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”Tager man leg fra mennesket, er det ude med al kultur.” 

PH: Om at lege. Fra: Den lille bog om store glæder. 1956 

 

 

 

 

Hoveddørsskilt malet af mor til 2 drenge i Farumsødal. 

 

 

 

 

 



Hvem er vi i Farumsødal? 

Vi er et ældre hus beliggende i et rækkehuskvarter lige bagved Stavnsholt Skolen.  

I institutionen har vi indrettet os med 7 stuer. Vuggestuen er aldersopdelt så vi har 2 

stuer med de 0-2 årige og 2 stuer med de 2-3 årige. Børnehaven er ikke alders inddelt og 

vi sørger derfor her gennem forskellige aktiviteter at tilgodese den enkelte aldersgruppe. 

Farumsødal ligger i et dejligt fredeligt kvarter, med god adgang til offentlig transport og et 

dejligt nærmiljø. 

Vi har let adgang til skov, sø, grønne områder, samt mulighed for benyttelse af Farums 

forskellige faciliteter eks. bibliotek, haller, Skole Landbrug mm. 

Vi anser os selv som meget kreative og har gode muligheder inde som ude til de store 

tanker, den stille fordybelse, samt samvær i et stærkt fællesskab. 

De voksne i Farumsødal er lige så forskellige som de tilknyttede familier. Vi tror på et 

bredt menneskesyn, at skabe løsninger i fællesskab, samt se muligheder i stedet for 

begrænsninger. 

Vores mål er, at være med til at skabe et samfund og en samfundskultur hvor vi ser og 

bruger hinandens kompetencer og forskellighed, til at skabe bæredygtige, innovative og 

socialbevidste løsninger. 

Vi tror på, at nærvær, tryghed og kærlighed, samt at blive set, hørt og forstået lægger 

grundstenene til et stærkt fundament, som skaber børn der har mod på at vise sig selv 

og verden hvad de kan, har at byde på og viljen til i fællesskab med andre at udvikle et 

samfund hvor der er plads til alle. 

Vi er et hus der lægger stor vægt på det kreative, samt muligheden for at deltage i 

skabelsen af Farumsødal. 

Det betyder at vi dagligt inddrager børnene i det praktiske arbejde. Leg og arbejde er to 

ting der hænger sammen. Gennem legen skal børnene opdage glæden ved at 

eksperimentere og udfordrer deres viden om verden og opleve glæden når de høster 

frugten af et godt stykke arbejde. Det er i legen, at børnene førte gang møder pligten, da 

ingen leg kan udvikle sig med mindre deltagerne arbejde sammen på, at fører legen i nye 

retninger eller niveauer.  

Det er ligeledes med afsæt i ovenstående, at vi arbejder meget målrettet med vores 

hverdagsrutiner, samt årets gang. Det er vigtigt for os at børnene møder en genkendelig 

dagligdag, så de kan øve sig på de almene rutiner som eks. toiletbesøg, spisning, 

oprydning mm. I de daglige rutiner er der uendelig stor læring og derfor er det vigtigt for 

os, at vi løbende har dialoger om disse eks. på p-møder, stuemøde o.lign. Er der en 

rutine der ikke passer den nuværende børnegruppe ”skruer” vi på den så den passer til 

børnene og de derved ikke misser en læring.  



”Nutiden mangler ikke lege, men der er en tilbøjelighed til at foretrække den 

ordnede leg frem for den selvskabte frie, fabulerende og fantasifulde, som ligner 

kunsten mest.” 

PH: Om at lege. Fra: Den lille bog om store glæder. 1956 

 

Barnesyn, Dannelse og børneperspektiv, leg, læring, samt børnefællesskaber 

I Farumsødal ser vi alle børn som særlige, unikke og selvstændige personligheder. Det er 

vigtigt for os, at skabe en dagligdag hvor vi kan støtte børnene i deres tro på og udvikling 

af, sig selv, egne evner og kompetencer. 

Det betyder, at vi vægter højt, at børnene bliver involveret og har indflydelse på egen 

situation, samt rammerne i hverdagen. Dette kan eksempelvis være forslag til aktiviteter 

og temaer. 

Vi understøtter børnenes leg og motivere til, at de bruger deres fantasi, kreative 

tankegang og udtryk.  

Eksempel på demokrati og medinddragelse: 

Der er samling med de 2 – 3 årige. Stuen arbejder bl.a. med tematiseret sprogarbejde og 

de skal finde det nye tema. Frode siger: ”Hvilket emne skal vi have næste gang?” Frigg på 

2,2 år peger på kassen med dyr og siger: ”Ko”. Frode spørger rundt til de andre børn: 

”Skal vi lære om koen?” De andre børn nikker og Frede siger: ”Gris” og peger på en pige, 

Frederikkes bluse med Gurli Gris på.  

