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Hvem er vi?

Velkommen til Børnehuset Søndersø
- hvor børn får lov til at være børn
Børnehuset Søndersø er en integreret institution med børn i alderen 0-5 år. Vi er normeret til i gennemsnit
48 vuggestuebørn og 80 børnehavebørn.
Børn
Vuggestue: 4 grupper 0 - 3 år
Børnehave: 4 grupper 3 - 4 år
Storbørnsgruppe: 2 grupper, der arbejder i et fællesskab omkring de 5-6 årige inden skolestart.
Pædagogisk personale
I Furesø Kommune er der en fordeling på 60/40, hvilket vil sige, at pædagogtimerne udgør 60% og
medhjælpertimerne udgør 40%. Dette afspejles naturligvis også i Børnehuset Søndersø.
Vi er omkring 33 medarbejdere inkl. 2 medarbejdere i køkkenet og et antal flyver vikarer (vikarer der
dækker timer på flere forskellige stuer efter behov). Derudover er vi en afdelingsleder og en
dagtilbudsleder.
Personalegruppen afspejler diversitet og består således af både nyuddannede og erfarne pædagoger, stor
aldersspredning samt repræsentation af begge køn.
Dertil er Børnehuset Søndersø løbende praktiksted for kommende pædagoger og PAU assistenter.
Madordning
Vuggestuen har madordning med formiddagsmad, frokost og eftermiddagsmad.
Børnehaven har frokostordning, hvilket betyder at børnene skal have eftermiddagsmad med hjemmefra.
Vores menuplan består af varm frokost 3 gange om ugen og kold frokost 2 gange om ugen.
Udelivet
Børnehuset Søndersø har direkte adgang til egne dejlige legearealer med mange muligheder for udfoldelse
og fordybelse. Dertil er huset placeret i et af Furesø’s mange grønne områder tæt på sø og skov. Det giver
ligeledes gode muligheder for at inddrage naturen i det pædagogiske arbejde.
Husets lokaler er varieret indrettet med mulighed for fysisk udfoldelse og den store leg, men også områder
til den stille leg og fordybelse. Vuggestuen og børnehaven har hver deres legeplads, der er indrettet i
legezoner, så børnene kan bevæge sig i forhold til aktiviteten, alderen samt få ro til fordybelse.
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Pædagogikken
Børnehuset Søndersø er inspireret af Reggio Emilia pædagogikken fra Norditalien. Det betyder, at vi har et
holistisk syn på barnets udvikling og det bidrag hvert enkelt barn kommer med til vores fælles hverdag. Vi
forsøger at tilrettelægge et miljø der stimulerer barnets lyst til at udforske og erfare sin omverden og til
selv at komme med egne betragtninger og bidrag. Vi følger i videst mulig omfang barnets spor, det vil sige,
at vi tager udgangspunkt i det, der optager børnene. Det sikrer, at barnet/børnene er engagerede og
interesserede i at være med og dermed får et langt højere udbytte af det, vi laver.
Vi bruger i høj grad miljøet, fysisk, psykisk og æstetisk meget bevidst i vores dagligdag.
Fysisk: Vi indretter vores hus så det er let for børn at orientere sig i forskellige legezoner med forskellige
tilbud, både ude som inde.
Psykisk: Børneperspektivet er dominerende. For at kunne tilegne sig nye erfaringer og have lyst til at
interagere med omverdenen, skal den omverden være meningsfuld og interessant.
Æstetisk: Vi trives bedst i inspirerende omgivelser, der indbyder til og giver mulighed for fordybelse.
De voksnes rolle er, at “gå foran, ved siden af og bagved” børnene. Vi skal inspirere barnet til at turde
bevæge sig ind i næste udviklingstrin. Det gøres ved enten at anvise/inspirere, undersøge sammen med
barnet eller ved at den voksne ‘lukker munden og sidder på hænderne’ og lader barnet undersøge og drage
egne konklusioner.

Pædagogisk læreplan
Rammen for at udarbejde den pædagogiske læreplan er dagtilbudsloven og
dens overordnede formålsbestemmelse samt den tilhørende bekendtgørelse.
Loven og bekendtgørelsen er udfoldet i publikationen Den styrkede
pædagogiske læreplan, rammer og indhold.
Læreplanen er et pædagogisk redskab, der via korte, relevante pædagogiske
overvejelser, refleksioner og eksempler skal skabe en klar fælles retning for
det pædagogiske arbejde. Børnenes perspektiv og børnefællesskabet skal
inddrages og læreplanen skal tage højde for den konkrete børnegruppes
sammensætning og børnenes forskellige forudsætninger og behov.

