begejstring, nysgerrighed og engagement og er klar til at
tingene kan tage en uventet drejning, som vi så også skal være klar til at gribe og blive klogere på.
”At gå ved siden af”: (Voksenstøttet læring)
betyder for os, at vi lægger mærke til, hvad der optager børnene, vi søger at udvikle på deres
nysgerrighed, inspirere, videreudvikle og ikke mindst udfordre dem på det.
”At gå bagved”: (børneskabt og spontan læring, med lille behov for voksen-hjælp)
betyder for os, at børnene har haft et godt udbytte af tidligere trin/skridt/guidning og nu kan lære af
og med hinanden, og den voksnes rolle er begrænset til facilitering og er ellers til rådighed alt efter
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udtrykte behov. Her kan den voksne i høj grad observere børnenes udbytte af f.eks. tidligere
guidninger.
”At se hvad der så sker”: (Barn-til-barn-læring, hvor kunsten at kede sig og kreativitet også kan
finde sted)
-handler om i små glimt, i små korte stunder, at se hvad barnet selv og barn og barn imellem selv
finder på, hvordan man agerer på egen hånd, med minimalt voksen-behov, når barnet tror sig på
egen hånd, uset, uhørt, uden forventning om voksenintervention (voksne er dog lige om hjørnet som
observatører).
Dette er nok det fjerde læringsrum.
I alle disse læringsrum agerer de voksne, med varierende roller og grader af ”synlighed”, her
afdækkes også børnenes indbyrdes roller og synlighed.
Rummenes, de fysiske rammers indretning og muligheder spiller også en stor rolle for at kunne
lære: Hvor kan man hoppe, klatre og lege vildt? Hvor kan man fordybe sig i spil og højtlæsning?
Det meste af dagen har vi ”åben-plan”- struktur, hvor både børn og voksne kan fordele sig efter
behov og interesser, på både stuer og i funktionsrum, som tilbyder forskellige legetøj, materialer og
muligheder for både det vilde og det stille.
Her tilstræber vi, at de voksne fordeler sig på stuerne/ funktionsrummene og efter behov og
muligheder åbner legepladen, med de særlige tilbud, den rummer.
Dette gør børnene trygge ved at prøve nyt af, lade sig inspirere, guide – både gennem de velkendte,
trygge elementer, men også lade sig udfordre på nyt, ukendt og spontane ting; dette udgør blandt
meget andet også et godt børnemiljø.

Børn motiveres til læring, ny viden, når behovet opstår:
Bevægelsen fra:
”Ubevidst inkompetence” – før-erkendelsen (F.eks.” Jeg vidste ikke, at jeg fik brug for at lære et
andet sprog, tage mit tøj og sko på –selv; betjene skruelåg vandhaner etc.)
Til ”Bevidst inkompetence” – øvelsen kap.1 (NU véd jeg, at der er noget jeg skal øve mig på –
ligesom mine kammerater har, så jeg også kan…)
Til ”Bevidst kompetence” – øvelsen kap.2 (Jeg øver mig stadig og bliver bedre og bedre til det, nu
kan jeg en masse selv fordi jeg gør mig umage og får eller tager mig tid til det.) Det vigtigste er ikke
at få det gjort, men at få det lært!)
Til ”Ubevidst kompetence” – Automatiseringen (Jeg skal slet ikke tænke over, hvordan jeg kommer
op og ned af trapper, taburetter, tager tøj og sko på, - det er f.eks. meget svært at sætte ord på/
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verbalt instruere i, hvordan man binder en sløjfe!)- når dette sidste trin i en lærings-proces er
mestret, skabes der plads for nye!
Gensidig (dialektisk) læring betyder som nævnt, at børn lærer af børn og af voksne, og at voksne
lærer af børn, og voksne lærer også af voksne gennem udveksling af erfaringer i praksis.
Vores børn lærer, når de udvikler sig, og udvikler sig, når de lærer.
Begrebet læring ser vi også som et synonym for socialisering og dannelse, der knytter sig til barnets
refleksion, handlinger og identitet.
Barnet lærer at forstå sin omverden og at kunne agere i den.
Læring for børnene skal tage udgangspunkt i barnets nysgerrighed og glæde ved oplevelser og
handlinger i den daglige praksis. Det er vores opgave at tilrettelægge tid, rum og miljø så læring kan
finde sted og vores børn får oplevelser, der bidrager til:
-at barnet kan noget, det ikke kunne før.
-at barnet ved noget, det ikke vidste før.
-at barnet indser noget, det ikke forstod før.
-at barnet ser, hører eller mærker noget, det ikke så, hørte eller mærkede før.
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De seks læreplanstemaer
Barnets alsidige personlige udvikling
Barnets alsidige, personlige udvikling afhænger af flere faktorer, herunder en omverden, som er
nærværende, lydhør og medlevende/ empatisk, og som anerkender barnets forsøg på at navigere i og
mestre inter- og intra- personelle udfordringer.
Dette kræver ikke kun dygtige voksne, men selvsagt også voksne nok.