Frode og de andre voksne finder sammen med børnene 3 dyr i alt, som de skal have 

fokus på. De voksne aftaler indbyrdes hvilke fokus ord og fokus viden de vil arbejde mod, 

samt indholdet af resten af temaet. 

Eksempel på inklusion og  

En gruppe piger i børnehaven leger at de lakerer negle. De bruger en pind, som pensel. 

Fadma, den voksne, går ind og henter en håndfuld pensler til pigerne og foreslår de kan 

lege skønhedssalon. 

Pigerne bliver grebet af ny inspiration og Fiola på 2,6 år, der er på besøg fra vuggestuen 

tager en pensel og tilbyder en af de større piger at give hende øjenskygge på. 

Filuca sidder helt stille og Fiola fra vuggestuen spørger hvilken farve hun skal have på 

øjnene. Filuca tænker sig om og siger regnbuefarver. 

Fiola ser lidt tænksom ud og udbryder så, god ide og så går hun i gang med at lægge 

øjenskygge på. 



Inklusion og fællesskab er to begreber vi arbejder meget med. Vores børn er de 

kommende samfundsborgere og det er hvad vi, i samarbejde med forældrene, fremelsker 

hos børnene, der vil kendetegne vores samfund i fremtiden. 

Det er derfor vigtigt for os, med afsæt i ovenstående, at vi skaber et læringsmiljø hvor 

børnene lære og oplever glæden ved forskellighed blandt mennesker, samt de fantastiske 

muligheder der opstår når disse forskelligheder mødes. Vi ønsker, at børnene skal lære 

at se mulighederne hos sig selv, andre og fælleskabet. 

Eksempel på inklusion og børnefællesskaber: 

Felix er lidt tilbageholdende og usikker. Han går altid rundt med sin krammebamse. Han 

er meget interesseret i dinosaurusser og har en stor viden om dem.  

Felix har svært ved at få skabt relation til de andre børn og leger ofte alene.  

De voksne laver en dinokrog og der bliver købt dinosaurusser. Krogen bliver skabt 

udenfor stuen og der går ikke længe før Felix er i leg med nogle andre drenge. Han deler 

sin store viden med de andre drenge, som spørger ham hvad dinosaurusserne hedder 

mm. Drengene får lov til, at tage dinosaurusserne med udenfor, da vejret bliver bedre. I 

lang tid er det legen med dinosaurusserne der fylder mest i de nye venskaber, men det 

udvikler sig hen ad vejen til andre lege. 

  

 

I denne læringsproces er forældrene en vigtig samarbejdspartner. Forældrenes syn på 

deres barn, livssyn og familiemønster er vigtige for os, at kende til og samarbejde 

omkring. Derfor er vores dør altid åben. Forældre kan komme og deltage i vores hverdag, 

blive til en kop kaffe eller på anden måde bidrage til institutionens kultur, rammer og 

rytmer. Vi har et tæt og nært samarbejde med vores forældrebestyrelse. 

 

Eksempel på forældreinddragelse og samarbejde:  

Frey sidder og spiller musik med nogle børn. Der er taget lidt tromme mm frem. En far 

kommer for at hente sit barn. Han kan selv spille lidt instrumenter og begynder at 

deltage sammen med børnene og den voksne. Der bliver spillet og sunget og inden længe 

har flere fædre sluttet sig til gruppen. De aftaler at mødes og spille sammen og ender 

med at skabe et Fædre-band, som spiller til vores sommerfest. 



Eksempel 2: 

Det er sommer og vi har arbejdsdag med forældrene med efterfølgende sommerfest. En 

mor og mormor rydder op i vores værkssted. Det er et stort værksted og der er ikke blevet 

ryddet op i mange år. Værkstedet bliver ikke brugt og er blevet til et rum hvor man 

sætter alt det hen, som man ikke lige ved hvad man skal gøre af. 

Moren forslår, at vi kan bruge rummet til børnehavegarderobe. Der er masser fa plads til, 

at børnene kan sidde med deres tøj og vi vil få mere plads ned af gangen når 

garderoberne ikke længere fylder på væggen. 

Vi beslutter at det er en god ide og realiserer det kort efter.  

Vi har nu en stor garderobe med masser af plads til at lære selv at tage tøj af/på. 

Børnehave køkkenet er blevet til kreaværksted og vores træværksted er blevet til et 

udeværksted med hjælp af midler fra FOG-fonden. 

Børn kommer til, at opleve mange overgange i deres liv og derfor arbejder vi målrettet 

med disse. 

