Pædagogisk læreplan for
Skovager
1.juli 2021

Ramme for udarbejdelse af den
pædagogiske læreplan

2

Indledning
Velkommen til den pædagogiske læreplan for Skovager.
Læreplanen samler den måde som vi arbejder på i Skovager, samt det børne- og læringssyn,
som ligger til grund for det pædagogiske arbejde i Skovager.
Den pædagogiske læreplan skal sikre, at der er sammenhæng mellem gældende lovgivning
på dagtilbudsområdet, Skovagers pædagogiske grundlag, og det pædagogiske arbejde i
praksis.
Ifølge dagtilbudsloven §8 skal alle dagtilbud udarbejde en skriftlig pædagogisk læreplan. Læreplanen skal udarbejdes lokalt og tage højde for lokale forhold såsom den konkrete børnegruppes sammensætning, dagtilbuddets geografiske placering, de fysiske faciliteter osv.
Formålet med den pædagogiske læreplan er ifølge dagtilbudsloven §7 at fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse gennem trygge og pædagogiske læringsmiljøer, hvor legen
er grundlæggende, og hvor der tages udgangspunkt i et børneperspektiv.
Det betyder, at Skovager i samarbejde med forældrene skal give børn omsorg og understøtte
det enkelte barns trivsel, læring, udvikling og dannelse samt bidrage til, at børn får en god og
tryg opvækst.
Skovager skal tilbyde børnene et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer børnenes
trivsel, sundhed, udvikling og læring.
Skovager skal give børnene medbestemmelse, medansvar og forståelse for og oplevelse med
demokrati. Vi skal bidrage til at udvikle børnenes selvstændighed og evner til at indgå i fællesskaber.
Skovager skal i samarbejde med forældre og skole/fritidstilbud sikre gode og trygge overgange
Den pædagogiske læreplan skal fungere som et internt arbejdsredskab, der sikrer kvalitet i det
pædagogiske arbejde i Skovager. Den skal med udgangspunkt i de pædagogiske mål og indholdsbeskrivelser for læreplanstemaerne fungerer som et pædagogiske redskab, der via korte
og relevante pædagogiske overvejelser, refleksioner og eksempler skaber en fælles retning for
det pædagogiske arbejde, der foregår i Skovager, herunder skal den sikre at den intenderende pædagogik er til stede hele dagen og i alle aktiviteter og rutiner med børnene.
Samtidig er den pædagogiske læreplan også et eksternt redskab til anvendelse i forhold til det
politiske og administrative niveau i Glostrup kommune.
Den pædagogiske læreplan skal desuden sikre, at det pædagogiske arbejde har et kontinuerligt blik på kvaliteten og på børneperspektivet. Den skal give eksempler på, hvordan det pædagogiske læringsmiljø i Skovager inddrager børnenes perspektiv og børnefællesskabet, og
tage højde for den konkrete børnegruppes forudsætninger og behov. Eksemplerne skal være
retningsgivende for personalet i det daglige pædagogiske arbejde med børnene.
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Børnesyn, Dannelse og børneperspektiv,
Leg, Læring og Børnefællesskaber

Skovagers medarbejdere har arbejdet med følgende fem centrale elementer og beskriver i de
følgende punkter, hvordan de kommer til udtryk i Skovager hverdag.
Hvad skal vi være opmærksom på i forhold til social læring og formaliseret læring?
Ved social og formaliseret læring forstår vi det som to typer af læring. Den sociale læring foregår i
samspillet med andre mennesker, og den formaliserede læring foregår primært i rutineprægede
og voksenstyrede aktiviteter.
I hverdagen er vi opmærksomme på, at både social læring og formaliseret læring er til stede. Vi
skal fungere som gode nærværende trygge rollemodeller, og sikre at alle børn er deltagende og
har medbestemmelse.
Vi skal være opmærksomme på at inddrage legen i alle typer af samvær og læring. Skyggeværdien af at anvende formaliseret læring kan være, at de børneinitierede handlinger forsvinder, og
børnenes spor ikke følges og medinddrages. Vi skal altid sætte spørgsmålstegn ved, hvilken type
læring der kommer ud af at gøre noget vokseninitieret og om det forbedre børnenes læring og
skaber mere læring hos børnene.
Venskaber, legen og zonen for nærmeste udvikling er omdrejningspunktet i Skovagers hverdag.
Hvordan kommer nærhed, omsorg og tryghed til udtryk?
Barnet trives og er i udvikling, hvilket er en forudsætning for læring.
Barnet navigerer trygt og tillidsfuldt rundt i Skovager, og opsøger de voksne for at få nærvær og
omsorg for eksempel ved at søge trøst og anden fysisk eller følelsesmæssig kontakt.
Barnet oplever sig mødt, set og forstået af de voksne.
Barnet oplever sig som en del af et trygt og anerkendende fællesskab.
Barnet har mulighed for at vælge voksne til og fra.
På hvilken måde kommer børnenes medbestemmelse, medansvar og forståelse for demokrati
særligt til udtryk?
For at være medbestemmende skal barnet føle og opleve sig set, hørt og forstået. Når barnet føler sig set, hørt og forstået, kan barnet blive en aktiv deltager, og får mulighed for at bidrage ind i
demokratiet og fællesskabet.
Ved at følge børnenes spor bliver børnenes interesser og opmærksomhed omdrejningspunktet for
hverdagens pædagogik og aktiviteter. Herigennem opnår børnene medbestemmelse og
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medansvar, og får en begyndende forståelse for demokrati, og for at kunne træffe egne valg og
udsætte egne behov.
Hvilken rolle har det pædagogiske personale i børnenes lege?
Skovager har gennem de sidste par år haft skarpt fokus på børns leg og ”Den gode leg i Skovager”. Gennem dette projekt er det pædagogiske personales rolle blevet tydelig og vigtig.
Det pædagogiske personale hjælper legene i gang, hjælper børn med at indgå i legene og indtage en rolle i legen. De voksne hjælper børnene med at understøtte og beskytte legen, så legen
fortsætter og eksempelvis udbygges.
Det pædagogiske personale hjælper med at tilføre nyt til legen, så legen udvikler sig positivt og
læringsrigt.
Det pædagogiske personale sætter ord på lege og rammesætter legene. De veksler mellem at
være i legen, ved siden af legen, foran legen og bagved legen.
Hvordan arbejder I konkret med at følge børnenes spor, oplevelser og interesser?
Det pædagogiske personale følger barnets spor og interesser ved at have øjenkontakt med barnet og vente på barnets initiativ. På denne måde sikres det, at barnet kan give udtryk for om dets
initiativ er blevet set, hørt og forstået.
Det er vigtigt at, det pædagogiske personale er i stand til at fravige planen og følge nuet, og barnets initiativer og handlinger.
Det pædagogiske personale skal understøtte alle børn og hjælpe børnene med at få øjnene op
for hinandens initiativer, handlinger og lege, så alle bliver beriget bedst muligt og legene udvikles
optimalt.
Hvad er vores opgave og ansvar, når vi etablerer børnefællesskaber?
Det pædagogiske personale har til opgave at rammesætte og danne grundlag for gode og udviklende børnefællesskaber, hvor alle børn har mulighed for at blive hørt og kunne bidrage med
det de kan, og hvor legen er omdrejningspunktet for læring og udvikling.
Hvordan inddrages børneperspektivet og børnenes oplevelser af børnemiljøet?
Børneperspektivet inddrages gennem kendskab til det enkelte barns interesser, potentialer og udvikling, og ved at følge det enkelte barns initiativer og spor. Ved at have fokus på det enkelte
barns trivsel og udvikling, kan der tolkes på barnets oplevelser af de eksisterende børnemiljøer.
Barnets trivsel bliver garant for miljøets kvalitet.

