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Indledning 

Langt de fleste familier benytter sig i dag af et dagtilbud. Dagtilbudet har udviklet sig fra 
at være et supplement til hjemmet, hvor børnene kunne blive stimuleret nogle timer dag-
ligt eller blive passet, mens forældrene var på arbejde, til at blive en integreret del af stort 
set alle småbørn familiers hverdag. 

Dagtilbudet består både af læring og socialisering samt centrale begreber som omsorg og 
udvikling. Vi har valgt en struktur hvor børnene i vuggestuen er opdelt i tre aldersblande-
de grupper. I Børnehavedelen er børnene opdelt i to grupper for de tre til fire årige, samt 
en storebørnsgruppe hvor de kommende skolebørn samles, det sidste år de går i børneha-
ve. Vi oplever at denne struktur giver optimale muligheder for at tilgodese de enkelte 
børns behov samt, at inddrage dem i børnehusets daglige beslutningsprocesser. 

I dag ses dagtilbuddene som et af de første led i børnenes samlede uddannelsestilbud, og 
der har, siden serviceloven blev vedtaget i 1998, været fokus på læring, hvilket er blevet 
yderligere præciseret med lovkravet om pædagogiske læreplaner. 

Der er i dagtilbudene kommet en øget fokus på læring og vi arbejder målrettet med skole-
forberedelse både i de daglige aktiviteter, det sidste år børnene går i børnehave samt i 
forbindelse med konkrete brobygningstiltag.   

I 2010 blev der via forebyggelsesgrupperne sat fokus på brobygning mellem skole og dag-
tilbud. Det blev obligatorisk at dagtilbudet i samarbejde med forældrene skulle beskrive 
barnet i et brobygningsskema omhandlende barnets kompetencer og potentialer. Dette 
skema danner baggrund for en overgangssamtale mellem skole/SFO og dagtilbud. 

I 2011 blev brobygningsarbejdet udvidet til også at omhandle en kanon, et ”Her er jeg – 
skema” og tre projektbeskrivelser. Kanonen består af fastsatte lege, bøger og sange som 
børnene skal præsenteres for i løbet af børnehaveperioden. ”Her er jeg - skemaet” laves i 
børnehaven og afleveres i på besøgsdagen i børnehaveklassen, hvor de bliver lagt i år-
gangens fælles skattekiste. Derudover afleveres tre projektbeskrivelser omhandlende te-
maerne: Alsidig personlig udvikling, sociale kompetencer og sprog. 

På det årlige brobygningsmøde med skolerne evalueres brobygningssamarbejdet og den 
samlede børnegruppes skoleparathed. Overvejelserne vil indgå i det kommende års plan-
lægning og pædagogiske overvejelser. 

  

Det lovgivningsmæssige grundlag 

Pædagogiske læreplaner har siden 2004 været en del af det lovbundne pædagogiske ar-
bejde i dagtilbuddene. Kravene er videreført i dagtilbudsloven fra 2007.  

I flg. Dagtilbudsloven er formålet med dagtilbuddene, at give pædagogiske, sociale og 
pasningsmæssige tilbud og tilbuddet skal være af en sådan karakter, at det fremmer 
børns udvikling, trivsel og selvstændighed. 

 



 4 

Den pædagogiske læreplan skal behandle følgende temaer: 

 Barnets alsidige personlige udvikling 
 Sociale kompetencer     
 Sprog 
 Krop og bevægelse 

 Naturen og naturfænomener 
 Kulturelle udtryksformer og værdier 

Rammen for den pædagogiske læreplan fremgår således af dagtilbudsloven. Dagtilbudslo-
ven bliver suppleret af de politikker som Slagelse Kommune har vedtaget, og som har ind-
flydelse på den pædagogiske praksis i dagtilbuddene.  

Dagtilbudsafdelingen har med udgangspunkt i den nævnte lovgivning og de vedtagne poli-
tikker fastsat nærværende overordnede mål og rammer for pædagogiske læreplaner i sla-
gelse kommune. 