Dette gør vi eksempelvis ved institutionsstart, når barnet skifter stue, når de skal gå fra 

vuggestue til børnehave og når børnene skal videre til FFO.  

Som mennesker er vi meget forskellige og derfor er det vigtigt for os, at vi er fleksible når 

vi møder en familie første gang. De fleste indkøringer af børn og deres forældre forløber 

nogenlunde ens. 

Vi starter med en rundvisning og efterfølgende samtale på stuen og det er her vi sammen 

finder ud hvordan starten skal forløbe. Nogle forældre har meget tid til opstart og andre 

har ikke så meget tid. Det kan også være meget forskelligt hvordan børn modtager os i 

institutionen, så det er vigtigt at vi får afstemt forventninger og set på vilkår, i forhold til 

hvad der skal ske.  

Når børnene skal flytte videre til den næste stue er der flere ting vi har for øje. Hvilken 

stue vil bedst kunne understøtte barnet og familiens videre udvikling og samarbejde mm. 

Stuerne aftaler indbyrdes hvornår det passer at komme på besøg og det er også her de 

individuelle vilkår der vil være afgørende for hvordan forløbet bliver. 

 

Eksempel på arbejdet med overgange: 

Frederik er lige fyldt 3 år og skal starte i børnehave. Selvom han er helt parat til det og 

han har glædet sig meget til at skulle starte i børnehave er det rigtig svært for ham at 

blive afleveret om morgenen. Vi aftaler derfor med forældrene at det er helt ok, at han 

bliver afleveret på sin gamle stue i vuggestuen. Drengen gør brug af denne mulighed 

nogle gange, men fravælger hurtigt muligheden igen og sammen med de voksne og 

forældrene finder de ud af en god og tryg aflevering i alt det nye i børnehaven. 



 

 

Eksempel på overgang mellem hjem og institution, samt forældresamarbejde: 

Fadin på 4 år er startet i børnehaven. Han er meget knyttet til og bekymret for mor, som 

er meget syg derhjemme. Han har haft et mislykket forløb i en anden børnehave og han 

udviser angst og stor modvilje i forhold til aflevering hos os. Grundet mors sygdom er det 

primært den ældste bror der afleverer og henter, da far har natarbejde. Vi vælger at han 

har en voksen der kun har fokus på ham i afleveringen, men det løsner ikke op for hans 

uro. Vi er i tæt dialog med forældrene om udfordringen og bliver enige om, at han skal 

have sin Ipad med hjemmefra hver dag. Han kan så tage billeder sammen med en voksen 

af hans dag i børnehaven, som han kan vise mor derhjemme. På denne måde fik vi 

forbundet hjemmet med hans tid i børnehaven og dette gav ham den ro der skulle til og 

han kunne nu begynde at slappe så meget af, at han kunne lukke langsomt op for de 

læringsrum han dagligt blev mødt med i børnehaven. 

Vi forholder os åbne og tænker rundt om barnet i overgangene. Det er vigtigt for os at vi 

forholder os fleksible og tænker ud af boksen, så barnet oplever det som trygt og 

spændende at skulle videre til noget nyt. På denne måde lægger vi grundstenene for 

barnets fremtidige håndtering af overgange i livet. 

Det er vigtigt for os, at der er plads til alle i vores fællesskab og vi arbejder derfor løbende 

på at tilpasse vores hverdag og fællesskab. Det betyder, at det nogle gange er nødvendigt, 

at der er nogle børn eller voksne der justerer lidt i deres ageren i fællesskabet og andre 

gange er det fællesskabet der skal justeres så der skabes plads. 

Eksempel på arbejdet med børn i udsatte positioner: 

Frits er meget sensitiv og han er fyldt med store og stærke følelser, som ofte fører ham ud 

hvor han ikke selv kan styre dem. Det resulterer ofte i en adfærd der udefra set kan 

virker meget voldsom og vredt og de andre børn udviser stor respekt for ham og viger når 

han er med i leg. Det gør det svært for Frits at få fodfæste i de sociale relationer. Frits 

bliver meget skamfuld efterfølgende og har svært ved at sætte ord på og accepterer sine 

reaktioner. Sammen med de voksne og forældrene aftales det, at når de voksne kan se at 

han får brug for ro til, at styre sit indre skal Frits have lov til at komme ned og spille med 

en voksen. 

Det er en rigtig god løsning og Frits begynder selv at blive opmærksom på at bede om 

frikvarteret.  