•

og ansvar, når vi etablerer børnefællesskaber, hvor børn kan lege og udvikle sig selv i samspil m
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Pædagogisk læringsmiljø

Eksempler og refleksioner omkring læringsmiljøet gennem hele dagen
Det pædagogiske læringsmiljø skabes gennem læring i børneinitierede lege- og social læring, der
foregår over hele dagen. Vi arbejder fokuseret med personlig-, social- og sproglig udvikling. Vi bruger krop og sanser til at gribe og begribe verden. Vi arbejder dagligt med den motoriske udvikling
i udemiljøet. Science og friluftsliv er omdrejningspunktet for vores pædagogiske hverdag i Skovager.
Formaliseret læring foregår blandt andet i voksenplanlagte aktiviteter samt i rutinesituationer som
f.eks. spisning, tage tøj af og på og gå ud til baserne i skoven.
Læringen foregår også i form af social læring, hvor det er vores dannelse, sociale spilleregler og
indbyrdes kultur, som der særligt er fokus på.
I Skovager har vi fokus på at veksle imellem børneinitierede lege, voksenplanlagte aktiviteter og
rutinesituationer. Vi forsøger at skabe så meget sammenhængende tid som muligt til børneinitierede lege. Voksenplanlagte aktiviteter ligger i vores planlægning med årstema og forskellige undertemaer, der er fælles i hele Skovager. Der laves pædagogiske aktiviteter ud fra temaerne dagligt, men disse justeres hvis vi ser, at de børneinitierede lege ikke skal forstyrres.
Vi har fokus på, om det vi voksne kan tilbyde, er bedre end det børnene selv er optaget af.
Vores rutiner og læring ligger i dagsstrukturen. Alle aktiviteter foregår i en daglig tilpasning efter,
hvad børnene viser os, der er behov for.

Skovagers overvejelser omkring organisering:
Det pædagogiske læringsmiljø i Skovager bygger på Skovagers principper for ”Den gode leg i
Skovager”. Legen er kendetegnende ved, at barnet er aktivt deltagende og medskabende både
i de børneinitierede lege, i de voksenplanlagte aktiviteter og i mellemrummene, hvilket blandt andet kunne være rutinesituationer.
Vi arbejder med skabelsen af bevidste læringsrum på alle tre niveauer. Vi følger barnets spor, og
forsøger derigennem at give barnet følgeskab og at veksle mellem de forskellige niveauer.
Barnet skal have en positiv oplevelse af at være til, kunne forhandle, overskride egne grænser og
være fordybet i længere tid ad gangen. At mestre den gode leg medvirker til at udfolde det reflekterede dannede menneske.
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Forudsætning for udvikling og understøttelse af det gode læringsmiljø og om organisering:
Det pædagogiske personales nærvær og deltagelse har betydning for udviklingen af den gode
leg.
Børnene får lyst til øjenkontakt, når vi voksne er inviterende. Øjenkontaktens betydning er afgørende for barnets oplevelse og lyst til at invitere det pædagogiske personale ind i dets verdens.
Det pædagogiske personale er rammesættende og ansvarlige for udviklingen af den gode legestemning, som er en forudsætning for den gode leg.
Det pædagogiske personales deltagelse, samspillet indbyrdes, og de voksnes placering i rummet
er afgørende for kvaliteten af barnets leg, udfoldelse, udvikling og tryghed.
At følge barnets initiativer og interesser skaber leg og udvikler gode lege, hvor børnene er fordybede, og hvor nysgerrighed og kreativ tænkning er grundlaget/afsættet.
Det pædagogiske personale skal understøtte en fælles referenceramme hos børnene, for at give
bedre deltagelsesmuligheder for det enkelte barn. Dette gøres blandt andet ved at læse bøger,
se billeder sammen, spille spil, eller f.eks. se film eller gå på internettet og undersøge forskellige emner. Vi anvender legekasser, der giver fælles konkreter til f.eks. restaurantleg, hospitalsleg osv.
Det pædagogiske personale skal udfordre børnene og bringe dem ind i oplevelser, der rækker ud
over grænsen for barnets egen kapacitet. Vi præsenterer dem for ny viden og nye materialer og
anvender kendte materialer på nye måder.
Kendte forudsigelige miljøer skaber bedre legemuligheder for børnene, der herigennem får mulighed for at bygge videre på noget genkendeligt og overskueligt, og derved mestrer at udfolde
nye potentialer og lege.
Fantasi og nysgerrighed kan udvikles ved, at børnene får mange oplevelser, der undersøges i dybden med en sciencetilgang.
Citat; ”Børn har ikke brug for mere legetøj, de har brug for flere eventyr” (Mads Brodersen)

V

Samarbejde med forældre om børns
læring

Vi vægter den daglige kontakt med forældre højt. Samarbejdet er baseret på åbenhed, ærlighed og tryghed. Forældre skal mødes, med udgangspunkt i de ønsker samt behov den enkelte
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forælder/familie har. Vi ønsker at møde Skovagers forældre i et ligeværdigt og dialogisk samarbejdet om deres barn. Vi er glade for at måtte tage del i barnets udvikling og liv. Kontakten, dialogen og ikke mindst tilliden fra forældrene, er grundlaget for, at alle trives og får et optimalt udbytte af at gå i Skovager.
Skovagers forventninger til forældrene er, at vi samarbejder om den bedst mulige opvækst og udvikling for lige netop deres barn.
Vi forventer, at forældre deltager i arrangementer i institutionen, såsom trivselssamtaler, ferniseringer, fester og ikke mindst forældremøder. Det er ved disse lejligheder, at vi sammen bliver klogere
på hinandens tanker og handlinger, kan udveksle erfaringer og give gode råd til gavn for deres
barn.
Vi forsøger at inddrage familierne i hinanden liv ved at deltage aktivt i udviklingen af børn og familiers venskaber. Et fokusområde er f.eks. at formidle kontakt mellem børnenes familier, sådan at alle
børn har en god ven, og at der er mulighed for også at dyrke venskaber privat.
Gennem opslag i AULA, forældresamtaler og forældremøder med temaer f.eks. sproglig eller motorisk udvikling videreformidler vi viden, metoder og redskaber til forældrene, som de kan anvende
i udviklingen af deres børns læring og kunnen. Vi justerer løbende mål og temaer, så de passer til
den nuværende forældre- og børnegruppes behov.
Vi vægter en åben og inviterende kultur. Dette betyder, at forældrene altid er velkomne til at deltage i deres børns hverdag, ture og aktiviteter.