Når barnet starter i børnehaven er det allerede i gang med sin personlige udvikling:
Barnets følelser har allerede været i spil mange gange, og vil have erfaringer med egne og andres
reaktioner på følelser som:
Vrede, ked-af-det/sorg/savn, glæde, forventninger, utålmodighed, skuffelse osv.
Ofte vil de drage omsorg for mindre børn, og begynde at kunne aflæse andres signaler – med
voksenhjælp/guidning.
Selvværd/selvfølelse er vores oplevelse af hvem, vi er.
Selvværd/selvfølelse handler om, hvor godt vi kender os selv, og hvordan vi forholder os til dét, vi
véd om os selv.
Vi kender den følelse af ”at hvile i sig selv” og den lave selvfølelse kendes som en følelse af
usikkerhed, selvkritik, og skyldfølelse.
Selvtillid handler om dét, vi kan eller tror, vi kan lige om lidt.
Dét, vi er gode til; dét, vi kan præstere; dét, vi tør prøve; og vi oplever ofte at blive målt på netop
disse parametre.
Vi taler om at styrke barnets selvværd/selvfølelse, og det handler grundlæggende om at blive set og
anerkendt for dem, vi er, og når det enkelte menneske oplever at være værdsat af andre og når vi
samtidig bruger ressourcesprog til at fortælle barnet :”jeg har set dig, jeg anerkender din oplevelse,
så anerkender vi samtidig din værdi som menneske”.
Hvis et barn gynger og råber: ”Se mig!” er det ikke nødvendigvis fordi, barnet har brug for at blive
rost, men blot en bekræftelse og anerkendelse af sin oplevelse.
Selvrespekt og respekt for andre er væsentlige elementer, dels i vores selvopfattelse og i relationen
til andre. Det handler i høj grad om at tro på både egne og andres intentioner, baggrunde og
erfaringer, som måske ikke umiddelbart er afstemt med éns egne, udkomme skulle ikke desto
mindre gerne være:
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-at kunne drage omsorg for hinanden
-anerkendelse af hinanden
-ressourcesyn: alle kan noget, alle har værdi
Empati er ligeledes et vigtigt element i den personlige og mellemmenneskelige udvikling, det er en
vigtig faktor i barnets sociale udvikling, idet evnen til at leve sig ind i en andens handlinger, tanker
og hensigter er afgørende for skabelse og vedligeholdelse af venskaber, konfliktløsning og generelt
samvær med andre.
Vores selvopfattelse er defineret gennem spejling i andre, og hvis det spejl gennem empati viser
mig, at jeg er ok, præcis som jeg er; er der gode betingelser for et stort selvværd og selvaccept.
Når barnet mødes med indsigt i den empatiske proces og selv afprøver den, gør det det muligt og
trygt at afprøve i forskellige samspil og scenarier.
”Eksempel”:
Astrid 3,7 år møder i gangen en grædende dreng, hun spørger:” Er du ked af det?”. Lasse siger:”
Jaaaa, Ole har slået mig…!” Astrid guider Lasse hen til en voksen og siger :” Han er ked af det,
fordi Ole har slået ham,- det er synd for ham.” Astrid kigger på den voksne med alvorlige øjne,
mens hun trøstende stryger Lasse over hovedet.
Tager vi udgangspunkt i børnehavens kultur og rammer, vil man her kunne se, hvilke betingelser
børnene har for at videreudvikle deres allerede eksisterende personligheder. Det er umiddelbart
svært at skille de sociale og personlige kompetencer fra hinanden, da de er symbiotiske.
Barnets betingelser for personlig og social udvikling er afhængige af flere faktorer, dels de
familiære og disse kulturer; og dels de kulturer, der er opbygget i institutionen, men også i høj grad
af det samspil, der er mellem barn og voksen.
Børn har brug for nærværende voksne, som ser, hvad barnet er optaget af; som giver dem nogle
muligheder for at udvikle sig selv; dels gennem nogle bevidste aktiviteter, der arbejder på at gøre
børnenes engagement i eget liv til en udviklende og værdifuld læring.
Vi ser og hører det lykkes, når et barn f.eks. prøver at trøste en kammerat; hjælper hinanden med
noget praktisk eller spørger sig frem/ fremhæver sig selv eller en kammerat ”som ekspert” F.eks.
:”Av, dér har jeg også engang slået mig,- skal jeg puste?” eller ”Jeg er ret god til lynlåse/snørebåndskal jeg hjælpe dig?” eller :”Prøv at spørge Rosa, hun er ret god til det!”
Mål
-Det enkelte barn føler sig tryg ved egne følelser.
-Udviser empati, respekt forståelse for andres handlinger/valg.
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-Besidder et selvværd, der gør dem i stand til at håndtere de indre og ydre udfordringer og
konflikter, de vil blive mødt af, ved at bruge de løsningsmetoder de har lært.

Hvordan opnår vi de opstillede mål og anvendte metoder
-Ved at synliggøre de mange forskellige udtryksformer følelser har, for også at kunne genkende
dem hos andre;- fotos/billeder/maleri kan illustrere dette.
-Historier; oplæste eller selvopfundne.