De andre børn begynder at blive nysgerrige på hvad det er Frits skal når han beder om at 

gå og en dag følger nogle drenge med ned. Den voksne afviser de andre drenge, de må 

kigge men kan ikke være med. Om eftermiddagen tager den voksne spillet frem og 

spørger Frits om de skal lære nogle af børnene at spille. Frits hjælper de andre børn med 

at lære reglerne, han er rigtig god til det og forstår at holde igen når han ved hvad der er 

bedst, så de andre børn får lov at prøve. Her efter får Frits mindre og mindre behov for 



sine frikvarterer. Han skal stadigvæk have hjælp til at lære sine følelser og reaktioner at 

kende, men det er tydeligt at han er ved at knække koden. 

Vores fællesskab er af stor betydning og det er derfor vigtigt for os at rammerne og 

kulturen er tydelig for alle. Vi ønsker at holde en god og saglig tone mellem mennesker, 

det kan være svært med så mange samlet, så det er også et fokuspunkt vi til stadighed er 

opmærksomme på. 

Det er vigtigt for os at børnene oplever en dagligdag og et læringsmiljø hvor danskkultur 

og traditioner er en solid grundstamme med alle de kendetegn der ligger i dette. 

Vi ønsker at understøtte det sunde læringsmiljø hvor børnene motiveres til at afprøve sig 

selv og verden. Vi tror på, at dette bedst gøres gennem leg og ved at følge børnenes spor. 

Eksempel inkluderende læringsmiljø: 

En dag sidder Fritjof, en voksen, og spiller guitar. Fallula kommer hen og viser en 

tegning, hun siger: ”Jeg har tegnet en sang til dig Fritjof”. 

Sammen med Fritjof får Fallula sat tekst og musik til ud fra tegningen. Der går ikke lang 

tid før flere børn også finder på sange med Fritjof 

Vi tror på at vi gennem et inkluderende børneperspektiv skaber gode 

dannelsesmuligheder hvor børn gennem deres leg får mulighed for at dyrke deres læring 

og sammen med andre børn skabe fælleskaber hvor der er plads til alle og alle kan skabe 

plads til den enkelte. 

 

Pædagogisk læringsmiljø, samt fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø. 

Vi søger at skabe pædagogiske aktiviteter der motivere børnene til at afprøve deres 

kunnen samt finde tryghed i at øve sig på det der er svært. 

I vores hverdag har vi dels aktiviteter der er voksenstyret, rutinestyret eller aktiviteter der 

er opstået ud af børnenes lege og ønsker. 

Alt dette skaber til sammen et læringsmiljø hvor vi som voksne får mulighed for at gå 

bagved børnene og gribe dem når de får bruge for dette, ved siden af så der er gode 

muligheder for guidning eller foran når der er brug for at få vist vej. 

Dette kan være når børnene skal lære at være uvenner og blive gode venner igen, når 

man skal lære sine egne grænser eksempelvis de fysiske når man skal lære at holde 

balancen når man går på line eller når der skal ske noget helt nyt og man har brug for at 

de voksne viser vejen. 

Det er vigtigt for os at børnene lære glæden ved at lære og oplever at kunne høste frugten 

efter at have øvet sig på noget svært. Det er også vigtigt for os at børnene lære at det er 

ok at fejle og hvad man skal gøre med de følelser der opstår når man vinder eller taber. 



Det er vigtigt at børnene oplever at deres ressourcer og kompetencer kommer i spil 

eksempelvis når de større børn kan hjælpe et mindre barn eks. lynlås. 

        

I Farumsødal er det vigtigt for os at der er tydeligt for børn og voksne hvad vi arbejder 

med og at institutionen bærer præg af dette. Dette ses gennem vores indretning og 

udsmykning af vægge o. lign. 

 

Samarbejde med forældre. 

Det er af stor betydning for os at vi har et fortroligt, nært og ærligt forældresamarbejde. 

Vi ønsker at gøre Farumsødal gennemsigtig og arbejder derfor meget med at åbne 

institutionen op for forældrene og inddrage dem i vores aktiviteter og hverdag. 

Vi fik sidste år etableret et fædreband, samt en farfar, som spillede til vores sommerfest. 

Bandet opstod , da nogle fædre begyndte at være med ved samling på den ene stue. Her 

fandt de sammen med de voksne på ideen med et band, som så udviklede sig. 

Forældrene er eksperter i deres børn set i en familierelation, vi er eksperter i børnene set 

i et fællesskab og sammen skaber vi en helhed hvor vi kan se rundt om barnet så alle 

barnets kompetencer, ressourcer og personligheder kommer frem og derved lettere kan 

understøttes efter behov. 