I Børnehuset Marievang har vi lavet et årshjul for arbejdet med den pædagogiske lære-
plan, som tydeliggør arbejdsprocessen i forbindelse med læreplansarbejdet for både per-
sonale og bestyrelse. 

Derudover inddrager vi forældregruppen bl.a. i forbindelse med spørgeskemaundersøgel-
ser. 

 

Slagelse kommunes værdier betyder i Børnehuset Marievang at: 

Modig  Omstillingsparathed     

Tydelig  Bevidsthed om faglig kompetence 

Kompetent  Faglig uddannet personale og kvalitet i det daglige arbejde 

med glæde  God stemning og engagerede medarbejdere 
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Læring og Læringsrum 

 

 

Læring i et dagtilbud foregår både gennem spontane oplevelser og leg, samt ved at pæ-
dagogerne planlægger, skaber eller understøtter situationer, der giver børnene mulighed 
for fordybelse, udvikling og erfaring.  

I praksis betyder det at læring i dagtilbudet foregår både i hverdagslivet og ved planlagte 
pædagogiske projekter. Hverdagslivet indeholder rutiner, som gør verden overskuelig, 
omgangsformer som er betydelige for vores velbefindende samt øvelse og træning i kon-
krete færdigheder. 
 
En af de grundlæggende tanker bag den pædagogiske læreplan er, at hvert barn er med-
skabere af sin egen læring – en læring, som pædagogerne skal støtte, guide og udfordre, 
hvad enten der er tale om planlagte aktiviteter, leg eller spontant opståede situationer.  
 
I forhold til de forskellige måder at forstå og organisere det pædagogiske arbejde på, har 
vi lades os inspirere af en model af Basil Bernstein som beskriver tre læringsrum. 
 
 

 

Læringsrum 1 
 

Den voksne går foran barnet Voksenstyret læring. 
 
Den voksne formidler et på forhånd 
fastlagt indhold. 
 

Læringsrum 2 Den voksne går ved siden af barnet Voksenstøttet læring. 
 
Den voksne indgår i samspil med 
barnet i læreprocessen.  

 

Læringsrum 3 Den voksne går bagved barnet Barnedefineret læring. 
 
Der er her tale om leg og spontane 
oplevelser. 
 

 

Børnenes tid i dagtilbuddet er deres barndom, så der skal være mulighed for udvikling, 
leg, læring, at være til, lave noget og lave ingenting. 
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Tema 1 Barnets alsidige personlige udvikling 

 

Læringsmål for vuggestuebarnet er: 
 at barnet har tillid til sin omverden 

 

Det ser vi når barnet: 

 Kontakter voksne når det har brug for hjælp. 

 Smiler når andre smiler. 
 Kan trøstes og falde til ro. 
 Er i trivsel. Jvf. Trivselslinjen. 

 

 

 

 

 

 

Aktiviteter kan være: 

 Hjælp til barnet med at sætte ord på følelser, motiver og handlinger. 
 Tegne ansigter med forskellige ansigtsudtryk 
 En dagligdag baseret på genkendelighed og rutiner. 

 Små overskuelige opgaver som f.eks. hente rullebord og oprydning. 
 At fejre hinandens fødselsdag. 
 At bruge barnets navn. 
 ”Her er mit hus”, med familiebilleder. 

 

Læringsmål for børnehavebarnet er: 
at være en del af fællesskabet 

 
Det ser vi når barnet: 

 

 Leger rollelege. 

Børnene går en fremtid i møde, hvor der stilles store krav til dem om at kunne 
agere i en foranderlig verden. 

 Børnene vil få brug for at kunne træffe selvstændige valg – og skabe deres egen virke-
lighed samtidig med at de giver plads til andre – samt at kunne bede om hjælp og til-

passe sig – uden at underkaste sig. 
 Det kræver selvværd, og tillid til omverdenen. 