Den pædagogiske læreplan udarbejdes med udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag, det blå
centrum i ”blomsten” samt de seks læreplanstemaer, de røde kornblade på ”blomsten” og de tilhørende
pædagogiske mål for sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og børns læring.
Dagtilbudslederen har ansvaret for at udvikle den omkransende evalueringskultur.
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Fælles pædagogisk grundlag
Den pædagogiske læreplan skal udarbejdes med udgangspunkt i et fælles
pædagogisk grundlag. Det pædagogiske grundlag består af en række fælles
centrale elementer, som skal være kendetegnende for den forståelse og
tilgang, hvormed der skal arbejdes med børns trivsel, læring, udvikling og
dannelse i alle dagtilbud i Danmark. (Den styrkede pædagogiske læreplan,
Rammer og indhold, s. 14)

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

Barnesyn, Dannelse og børneperspektiv,
Leg, Læring samt Børnefællesskaber

Barnesynet. Det at være barn har værdi i sig selv. Børn ses som aktive medskabere af egen læring og
udvikling i rammer, det pædagogiske personale er ansvarlige for.
Furesø kommunes Børne- og ungepolitik beskriver de overordnede rammer for:
o
o
o
o
o

Demokrati & Medborgerskab
Læring & Læringsmiljøer
Fællesskab & Inklusion
Forældre & Forældresamarbejde
Faglig indsats & Sammenhænge
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o

Den generelle forbyggende indsats

Dannelse og børneperspektiv. Dannelse, ligestilling og demokrati skal medtænkes i det daglige
pædagogiske arbejde, så børnene oplever at have indflydelse på udformning af dagligdagen og
aktiviteterne uanset baggrund, køn, alder og kultur. Børn i dagtilbud skal høres og tages alvorligt som led i
starten på en dannelsesproces og demokratisk forståelse.
Furesø Kommune beskriver i dannelsesperspektivet (link når det er færdigt) hvordan vi forstår begrebet
dannelse og hvordan vi skaber dannelsesmuligheder for børn i dagtilbud. Dannelsesperspektivet kobler sig
til læringsbegrebet og beskriver samspillet mellem barn og dets verden.
Leg. Leg har en værdi i sig selv. Leg er grundlæggende for børns sociale og personlige læring og udvikling,
og legen fremmer blandt andet fantasi, virkelyst, sprog, nysgerrighed, sociale kompetencer, selvværd og
identitet.

Læring. Læring skal forstås bredt, og læring sker fx gennem leg, relationer, planlagte aktiviteter og
udforskning af naturen og ved at blive udfordret. Læring i dagtilbud sker i en vekslen mellem blandt andet
børneinitierede lege, vokseninitierede aktiviteter og rutiner.
I Furesø Kommunes Fælles læringssyn beskrives hvordan læring har fokus på de mangfoldige kompetencer
børn tilegner sig; personlige, sociale og faglige. Vi har fokus på børns progression og på deres nærmeste
udviklingszone.