Børn i udsatte positioner

At være i en udsat position kan være betinget af miljøet i daginstitutionen, af barnets øvrige udviklingsbetingelser, og af livssituation f.eks. sociale forhold, familieforhold, funktionsnedsættelser
mv.
Udsatte positioner kan ses både i lyset af individuelle forhold, af den måde samspillet udfolder sig
på, i specifikke situationer, og barnets livsvilkår i bredere forstand.
Det er afgørende at kunne skifte imellem disse perspektiver – der kan opfattes som komplementære - når man drøfter, hvordan et barns situation kan forstås, og hvad personalet og familien kan
gøre for at ændre på denne situation.
Skovagers forståelse af en udsat position:
Børn befinder sig i udsatte positioner, når de er udenfor eller på kanten af fællesskaber, som de
selv ønsker at være en del af.
Udsatte positioner kan vise sig på forskellige måder:
Børn kan blive afvist eller overset.
Børn kan blive vist til rette.
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Børn kan have svært ved at leve op til de voksnes krav om deltagelse.
Børn kan have svært ved at indgå i fællesskaber
Børn kan selv trække sig fra fællesskaber, som det pædagogiske personale – i samarbejde med
forældrene – vurderer er afgørende for deres udvikling.
Sprogvanskeligheder, motoriske udfordringer, utryghed, usikkerhed, utilstrækkelig omsorg og mistolkninger af børns intentioner og initiativer (fra både voksne og andre børn) kan være med til
skabe udsatte positioner.
De voksne omkring barnet kan desuden utilsigtet kommunikere og tage nogle valg omkring børn,
som gør, at børnene fastholdes i uhensigtsmæssige mønstre, som derved gør at de kan komme i
udsatte positioner. Det sker for eksempel, når pædagogisk personale vedvarende møder bestemte børn med negationer eller i en ‘undervisningstone’, overser tavse eller stille børn, vægter
børns levealder frem for deres udviklingsalder, eller når et barn i eller udenfor institutionen altid omtales som ‘dén, der altid driller, slår, bider’ eller lignende.
Skovagers værdigrundlag:
Vi ønsker, at Skovager skal være en rummelig oase, hvor det enkelte barn/menneske kan trives,
og opleve sig som værende i et trygt og tilpas udfordrende udviklingsmiljø. Skovager skal være et
sted, hvor alle viser respekt for det enkelte individ og dets behov, men med fællesskabet for øje.
Skovager skal være et sted, der støtter og inkluderer børnene i deres udvikling, læring og dannelse.
Vi ønsker en institution, hvor omsorg, fællesskaber, udvikling og dannelse er en naturlig del af hverdagen, så alle børn (og voksne) kan udvikle sig til hele mennesker, der er aktive, sociale og medskabende i eget liv.
Hvordan arbejder Skovager konkret med inkluderende børnefællesskaber?
Skovager bygger på tanken om det hele menneske. Vi er alle unikke, hvilket betyder, at vi har
krav på at blive mødt forskelligt ud fra det udviklingspotentiale vi har, samt det udviklingstrin vi er
på. Alle skal gives mulighed for deltagelse i betydningsfulde fællesskaber.
Forskelligheden fordrer, at vi som professionelle er bevidste om vigtigheden af at skabe trygge og
anerkendende læringsmiljøer for alle, børn såvel som voksne.
Vi etablerer legemiljøer, hvor barnet lærer at mestre sin hverdag og får mulighed for at indgå i relationer, så der skabes grobund for udfoldelse. Det betyder også, at vi stræber efter at kende til
barnets hele verden f.eks. familie, kammerater, følelser, interesser, initiativer samt behov.
Det grundlæggende element for at skabe udviklende inkluderende læringsmiljøer er en rodfæstet
kultur baseret på trivsel, anerkendelse, åbenhed, engagement, vidensdeling og genkendelighed.
Hertil har vi uddannede friluftsvejledere, udelivsvejledere, faglige fyrtårne, sprogvejledere, Marte
Meo terapeuter, inklusionsvejledere og inklusionspædagoger ansat i Skovager.
Disse medarbejdere har en særlig forpligtigelse til at indgå i udviklende dialoger og italesætte
hensigtsmæssig og uhensigtsmæssig adfærd over for kollegaer. Her er hovedfokusset på ressourcesyn, konstruktive anerkendende dialoger og inkluderende tilgange. Det italesættes, når noget
skal kvalificeres.
I alle teams laves der observationer, afholdes forældresamtaler, laves DPUB (den pædagogiske
udviklingsbeskrivelse), sprogtrappe, sprogvurderinger, Marte Meo forløb, TOPI, aktionslæringsforløb
og handleplaner på enkelte børn og grupper af børn, som vi er bekymrede for.
Vi følger op på de indsatser, som vi igangsætter for de enkelte børn/grupper, både i teamet,
selve institutionen og i samarbejdet med forældrene. Vi inddrager forældrene i vores faglige overvejelser og i hvilke indsatser, som vi finder nyttige. Vi inddrager andre tværfaglige samarbejdspartnere, der hvor vi finder det nødvendigt. Det kan være enten pædagogisk vejleder, logopæd,
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social rådgiver, sundhedsplejerske, fysioterapeut, ergoterapeut og psykolog. Ledelsen er altid deltagende og involveret i arbejdet omkring børn i udsatte positioner.

Sammenhæng til børnehaveklassen
Og andre overgange i Skovager

Børns liv indeholder mange overgange og sammenhænge. Den første institutionelle overgang er
mellem hjem og dagtilbud og senere mellem dagtilbud og skole.
I Skovager har vi følgende overgange og sammenhænge. Den første er mellem hjemmet og
Skovager. Den næste overgang er internt i vuggestuen Bøgen, hvor vores mindste vuggestuebørn,
senest når de er 2,5 år, rykker ind på Sommerfuglestuen. Her deltager børnene i overgangsprojektet mellem vores vuggestue og børnehave.
Næste sammenhæng er en overgang mellem vuggestuen Bøgen og børnehaven Egen, og til slut
mellem børnehaven Egen og en af Glostrup Skoles afdelinger eller andre private skoler.
Vi vil i det følgende kort beskrive de forskellige overgange og sammenhænge, og henviser i øvrigt
til udarbejdede principper og foldere på hjemmesiden og AULA og arbejdet med overgange.
Fra hjem til Skovager:
Vi lægger vægt på, at barnet og familien er trygge og trives ved opstarten. Vi planlægger altid
individuelle forløb, og disse aftales på introduktionsmøder med familien og justeres med afsæt i
barnets trivsel i hverdagen efter opstarten.
Glostrup Kommune har værdier og principper for overgangene i kommunen.
Skovager har i samarbejde med bestyrelsen fastsat principper for den gode opstart i Skovager baseret på Glostrup Kommunes værdier for overgange. På baggrund af disse principper er der udarbejdet en række foldere om Skovager og om den første tid, som kan støtte forældrene i opstarten
i dagtilbud.
Interne overgange:
Vi lægger vægt på, at vores familier og personale har kendskab til både vuggestuen Bøgen og
børnehaven Egen, sådan at barnet og familien kan starte i vuggestuens gruppe for de ældste
vuggestuebørn og senere børnehaven på betryggende vis.
Gennem foldere og interne overgangsprojekter og besøg, har børn og forældre kendskab til de
to afdelinger som Skovager rummer.
Der er i samarbejde med bestyrelse og personale udarbejdet principper og mål for denne interne
overgang.
Overgangen mellem børnehave og skole:
Vores ældste børn er hver uge samlet i en gruppe i et pædagogisk læringsmiljø. Her arbejder vi
blandt andet med skoleforberedende aktiviteter, såsom at kunne modtage og handle på kollektive beskeder, personlige- og sociale kompetencer, nysgerrighed og undren, regler og rammer.
Vi har fokus på at understøtte børnene i at møde nye udfordringer, at kunne fordybe sig, at være
vedholdende, kunne indgå i forskellige børnefællesskaber og tage initiativer til at indgå i relationer.
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Vi introducerer børnene til, og giver dem mulighed for at udvikle faglige færdigheder i form af leg
med bogstaver, tal, mønstre, former, mængder, samarbejde, medbestemmelse mv.
Læringen foregår primært gennem en legende tilgang, en eksperimenterende og nysgerrig sciencetilgang med afsæt i natur og udeliv.
Glostrup Kommune har udarbejdet et fælles koncept for overgange mellem børnehave og
SFO/skole, som vi også arbejder ud fra.

Inddragelse af lokalsamfundet

Skovager anvender lokalsamfundet og områderne omkring Skovager på forskellig vis og skaber
derved mange og forskellige læringsmiljøer for børnene.
Vestskoven rummer Skovagers baser og danner afsæt for vores dagligdag og vores væren i naturen. Vi har ca. 10-12 baser i Vestskoven, som vi går til alt efter vejr og vind. Baserne kan noget forskelligt. Nogle er gode til gemmelege, andre til fodbold eller bål. Gennem vores daglige brug af
Vestskoven, lærer børnene deres lokalområde at kende, og at passe på og bevare det.
Hersted Høje er et yndet udflugtssted særligt for vuggestuen, da de kan cykle derud. Hvert år tager hele Skovager på sommertur til Hersted Høje. Her deltager både børn, forældre og personale.
Hersted Høje byder på anden natur end den del af Vestskoven, hvor vi normalt færdes. Dette giver børnene flere forskellige naturmuligheder og oplevelser.
Biblioteket anvender vi i perioder. Vi låner bøger eller får inspirationskasser ud. Turen til biblioteket
er en måde at skabe kultur og dannelse i børnenes liv. De lærer hvilke muligheder, man har som
borger i kommunen.
Kirken besøger vi hvert år til jul. Her møder vi præsten, der fortæller Juleevangeliet for børnene. Vi
synger julesalmer og hygger os. Kirken er en del af vores kulturarv. Og da vi i Skovager fejrer højtider og traditioner, så fejrer vi selvfølgelig også julen. Jul i kirken introducerer julens budskab med
andre ting end gaver og nisser.
SFO/skole besøger vi hvert år op til SFO-start. Her tager vi rundt og besøger de forskellige SFO’er
som de kommende skolebørn skal starte i.
Børnekulturfestivallen er en årlig tilbagevendende begivenhed i Glostrup Kommune. Her deltager
alle daginstitutioner i kommunen. Her er der hvert år et nyt tema f.eks. natur, science, drama mv.
Skovagers ældste børn deltager i børnekulturfestivallen, der foregår nede ved Glostrup hallerne.
Fødselsdage fejres altid i Skovager. Enten fejrer vi den i institutionen med sang, flaghejsning og
hygge. Man kan også invitere sin stue/gruppe hjem til fødselsdag efter aftale med institutionen.
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Arbejdet med det fysiske, psykiske og æstetiske
børnemiljø