 

Et barn på to år, 
trøster et andet barn som græ-
der, ved at hente en stor bamse 
og række det frem, til det græ-
dende barn. Da barnet ikke vil 
have bamsen, ligger barnet i 
stedet sine arme omkring barnet 
som var ked af det og giver en 

krammer 
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 Viser evne og vilje til selvhjulpenhed. 
 Udviser empati. 

 Er i trivsel, jf. trivselslinjen. 
 

Aktiviteter kan være: 
 

 Børnenes egne lege. 
 Stamtræ med slægtsbilleder.  
 Børnene tager foto af deres hjemmeliv og fortæller om det til samling. 
 Daglig træning i forhold til f. eks påklædning, toiletbesøg og praktiske opgaver. 

 Praktik i storebørnsgruppen i maj og juni måned. 
 
 

Læringsmål for førskolebarnet er:  
at barnet handler selvstændigt 

 
Det ser vi når barnet: 
 

 Kan håndtere frustration, konflikter og modstand. 
 Udtrykker hvad det kan og vil. 
 Hjælper og støtter andre.  
 Bevæger sig ubesværet fra noget kendt til noget ukendt.  
 Kan håndtere personlig hygiejne. 

 
Aktiviteter kan være: 

 

 Dukseordning hvor børnene skiftevis har ansvar for borddækning og oprydning ef-
ter spisning. 

 Brobygning til skolerne via gensidige besøg. 
 Samarbejdsøvelser hvor børnene får opgaver, der kun kan løses i fællesskab. 
 Krudtugleovernatning. 

 
 
 

Børn med særlige behov: 

Vi oplever ind imellem børn der har problemer som de ikke er i stand til selv at takle. Det 
kan komme til udtryk ved lavt selvværd, tilbageholdenhed, udadrettet adfærd m.m. 
Disse børn har derfor brug for ekstra opmærksomhed fra de voksnes side. I forbindelse 
med udredning benytter vi børne- og ungepolitikkens handleguide. 

Det kan betyde at: 

 Der udpeges en primærpædagog til barnet, der samtidig fungerer som tovholder. 
 Vi strukturerer hverdagen på en måde, der er hensigtsmæssig for barnet. 
 Vi organiserer aktiviteter på en måde, der er hensigtsmæssig for barnet. 
 Vi igangsætter tiltag, der kan afhjælpe problematikken. 
 Vi inddrager relevante samarbejdspartnere. 

 Vi arbejder tæt sammen med forældrene. 
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Tema 2 Sociale kompetencer 
 

 

 

 

 

 

 
Læringsmål for vuggestuebarnet er: 
 at barnet kan være i relation med andre 

 
Det ser vi når barnet: 

 
 Leger parallel leg 
 kontakter de andre børn og voksne 

 
Aktiviteter kan være: 

 

 Samling hvor der tales om hvem der er fraværende og hvorfor. 
 Temalege, sanglege og fælleslege. 
 Børnenes egen leg – med de voksne opmærksomt og understøttende på sidelinjen. 

 
 

Læringsmål for børnehavebarnet er: 
at barnet kan indgår i fællesskabets sociale spilleregler 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det ser vi når barnet: 

 

 Kan danner gode relationer. 
 Er opmærksom på andres kropssprog. 
 Hjælper andre. 
 Kan gå på kompromis. 

 
 

Social kompetence er nøglen til fællesskabet. 
Der stilles i dag stigende krav til børnene om at kunne færdes i mange  

forskellige miljøer og indgå i mange sociale sammenhænge, samtidig med 
at der er en øget fokusering på barnet som individ. 

Børn skal i dag kunne tage personlige valg, der samtidig er socialt afstemte. Det bety-
der, at de skal indgå i relationer til andre og tage hensyn til andre – samtidig med at de 

sætter personlige grænser og markerer sig selv. 
 
 

To børn på fire år, leger gem-
meleg. Den ene siger: ”jeg tæl-
ler” og den anden siger: ”du 
skal tælle til 100 millioner”. Det 
første barn siger: ”OK 1,2,3…” 
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Aktiviteter kan være: 
 

 Daglig samling hvor der tales om hvem der er fraværende og hvorfor. 
 Rollelege. 
 Trin for trin. 
 Fællesskabs ture.  
 Fælles oplevelser f.eks. minikoncerter, teaterbesøg og kirkebesøg. 