Børnefællesskaber. Leg, dannelse og læring sker i børnefællesskaber, som det pædagogiske
personale fastsætter rammerne for. Relationer og venskaber er afgørende og alle børn skal opleve at være
en del af fællesskabet. I dagtilbuddenes hverdag skal der være plads til, at det enkelte barn både kan vise
initiativ og kan være aktivt deltagende i en balance mellem individ og fællesskab.
Center for Dagtilbud og skoles vision for 0 – 18 års området fremhæver fællesskaber, der tilbyder
deltagelsesmuligheder for alle børn.
Hvordan kommer de fem centrale elementer fra det fælles pædagogiske grundlag til udtryk hos
os og bliver omsat i vores hverdag sammen med børnene?
Børnesyn:
I Børnehuset Søndersø får børn lov til at være børn. Det enkelte barn er kompetent og har i
udgangspunktet altid positive intentioner. Derfor er det også det pædagogiske personales opgave at være
nysgerrig og undersøgende ift. børnenes eventuelle intentioner og behov. Børnene mødes med et
ressourceorienteret perspektiv og oplever, at det er værdifuldt og lærerigt at være barn. Når vi er sammen
med og omkring børnene, er vi opmærksomme på at understøtte det enkelte barn i dets læreproces og
udvikling, hvorfor vi tager udgangspunkt i det, barnet allerede kan. Vi følger barnets spor og møder det
positivt, når der eksempelvis inviteres til dialog, leg m.v. Dette er med til at barnet føler sig set, hørt og
værdsat.
Retningsgivende praksiseksempel - “Morgensamling” (rutine, vug. 0-2 år):
10 børn og 2 voksne sidder på gulvet på det runde tæppe og holder morgensamling. Der har været en
kortere dialog og nu er de i gang med at synge nogle sange. Rigtig mange børn er optaget af at synge og
lave fagter til sangene. Efter et stykke tid bliver pædagogen opmærksom på, at Vitus ikke synger med men
derimod sidder uroligt og trækker sig væk fra tæppet. Kort efter rejser han sig op og stiller sig ved en reol og
nu er der pludselig et andet barn, som siger: “Se Vitus, han ikk’ stå der!!” og barnet peger på Vitus. De andre
børn kigger op. Pædagogen siger: “Det kan jo være, at Vitus hellere vil, at vi alle sammen står op, når vi
synger…!”. Hun kigger spørgende over på Vitus, som nysgerrigt ser på pædagogen. “JAAAA…!”, siger han og
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springer over mod de andre, idet han fortsætter: Vi ska’ synge “Jeg gik mig over sø og land”. De andre børn
er kommet op at stå og stemmer i “Jaaa, sø og land..”. Derpå fortsætter samlingen stående og børnene inkl.
Vitus byder på skift ind med nye sange, der netop kræver at man står op og danser til dem.
Refleksion:
Vitus er en meget aktiv dreng, som er udfordret ift. at sidde stille i længere tid. Pædagogen er naturligvis
opmærksom på dette og nysgerrig på, hvad Vitus’ mulige intention kan være, idet han rejser sig op. Hun
forlanger ikke, at Vitus bliver siddende, for det vil skabe en unødig konflikt, som ingen profiterer af hverken
Vitus eller de andre børn. I stedet italesætter pædagogen, hvad det måske er, Vitus kunne have lyst til og
møder ham på dette. Vitus begejstres, hans ressourcer bringes i spil og han er fortsat inkluderet i
samlingen, der nu foregår på nogle andre præmisser, men som stadig er intakt og bliver gennemført med
deltagelse af alle.
Dannelse og børneperspektiv:
Begrebet dannelse handlede i tidligere tider mest om opdragelse, hvorimod dannelse i dag fokuserer på
“refleksion i den personlige proces”. Dannelsesprocessen bygger på, at man får en ballast af viden, indsigt,
selvstændighed og evne til selv at skelne moralsk og etisk forsvarligt over for sig selv og andre. Denne
ballast er vi i Børnehuset Søndersø med til at understøtte børnene i at opnå. Således foregår dannelse over
hele dagen i de forskellige læringsrum og i de mange relationer børnene indgår i eks. barn/barn og
barn/voksen. Indenfor er dannelse der rigtig mange undertemaer; eksempelvis hvordan er vi sammen med
hinanden, de demokratiske processer, digital dannelse osv.
I Børnehuset Søndersø betragter vi forskellighed som en værdi og vi møder det enkelte barn, hvor det er. Vi
arbejder med en anerkendende tilgang, hvor barnet bliver set og holdt af for den, det er. Alle børn skal
have en oplevelse af, at de har betydning og værdi for fællesskabet og at deres mening er værdifuld.
Vi er meget opmærksomme på at inddrage børneperspektivet og ofte stiller vi os selv spørgsmålet:
“Hvordan er det at være barn i den her situation?”. Det er med til at skærpe vores opmærksomhed og
kvalificere det pædagogiske arbejde og kan føre til ændringer af rutiner, regler, organiseringer,
børnesammensætning, aktiviteter m.v.
Retningsgivende praksiseksempel - ”Konflikt på legepladsen” (børnekulturen, bh. 5-6 år):
Vi er på legepladsen og Ali og Niels står og hiver i den samme mooncar. Niels græder og Ali råber højt ”det