-Projekter hvor vi arbejder med følelser og empati; f.eks. teater o.lign.
-Fortsætte ”Fri for mobberi”-projektet.
-Konflikthåndtering / ”Legen”.
-Praksisfortællinger.
Foto
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Sociale kompetencer
Sociale kompetencer er centrale for et godt fællesskab. Et fællesskab hvor hvert individ har plads og
mulighed for at udvikle sig igennem leg i relationer med andre børn.
Sociale kompetencer udvikles i fællesskab med andre, i forskellige venskaber, grupper, familier og
kulturer. Et vigtigt element i denne proces, er empati, evnen til tilknytning og sociale færdigheder.
Empati er at kunne sætte sig i andres sted/følelser, og opnås ved egne, måske ubevidste
erfaringer/følelser. Så ved at have haft og kunne genkalde sig en oplevelse eller følelse, kan man
bedre sætte sig ind i en andets sted og bedre forstå dem og deres reaktion.
Sociale færdigheder/kompetencer udvikles ved at være nysgerrig, udtrykke følelser, se og forstå
andres behov, udvise empati, vide hvordan man handler i forskellige situationer og hvordan man
indgår i relationer til andre børn.
Udover de sociale kompetencer, er de personlige kompetencer også en vigtig bestanddel af børns
liv. Børnene skal lære at håndtere de følelser, der opstår i et fællesskab, det spænder lige fra kærlige
varme følelser til at opleve sig i en tilstand af vrede, frustrationer og afmagt. Her handler det i høj
grad om at være i et miljø hvor accepten af det hele menneske er i fokus, og hvor barnet oplever at
blive anerkendt og guidede til hvordan ”man kan være i de svære følelser” og komme ud af dem
igen, uden at føle sig ekskluderet.
Vi har gennem et par år, arbejdet med "fri for mobberi" - her har børnene lært, hvordan man er en
god ven/kammerat, hvordan vi taler med hinanden, lytter til hinanden, være i en proces hvor barnet
mærker sin egen grænse og respektere andres grænser f.eks. vi taler om ”drille for sjov og drille for
alvor” 2 begreber som er en enkel metode at arbejde med, men som har stor betydning. Når et barn
kan mærke på sig selv at ”jeg synes ikke det er sjovt mere” så ved jeg at jeg skal sige ”STOP”, og
som et tegn til andre om, ”min grænse er nået, og jeg føler ubehag, hvis det fortsætter. Ligeledes er
det lige så vigtigt, at respektere et STOP, fra sine kammerater.
Der kan ske mange forskellige typer konflikter/misforståelser på en dag. Derfor vægter vi det højt at
give børnene gode handleredskaber, når de befinder sig i en konflikt. Vi som voksne arbejder meget
bevidst med, dels at ”komme væk” fra dommerrollen (den voksne har altid ret ) men forsøge at
forblive objektive og lyttende, når vi går ind i børnenes konflikter, ved bl.a. at lytte til ”barnets
historie”, da der altid er mindst to sider af en konflikt, gennem spørgsmål som: ”Hvad er det der er
sket?” og ”Hvad skete der så?”, ”kunne man have gjort/sagt det på en anden måde?”. Derved lærer
børnene forskellige handlemuligheder, og giver den enkelte følelsen af ”jeg betyder noget, jeg har
en værdi, og derved styrke selvværdet. En anden vigtig ting i konflikten er oplevelsen af, at det er
ok at være uenighed, og hvordan man bliver venner igen, i denne proces ligger en værdifuld læring,
”jeg er et unikt individ, med alle slags følelser, men jeg er også en del af et fællesskab, hvor de
andre mennesker føler sig som jeg.”
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Mål
Børnene danner og udvikler venskaber blandt 33 andre kammerater, det er stedets interne
definitioner.
Opøve en gensidig respekt, hensigtsmæssig kontaktform og accept af hinandens forudsætninger, i
tale såvel som i handling, både børn og børn imellem, børn og voksne, og voksne og voksne
imellem.
Hjælpe barnet med at opleve og selv kunne videregive/ udvise empati/omsorg.
Barnet skal lære at håndtere de følelser, der opstår i et fællesskab.
At barnet mestrer konflikthåndtering.
Metode og aktiviteter
Vi voksne skal derfor anerkende børnene og deres følelser, denne anerkendelse vil give børnene
tryghed og bedre selvtillid, så de dermed kan støtte kammerater.
Styrke deres selvtillid, så de kan stole på sig selv og dermed også støtte andre børn, blandt andet via
guidning til afkodning af både non-verbale (kropssprog og mimik) og verbale udtryk.
Vi faciliterer mange forskellige gruppe-sammenhænge, fx ”store-gruppe”, ”guld-gruppe”, ”sproggruppe”, ”rytmik-grupper” og mange andre, som giver det enkelte barn flest mulige sammenhænge
i hvilke man kan opleve hhv. succes og udviklingsnysgerrighed.
Ex.: -”Hov din kammerat græder..Hvad skete der?? –
-”Han/hun må trøstes…”
-”Hvordan og hvem kan hjælpe med det?”