 Legegrupper om bestemte aktiviteter sammensat af de voksne. 

 

 

 

Læringsmål for førskolegruppen er: 
 at barnet kan indgå i et konstruktivt samspil med omgivelserne 

  
Det ser vi når barnet: 

 
 Tager kontakt til og leger med de andre børn. 

 Kan forhandle og løse konflikter.  
 Kan samarbejde om praktiske opgaver på stuen. 
 Kan overholde aftaler og regler i adfærd, leg og spil. 

 
Aktiviteterne kan være: 

 
 Regellege. 
 At vi læser Emma G. 

 Børnemøder. 
 Samarbejdsøvelser. 

 
 

 
Børn med særlige behov 

 
Vi oplever ind indimellem børn der har sociale vanskeligheder. 
Det kan være børn der har svært ved at skabe kontakt og danne relationer til andre. Eller 
bruger en uhensigtsmæssig adfærd der er blokerende for etablering af kontakt. 
Disse børn har brug for særlig støtte fra de voksnes side.  
I forbindelse med udredning benytter vi Børne- og ungepolitikkens handleguide. 

Det kan betyde at: 

 Vi laver aktiviteter i små grupper. 
 vi er særlig opmærksomme på gruppesammensætningerne 
 Viser barnet vej ved selv at deltage i legen.  

 Vi hjælper barnet med at sætte ord på følelser. 
 Vi arbejder tæt samarbejde med forældrene 
 Vi inddrager relevante samarbejdspartnere 
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Tema 3 Sprog 

 

 

 

 

 

Læringsmål for vuggestuebarnet er:  
at barnet Skaber sproglig kontakt til sin omverden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Det ser vi når barnet: 

 
 Søger øjenkontakt og siger noget.  
 Tager initiativ til at tale med andre. 

 Taler til andre for at få dem til at se, høre eller gøre noget bestemt. (Hensigt) 
 Anvender og leger med lyd og ord og remser i samvær med andre. 

 
 

 
Aktiviteter kan være: 
 

 at synge, rime og læse med børnene.  
 At spille billedlotteri og lægge puslespil m.m. 
 tale med børnene hvor vi sætter ord på handlinger, oplevelser og følelser. 
 sprogstimulerende pædagogiske projekter. 

 
 

 
Læringsmål for børnehavebarnet er:  

at barnet bruger sproget som indgangsvinkel til at danne venskaber  
og være en del af fællesskabet. 

 

Det ser vi når barnet: 

Sprog er en vigtig forudsætning for at kunne indgå i relationer. 
Det er med sproget, at vi forsøger at lære børnene at løse deres konflikter –  

og at kunne handle sig frem til tilfredsstillende løsninger. I fantasilegen, som er 
 karakteristisk for barnets leg, har sproget en central betydning for 

 opbygningen og udbygningen af legen. 
Ligeledes er en god sproglig udvikling et godt fundament for påbegyndelse af  

senere læseundervisning. 
. 
 
 

 
Et vuggestuebarn finder et 
lille fjer dun og udbryder: 
”se, pipfugle hår” 
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 bruger sproget i samspil med andre. 
 Sætter ord på følelser og behov. 

 Kan indgå i dialog. 
 
 
 
Aktiviteter kan være: 

 Vi støtter barnet i at bruge sproget til at løse konflikter og forhandle sig frem til til-
fredsstillende løsninger. 

 Daglig samling hvor opmærksomheden på den sproglige udvikling er et centralt 
gennemgående element. 

 Sang, sangleje, spil, rim og remser, historielæsning og fortælling. 

 Sprog og eventyrkasser. 
 
 

Læringsmål for førskolebarnet er: 
 at barnet udvikler interesse for bogstaver, samt skabe fundament  

til senere påbegyndelse af læseundervisning. 
 