Skovager har gennem de sidste par år arbejdet professionelt med forskellige læringsmiljøer ude og
inde. Flere af vores rum er ombygget til at tilgodese stille aktiviteter, bevægelsesaktiviteter samt science og legende aktiviteter. Lokalerne er gjort smukke og indbydende, og lægger op til den ønskede leg/aktivitet, som er hensigtsmæssig for det enkelte rum.
Vi anvender også uderummet meget målrettet. Gennem vores friluftscertificering og vores grønne
profil ved vi, hvordan vi skal anvende og opholde os i naturen, så der skabes mest mulig læring for
børnene. Vi sørger for, at der altid ligger tilgængelige materialer i vores udeområder omkring institutionen. Så har børnene altid mulighed for kreativ og fantasifuld udfoldelse.
Læring foregår hele tiden og over hele dagen. Vi ved, at vi gennem anvendelsen af forskellige rum
og miljøer kan understøtte både den fysiske, psykiske og den sociale læring hos det enkelte barn
og gruppen. Vi ved fra forskningen at kvaliteten i daginstitutionen har stor betydning for barnets
dannelse, læring og udvikling i et langsigtet perspektiv. Dette sker i et læringskontinuum begyndende fra den helt tidlige barndom. I miljøer af høj kvalitet udvikler børnene sig bedre på alle parametre.
Den voksnes rolle i et kvalitativt læringsmiljø skal være sensitiv og responsiv. Den voksne skal indgå i
samvær med børnene og med vedvarende fælles opmærksomhed med børnene. De stimulerende miljøer skal give mulighed for gode samspil, som lægger op til interaktioner, og som inviterer
og giver lyst til leg.
Vi forsøger at skabe indtryk hos børnene, der forplanter sig og bliver til skabende udtryk.
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De seks læreplanstemaer

Alsidig personlig udvikling
Alsidig personlig udvikling drejer sig om den stadige udvidelse af barnets
erfaringsverden og deltagelsesmuligheder. Det forudsætter engagement, livsduelighed, gåpåmod og deltagelse.

Læringsmiljøet skal støtte børns engagement gennem bl.a. at fremme intensiteten i måden, børn deltager i samspil og aktiviteter på.
Læringsmiljøet skal gennem leg og andre meningsfulde aktiviteter bidrage til, at børn gør sig væsentlige erfaringer med forskellige sociale positioner, som giver dem et grundlæggende demokratisk værdisæt, der
udvikler og understøtter børnenes dannelse og livsduelighed.
Læringsmiljøet skal understøtte børn i at udtrykke deres følelser og håndtere konflikter hensigtsmæssigt uden at miste gåpåmodet.
Læringsmiljøet skal understøtte og udvide børns erfaringsverden, så børn
kan og tør deltage samt tage initiativ til at skabe de muligheder for livsudfoldelse, de ønsker sig i de fællesskaber de indgår i.
Pædagogiske mål for læreplanstemaet:
Læring for individet - barnet

Læring i fællesskabet

0 – 2 år

0 – 2 år

Det børnene øver sig på:

Det børnene øver sig på:

Børnene øver sig i selvhjulpenhed hvilket giver basale færdigheder. At være selvhjulpen giver gode muligheder for ny læring.

Børnene øver sig i at deltage i aktiviteter i
større og mindre grupper. Både voksenstyrede og selvvalgte aktiviteter.

Vi øver:
- Mærke egne behov

Den voksnes rolle:

-

At træffe valg – sige til & fra

-

Tøj af & på

-

Håndtering af taske og vandflaske

-

Renlighed

(Sommerfugle)
Vi sætter ord på børnenes følelser overfor
hinanden, og hjælper dem til at overkomme de frustrationer, der til tider opstår,
når man skal lære nye ting. Vi fejrer deres
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fremskridt, så de får mod til at prøve flere
nye ting.
Børnene øver sig i at bruge deres stemme,
fx ved at vælge hvilke sange vi synger til
samlinger eller hvor vi skal hen på tur. Og
de øver sig i at deltage når det er deres
stuekammerater eller de voksne der har
valgt.
Den voksnes rolle:
Vi hjælper børnene med at sætte ord på
deres behov & følelser.
Vi sørger for at der er tid til at øve sig i at
blive selvhjulpne. For at understøtte barnets
udvikling tager vi afsæt i ”zonen for nærmeste udvikling.”
3 – 5 år

Vi er opmærksomme på medbestemmelse
i aktiviteterne, og imødekommer børnenes
initiativer, samt sørger for at alle får lov at
vælge. Vi er opmærksomme på de stille og
forsigtige børn, og hjælper dem med at
komme til orde og vælge på deres egne
præmisser.
Vi præsenterer forskellige aktiviteter og situationer for børnene. Det giver børnene erfaring med at vælge til og fra.

3 – 5 år

Det børnene øver sig på:
-

At have styr på sine egne ting,
pakke taske

-

At have overblik over dagens struktur

-

At mærke egen behov f.eks jeg fryser, jeg er sulten, jeg sveder, jeg skal
tisse…

-

At kunne navigere i uderummet

-

At afgrænse sig selv fra de andre

-

At udforske & udfordre sine egne
grænser

Det børnene øver sig på:
-

At indgå i fællesskaber, både selvvalgte små legefællesskaber og
større fælles aktiviteter og lege med
rammer fastsat af den voksne

-

At løse konflikter

-

At udvikle empati ved at indgå i
fællesskaber med de andre børn
men også i aktiviteter hvor vi f.eks
sætter fokus på at passe på naturen

-

At tage ansvar for hinanden f.eks vi
bliver på basen, vi stopper ved
kryds i skoven, vi hjælper hinanden
og vi drager omsorg for hinanden

Den voksnes rolle:
-

At støtte og guide børnene

-

At sætte ord på børnenes begyndende initiativer til selvstændighed

-

At understøtte børnenes følelsesmæssige kommunikation ved at se,
følge og sætte ord på deres initiativer

Den voksnes rolle:
-

At støtte børnene i at oversætte
hvad de andre børn udtrykker

-

At støtte børnene i konflikthåndtering

-

At skabe muligheder for børnenes
selvinitierede leg

-

At sætte sig selv i spil for at skabe
legefællesskaber for det enkelte
barn

5 – 6 år

5 – 6 år

Det børnene øver sig på:

Det børnene øver sig på:

-

Det samme som ovenstående dog
er forventningerne lidt større og kravene lidt højere

-

At kunne gå forrest børnegruppen

-

Det samme som ovenstående dog
er forventningerne lidt større og kravene lidt højere
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-

I højere grad at sætte sig selv i spil
som rollemodeller

-

At give børnene større ansvar i forhold til at styre og igangsætte lege,
aktiviteter og holde struktur

Den voksnes rolle:
-

At udvide rammerne for de ældste
børn baseret på tillid, ansvar og
kendskab til barnets zone for nærmeste udvikling

Den voksnes rolle:
-

At udvide rammerne for de ældste
børn baseret på tillid, ansvar og
kendskab til barnets zone for nærmeste udvikling

Social udvikling
Social udvikling er udvikling af sociale handlemuligheder og deltagelsesformer. Børnene lærer at indgå i sociale fællesskaber, hvor de oplever at høre til, og hvor de kan gøre sig erfaringer med selv at øve indflydelse og med at værdsætte forskellighed.
Gennem relationer til andre udvikler børn empati og sociale relationer.
Læringsmiljøet skal derfor understøtte børns opbygning af relationer til
andre børn, til det pædagogiske personale, til lokal- og nærmiljøet og til
aktiviteter.
Børns sociale læring og udvikling fremmes særligt gennem legen, der
derfor er det grundlæggende element i læringsmiljøet. Gennem legen
lærer børnene at forhandle, indgå kompromisser og løse konflikter. Et af
legens kendetegn er, at den bliver til undervejs, og at børn derfor må afstemme med hinanden hele tiden.