Vi fokuserer på at bruge vores tid med børnene og gennem vores tætte daglige 

samarbejde og kommunikation med forældrene gør vi vores bedste for, at vi sammen 

understøtter barnets og børnegruppens behov og udvikling. Det betyder at vi eksempelvis 

ikke kun taler med forældrene om deres barns trivsel, men om deres barns trivsel i og 

sammen med fællesskabet, således at forældrene hjemme også kan hjælpe med at 

understøtte de rammer, normer og værdier der er vigtige for et fællesskab, samt for deres 

barns personlige udvikling. 

 

Børn i udsatte positioner 

I Farumsødal møder vi dagligt mange forskellige familiemønstrer. Det er vigtigt for os, at 

alle vores familier bliver mødt positivt og omsorgsfuldt. Tillid er grundlæggende for 

forældresamarbejdet og er den på plads vil det også være lettere, at samarbejde om en 

eventuel udfordring i familien eller med barnet. 

Vi oplever ind i mellem børn og/eller familier der af forskellige årsager, i perioder eller 

generelt, er udsatte. 

Tegn på mistrivsel hos et barn eller en familie kan ofte være svære at se og kræver et 

nært kendskab til familien, samt solid erfaring. 



Derfor er det meget vigtigt for os at vi i Farumsødal er imødekommende, rumlige, 

forstående, ikke lader vores fordomme eller andre hæmmende holdninger og synspunkter 

komme i vejen for vores arbejde med familierne. 

Det er vigtigt for os at skabe et fællesskab hvor der er plads til alle og hvor vi sammen 

kan hjælpe hinanden med at skabe tryghed og trivsel for børn og forældre. 

Når dette grundlag er skabt vil det være meget lettere for os, at tale med familien om 

deres udfordringer og de hjælpemuligheder vi kan tilbyde.  

Vi følger familien tæt indtil udfordringen er overstået eller familien skal videre til andet 

tilbud eks. FFO. 

Sammenhænge 

Børn oplever mange overgange i løbet af deres første år.  

Farumsødal er en integreret institution hvilket gør arbejdet med overgangene meget let. 

Vores mål er, at børnene skal føle sig trygge og velkomne uanset hvor de færdes i huset. 

Derfor gør vi meget ud af at det er en fra vuggestuen og børnehaven der lukker og åbner 

sammen. Vi rykker sammen i den afdeling der er flest børn i når vi lukker og når børnene 

skal flytte stue bruger vi god tid til at besøge den nye stue samt legeplads. 

Overgange kan være svære og der kan derfor ind i mellem være børn der har brug for at 

blive afleveret på deres gamle stue, eller børn der har brug for at blive afleveret med en 

søskende der går i enten vuggestuen eller børnehaven. Vi bestræber os på, at være så 

fleksible, som det er muligt set ud fra et lærings- og udviklingsperspektiv. Dette gøres 

altid i tæt samarbejde med forældre og de voksne på den afgivende/modtagene stue. 

Vi arbejder sammen med FFO og skole i forhold til overgang til disse og tager eks. på 

besøg op til overgangen. Vi taler med børnene om, at de snart skal videre og arbejder 

sammen med forældrene om, at forberede og støtte børnene i den parathed der skal til 

for at kunne honorerer kravene i FFO og skole. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Inddragelse af lokalsamfundet 

Farumsødal ligger rigtig godt i forhold til at gøre brug af vores spændende nærmiljø og 

lokalsamfund og er blandt andet medlem af Farum kano- og kajakklub. 

Det er vigtigt for børnene at kende deres lokalsamfund og derfor gør vi ofte brug af 

bibliotek, legepladser, skolelandbruget, museer, kirker mm., samt går og cykler rundt i 

nærområdet.  

Vi har samarbejde med Solgaven, som er plejehjem for blinde og svagtseende, hvor de 

ældste hvert år går Lucia. 

Vi er medlem af Farum kano- og kajak klub, som ligger på ”Skallepanden” og bruger 

derfor ofte skoven omkring denne. 

 

Eksempel på brug af lokalsamfund: 

Den ene vuggestuegruppe skal have tema om fisk. Den voksne, Fadila, arrangerer at 

børnene først skal en tur til Biblioteket og låne bøger om fisk, bagefter går turen til 

Farums Sø, så de kan se hvor fisken bor. Til slut tager de på bytorvet og køber en fisk 

hos fiskehandleren, som de tager med hjem. Falak, som arbejder i køkkenet, hjælper 

med at tilberede fiske, som børnene så år lov at smage til frokost.  

 

 

 

 

 

 

 



De 6 læreplanstemaer 

 

Alsidig personlig udvikling 

I Farumsødal understøtter vi børnenes lyst og motivation til, at øve sig. 

Dette gør vi ud fra et nært kendskab til det enkelte barn og barnets nuværende udvikling 

og kompetencer. 