 

Det ser vi når barnet: 

  

 Skriver sit navn og leger at det skriver. 
 Klapper stavelser. 
 Bruger håndfonemer og kan sige bogstavernes lyde. 

 
 
Aktiviteter kan være: 
 

 Førskoleopgaver. 

 Projekter målrettet skoleparathed. 
 Rim, remser, læsning og fortælling. 
 Arbejde med bogstavernes form, udseende og lyde.  
 It. 

 
 
 
Børn med særlige behov: 

Vi oplever indimellem børn med sproglige vanskeligheder.  Det kan være børn der har  
udtaleproblemer, forståelsesvanskeligheder samt ringe ordforråd eller begrebsforståel- 
se. 
Disse børn har brug for særlig støtte fra de voksnes side. 
I forbindelse med udredningen benytter vi Børne- og ungepolitikkens handleguide, 
samt TRAS materialet. 

Det kan betyde at: 
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 Vi giver barnet ekstra sprogstimulering med udgangspunkt i de almindelige sprog-
stimulerende aktiviteter 

 Vi giver barnet målrettet individuel sprogstimulering. 
 Vi arbejder tæt sammen med forældrene. 
 Vi inddrager relevante samarbejdspartnere. 

 

* Sprogscreening 

 

 Der laves en sprogvurdering på alle børn når de er to år. 

 Til denne benytter vi os af TRAS materialet som er et vurderingsmateriale der sammen 
med pædagogens observationer giver et samlet billede af det enkelte barns sproglige 
kompetencer.  

TRAS materialet er opdelt i 3 kategorier: 

Samspil, kommunikation og opmærksomhed 

Sprogforståelse og sproglig bevidsthed 

Udtale, ordforråd og sætningsproduktion 

Resultatet af sprogvurderingen indgår i den obligatoriske forældresamtale hvor der  tages 

stilling til eventuelle støttende foranstaltninger. 
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Tema 4 Krop og bevægelse 

 

Læringsmål for vuggestuebarnet er:  
at barnet opdager og udfordrer sin krop 

Det ser vi når barnet: 

 Viser glæde ved at bevæge sig. 
 Bevæger sig i overensstemmelse med konkrete udfordringer. 
 Når barnet tør udfordre sig selv. 

. 
Aktiviteter kan være: 
 

 Finmotoriske udfordringer bl.a. at tegne, male, lægge puslespil, lege med modeller-
voks og kartoffelmel. 

 Fysisk leg på gulvet, legepladsen, tumlearealet og Vesthallen. 
 At barnet selv kravler op på stole, puslebord og sovekrybbe. 

 At børnene vasker hænder. 
 Sundhedsuge i uge 41. 

 
 
 

Læringsmål for børnehavebarnet er  
at barnet udvikler kropsbevidsthed 

 

Det ser vi når barnet: 

 

 Kan kende forskel på sund og usund kost. 
 Kan benævne kropsdele. 
 Kan holde på saks og blyant. 
 Selv kan tage tøj af og på. 
 Bevæger sig i overensstemmelse med konkrete udfordringer. 

 
 
Aktiviteterne kan være: 
 

 At synge sange, lave plancher og tale om sund kost. 

 At tage i Vesthallen og laver motorikbaner, boldspil og gamle lege. 
 At male, tegne og klippe. 
 At børnene vasker hænder efter toiletbesøg og før spisning. 

Barnet er sin krop og har sin krop, barnet er i verden gennem denne. 
Børns kropslighed er både en forudsætning og et udtryk for deres udvikling og læring. 

Motorisk og sansemæssig udvikling kommer ikke udelukkende som resultat af en fysisk 
modningsproces. Kun ved at stimulere og bruge sit sanse- og bevægelsesapparat får 

barnet optimale udviklingsbetingelser. 
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 Musik og rytmik med undervisning fra Slagelse musikskole. 
 Sundhedsuge i uge 41. 

 Leg på legepladsens motorikbane. 
 