Pædagogiske mål for læreplanstemaet:
Læring for individet - barnet

Læring i fællesskabet

0 – 2 år

0 – 2 år

Det børnene øver sig på:

Det børnene øver sig på:

-

At være en del af små og større
børne- og legefællesskaber

-

At hjælpe hinanden

-

At tage hensyn til hinanden

I at spejle sig i relationen med de
andre børn fremfor i relationen til de
voksne

-

At løse konflikter med hinanden

De ser hinanden agere i forskellige sammenhænge, og bliver inspirerede af hinanden
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Den voksnes rolle:
-

At være nærværende

-

At skabe en tryg base og gode relationer til alle børn

-

At søge øjenkontakt med børnene

-

At lytte aktivt og være opmærksom
på alle børn

-

At sætte ord på barnets handlinger,
følelser og intentioner over for de
andre børn, så de får en større forståelse for hinandens reaktioner og
handlinger

Den voksnes rolle:
-

At være opmærksomme på, at
børnene selv får lov at håndtere
konflikter

-

At understøtte den læring der er i
konflikterne og hjælper børnene
med at sætte ord på egne intentioner

-

At hjælpe børnene med at deltage
i legefællesskaber, samt finde andre mulige legefællesskaber, hvis
dette er nødvendigt

Vi gør dette for at give barnet et godt udgangspunkt til at turde søge nye relationer,
og giver os indblik i det enkelte barns udvikling og behov.
Vi tilstræber, at barnets oplever sig forstået
på sine handlinger og intentioner.
3 – 5 år

3 – 5 år

Barnet øver sig på:

Børnene øver sig på:

-

At indgå i legefællesskaber hvor
man øver sig på at lege rollelege,
forhandle og udvise empati

-

At se hinandens potentialer og anerkende disse

-

At have medbestemmelse

-

At deltage i de sociale fællesskaber
hvor man både skal anpasse og tilpasse sig

-

At den demokratiske dannelse er
under udvikling i lege, f.eks ved rollefordeling

Den voksnes rolle:
-

At skabe rammerne, både fysisk
ved f.eks at sætte sig selv i spil, lave
legekasser og passe på igangværende lege.

-

At være facilitator for legen

Den voksnes rolle:
-

At understøtte børnenes potentialer
ved at sætte ord på børnene og
deres intentioner overfor hinanden

-

At gå foran og inspirere børnene til
medindflydelse og medansvar, så
børnene er trygge ved at indtage
disse fremskudte positioner

-

At dialogen omkring den demokratiske proces er omdrejningspunkt for
udviklingen den demokratiske dannelse

5 – 6 år

5 – 6 år

Barnet øver sig på:

Børnene øver sig på:

-

Det samme som ovenstående dog
er forventningerne lidt større og kravene lidt højere

-

Det samme som ovenstående dog
er forventningerne lidt større og kravene lidt højere

-

At legene bliver mere komplekse

-

At kunne give plads til andre og acceptere at flertallet nogle gange
bestemmer, så det ikke altid er én
selv der sætter dagsordenen
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Den voksnes rolle:
-

At skabe rammerne, både fysisk
ved f.eks at sætte sig selv i spil, lave
legekasser og passe på igangværende lege.

-

At være facilitator for legen

Den voksnes rolle:
-

At understøtte børnenes potentialer
ved at sætte ord på børnene og
deres intentioner overfor hinanden

-

At gå foran og inspirere børnene til
medindflydelse og medansvar, så
børnene er trygge ved at indtage
disse fremskudte positioner

-

At dialogen omkring den demokratiske proces er omdrejningspunkt for
udviklingen den demokratiske dannelse
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Kommunikation og sprog
Børns kommunikation og sprog tilegnes og udvikles i nære relationer
med barnets forældre, i fællesskaber med andre børn og sammen med
det pædagogiske personale.
Sproget læres gennem interaktioner med andre mennesker. Blikretning,
pludren, gestik, hvilket kræver nærvær, øjenkontakt og fælles opmærksomhed.
Børns sprog udvikles i dialoger med sproglige rollemodeller ved at lytte,
fortælle, stille spørgsmål til omgivelserne samt lege med sproget.
Kommunikation og sprog er centralt for at danne relationer, indgå i fællesskaber og vedligeholde venskaber.

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

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

0 – 2 år

0 – 2 år

Det børnene øver sig på:

Det børnene øver sig på:

-

At udvikle eget sprog og opnå
kendskab til ords betydning

-

At kommunikere med andre børn
og voksne

-

At anvende ord og sproget i samspil
med hinanden og deres omverden

-

At give udtryk for egne behov og
ønsker

-

At vente på sin tur i dialogen

Den voksnes rolle:
-

At skabe stemninger og situationer
hvor børnene er trygge ved at
komme til orde

-

At arbejde systematisk med børnenes sproglige kompetencer ved
hjælp af blandt andet sprog trappen
At give tid til at vente på børnenes
respons og tur tagning.
At benævne frem for at stille spørgsmål
At tilbyde forskellige aktiviteter og
materialer der understøtter børnene
sproglige udvikling

-

Den voksnes rolle:
-

At sætte ord på de enkelte børns
intentioner og handlinger overfor
hinanden

-

At hjælpe børnene til at indgå i
kommunikativ turtagning

-

At understøtte børnene i kommunikative strategier og færdigheder

-

At tilbyde forskellige aktiviteter og
materialer der understøtter børnene
sproglige udvikling

18

-

At være opmærksom på øjenkontakt da det inspirerer til kommunikation.
At sætte ord på vores og børnenes
handlinger og følelser.

3 – 5 år

3 – 5 år

Det børnene øver sig på:

Det børnene øver sig på:
-

-

At øve sig på turtagning

-

At være i dialog med andre

Den voksnes rolle:
-

-

At have mindst 5 turtagninger i dialogen med børnene og gentage
mange gange
At skabe stemninger og situationer
hvor børnene er trygge ved at
komme til orde

-

At være opdateret på teori omkring
sprog og derved kunne være en
sproglig rollemodel, så man skaber
de bedst mulige betingelser hvorend børnene er i deres sprogtilegnelse

-

At skabe situationer hvor man fjoller
og leger med sproget

-

At sætte ord på omverdenen

At børnene øver sig på at komme til
udtryk med egne tanker, behov og
idéer, både i selvinitierede fællesskaber og i de større børnefællesskaber som f.eks ved samlinger

Den voksnes rolle:
-

At have dialogisk læsning

-

At samtale i løbet af dagen

-

At holde samlinger hvor alle der vil,
kommer til orde

5 – 5 år

5 – 6 år

Det børnene øver sig på:

Det børnene øver sig på:

-

Det samme som ovenstående dog
er forventningerne lidt større og kravene lidt højere

-

Det samme som ovenstående dog
er forventningerne lidt større og kravene lidt højere

-

At italesætte sig selv og verdenen
omkring dem

-

-

At udvikle deres narrative kompetencer, ordforråd og sprogforståelse

Endnu mere dialog og forhandling i
mere nuancerede og komplekse
sætninger og i flere sammenhænge

Den voksnes rolle:
-

Den voksnes rolle:

At lege med de førskriftlige færdigheder, f.eks rim og orddeling

-

At have dialogisk læsning

-

At samtale i løbet af dagen

At være i udvekslingstonen og
undgå undervisningstonen

-

At holde samlinger hvor alle der vil,
kommer til orde

-

At udfordre dem endnu mere til at
lege med sproget og bruge det aktivt i forhandlinger og dialog
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-

At præsenterer dem for nye måder
at bruge sproget på
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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 – gennem ro og bevægelse – lægges grundlaget for fysisk og psykisk trivsel. Kroppen er et stort
og sammensat sansesystem, som udgør fundamentet for erfaring, viden
samt følelsesmæssige og sociale processer, ligesom al kommunikation
og relationsdannelse udgår fra kroppen.
Kroppen er grundlaget for børnenes deltagelse i samfundets forskellige
fællesskaber og har både en fysisk og en eksistentiel dimension.
Sanserne er børns adgang til verden og fundamentet for at opfatte og
begribe verden. Vi har tre motoriske grundsanser, den taktile sans, den
vestibulære sans/labyrintsansen og muskel-led-sansen i samarbejde med
de fire øvrige sanser lugtesansen, synssansen, smagssansen og høresansen.
Bevægelse i fællesskaber udvikler barnet mestring af kropslige/sanselige
indtryk og styrker sin evne til at aflæse og forstå andres børns og voksnes
gestik, mimik og kropslige udtryk.