er min”. Den voksne kommer hen til dem og spørger, hvad der er galt. Børnene taler i munden på hinanden,
og den voksne siger, at de bliver nødt til at skiftes til at fortælle og Ali siger ”jeg havde den først”, hvortil
Niels siger ”jamen du var gået væk fra den” og så kigger de begge på den voksne, som siger ”jeg kan ikke
bestemme, hvem der skal have mooncaren, men måske kan vi finde en løsning sammen. Er der nogen af jer,
som har et forslag?”
Ali siger ”måske kan vi skiftes”, men så siger Niels ”så vil jeg have den først”, ”men det vil jeg også,” siger
Ali, og de kigger igen på den voksne, som så siger, ”det er godt at skiftes, men I kan jo ikke begge to have
den først, hvad gør vi så?”. Drengene siger ikke noget men ser surt på hinanden. Lige pludselig siger Niels
”vi kan da køre på den sammen?”. ”Ja” siger Ali, ”jeg vil gerne sidde bagpå”. Den voksne siger, ”hvor er I
gode til at finde en løsning” og drengene kører glade af sted.
Refleksion:
Den voksne giver Ali og Niels mulighed for at lære at løse en konflikt selv og de oplever, at der bliver lyttet
til dem begge to. De ønsker klart, at den voksne skal være dommer, men ved at hun træder et skridt tilbage
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og kun fungerer som mediator, så får drengene lov til selv at finde frem til en løsning, som de sikkert vil
opleve mere retfærdig og uden hhv. en taber og en vinder. Den voksnes måde at møde børnene på vil give
dem erfaringer med konflikthåndtering, som de vil kunne bruge senere og i andre sammenhænge.
Leg:
I Børnehuset Søndersø har vi både fokus på den børneinitierede og den vokseninitierede leg. Begge lege
har stor værdi for børn og indeholder mange udviklings- og læringsmuligheder. Børn lærer sig selv at kende
i de sociale sammenspil og lege og de oplever noget fundamentalt vigtigt gennem legen. I Børnehuset
Søndersø er vi opmærksomme på den konstante udvikling af børns legekompetencer gennem legen. Børn
tilegner sig hele tiden nye erfaringer igennem legens mange forhandlinger og når de støder på konflikter.
Ifølge Andersen & Kampmanns(1996) kan der være en risiko ved, at pædagogen blander sig i børns lege
generelt. Såfremt pædagogen interagerer i børns lege for at opretholde legen, kan der opstå et brud i
børnenes legerum.
I Børnehuset Søndersø er vi derfor meget opmærksomme på den voksnes position i børnenes leg, da vi
ønsker at støtte børnenes leg uden at påvirke eller overtage legen. I tilfælde af at børn støder på
udfordringer og konflikter i deres lege, er vi som voksne klar til at gribe ind og hjælpe legen videre ved at
guide børnene i konflikthåndtering og løsningsmuligheder. Vi forsøger yderligere at støtte de børn, der har
brug for det, så de også kommer ind i lege.
Vi understøtter legen gennem de fysiske rammer ved at skabe gode og stimulerende legezoner og
læringsmiljøer for børn. Legezonerne skal indbyde til leg og inspirere børns fantasi og leg i mange
forskellige retninger samt skabe tryghed for udfoldelse.
Retningsgivende praksiseksempel - “Leg med magneter” (børnekulturen, bh. 3-4 år):
asmus på år sidder og leger alene med magneterne. Han snakker ikke så meget og leger ofte alene. Han
har lagt en lang række brikker og kører med bil på disse.
En pædagog kommer over til ham.
Pædagog: Hvad laver du? Bygger du en vej?
Rasmus: Nikker
Pædagog: an kan også bygge en garage, skal vi bygge en sammen?
Rasmus nikker.
asmus kigger interesseret på den voksne, mens hun begynder at bygge en garage af magneter. asmus
begynder at samle flere magneter, som de kan bruge til at bygge en garage.
Kort efter kommer et andet barn, Kasper, hen og kigger interesseret på legen.
Kasper: Må jeg være med?
Rasmus: Ja, det må du godt.
Kasper: Jeg vil være den blå bil
Rasmus: Okay, jeg er den grønne bil. Skal vi køre i svømmehallen og bade?
Kasper: Ja! God ide! Så skal vi have badevinger på.
Pædagogen leger med børnene et lille stykke tid og trækker sig efterfølgende.
Rasmus og Kasper leger sammen resten af eftermiddagen, indtil de bliver hentet.
Refleksion:
I eksemplet er et barn, som ofte leger alene og har svært ved at komme ind i lege. Pædagogen sætter sig og
leger med barnet og kort efter tiltrækker legen et andet barn. Når børn selv leger, skaber de et legerum. Et
legerum indebærer både fysiske og psykiske rammer inden for børns lege. De fysiske rammer omhandler;
hvem der er med og ikke med, samt en definering af “hvor” der leges. De psykiske rammer omhandler
fordelingen og definitionen af roller i legen. Det er også inden for de psykiske rammer, at ting og møbler
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gives betydning og plads i legen (fx.; sofaen bliver til en bus) Børn bruger meget tid på at opbygge en leg og
et legerum, der indeholder mange forskellige elementer og der skal forhandles.