 

Læringsmål for førskolebarnet er:  
at barnet er rutineret i sine grundbevægelser 

 

Det ser vi når barnet: 
 

 Barnet løber, hopper, kravler, slår koldbøtter, kaster og griber sikkert. 
 Cykler, løber eller går over en længere distance uden at give op. 
 Selv ved hvornår de skal vaske hænder. 
 Når barnet kan holde godt på en blyant og klippe efter en streg. 

 
Aktiviteter kan være: 
 

 Vaske hænder kursus. 
 At tage i Vesthallen med fast program bestående af: opvarmning, fysisk leg og af-

spænding. 

 Børneyoga og zumba. 
 Spise med bestik.  
 Skrive, tegne, male og klippe. 

 

Børn med særlige behov:  

Vi oplever ind imellem børn med motoriske vanskeligheder. Det kan være børn med 
manglende kropsbevidsthed, fin og/eller grovmotoriske vanskeligheder m.m. Disse børn 
har brug for særlig støtte fra de voksnes side. I forbindelse med udredning benytter vi 
Børne- og ungepolitikkens handleguide. 

 

Det kan betyde at: 

 Vi sætter fokus på motoriske aktiviteter, med udgangspunkt i de almindelige pæda-
gogiske aktiviteter. 

 Vi giver barnet individuelle motoriske udfordringer, tilpasset barnets problematik. 

 Vi arbejder tæt sammen med forældrene. 

 Vi inddrager relevante samarbejdspartnere. 
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Tema 5 Natur og naturfænomener 

 

 

 

 

 
Læringsmål for vuggestuebarnet er: 

at barnet oplever glæde ved oplevelser i naturen 
 
 

 

 
 

 

 

 

Det ser vi når barnet: 
 

 Viser interesse for kryb og insekter på legepladsen. 
 Er opmærksom på de forskellige vejrtyper. 
 Leger med pinde, blade, kastanjer, jord og hopper i vandpytter. 

 
Aktiviteter kan være: 

 at følge et dyrs udvikling fra larve til sommerfugl. 
 At læse historier om naturen. 
 At vi finder mariehøns, edderkopper, myrer, snegle og sommerfugle. 
 Vi synger årstidsbestemte sange og sange om dyr. 

 Ture ud i naturen. 
 
 

Læringsmål for børnehavebarnet er: 
at barnet udvikler kendskab til natur og miljø 

 
Det ser vi når barnet: 

 

 Sætter navne og begreber på nogle dyr og planter. 
 Kender de forskellige vejrtyper og naturfænomener. 
 Når barnet smider sit affald i den rigtige skrællespand. 

 
Aktiviteter kan være: 
  

Udgangspunktet for at forstå verden er også forståelse for den natur, vi lever i. 
At bruge naturen som eksperimentarium og legerum er et godt grundlag for at skaffe sig 
viden om og danne interesse, respekt samt ansvarlighed for natur og miljø. 
Naturen er en enestående legeplads for både hoved, sind og krop. I naturen er der højt 

til loftet, som uden begrænsninger giver barnet gode udfoldelsesmuligheder. 

På en tur i skoven, finder bør-
nene et mussehul Et barn stik-
ker hånden undersøgende ned 
i hullet og udbryder: ”Der er 
ingen hjemme” 
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 At følge et dyrs udvikling fra haletudse til tudse. 
 Affaldssortering og besøg på genbrugsstationen, forbrændingen og vandværket. 

 Deltage i at samle skrald dage. 
 Høstprojekt hvor der fra naturen indsamles frugt og grønt til syltning, bagning og 

kogning. 

 At afklare spørgsmål igennem institutionens faglige naturbøger. 
 Tilbud fra Naturskolen. 

 

Læringsmål for forskolebarnet er: 
at barnet kender årstiderne og udviser miljøbevidsthed 

 
 

Det ser vi når barnet: 
 

 Omtaler årstiderne korrekt. 
 Kan affaldssortere. 
 Med sin adfærd udviser respekt for dyr og planter.  