Her er oftest tale om misforståelser, som let lader sig løse Fx ”jeg havde ikke set dig under puden”,
og ”offeret” kan så bede om et undskyld, du skal puste/ ae mig etc.
Som ”løsener” i forbindelse med fx konflikter, kan ”Hov?!”; så neutralt/undrende betonet som
muligt bruges i den altid vigtige retorik ikke mindst ift overflytninger, herunder potentielle
uhensigtsmæssige læring/ erfaringer/ forventninger ~~ aflæring/omlæring og at skulle lære noget
nyt/ andet/bedre/ mere hensigtsmæssigt.
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Sprog
Sproget er en forudsætning for at kommunikere med andre.
Der findes mange forskellige sprog, der spiller en rolle i børns udviklingsproces,og som skal have
opmærksomhed:
F.eks. Det non-verbale sprog, talesprog, skriftsprog, kropssprog, ”tegn-sprog” og billedsprog.
-Børns sproglige kompetencer hænger uløseligt sammen med deres evne til at kunne begå sig i
sociale sammenhænge.
Dette læres ved, at børnene bliver dygtige til at kunne tale, lytte, stille spørgsmål og være
selvhjulpne i at løse konflikter. Dette trænes gennem dialogen.
-Hvert år skal vi sprogteste alle børn mellem 2,10-ca. 3,4 årige og de kommende skolebørn dvs. 5
år, da vi er med i projekt ”Alle Tiders Sønderbro”.(ATS).
-Det er meget individuelt, hvordan vi arbejder med de børn, der har et særligt behov for at udvikle
deres sproglige evner, alt efter hvad, der kan være af udfordringer for det enkelte barn, som kan
være flersprogethed, øre-børn dvs. børn som kan have særlige sproglige/auditive udfordringer efter
f.eks. mellemørebetændelse, dræn m.v. og børn med problemer som udtale, stammen og forkert
ordstilling.
-Her gør vi så også god brug af vores talepædagog Ann-Cheri, som er god til at komme med en
ekstra vurdering og gå i dialog med forældrene, hvis der fx. skal gøres en ekstra indsats, udover det,
vi kan gøre i børnehaven.
Sprogteamet i børnehaven udgøres pt. af Maria og Laila, til hvem I kan rette evt. spørgsmål,
bekymringer m.v. vi hjælper gerne med fx kontakt til talepædagog og andet.
Vi skal i løbet af året ca.1 gang om ugen, arbejde ud fra forskellige temaer som natur, kroppen, dyr,
farver, og dette vil vi gøre ved at tage på nogle forskellige ture, spille spil, synge, lave sanglege,
læse bøger osv.
Vi har alle 6 voksne gjort brug af vores kursus ” Dialogisk læsning”, som to af vores ansatte var på i
efteråret 2014, hvor vi lærte, hvordan man også kunne læse en bog op for børnene ved f.eks. at
spørge ind til hvad, forskellige ord betyder, hvad og hvordan man har det indeni og udenpå, når man
snakker om f.eks. følelser eller ser billeder og ved at børnene er ”med” i historien, når man eks.
siger nu gik han op ad den lange stejle bakke og man lader, som om man går op ad bakken.
Samling før frokost gør vi også på alle tre stuer og der bliver der snakket f.eks. om ugedage, hvem
mangler på stuen, talt børn, læst og snakket om historier, snakket om følelser evt. ud fra vores 5
kanin billeder (træt, sur, bange, glad og trist) sunget og leget forskellige lege (kims´ leg, gem et barn
osv.) på disse samlinger sørger vi voksne for, at alle bliver hørt og set.
Mål
Vi vil arbejde på at udvikle børnenes sproglige forståelser og udtryk:
Sproget er en forudsætning for at kommunikere med andre. Der findes mange forskellige sprog, der
spiller en rolle i børns udviklingsproces og som skal have opmærksomhed Feks. Det nonverbale
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sprog, talesprog, skriftsprog, kropssprog, tegnesprog og billedesprog.
Tegn på læring
Børns sproglige kompetencer hænger uløseligt sammen med deres evne til at kunne begå sig i
sociale sammenhænge. Dette læres ved at børnene bliver dygtige til at kunne tale, lytte, stille
spørgsmål og være selvhjulpne i at løse konflikter.
Vi ser tegn på udvikling, når et barn tager initiativ til kommunikation, måske først nonverbalt, og
snart får ord og nuancer på
Metoder og aktiviteter
.
Vi skal sprogteste både de ca.3-årige og de kommende skolebørn dvs ca. 5 årige, hver test skal
udføres én-til-én og tager ca.½ time hhv. ¾ time.
Det er meget individuelt, hvordan vi arbejder med de børn, der har et særligt behov for at udvikle
deres sproglige evner, alt efter hvad der kan være af udfordringer for det enkelte barn, som kan være
fler-sprogethed, øre-børn dvs. børn som kan have særlige sproglige/auditive udfordringer efter feks.
mellemørebetændelse, dræn m.v. og børn med problemer som udtale, stammen og forkert
ordstilling.