Læring:
I Børnehuset Søndersø er vi bevidste om, at læring foregår i alle læringsrum, over hele dagen og i alt, hvad
vi foretager os. Da al læring ikke er bevidst og planlagt, skal vi være opmærksomme på, hvilken medlæring
vi giver børnene og dermed også, hvilken læring, de får med sig ud over det, vi har planlagt. I vores samspil
med børnene er vi åbne og rummelige overfor deres idéer. På den måde gør dem til aktive medspillere i
deres egen læring.
Retningsgivende praksisfortælling - “Frokostmåltidet” (rutine, bh., 5-6 år):
Kl. er 11, og børnene kommer ned til caféen, hvor vi spiser. De tager en skammel hver og sætter sig på deres
pladser. Når alle har sat sig, siger den voksne vores ’Sch..remse’ (som alle børnene kender og ved hvad
betyder), og børnene gentager remsen og er derefter stille. De børn der har været med til at dække bord
fortæller, hvad vi skal spise og den voksne viser på uret, hvor længe der er stille-tid. Børnene vælger pålæg
og smører deres rugbrødsmadder og begynder at spise. Der er stille, og børnene hvisker til hinanden, hvis de
har brug for noget de ikke kan nå. De øver sig samtidig i at spise med kniv og gaffel. Efter stilletiden
begynder børn og voksne at tale sammen. Børnene sidder ved 5-6 mands borde. De små borde giver børn og
voksne mulighed for samtaler, så alle kan blive hørt og den voksne har mulighed for at hjælpe, hvis der er
behov for det. Når alle er ved at være færdige med at spise, siger den voksne ’sch-remsen’ igen og børnene
gentager den og er stille. Vi taler om, hvilket tøj de skal have på ud på legepladsen, så de ved det, når de
kommer i garderoben. Bagefter rejser børnene sig på skift og sætter deres service på madvognen og stiller
skamlen på plads før de går i garderoben og tager tøj på til legepladsen.
Refleksion:
Ved måltidet er den bevidste læring, at vi alle er ansvarlige for fællesskabet og alles deltagelse og
samarbejde har betydning. Vi vil lære dem at føre samtaler og bede hinanden om hjælp og ved at skabe en
god stemning ved bordet, bliver medlæringen, at det er hyggeligt og en god oplevelse at spise sammen.
Desuden har vi fokus på den bevidste læring ift. at give dem nye færdigheder; her i form af at kunne spise
med kniv og gaffel. Vi dokumenterer børnenes udvikling og tager billeder af de første forsøg og senere
tager vi billeder igen, når de har øvet sig og måske mestrer brug af kniv og gaffel.
Børnefællesskaber:
Leg, dannelse og læring sker gennem børnefællesskaber, som det pædagogiske personale sætter
rammerne for. Børnene lærer i en kontekst og vi ser samlet på børnegruppen. Børnene opfordres til at
være aktive deltagere i hverdagslivet og de skal have lige deltagelsesmuligheder samt være inkluderet i
fællesskabet. Børnene tilegner sig viden og færdigheder gennem fællesskaber i form af etiske og moralske
værdier. De lærer, hvordan man behandler hinanden og at have øje for hinanden. De lærer at mestre de
sociale spilleregler og normer, at afkode kropssprog og at se og forstå andres behov. Både forældre og
personale har et ansvar for at skabe et inkluderende miljø, så alle føler sig anerkendt, værdsat og en del af
både de små og store fællesskaber. I Børnehuset Søndersø arbejder vi med fællesskaber over hele dagen og