 
Aktiviteter kan være: 

 

 Ved den daglige samling tale om det aktuelle vejr og relevant påklædning. 
 Årstidstræer med børnenes fødselsdage i børnehøjde. 
 En ugentlig tur ud af huset. 
 Deltagelse i naturfredningsforeningens nationale ”saml skrald dag” . 

 
Børn med særlige behov: 

Naturen kan med fordel bruges som et pædagogisk redskab i forhold til børn med særlige 
behov. Der er børn som profiterer af, at der er højt til loft. og at, aktiviteter kan foregå i et 
rum hvor der er plads til en større grad af fysisk udfoldelse. 
 
Vi bruger desuden naturen til: 
 

 Arbejdet med børns alsidige personlige udvikling. 
 F. eks har vi hvert forår sommerfugleprojekt hvor børnene passer og oplever pro-
cessen ”fra larve til sommerfugl” 

 Arbejdet med børns sociale kompetencer. 
F. eks ved at tage på ture i mindre grupper og samarbejde om at løse opgaver på 
en anderledes måde. 

 Arbejdet med børns sproglige kompetencer. 
 F. eks ved at tale om alt det vi oplever, ser og tænker. 

 Arbejdet med krop og bevægelse. 
 F. eks giver udendørs leg og ture til skov og strand rige muligheder for at udfordre 
og styrke kroppen motorisk. 
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Tema 6 Kulturelle udtryksformer og værdier 

 

Læringsmål for vuggestuebarnet er: 
at barnet er kreativt  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Det ser vi når barnet: 
 

 Selv tager initiativ til udklædning og sanglege. 
 Eksperimenterer med forskellige materialer.  

 Deltager aktivt i børnehusets kulturelle begivenheder f. eks fastelavn, jul og påske. 
 

Aktiviteter kan være: 
 

 Bibliotekets forskellige tilbud f. eks film og musikarrangementer. 
 At klippe, tegne, male samt lege med ler og modellervoks. 
 Vi fejrer fastelavn, jul, påske og Sct. Hans. 
 Vi synger, danser og lytter til musik. 
  

 
 
 

Læringsmål for børnehavebarnet er:  
at barnet udtrykker sig igennem kreative og kulturelle aktiviteter 

 
 
Det ser vi når barnet: 
 

 Bruger fantasien til igangsættelse af leg. 
 Er aktiv med krop og sprog i drama- og sanglege. 

Når børn skaber, skabes de. 
Børn er kreative væsner, der i sig selv er skabende og handlende, derfor skal de have 
mulighed for at fordybe sig, eksperimentere og forundres. Ved selv at skabe udtrykker 

barnet følelser og tanker, ideer og fantasier hvorigennem de bearbejder verden. 
Kultur er en måde at forstå sig selv og verden på. 

Med kulturel forståelse mener vi, at børnene kan forstå sig selv, det samfund, den kultur 
og verden de er en del af. Jo flere kulturelle møder og oplevelser, jo bredere og mere 

nuanceret bliver børns opfattelse af verden, dem selv og andre. 
 

Efter sommerferien fortæller 
børnene om deres oplevelser. Et 
barn fortæller undrende at han 
har været på Valdemar Slot og 
at Valdemar slet ikke var der… 
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 Eksperimentere og konstruerer i forskellige materialer. 
 
Aktiviteter kan være: 
 

 Musiske aktiviteter som drama, musik og rytmik, hvor børnene selv deltager som 
aktør og dramatisere eventyr ved hjælp af vores eventyrkasser.  

 Deltagelse i kulturelle aktiviteter af mere oplevende karakter som f.eks. teater og 
udstillinger. 

 Arbejde med kunstneriske udtryksformer, og eksperimentere med forskellige mate-
rialer f.eks. ler, farver, stof på en aktiv skabende måde. 

 Optræden i kirken med sang til den årlige lysfest før jul.  
 
 
 

 
Læringsmål for førskolebarnet er: 

 at barnet er kulturskabende  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Det ser vi når barnet: 

 

 Udvikler og fastholder regler sammen med andre i spil og leg. 
 Fortæller kendte eventyr til hinanden og egne opdigtede historier. 
 Ved at der er forskellige måder at leve på. 
 Er fortrolig med børnehusets børnecomputer. 