Her gør vi så også god brug af vores talepædagog Ann-Cheri, som er god til at komme med en
ekstra vurdering og gå i dialog med forældrene, så vi i samarbejde kan støtte barnet.
Sprogteamet i børnehaven udgøres pt. af Maria og Laila, til hvem i kan rette evt. spørgsmål,
bekymringer m.v. vi hjælper gerne med fx kontakt til talepædagog.
Vi skal i løbet af efteråret 1 gang om ugen, arbejde udefra forskellige temaer som natur, kroppen,
dyr, farver og dette vil vi gøre ved at tage på nogle forskellige ture, spille spil, synge, lave sanglege,
læse bøger osv. I skrivende stund har vi 6-7 børn, som i forskelligt omfang får en ekstra indsats.
Vi har alle 6 voksne gjort brug af vores kursus ” Dialogisk læsning”, som to af vores ansatte var på i
efteråret 2014, hvor vi lærte, hvordan man også kunne læse en bog op for børnene ved eks. at
spørge ind til hvad forskellige ord betyder, hvad og hvordan man har det indeni og udenpå, når man
snakker om f.eks. følelser eller ser billeder og ved at børnene er ”med” i historien.
Alle tre stuer holder samling før frokost og her taler vi f.eks. om ugedage, hvem mangler på stuen
og i huset, talt børn, læst og snakket om historier, snakket om følelser evt. ud fra vores 5 kanin
billeder (træt, sur, bange, glad og trist) sunget og leget forskellige lege (” kimsleg”, gem et barn
osv.) på disse samlinger sørger vi voksne for at alle bliver hørt og set.
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Natur og natur-fænomener
Vores fysiske rammer sætter både begrænsninger, men giver samtidig udfordringer:
Dét gør det desto vigtigere at præsentere børnene for dén natur, der trods alt er i fx vores lille,
flisebelagte gård og på de legepladser, vi ellers benytter.
Naturen udgør en unik mulighed for at dyrke både den spontane og fokuserede opmærksomhed med
retning og kvalitet, sammen med villige, vidende voksne og kammerater (jvf. Perifer og fuld
deltagelse).
For at kunne passe på naturen, værdsætte den og opleve sig selv som en del af den, må man have
positive, førstehåndsoplevelser i naturen, både på egen hånd med egne forudsætninger og i en større
sammenhæng: med kammerater, voksne, som sammen opdager og deler viden og oplevelser.
Samtidig giver oplevelser under åben himmel, i naturen, som er allestedsnærværende, hvis ellers
opmærksomheden indstilles til det, en særlig mulighed for både et fælles tredje, hvad enten fokus
skal være sprog, sanser, nærvær, praktiske forehavender, men som i sig selv kan åbne op for
afstresning - for både børn og voksne.

Mål
Når vi arbejder med temaet, vil vi have fokus på:
-At børnene udvikler viden og nysgerrighed om naturen-herunder fx vækster og smådyr.
-At børnene på forskellig vis får oplevelser i og med naturen og vejrfænomener.
Tegn på læring
Vi kan se, at vi arbejder mod målene når børnene:
-Forholder sig – gerne undrende- til fx deres egne eller andres planter (fx fra plantedag – trives den
eller ej? – hvorfor- hvorfor ikke-overvejelser, for lidt vand og sol eller for meget; hvilke dyr er
”venner” og hvilke er ”fjender”?)
-Begynder at kunne skelne mellem smådyr, hvilken er myren, regnormen, bænkebideren, fluen,
bien, edderkoppen?
-Mærker og taler om, hvor våd man kan blive i en regnbyge, hvor varm man kan blive i solen(eller
flyverdragten), hvor kold sne føles, hvordan blæsten får hår, tøj og ting til at blafre.
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Metode og aktiviteter
-Vi går ud i al slags vejr, som regel efter frokost, hvis ikke før, og sanser vejrliget, lytter til fugle,
redekasser, ser på himlen og gætter på vejret, hopper i vandpytter, glider på dem i frostvejr, undres
når de fordamper, og finder smådyr.
-Vi har fået vores helt egne plantekasser/ højbede i Lergravsparken, hvor vi nu for andet år i træk
med stor succes har bl.a. forskellige urter og en masse forskellige tomater, som vi kommer og
passer flere gange om ugen.
-Vi kan sommetider, afhængig af vejret især, bruge vores bål fad i parken til fx Skt. Hans.
-Vi hjælper med at samle affald og skrald, både hjemme og i parken og i skoven: ”Efterlad kun dit
fodaftryk”
-To gange om året tager vi i Kongelunden på heldagsture (1 gang hvis vi kan komme på koloni),
begge steder byder på større miljø, hvor vi kan opleve flora og fauna i et andet terræn end ellers.
-Vi medbringer forskellige remedier til nærstudier, fx bestemmelsesduge, luppe, kikkerter, fiskenet,
studér-baljer o.m.a., så både sø- og havvand, mos, bark, blade og smådyr kan komme lidt tættere på
en ofte sanselig måde.