Pædagogiske mål for læreplanstemaet:
1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udforsker og eksperimenterer med mange forskellige
måder at bruge kroppen på.

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

0 – 2 år

0 – 2 år

Det børnene øver sig på:

Det børnene øver sig på:
-

-

At bruge og udfordre sig selv og deres krop

Den voksnes rolle:
-

At styrke børnenes motoriske udvikling henimod en større kropsforståelse og mestring

-

At motivere til selvhjulpenhed i garderoben, spisning, toiletbesøg m.m.

-

At styrke deres motoriske udvikling
ved at tilbyde passende aktiviteter.
Både inde og ude. F.eks rytmik, forhindringsbane, dans til musik

At mærke sig selv i forhold til andre,
øve sig på at være i verden på sin
egen måde

Den voksnes rolle:
-

At tage udgangspunkt i børnenes
spor og tilpasser aktiviteter ud fra
børnenes interesser, udgangspunkt i
børnenes nærmeste udviklingszoner
og læreplanstemaer

-

At udvælge baser i skoven ud fra
basens særlige karakter, der udfordrer særlige kropslige kompetencer/sanser etc. og ud fra hvilket mål
for kropslig udfoldelse, der er aftalt
fokus på
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Den voksnes særlige rolle er:
-

At tilpasse aktiviteter til det enkelte
barn, så alle er trygge ved og har
lyst til at deltage på egne præmisser

-

At den voksne ”zoomer ud og zoomer ind”

-

At skabe opmærksomhed på de
helt små detaljer til den store helhed

3 – 5 år

3 – 5 år

Det børnene øver sig på:

Det børnene øver sig på:

Når man går i en skovbørnehave, udfordres
man hele tiden.

-

At mærke sig selv i forhold til andre,
øve sig på at være i verden på sin
egen måde

At være i naturen udfordrer børnenes sanser og motoriske evner hele tiden, både
bevidst og ubevidst. Bare det at være i
børnehavemiljøet fordrer at børnene undersøger, udforsker, eksperimenterer med
deres kroppe og fysiske formåen.

Eksempler på aktiviteter i bevægelse:

Naturen bombarderer børnene med sanseindtryk:

Eksempler på aktiviteter i ro:

-

Kulde/varme

-

Blæst, regn, mudder, gå i græs etc.

-

Ujævne overflader og terræn

-

Uforudsigeligt fysisk miljø, da det
ændrer sig fra dag til dag, både
pga vejret (sne, is, regn fx), årstider
(varme/kulde, blade på træer og
buske/nøgne grene, etc) og grene,
træstammer, etc, der flyttes rundt

-

At være i – og udforske nærmiljøet
indebærer at flytte grene, løfte
sten, klatre op og kravle ned

-

At mærke deres kropslige behov,
jeg fryser, jeg er sulten, jeg sveder,
jeg kan næsten, jeg øver mig

Den voksnes rolle:
-

At den voksne er kropslig rollemodel
ift. at turde at gå foran, ved siden
af, og bagved

-

At den voksne viser, at barnet kan
være trygt i at udforske og eksperimentere med og i kroppen og interagere med det fysiske nærmiljø

-

-

Kram et træ, kamplege, klatrebaner, lave mad i, fra og af naturen
(fra jord til bord)

Snitte med kniv og kartoffelskræller,
tegne, lytte til naturen – vindens susen, fuglesang

Den voksnes rolle:
-

At tage udgangspunkt i børnenes
spor og tilpasser aktiviteter ud fra
børnenes interesser, udgangspunkt i
børnenes nærmeste udviklingszoner
og læreplanstemaer

-

At udvælge baser i skoven ud fra
basens særlige karakter, der udfordrer særlige kropslige kompetencer/sanser etc. og ud fra hvilket mål
for kropslig udfoldelse, der er aftalt
fokus på

Den voksnes særlige rolle er:
-

At tilpasse aktiviteter til det enkelte
barn, så alle er trygge ved og har
lyst til at deltage på egne præmisser

-

At den voksne ”zoomer ud og zoomer ind”
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-

At den voksne støtter børnene til at
mærke efter ift. fx hvor meget tøj
det er nødvendigt at have på

-

At skabe opmærksomhed på de
helt små detaljer til den store helhed

Den voksne hjælper barnet til indre styring.

-

At passe på naturen og verden=
det store, abstrakte, så vi redder en
fisk og en fugl =det detaljeorienterede og konkrete

5 – 6 år

5 – 6 år

Det børnene øver sig på:

Det børnene øver sig på:

-

En højere grad af selvbestemmelse,
i at tage endnu mere ansvar for sig
selv, fx hvor meget tøj de har behov
for at have på, hvornår de er
sultne/tørstige etc.

Den voksnes rolle:
-

At de voksne tilpasser det enkelte
barns grad af selvbestemmelse udfra en vurdering af, hvor langt barnet er kommet i processen med indre styring

-

At mærke sig selv i forhold til andre

-

At øve sig på at være i verden på
sin egen måde

Eksempler på aktiviteter i bevægelse:
Kram et træ, kamplege, klatrebaner, lave
mad i, fra og af naturen (fra jord til bord)
Eksempler på aktiviteter i ro:
Snitte med kniv og kartoffelskræller, tegne,
lytte til naturen – vindens susen, fuglesang
Den voksnes rolle:
-

At tager udgangspunkt i børnenes
spor og tilpasser aktiviteter ud fra
børnenes interesser, udgangspunkt i
børnenes nærmeste udviklingszoner
og læreplanstemaer

-

At udvælge baser i skoven ud fra
basens særlige karakter, der udfordrer særlige kropslige kompetencer/sanser etc., og ud fra hvilket
mål for kropslig udfoldelse, der er
aftalt fokus på.

Den voksnes særlige rolle er, at tilpasse aktiviteter til det enkelte barn, så alle er trygge
ved, har lyst til at deltage på egne præmisser.
Den voksne ”zoomer ud og zoomer ind”
Fra opmærksomhed på de helt små detaljer til det store og brede. Naturens helte -at
passe på naturen og verden= det store,
abstrakte, så vi redder en fisk og en fugl
=det detaljeorienterede og konkrete.
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Natur, udeliv og science
Naturoplevelser i barndommen har både en følelsesmæssig, en kropslig,
en social og en kognitiv dimension.
Natur: Engagement, den umiddelbare glæde, sansning og her-og-nuperspektivet fylder børns oplevelser og lege i naturen. At være i naturen
kan også give anledning til eksistentielle oplevelser og overvejelser hos
børn.
Udeliv: Uderummet som læringsmiljø er karakteriseret ved direkte sanseoplevelser i et autentisk miljø og kan have forskellige kvaliteter.
Science: Sciencetilgangen vægter en undersøgende tilgang, som åbner
for en aktiv inddragelse af naturen og naturfænomener som lys, luft,
magnetisme og vejrfænomener.

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

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

0 – 2 år

0 – 2 år

Det børnene øver sig på:

Det børnene øver sig på:

-

At være nysgerrige og have lyst til
at udforske naturen F.eks dufte og
mærke.

-

At bruge sin krop og få kendskab til
den danske fauna og flora
At opholde sig i naturen. De lærer
sansemæssigt hvordan det føles at
være ude i al slags vejr, og på alle
årstider

-

At behandle naturen godt

-

At rydde op efter sig selv, passe på
træerne ved ikke at brække grene
af, at være søde ved dyrene vi støder på

-

At se hvordan de andre børn og
voksne leger, udforsker naturen. Børnene får en masse muligheder for
at deltage selv.

-

At lære forskellige farver, begreber
og former

-

At sætte ord på deres omgivelser:
træer, planter, landskaber, dyr,
fugle og forskellige naturfænomener.

-

At tilegne sig en begyndende viden
om, hvordan man færdes i skoven,
og at man fx kan spise nogle af de
ting der vokser derude, mens andet
er giftigt
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Den voksnes rolle:
-

-

-

At tilrettelægge forløb ude i naturen, der giver mening for børnene
samt mulighed og lyst til at undersøge naturen
At øver sig i at bruge uderummet,
som læringsmiljø. Hvor man bruger
naturens egne elementer og muligheder f.eks. øve farver, tælle pinde
og sten
At sørge for at selv de mindste børn
kommer ud i alt slags vejr, hvor de
mærker vejrets påvirkning på egen
krop. Hvilke også går ind og understøtter science.