Den voksne, Fanny: ”Hej Fie” 

Fie: ”Hej Fanny” 

Fie: ”Fanny, har du egentlig set mig i dag?” 

Fanny, med et smil: ” Ja, Fie, jeg har set dig”. 

Sagt af Fie, 4,5 år. 

Eks.: 

Filur på 1,8 år sidder og spiser morgenmad. Vi spiser i krearummet og på reolen står der 

mange forskellige slags hobbyartikler. Filur peger på reolen og spørger: ”deeet?” Flora, 

den voksne, peger på et glas med fjer og spørger: ”Dem her?” Filur svarer: ”deet?”. Flora 

tager glasset ned med fjer og siger: ”Det er fjer.” Hun tager en fjer op og rækker den til 

Filur, som trækker sig væk fra den og ryster på hovedet. Flora stryger fjeren op og ned ad 

armen og kinden på sig selv mens hun siger: ”Ae,ae”. Filur kigger opmærksomt på Flora. 

Flora lægger fjeren på bordet foran Filur. Filur tager fjeren op og stryger den over sin 

hånd. Lidt efter tør han også ae sin kind med fjeren. 

Eks.: 

Den ene 2 – 3 års gruppe har et tema om dyr. Børnene har ved samling været med til, at 

vælge temaet. 

Den ene dag skal de i Zoologisk Have. Børnene bliver delt i mindre grupper, max. 3 børn 

pr. voksen. Inden turen har børnene valgt et dyr hver de skal se når de kommer derind. 



       

Eks.: 

Freja 3,2 år leger i sandkassen. Freja er ved at fylde en spand med sand. Hun fylder 

meget i, sandet er lidt vådt. 

Hun henvender sig til den voksne og siger at hun fylder meget sand i. Den voksne siger: 

”Ja, den ser tung ud.” 

Freja løfter prøvende og konstatere den er tung. Freja begynder at fylde en spand mere. 

Hun fylder ligeså meget sand i, som den første spand. 

Da hun er færdig løfter hun begge spande. Den voksne siger: ” De ser tunge ud.”  

Freja løfter dem og siger: ” Det er de også, men jeg har øvet mig.” 

Eksemplet beskriver den måde vi arbejder med børnene. Vi lader børnene prøve selv, 

lader dem fejle, taler med dem om hvad der gik galt og støtter dem i, at prøve igen, at 

turde igen. 

Børnene skal lære at sige deres mening og respekterer andres meninger, samt udvise 

forståelse for andre. I Farumsødal motiverer vi børnene til, at tage ejerskab af 

institutionen ved at gribe og understøtte børnenes forslag, ideer og aktiviteter. 

Eks.: 

En gruppe børn fra børnehaven har været på tur og er på vej hjem i tog. Da de når 

Buddinge station siger Flemming, at nu er vi kommet til desserten. Da de kommer hjem 

går en af pigerne ned i køkkenet og spørger Fie, den voksne i køkkenet, hvad budding er 

og de aftaler at Fie skal lave budding til børnene ugen efter, så de kan smage det. 

Eks.: 

En gruppe piger leger i Sørøverskibet. En voksen, Flicka, kommer forbi og kigger på at de 

leger. Det er en god leg, men Flicka fornemmer på stemningen i legen at pigerne har brug 

for lidt støtte til at fører den videre. Flicka henter en sort ansigtsmaling og spørger om de 

vil have skæg. Pigerne griner og synes det er sjovt. De laver sørøverflag og klapper for 



øjet. Legen får ny energi og resten af dagen går pigerne rundt med fuldskæg og klap for 

øjet, til stor fornøjelse for alle. 

   

 

 

 

Social udvikling 

Fællesskabet er en af de største grundsten i vores arbejde i Farumsødal. Det er utroligt 

vigtigt for os, at vi har et fællesskab hvor der er plads til alle og at alle føler sig velkomne 

og anerkendt for dem de er. 

Børnene skal lære, at være en god ven, at turde sige til og fra i legen, kunne løse 

konflikter i et samarbejde og vise ansvarlighed for egne og andres ting. 

   

Det er vores mål at børnene skal føle sig og opleve at være aktive, ligeværdige og med 

skabere af det fællesskab vi har i Farumsødal. 

Eks.: 

Frida på 5,5 år har svært ved, at få fodfæste i relationer med de andre børn. Hun har ofte 

små uheld i bukserne og hendes følelser griber hende i en sådan grad, at de andre børn 



trækker sig hurtigt. Frida er i gang med en pædagogisk/psykologisk udredning og bliver 

skoleudsat. Frida vil rigtig gerne de andre børn og har en vældig god fantasi og er rigtig 

god til at finde på aktiviteter og lege. 