Der er også historier om ”Livets gang” fra børnene selv:
Asger 3 år: ”Jeg véd én, som der er DØD” (store øjne, hvisker dramatisk)
Voksen:” Hvem er det da?”(forberedt på lidt af hvert)
Asger: ”Kragen! Og grenen! Krage og gren!!....Det er ikke så godt ,vel? ”
Voksen: ”Nej?! Så du har set en død krage..?”
Asger : ”Ja, jægeren skød den jo!! Det må man jo helst ikke, vel – det er synd, synes du ikke? Nu er
den bare bum-færdig…”(slår opgivende og afsluttende ud med hænderne og sukker dybt).
(Højt på en gren en krage….visualiseret til et næsten oplevet minde)
Livets opståen
Anna 4 år har for nylig fået at vide, hun skal være storesøster og deler nøgternt sin viden dels med
veninden dels med en voksen.
Anna:”...så jeg skal så altså være storesøster til en baby!”(begejstret)
Mathilde 3år:”Nå..!? Hvordan det?”(undrende)
Anna:”Jo, Altså! Der er jo de dér MEGET små nogen, og de er meget, MEGET spidse – SÅ spidse,
at de kan knække skallen på et ÆG!!(dramatisk fortælling og gestus) ” De kommer ud af
tissemanden. Pigerne har æg.”
14

Mathilde:” Nåeh- æg. Jeg har engang set et strudseæg! Krokodiller kommer også ud af æg. Og jeg
har set hvor havskildpadder graver deres æg ned..”
Anna:”nå?!?”(meget undrende over ”æggets” drejning)
Mathilde:”JA, og jeg har også æg med til frokost!”
Voksen:”Mon der er en struds eller krokodille eller skildpadde i det æg?”
Mathilde:” NEEEJ!!(griner) Det er jo et madpakke-æg”
Anna:” Der er heller ikke en baby i…”(griner)

Kulturelle udtryksformer og værdier
Børn i vores børnehave kommer med forskellige kulturer og værdier, som de
har fået i fra deres tidligere år (vuggestuer, dagpleje, hjemme med forældre
fra forskellige lande).
Hjem´s børnehave har snart en 100 år lang historie, og de fysiske rammer lader sig kun i begrænset
omfang forandre, men indholdet gør:
Det er ikke kun navnet: ”Hjem´s”, eller det relativt lave antal børn, der antyder ”hjemlige” forhold,
men måske dét, at personalet på mange måder er meget stabilt (lavt sygefravær, minimal
udskiftning), få voksne at forholde sig til, og i rammer der måske og næsten ligner … de hjemlige
boligforhold.
Samtidig afspejler husets aktører på udmærket vis den aktuelle og repræsentative sammensætning i
lokal området i særdeleshed, og i Danmark til dels: Huset rummer mennesker og kulturer fra hele
verden med de muligheder og ikke mindst udfordringer dette indebærer.
Rammerne kan give sig selv – det ér relativt småt, men også meget nærværende – og forpligtende:
Hverken børn eller voksne skal eller kan ”gemme sig”, her skal være plads og forståelse for både de
”vilde” og de ”stille”.
Dette ”hjemlige” regi, er ikke kun kuriøst, som én af snart få, små børnehaver, men værd at se
nærmere på:
Her vil vi fællesskabet – på tværs af og i samspil méd (ikke på trods af!) mange kulturer, ”alle børn
er alles børn, alle voksnes og alle kammeraters (medansvar)”, vi hjælper hinanden og man kan
spørge kammerater om hjælp før man spørger voksne - med stor succes!
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Det ”hjemlige” og de små rammer kan lettere give tryghed /forståelighed /håndterbarhed
/meningsfuldhed, ikke kun for børnene; men også ift. Familierne og i sidste ende også for
personalet..!
Mål
Vi som voksne i børnehaven ser det som vores opgave at skabe fællesskabet,
som vi alle sammen trives i, og på den måde skabe mulighed for
videreudvikling af barnet på en bedst mulig måde.
Kultur er udtryk for menneskets forståelse af og tilgang til verden.
Barnet bliver klogere på sig selv og sin egen kulturarv i mødet med anderledes måde
af leve på og andre værdier. At møde andre kulturformer kan både inspirere
og gøre børnene mere tolerante og forstående.
Barnet har brug for at møde mange forskellige udtryksformer for at udvikle
sin fantasi og kreativitet.
* Vi skal give barnet oplevelser med kunst og kultur og motivere
barnet til selv at eksperimentere og udfolde sig,
* vi skal inddrage barnet i planlægningen af kreative aktiviteter, så
der bliver taget højde for barnets lyst og engagement,
* styrke barnets selvtillid og selvværd

Aktiviteter
* arbejdende værksteder med mange forskellige materialer,
* besøg på det lokale bibliotek, højtlæsning og historiefortælling
* sange/sanglege
* projektarbejde med forskellige temaer
* traditioner til jul, fastelavn, påske, fællesfødselsdag,
bedsteforældre dag, bedstemor Ann, plantedag ture til museer, teater
* forskellige materialer som f.eks. gips, ler papirsakse, lim,
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perler, maling m.m er tilgængelige i det daglige
* udstillinger med børnenes produktioner
* mulighed for at rollelege, udklædning
Tegn på læring
* børnene kan stille sig op og optræde for hinanden og andre (f.eks.
forældre)
* børnene uopfordret synger mange sange og kan lide at synge.