Den voksnes rolle:
-

At italesætte og UNDREsøge, være
vedholdende på børnenes nysgerrighed.

-

Ikke ”bare” følge børnenes spor,
men at bygge videre, udfolde og
inspirere til nærmere udforskning,
undersøgelse og eksperimenteren.

-

At skabe grundlag for spændende
undersøgelser af naturens finurligheder og naturfænomener

Læringsprocessen er vigtigere end produktet, barnets læring og oplevelse er vigtigere end ”korrekt” produkt.

Særligt for de ældste vuggestuebørn:
-

Børene er ude i naturen hver dag,
så de får mulighed for at mærke
vejret og følge årstiderne frem mod
opstart i skovbørnehaven

-

Børnene spiser dagligt ude på turen

-

Børnene besøger skovbørnehaven

-

Børnene deltager fra de er 2,5 måneder i vores interne overgangsprojekt

Den voksnes rolle
- At være rollemodeller for børnene i,
hvordan man opholder sig i naturen.
-

At sætte ord på omgivelserne, sanser, oplevelser og indtryk med børnene.

-

At deltage engagerede i udelivet
og undersøge det vi støder på sammen med børnene

-

At være bevidste om egne ”fobier”,
så de ikke spredes i børneflokken.

-

At være gode rollemodeller i forhold til at få børnene til at holde
skoven ren for affald, ved at rydde
op efter os selv og samle skrald op
vi støder på
At tilegne sig viden om naturen og
dyrene i den. Sådan at aktiviteter
og forløb kan gennemføres så naturtro som muligt
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3 – 5 år

3 – 5 år

Det børnene øver sig på:
-

-

At følge deres nysgerrighed, og på
den måde få en begyndende forståelse for vejrfænomener, naturens
betydning for mental, social og fysisk sundhed og glæden ved væren i naturen, alene og i fælleskaber
At få en forståelse for at alt levende
har en værdi.

Skovager har et kontinuerligt fokus på at arbejde med børnenes glæde ved naturen,
som kan udmønte sig i en glæde ved og et
ønske om at passe på og tage vare på naturen.
Eksempler på aktiviteter:
-

-

At finde dyr og insekter, passe på
dem, undersøge, hvor de bor, hvad
de lever af, lave egne insekt opslagsbøger
Fra jord til bord – hvad kan spises og
hvordan, hvor vokser det, hvilke
pattedyr og insekter kan spises?

-

Undersøge naturfænomener både
når børnene bliver opmærksomme
på dem og når det er planlagt

-

Fænomener: vand og is – isuroer,
slushsne, regnbuer, lys/mørke,
Frost/tø, måne og stjerner, skyer, sol,
regn, tørke mm.

-

Diverse spireprojekter

Det børnene øver sig på:
-

At være nysgerrige og undersøgende, fremfor at forvente et færdigt svar

-

At opholde sig i naturen hver dag.
Børnene sanser og oplever således
naturfænomenerne når de er der

-

At italesætte hvad de ser og oplever og med udgangspunkt i børnenes opmærksomhed, UNDREsøges
fænomenerne på daglig basis.

Den voksnes rolle:
-

At italesætte og UNDREsøge, være
vedholdende på børnenes nysgerrighed

-

Ikke ”bare” følge børnenes spor,
men at bygge videre, udfolde og
inspirere til nærmere udforskning,
undersøgelse og eksperimenteren

-

At skabe grundlag for spændende
undersøgelser af naturens finurligheder og naturfænomener

-

At italesætte at læringsprocessen
er vigtigere end produktet. Barnets
læring og oplevelse er vigtigere
end ”korrekt” produkt

Eksempler på aktiviteter med fokus på bæredygtighed på en måde, der engagerer
børnene:
-

Naturens helte – skraldesamler

-

Skrald i madpakken – hvor meget
fylder og vejer det

-

Julegaver af genbrugsmaterialer

-

Skraldeuroer

Den voksnes rolle:
-

UNDREsøgende, nysgerrig, tryghedsskabende og udfordrende rollemodel.

-

At udfolde børnenes opmærksomheder
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-

At være sig sin rolle bevidst! At give
børnene svar er ikke science!

-

At planlægge aktiviteter og væren
i naturen med baggrund i Naturdannelsens fem elementer. (Friluftsstyrelsen, ”Børns naturdannelse”
2021)

5 – 6 år

5 – 6 år

Det børnene øver sig på:

Det børnene øver sig på:

-

At følge deres nysgerrighed, og på
den måde få en begyndende forståelse for vejrfænomener, naturens
betydning for mental, social og fysisk sundhed og glæden ved væren i naturen, alene og i fælleskaber

-

At få en forståelse for at alt levende
har en værdi

-

At opleve glæden ved naturen udmønter sig i at passe på naturen

I princippet det samme som ovenstående
punkter, men med større forventninger, højere krav, altid tilpasset det enkelte barn og
zonen for nærmeste udvikling
Den voksnes rolle:
-

At italesætte og UNDREsøge, være
vedholdende på børnenes nysgerrighed.

-

Ikke ”bare” følge børnenes spor,
men at bygge videre, udfolde og
inspirere til nærmere udforskning,
undersøgelse og eksperimenteren.

-

At skabe grundlag for spændende
undersøgelser af naturens finurligheder og naturfænomener

-

At italesætte at læringsprocessen
er vigtigere end produktet. Barnets
læring og oplevelse er vigtigere
end ”korrekt” produkt

Eksempler på aktiviteter:
-

At finde dyr og insekter, passe på
dem, undersøge, hvor de bor, hvad
de lever af, lave egne insektsopslagsbøger

-

Fra jord til bord – hvad kan spises og
hvordan, hvor vokser det, hvilke insekter kan spises?

-

Undersøge naturfænomener både
når børnene bliver opmærksomme
på dem og planlagt vand og is –
isuroer, slushsne, regnbuer,
lys/mørke, Frost/tø, måne og stjerner, skyer

Diverse spireprojekter:
-

Eksempler på aktiviteter med fokus
på bæredygtighed på en måde,
der engagerer børnene:

-

Naturens helte – skraldesamler

-

Skrald i madpakken – hvor meget
fylder og vejer det

-

Julegaver af genbrugsmaterialer

-

Skraldeuroer

Den voksnes rolle:
-

UNDREsøgende, nysgerrig, tryghedsskabende og udfordrende rollemodel.
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-

At udfolde børnenes opmærksomheder

-

At være sig sin rolle bevidst! At give
børnene svar er ikke science!

-

De voksne planlægger aktiviteter
og væren i naturen med baggrund
i Naturdannelsens fem elementer.
(Friluftsstyrelsen, ”Børns naturdannelse” 2021)

Kultur, æstetik og fællesskab
Kultur er en kunstnerisk og skabende kraft, der aktiverer børns sanser og
følelser, ligesom det er kulturelle værdier, som børn tilegner sig i hverdagslivet.
Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte skabende virksomhed
og æstetik, der både er indtryk og udtryk.
Børn skal have mulighed for at skabe egen mening og indhold i hverdagen. De skal opleve, at deres måder at forvalte tid og rum, leg, venskaber og konflikter på bliver mødt med nysgerrighed og respekt.
Læringsmiljøet må være et demokratisk fællesskab, der sikrer deltagelsesmuligheder for alle børn, og hvor børn oplever sig selv som en aktiv
del af beslutningsprocesser ud fra erfaringsniveau og formåen.

Pædagogiske mål for læreplanstemaet:
1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn indgår i ligeværdige og forskellige former for fællesskaber, hvor de oplever egne og andres
kulturelle baggrunde, normer, traditioner
og værdier.

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

0 – 2 år

0 – 2 år

Det børnene øver sig på:
-

At give udtryk for egne meninger.

-

At få kendskab til spilleregler for
samvær og leg.