Freja, en pige fra en af de andre stuer viser interesse for Frida. De voksne griber hurtigt 

muligheden for at skabe en relation. Freja er en socialt stærk pige, som har mange 

relationer blandt de andre børn. 

Pigerne finder selv sammen i leg og vi understøtter dem eksempelvis ved, at give dem 

mulighed for at lege inde når alle er ude eller andre små tiltag. 

En morgen spørger Freja om Frida ikke vil hjem og lege. Frida vil gerne men bliver 

bekymret for udfordringen med de små uheld i bukser. Freja siger: Pyt med det, du låner 

bare nogle rene af mig.  

Eks.: 

Fro og Filuca, 2,8 år, er på vej ud på legepladsen. De fniser og pjatter. De siger til den 

voksne,Feline: ” Vi er bedstevenner”. De går med Feline ned i garderoben hvor de møder 

en anden voksen. Feline siger: ”Fortæl, Fabiola, hvad I sagde til mig”. Fro og Filuca siger i 

kor: ” Vi er bedstevenner”. 

 

Kommunikation og sprog 

Vi arbejder meget med inddragelse i hverdagen, dels i aktiviteter og rutiner og dette 

kræver at vi er gode til at kommunikerer med børnene om hvad der skal ske, gensidige 

forventninger og forståelser. 

I Farumsødal er børnene med når der skal bygges, laves mad, bål mm og det kræver at 

det sproglige arbejde vægtes højt, da medinddragelsen forudsætter, at vi kan 

kommunikerer de farer, retningslinjer mm, der følger med disse aktiviteter. 

           

Børnene skal lære, at sætte ord på tanker, følelser, behov, oplevelser mm. Det er vigtigt 

at vi som voksne høre og ser den kommunikation.  



Vi har stort fokus på vores daglige dialog med børnene, ikke kun den verbale, men også 

den non-verbale. 

Vi arbejder også med tematiseret sprogarbejde, dialogisk læsning, sproggrupper mm. Vi 

forsøger i vores temaer at føre en rødtråd i børnenes læring. Dette gøres ved at vi løbende 

udvider fokusviden og ord.  

 

Eks.: 

Frederik er lige startet på en af stuerne for de 2-3 årige. Han er meget ked af det og 

græder meget. Han sidder hos en voksen. Frank havde selv en rigtig svær indkøring i 

vuggestue. Frank skæver lidt over til Frederik der sidder hos en voksen. Frank kigger på 

bilen i sin hånd. Efter lidt tid går han hen til Frederik og giver ham bilen. 

Hvad der ikke kan siges med ord kan siges med handling.  

 

Krop, sanser og bevægelse. 

At mærke sig selv og kende sig selv fysisk og psykisk, er grundlæggende for vores 

udvikling, trivsel og sundhed. 

Vi bruger forskellige aktiviteter til at understøtte dette hos børnene. 

Som nogle eksempler kan det nævnes, at vi bruger Bybæk Hallen, cykelture mm til de 

aktiviteter der kalder på større rammer. Yoga, mindfullnes og stille stunder hvor der 

lyttes til fugle, samt mulighed for at bruge sine sanser skaber vi på legepladsen, indenfor 

eller på tur til et særligt sted med et bestemt mål  

Børnene skal lære deres krop af kende og mærke nydelsen ved at bevæge sig og spise et 

sundt måltid mad. 

Vores ældste børn er på skift hver mandag i køkkenet hvor de hjælper med at lave mad. 

På denne måde oplever børnene hvad maden er lavet af og hvordan man sammensætter 

en sund kost. 

Om sommeren må man have bare tæer i sandkassen og bade med eller uden badetøj. Vi 

tale åbent med børnene om forskelle på kroppe og med en naturlig blufærdighed og 

respekt for det enkelte barns grænser.  

Eks.: 

Det er sommer og meget varmt. Vi har taget vandbassin frem og børnene bader. Det er 

opstået ad hock, så der er nogle der bader i undertøj, badetøj eller uden tøj. Fillip 

kommer ud og ser Finn der bader nøgen. Fillip peger og griner påtaget højt af Finn. Finn 

kigger overrasket på Fillip. De andre børn kigger op for at se hvad Fillip griner af. Men 



alle børnene bader med og uden tøj, så der er ikke nogle der forstå Fillip. Flemming går 

hen til Fillip og taler med ham. 

Fillip stopper og indgår i vandlegen med de andre børn. 

 

Eks.: 

Nogle børn har i en periode været meget interesseret i at lege med hinanden uden tøj og 

der har været nogle bekymrede kommentarer fra forældre, men også blandt de voksne i 

børnehaven. 