* børnene på eget initiativ bruger de fremsatte materialer.
* børnene kommer med kreative ideer i deres leg.
* børnene tager selvstændige initiativer og virker engagerede.
* børnene nyder og glæder sig til aktiviteter, der relaterer til
bl.a. fastelavn, påske, jul, m.m.
* børnene udviser forståelse for, at andre børn reagerer anderledes
end de selv i nogle sammenhænge.
Vi vil på voksenplan evaluere undervejs og efter konkrete forløb.
Vi vil, hvor det giver mening, inddrage børnene i evalueringen af vores
aktiviteter og vores hverdag i øvrigt.
Vi vil igennem iagttagelser af børnene se, om børnene udviser de tegn vi har
opstillet i vores læreplan.
Vi vil, hvor det giver mening, medinddrage forældregruppen i evalueringen.
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Krop og bevægelse

At bevæge sin krop kan vi nok alle blive enige om at det er godt for en. Det er når vi bevæger vores
krop som vores hjerne gløder og er som mest aktiv.

Børn udvikler sig og lærer med hele kroppen. Det har vist sig at børns kroppe ikke er kreeret til at
kunne sidde mere en 1-2 min end hvad de er gamle, uden at der falder i søvn. De har brug for
minimum 90 min. fysisk aktivitet om dagen.

Fysisk aktive børn har:

- større livsglæde og selvtillid
- godt helbred
- mindre hjælpeløse
- mindre morgentrætte
- lettere at knytte venskaber
- føler sig mindre udenfor
- bedre forudsætning for læring

Da børn i dag er mindre aktive før en
nogensinde ser vi det som vores meget
vigtige opgave at inspirere og indrette vores
institution til at børnene bevæger sig mere. De 19 grundbevægelser som børn enligt Danmarks
idrætsforbund, Københavns kommune og DGI (danske gymnastik og idrætsforeninger) skal mestre
inden de begynder i skole, er noget vi har i bagtankerne og bestræber efter i vores aktiviteter under
året.
Mål
- Krop og bevægelse spiller en vigtig rolle i vores daglige arbejde.
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- Det er meget vigtigt for os at skabe rum for den motoriske udvikling og gøre
børnene bevidste om deres krop, idet det har en stor betydning for deres
indlæringsevne nu, såvel som på længere sigt.
- Vi arbejder meget bevidst for at give børnene mulighed for fysisk udfoldelse:
- At barnet oplever glæde ved bevægelse og fysiske aktiviteter.
- At barnet befinder sig i et udfordrende, stimulerende og
inspirerende miljø, der udvikler dets bevidsthed om kroppens funktioner og
muligheder, og som udvikler dets motoriske sans.
- At barnet får viden og kendskab til sin egen krop, herunder
ernæring, sundhed, hygiejne og aktiv livsstil.
- At barnet udvikler forståelse og respekt for sin egen og andres
kropslighed, og for sine egne og andres følelser.
- At barnet får mulighed for aktivt at udforske og tilegne sig den
fysiske, sociale og kulturelle verden gennem alle sanser og gode
velstimulerende rammer.
Aktiviteter
* går vi ud på vores egen eller nærliggende legepladser for, at give
børnene mulighed for til at træne deres motorik og opleve al slags vejr.
* to gange om året tager vi i skoven, hvor vi styrker vores
fællesskab ved, at bygge en hule til skovnisserne. og samtidig give børnene
mulighed for, at bevæge sig i et ujævnt terræn, undersøger skovbunden,
fisker og lægger mærke til skovens forandringer ved de forskellige årstider.
* vinterhalvåret låner vi gymnastiksalen, hvor vi en gang om ugen,
kan lave rytmik. Her har vi en god plads til at udfolde os fysisk med bla.
forhindringsbaner, lave sanglege, boldspil etc.
* I vores "inderum", har vi puderum, elsket og flittigt brugt af
alle børn, dukkekrog og kreativværksted, hvor vi tilbyder forskellige aktiviteter.
*vi deltager, sammen med andre børnehaver fra partnerskabet, i et
DGI projekt, om krop og bevægelse, hvor vi mødes hver anden uge med de andre
og laver forskellige fysiske aktiviteter
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Hverdagsaktiviteter
* Børnehaven har velindrettede inde- og uderum, der tilgodeser både
de stille og de vilde lege, f.eks. ridderkampe, fodboldbane, huler, gynger,
cykler, sandkasse, legehuse, puderum, dukkekrog og kreativværksted.
* De voksne støtter barnet i dets aktiviteter og udfoldelser, når
det har brug for det. F.eks. kan man vise barnet, hvordan det skal cykle,
* At vi lærer børnene at vaske hænder, og forklarer hvorfor det er
vigtigt at vaske dem.
* Vi snakker sund kost, når vi spiser.