vi er bevidste om, at samspillet i de forskellige børnegrupper naturligt byder på udfordringer, der kræver
sociale færdigheder og mestringsstrategier, hvorfor vi er med på sidelinjen som “socialiseringsagenter” til
at understøtte og guide børnene i enhver henseende.
Retningsgivende praksiseksempel - “Fri for mobberi” (vokseninitieret aktivitet, bh. 5-6 år):
Vi samles alle på stuen og vi voksne forbereder børnene på, at vi skal i tumlesalen og give hinanden
massage. Jeg finder en af historierne frem fra ary Fondens “Fri For obberi” kuffert og fortæller børnene,
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at vi skal tegne hinanden på ryggen. Vi snakker om, at de skal lære hinanden rigtig godt at kende, så de
bedre kan hjælpe hinanden, hvis en kammerat bliver ked af det eller har brug for hjælp til at finde nogen at
lege med. Vi deler børnene op to og to - dreng/pige og går i tumlesalen. Jeg viser dem - sammen med den
anden voksen - hvordan de parvis skal sidde på et liggeunderlag - og eksempler på, hvad det kan være, de
skal tegne/massere på hinandens rygge. Flere af børnene er forsigtige og tilbageholdende og giver udtryk
for usikkerhed ved at tegne ud i luften og ikke på ryggen af makkeren. Flere sidder og fniser lidt og ved ikke
helt, hvordan de skal gribe det an. Pludselig siger en af pigerne, “hvor er det rart” og en anden svarer “ja,
det er mega rart, det kilder lidt”. Det fik de lidt usikre og forsigtige af børnene i gang med at tegne deres
makkere på ryggen. Efter den første historie skiftede børnene plads. Nu begyndte de at snakke med
hinanden om, hvordan det føltes og om det kildede. Efterfølgende snakkede vi om, hvordan det havde
været. Flere af børnene gav udtryk for, at det havde været en rar følelse, at de blev helt slappe og trætte,
men at det også var lidt svært. Vi snakkede om, hvor flot det var, at alle havde deltaget og prøvet, selvom
det havde været lidt svært for nogle.
Refleksion:
Vores mål er at skabe og styrke børnenes sociale kompetencer og deres evne til at indgå i gode
børnefællesskaber. Ved at styrke børnefællesskaberne tror vi på, at vi kan forebygge mobning og dermed
mistrivsel blandt børnene. At gøre børnene bevidste om, at selvom ens bedste ven holder fri, er der andre i
børnefællesskabet, der gerne vil én og at det enkelte barn kan bidrage med noget til legen og samværet –
at det hører til i fællesskabet.
Digital dannelse i Børnehuset Søndersø:
Vi lever i en digitaliseret tidsalder og derfor er et kendskab til de digitale medier vigtig. Kendskabet til de
digitale medier indgår i barnets brede vifte af udtryksformer og evne til at kommunikere og se sig selv i den
verden, der omgiver det. Vores mål er, at det enkelte barn får tilegnet sig et basalt kendskab til brugen af
digitale medier og at kunne begynde at forholde sig aktivt og med tiden kritisk til sin digitale omverden
Læringen tager udgangspunkt i det enkelte barn og tilegnelsen foregår gennem en legende og
undersøgende tilgang styret af barnets interesse. Digitale medier primært i form af iPads indgår på daglig
basis i vores hverdag. Vi anvender medierne på forskellige måder her et par eksempler:
●
●
●