 
Aktiviteter kan være: 
 

 Vi benytter os af bibliotekets forskellige tilbud.  

 At børnene arbejder med It.  
 Projekter hvor emnet relaterer sig til de forskellige kulturer der er repræsenteret i 

børnegruppen. F. eks Tyrkiet, Sri Lanka, Grønland og Døvekultur. 

 Optræder for forældre og børnehusets børn. 
 Deltagelse i kulturkørekortets tilbud. 
 Optræde i kirken med sang og lys til den årlige lysfest før jul. 

 

På en skovtur møder vi en snegl. 
Pædagogen siger at det er en 
vinbjergsnegl, hvortil barnet sva-
rer: ”Nej, det er ikke en vin-
gummisnegl, for jeg så at den 
bevægede sig” 
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Børn med særlige behov: 

Forskellige kulturelle udtryksformer og oplevelser kan med fordel bruges som pædagogisk 
redskab i arbejdet med børn med særlige behov. Der er børn som profiterer af, at kunne 
udtrykke sig kreativt eller kropsligt på en positiv måde. 

 
Vi bruger desuden Kulturelle udtryksformer: 

 

 I arbejdet med børns alsidige personlige udvikling. 
F.eks. ved at give børn mulighed for at udtrykke sig gennem skabende aktiviteter. 

 I arbejdet med børns sociale kompetencer. 
F. eks ved at give børn mulighed for at samarbejde om teater, musik m.m.  

 I arbejdet med børns sproglige kompetencer. 
F.eks. ved at give børn mulighed for at få oplevelser der har en sproglig dimension, 
som teater, musik m.m.. 

 I arbejdet med krop og bevægelse. 
F.eks. ved at give børnene mulighed for at udtrykke sig kropsligt. 
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Børnehusets generelle arbejde med børn med særlige behov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Læringsmål for børn med særlig behov er: 
at barnet udvikler deres potentiale. 

 

Det ser vi når barnet: 
 

 Er i udvikling 
 Udnytter sine ressourcer optimalt 

 
Aktiviteter kan være: 

 
 Iagttagelse og observation med henblik på, at afdække problemstillingen og handle 

på den baggrund 

 Indgå i dialog og samarbejde med barnets forældre.  
 Inddrage andre fag personer som eksperter på den konkrete problemstilling. 
 Pædagogen skal opbygge relationer til hvert enkelt barn. 

 
Metode: 

 At skabe et anerkendende og inkluderende miljø, med plads til forskellighed 
 I dagligdagen og ved tilrettelæggelse af aktiviteter tage højde for hvorledes barnet 

kan deltage og få udviklingsmæssigt udbytte. 
 

Dokumentation: 
 

 Fokusskema 
 SPU 

 TRAS 
 TRASMO 
 Kuno Beller 

 

 

 

I Børnehuset Marievang modtages alle børn med en grundlæggende respekt for 
 deres individuelle personligheder og særpræg. Vi ser alle børn som særlige, og 

 møder dem der, hvor de udviklingsmæssigt befinder sig. 
Børn kan i en begrænset periode have særlige behov som kræver en ekstra  

indsats, ligesom der kan være børn med særlige behov af mere permanent karakter. 
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Dokumentation 

 

 
 
 

 

Evaluering 

Dokumentation betyder ”at føre bevis for”. 
Dvs. at synliggøre at noget er foregået eller opnået i den pædagogiske praksis.  

Dokumentationen har både en eksternt og en intern hensigt. Den er retter sig mod for-
ældrene, pædagogerne og børnene med hvert sit formål.  

og har hver sit formål.  
 
 

Evaluering er at kigge tilbage på den pædagogiske proces og systematisk vurdere om 
man har nået det man ville, både når det gælder mål, organisering, gennemførelse og 
virkning. Evaluering er samtidig en refleksion over hvilke erfaringer, der skal bringes 

videre. På den måde er evaluering både bagudskuende og fremadrettende. 
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