* Vi lærer barnet at sætte ord på følelser og handlinger.
* Vi bruger gymnastiksalen, skoven og de forskellige legepladser i
vores nærområde.
* Vi lærer børnene rim og remser, samt nye og gamle sanglege.
Tegn på læring:
* At børnene deltager med glæde i de forskellige aktiviteter
* At de bliver bedre og bedre til de forskellige fysiske aktiviteter
( boldspil, balance, cykling, koordination osv.) få de automatiseret.
* At de lærer og anvender spontant forskellige sanglege i hverdagen,
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Børn der er hindret i trivsel og udvikling
- Et barn som normalt vil blive betragtet som velfungerede, socialt og personligt, ændrer adfærdsmønster, det kommer ofte i konflikter med de andre børn, og det kan ende med, at nogen græder, da
de er blevet slået af barnet.
De voksne prøver hver gang at hjælpe med at løse konflikten, med en anerkendelse af, at der 2
forskellige ”historier” bagved konflikten, barnet reagerer ikke og forsøger end ikke at give udtryk
for sin oplevelse, derimod prøver barnet at gå sin vej, og det er tydeligt, at barnet føler ubehag, men
bliver holdt tilbage, med et krav om at få ”løst” konflikten.
Der kommer ikke et ord fra barnet, og den voksne begynder at føle en vis afmagt, selvom den
voksne gennem tale udtrykker forståelse for de svære følelser, hun tror, barnet har.
- Barnet bliver taget op i stjerneskud/vulkan på et personalemøde, hvor vi ser på mange forskellige
vinkler:
- Har forældrene givet udtryk for nogen bekymringer?
-Hvordan fungere hun/han i mere voksenstyrede aktiviteter?
- Har han/ hun nogen gode venner/kammerater?
- Udviser hun/han empati for de andre børn?
- Er det i samværet med nogen bestemte børn, at det hurtigt udvikler sig konfliktfyldt?
Efter denne refleksion og erfaringsudveksling omkring barnet, ser vi på, hvordan vi bedst kan
hjælpe barnet, er der fx en voksen, som oplever at have en god kontakt til barnet; er der situationer,
hvor barnet føler sig godt tilpas, så kan vi udarbejde en handleplan, hvor det besluttes hvem, der har
særlig fokus på barnet og indsamler alle beskrivelser af barnet, og derved blive mere konkret i de
pædagogiske tiltag.
Alle børn kan i perioder være i mistrivsel, (og her handler det om at tilbyde den samme ramme for
aktiviteter og lege som til andre børn,) her handler det ikke nødvendigvis om at ”skabe et problem”,
men at være særlig opmærksom på den sårbarhed der kan ligge i, at barnet føler sig ekskluderet fra
fællesskabet, eller at barnet er særlig følsom overfor andre børns adfærd/reaktionsmønstre.
I disse tilfælde har vi stor gavn af vores stjerneskud/vulkan metode, da fokus som hovedvægt bliver
lagt på barnets ressourcer, og i hvilke situationer barnet trives bedst i på daværende tidspunkt, og
derved støtte barnet i den proces at komme i trivsel igen, og evt. få klarlagt hvad der gjorde barnets
mistrivsel.
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Inklusion
Vi har et børnesyn der bygger på, at det aldrig er børnenes ansvar, og vi som voksne må påtage os
dette, og ”se” på hvad kan vi gøre anderledes i det anerkendende læringsrum?
Ved at udforske ” en bekymring” hos et barn, giver pædagogen sine perspektiver og hypoteser på
hvori bekymringen ligger, og hvilke oplevelser der ligger til grund for bekymringen. Sammen
begynder vi at udforske barnets kompetencer, og i hvilke situationer det kommer til udtryk.
På denne måde skaber vi et mere anerkendende billede af barnet, og fokus kommer til at ligge på de
ressourcer barnet har, og derved flyttes fokus bevidst som ubevidst fra det konfliktfyldte til hvordan
vi voksne kan spille en mere positiv rolle og guide barnet på en ressourcegivende måde.
Hvordan ser vores hverdag ud, set fra et børneperspektiv når vi tænker inklusion?
Vi har mange små rum, som vi til dels har opdelt i funktioner, der er et puderum, et værksted og en
dukkekrog, og 3 stuer som børnene (vi har 34 børn) er tilknyttet, med 2 voksne pr stue.
Børnene bevæger sig overalt i huset, og har dannet venskaber/ sociale relationer til andre uafhængig
af stuetilknytning.
Vi har med tiden, fået skabt en voksenkultur, der bygger på at ”alle børn er vores børn”, og det har
stor betydning for nogle børn, der føler en særlig samhørighed hos en voksen som ikke
nødvendigvis er knyttet til samme stue, barnet går på. Det giver en hel unik mulighed for at blive
værdsat og anerkendt, idet der er en ægte og oprigtighed i relationen mellem barn og voksen.
Idet vi har mange små rum, kan vi lave små fællesskaber, og deri ligger der masser af potentiale for
at konkretisere for de voksne, hvis vi oplever et barn eller børn, der har nogle udfordringer.
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