-

At lære at deltage i forskellige kreative processer, hvor der ofte bliver
inddraget materialer fra naturen fx

Det børnene øver sig på:
-

At udtrykke sig selv kreativt ved at
deltage i aktiviteter og forløb

Eksempler på kulturaktiviteter:
Synge sange, lave disco med musik og
dans, besøge nærmiljøet fx Herstedhøje.
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grankogler og bær til juledekorationer. Vi sår karse til påske og tager
grene ind til fastelavnsris

Have julearrangementer og blomstens dag
mv.
Eksempler på skabende aktiviteter:

Den voksnes rolle:
-

At tilrettelægge aktiviteterne, så
børnene får størst muligt kendskab
til forskellige kreative processer

-

At være gode rollemodeller overfor
børnene og vise hvordan vi omgås
hinanden og taler med hinanden.

-

At være opmærksomme på børnenes initiativer og skabe plads til, at
de får opfyldt deres ønsker og behov

-

At være opmærksomme på de
børn der ikke selv tager tydelige initiativer og støtte dem bedst muligt

-

At holde fast i højtider og traditioner.

-

At sørge for, at børnene færdes i
æstetiske miljøer, der er indrettet sådan at pædagogikken, legen og
fællesskaber støttes bedst muligt

Vi samler materialer & mad i naturen og
bruger det til:
Isuroer, skraldeuroer, hjemmelavede fuglemad, kogebøger med opskrifter på mad vi
har lavet, male på sten, bladkranse, male,
tegne hvad vi oplever i naturen.
Det vigtige er ikke et flot produkt, men børnenes skaberglæde og processen.
Den voksnes rolle:
-

At skabe anerkendende tilgange,
respekt for den enkelte og fællesskabet, etc.

-

At skabe læringsmiljøer, der er
trygge og inspirerende for børnene
at være i

-

At give plads og mulighed for skabende kreativitet

-

At give ideer og inspirere til deltagelse og udfoldelse

Faste traditioner i institutionen:
-

Jul, påske, familiedag, udflugt til
herstedhøje

-

Fejre børnefødselsdage

3 – 5 år

3 – 5 år

Det børnene øver sig på:

Det børnene øver sig på:

-

At være nysgerrige på hinanden og
hinandens forskelligheder, at spørge
ind til forskelligheder, og være åbne
for forskellige måder at leve på

Faste traditioner i institutionen:
-

-

Jul, påske, Allehelgens, etc afholdes
med fokus på, hvorfor og hvordan
det afholdes, før og nu
Ved børnefødselsdage italesættes
forskellige måder at bo på,

-

At udtrykke sig selv kreativt ved at
deltage i aktiviteter og forløb

Eksempler på kulturaktiviteter:
Lave teater med børnene, fx Snemand
Frost, Se julegudstjeneste-teater, Synge
sange, lave disco med musik og dans, Spil
på ipad, film, landart, Glostrup Børnekulturfestival
Eksempler på skabende aktiviteter:
Vi samler materialer i naturen og bruger
dem til:
Isuroer, skraldeuroer, hjemmelavede Mikadospil, fuglemad, kogebøger med opskrifter på mad vi har fundet og lavet i skoven,
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forskellige måder at regelsætte
hverdagslivet
-

Samtale om, undersøge og UNDREsøge sprog og kulturelle værdier og
forskelligheder ud fra børn og forældres oprindelseslande

Den voksnes rolle:
-

-

At være nysgerrig og UNDREsøgende rollemodel, der går foran,
ved siden af og bagved efter behov og vurdering af både det enkelte barns- og fællesskabets zone
for nærmeste udvikling
Skabe muligheder for børnenes deltagelse i selvvalgte fællesskaber
ved både at beskytte små selvinitierede fællesskaber og lege, men
også skabe store og små, åbne fællesskaber og lege med voksenstyring.

naturbingo, julepynt, tømmerflåde, børnenes historier ud fra årringene på stammer,
male på sten, koge kranier, bladkranse,
male, tegne hvad vi oplever i naturen, lave
lerperler, lave kul på bål
Det vigtige er ikke et flot produkt, men børnenes skaberglæde og processen.
Den voksnes rolle:
-

At skabe anerkendende tilgange,
respekt for den enkelte og fællesskabet, etc.

-

At skabe læringsmiljøer, der er
trygge og inspirerende for børnene
at være i

-

At give plads og mulighed for skabende kreativitet

-

At give ideer og inspirere til deltagelse og udfoldelse

5 – 6 år

5 – 6 år

Det børnene øver sig på:

Det børnene øver sig på:

Med samme udgangspunkt som ovenstående, tilpasses forventninger og aktiviteter
det enkelte barn og børnegruppen.

Med samme udgangspunkt som ovenstående, tilpasses forventninger og aktiviteter
det enkelte barn og børnegruppen.

Den voksnes rolle:

Den voksnes rolle:

Rollemodel, der faciliterer børnenes læring
og udfoldelse med blik for både det enkelte barns behov og for fællesskabets udvikling.

Rollemodel, der faciliterer børnenes læring
og udfoldelse med blik for både det enkelte barns behov og for fællesskabets udvikling.
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Evalueringskultur

I Skovager evaluerer vi løbende vores mål og årstemaer. Vores mål tager altid afsæt i natur og sciencetemaer, da vi har en grøn profil.
Hvert år dannes der nye overordnede mål. Disse mål er fælles for hele Skovager. Hvert halve år
laves der status på forløb og mål.
Ud fra hvad evalueringen peger på justeres mål og metoder. Hver enkel afdeling og stue planlægger aktiviteter ud fra målene som passer til deres børnegruppes alder og udvikling.
Mål justeres undervejs efter behov, så de kan anvendes både i nuet samt følge en plan. Det er
vigtigt at kunne balancere mellem begge retninger alt efter børnegruppens behov og spor.
Hvert år dokumentere og evaluere vi 12 ugers natur forløb til Grønne Spirer. Dette arbejde giver os
det grønne flag, og betyder at vi er en Grøn Spirer institution.
Skovager arbejder også kontinuerligt med voksenlæring for at sikre kvaliteten i det pædagogiske
arbejde. Der arbejdes med et nyt tema hvert år. Dette arbejde tager afsæt i fælles videns generering, opsamling og vidensdeling, aktionsforskning og praksislæring. Alle voksenlæringsforløbene
skrifliggøres, implementeres og forankres som en del af Skovagers viden og praksis.
I Skovager har vi de sidste år arbejdet med følgende temaer/uddannelser for medarbejderne:
-

2021/2022 – pædagogisk Ledelse af forandringer og børnegrupper

-

2020/2021 – børn i udsatte positioner. Udvikling af definition og metode

-

2019/2020 – Udvikling af den gode leg i Skovager

-

2018/2019 – uddannelse i friluftsliv. Friluftcertificering af Skovager

-

2017/2018 - Inklusion og nærværende pædagogik

-

2016/2017 – Den gode arbejdsplads – anerkendende følgeskab

-

2015/2016 – Udarbejdelse af værdigrundlag for Skovager – Grønt fyrtårn grønne spirer

31

Dokumentation

Skovager dokumenterer løbende vores arbejde. Dette gøres både skriftligt og i billedeform.
Der anvendes også dokumentation i form af børnenes produktioner fx malerier, figurer, opskriftsbog
osv.
Dokumentationen anvendes både opadtil i forhold til centeret for Børn, Unge og Familier, til politikkerne men ikke mindst til vores forældre.
Dokumentationen rækker også indad internt og er vores rettesnor i forhold til kvalitet, effekt og retning i det pædagogiske udviklingsarbejde.
Dokumentationen anvendes også i det pædagogiske arbejde, hvor børnene kan følge og blive
opmærksom på deres egen udvikling. Dette sker gennem gentagelse af årstemaer, som børnene
har haft både i vuggestuen og i børnehaven, og som dokumenters gennem billeder og mapper.
Hvert år dokumentere og evaluere vi 12 ugers natur forløb til Grønne Spirer. Dette arbejde giver os
det grønne flag, og betyder at vi er en Grøn Spirer institution.
Skovager arbejder også kontinuerligt med voksenlæring for at sikre kvaliteten i det pædagogiske
arbejde. Der arbejdes med et nyt tema hvert år. Dette arbejde tager afsæt i fælles videns generering, opsamling og vidensdeling, aktionsforskning og praksislæring. Alle voksenlæringsforløbene
skrifliggøres, implementeres og forankres som en del af Skovagers viden og praksis.
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