Vi voksne kan ofte have det lidt svært med børns nysgerrighed omkring egen krop og vi 

beslutter derfor, at Anna Louise Stevnhøj, journalist og forfatter, der blandt andet har 

arbejdet for Børns vilkår, skal komme ud og holde foredraget: ”Må vi lege doktor?”, som 

handler om børns seksualitet.  

   

   

 

 

 

 

 



Natur, udeliv og science. 

Vi bruger også vores legeplads til at observerer naturen og dens fænomener. 

Vi har plantekasser, bålplads og gode muligheder for at eksperimenterer med vejr og 

vind. 

Vi har valgt at lade græsset gro på vuggestuens legeplads, så vi sammen med børnene 

kan gå på opdagelse mellem stråene og kigge på insekter mm. 

Eks.:  

De ældste børn er på tur til Skallepanden. Frederikke finder en vinbjergsnegl der er 

kæmpestor. Der bliver talt om at sneglen ikke er særlig hurtig og om den måske er der i 

morgen. 

Fillippa finder på at de skal skrive navn på de vinbjergsnegle de finder og så se om de 

møde dem igen. Et par dage efter ser de en af sneglene et andet sted i skoven. 

Det er vigtigt for os, at børnene lære at færdes i naturen med respekt. Vi motiverer dem 

til at være nysgerrige på alle dyr også dem der ikke er så populære.  

Eks.: 

Vi har fået fældet et stort piletræ på legepladsen. De tykke grene er skåret op i flere 

stykker. Filur graver sammen med nogle børn huller og stiller stammerne ned i jorden. 

De vil se om de kan få stammen til at gro igen. 

Der går lang tid og pludselig kan man se, at der kommer små skud på de afsavede grene. 

 

 



Børene bliver inddraget arbejdet på legepladsen, eksempelvis når der skal plantes, 

ryddes op eller indrettes nye legekroge. 

      

Eks.: 

Figen 2,8 år, er på besøg inde på børnehavens legeplads. Hun kigger på tomatplanterne. 

Der er grønne tomater på dem. Hun tager fat i den ene. Flicka siger til hende, at man 

ikke skal plukke dem før de er røde. Figen kigger længe på dem og gentager efter Flicka, 

at man først må plukke dem når de er grønne. Flicka siger at det er rigtigt, men 

tomaterne er ikke røde endnu. Figen tænker lidt og siger så: ”Men vi kan male dem 

røde?!”, Flicka smiler og siger: ”Ja, det kunne vi, men de ville stadigvæk være grønne 

indeni.” Figen sukker og siger: ”Ja de er stadigvæk grønne.” 

Eks.: 

Den ene 2-3 årsgruppe har tema om naturen og de er på jagt efter insekter på 

legepladsen. Folmer på 1,5 år hører og ser, at de skal finde dyr og planter til terrariet. 

Han plukker blade og blomster og giver det til den voksne. Folmer glider med ind i 

aktiviteten.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Kultur, æstetik og fællesskab. 

I Farumsødal er vi kreative og musiske. 

Vi bruger dagligt vores værksteder, som platforme for børnenes udtryk og udvikling. 

Vores gangarealer afspejler børnenes kreative udtryk i form af værker og skulpturer. Vi 

bruger forskellige museer bl.a. Louisiana, Statens Museum for Kunst, samt Skovhuset i 

Værløse. 

       

Vi besøger Ishøj Teater, biografen på Farum Bibliotek, får besøg af Cirkus 3, fællessang 

om fredagen og børn og voksne laver impuls teater med udspring fra fortællinger eller 

sange. 

       

Vi inddrager børnene i traditionerne og vægter, at institutionen afspejler disse, samt 

årstiderne. 

Det er vigtigt for os at børnene deltager aktivt i hverdagen med, at forme vores kultur og 

de mål vi har for deres udvikling. 

 

 



Eks.: 

  

 

Det er efterår og stuerne har fået græskar til udhuling. Græskarret bliver sat på gulvet, 

så alle børnene kan se og være med. De får på skift lov til, at prøve at skrabe ud.  

Mens det bliver udhulet taler voksne og børn sammen om eks. farver, lugte og hvorfor vi 

laver et græskaransigt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Evalueringskultur  

Vi evaluerer vores praksis og aktiviteter løbende på stuemøder, personalemøder, samt på 

vores Personalelørdage. 

Vi har i forbindelse med udarbejdelsen af den nye styrket læreplan, drøftet hvordan vi 

kan optimerer vores evalueringskultur. 

Vi har besluttet, at vi vil inddrage børnene i evalueringen, da det giver mest mening i 

forhold til den måde vi arbejder på i Farumsødal. 

Tiltaget er i skrivende stund kun på tegnebrættet. 