Undersøgende; finder informationer på nettet
Kreativt; laver film, fotograferer, bruger digitalt forstørrelsesglas m.v.
Dokumenterende; fotograferer udviklingen indenfor et givent tema.

Vi har i Børnehuset Søndersø følgende digitale milepæle:
Vuggestuebørn 0-2 år:
- Får hjælp til at gå på internettet.
- Fotograferer selv, evt. med hjælp fra en voksen.
- Genkender visse ikoner, fx kameraet og diverse spil.
- Voksenrolle: at gå foran, ved siden af og bagved børnene samt understøtte børnenes initiativer.
Børnehavebørn 3-4 år:
- Fotograferer og redigerer billeder.
- Laver små film og collager.
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-

Har kendskab til de mest brugte apps og ikoner.
Er medbestemmende i forhold til brugen af digitale medier.
Lærer om etik i forhold til brugen af digitale medier.
Voksenrolle: at gå foran, ved siden af og bagved. Understøtte børnenes egne initiativer og
eksperimenter samt inspirere til nye.

Børnehavebørn 5-6 år:
- Kan anvende iPad til egne produktioner.
- Kender og kan følge reglerne for brugen af digitale medier.
- Voksenrolle: gå ved siden af og bagved samt at lære børnene at forholde sig kritisk til digitale
medier.
Arbejdet med og omkring “Book Creator” (bh. 5-6 år):
Vi arbejder med Book Creator både i overgangs sammenhæng og for at styrke barnets digitale
kompetencer. Book Creator er en funktionel app, hvor billeder, videoer, skrift og lyd kan hentes ind og
samles til en E-bog. Kendetegnet ved en funktionel app er, at brugeren ikke behøver at kunne læse for at
kunne bruge den, hvilket gør den anvendelig i dagtilbuddet.
Book Creator som æstetisk læreproces:
Digitale medier giver mulighed for at arbejde med æstetik og kreativitet. Book Creator bruges hermed i et
æstetisk perspektiv, idet den giver børnene mulighed for at dokumentere deres egen verden gennem
billeder, video etc. Barnet er aktivt medproducerende, bestemmer selv hvordan bogen skal se ud og hvad
bogen skal indeholde dvs., at barnet kan udtrykke sig på sin personlige måde. E-bogen er en af børns vigtige
kilder til mødet med verden. At arbejde med æstetiske oplevelser, æstetiske processer og æstetiske udtryk
kan være et redskab til læring, personlig udvikling, livslyst, socialisering og kulturel refleksion.
Book Creator i overgangs sammenhæng:
E-bogen kan bruges som et overgangsobjekt, der kan skabe en positiv relation til de nye børn og voksne
(Furesø Kommune, 2018). Bogen kan være det fælles tredje og invitere til en samtale. Dermed styrker vi
den personlige udvikling hos det enkelte barn samt barnets sociale kompetencer. I praksis kan man skabe
en læringsmæssig sammenhæng, hvor man starter i børnehaven med at arbejde med Book Creator og
andre digitale medier, som skolen senere arbejder videre med. Sammenhængen mellem børnehave og
skole bliver dermed bygget op omkring “et forløb”, hvor barnet laver sin egen digitale e-bog.
Retningsgivende praksiseksempel - “Anvendelse af medier omkring tema om årstiderne” (vokseninitieret
aktivitet, bh. 3-4 år):
På en stue har vi et fortløbende årstidstema, der handler om fokus på årstiderne i naturen. Som et element i
vores udforskning af årstiderne indgår fotografering med iPad. Det er børnene der fotograferer og redigerer
de ting og tegn, de synes markerer den pågældende årstid vi er i. Billederne indgår i en levende udstilling på
stuen, der udskiftes løbende, som året går.
Formålet er både at give børnene en fornemmelse for rytmen i naturen og at give dem erfaring med
fotografering og redigering. Her er et eksempel fra en ‘ Hvad finder vi om efteråret’ tur i 2019.
Gruppen er ude for at se tegn på efterår. Hjemmefra har vi haft en brainstorm med stikord til, hvad vi mon
kan finde derude for at vække børnenes nysgerrighed og give dem nogle konkrete opgaver, som de kan
forholde sig til. Vi har iPad’en med og børnene skiftes til at fotografere. De ældste kan selv, de yngre får en
hjælpende hånd enten af deres kammerater eller af de voksne. Hjemme igen laver de voksne et billedshow
af alle billederne, som vi ser til morgensamlingen. Børnene er meget optaget af billederne og kommenterer
på, hvem der har taget hvilke billeder og hvad de viser.
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Henimod slutningen af hver årstid, kigger vi på alle billederne og der udvælges 13 billeder til vores store
årstids billedvæg på stuen. De udvalgte billeder printes, lamineres og erstatter sidste års udstilling fra
årstiden.
Refleksion:
Vi oplever, at børnene går på jagt efter spændende ting, de kan dokumentere. At de bliver fortrolige med at
bruge fotografiet som medie og ser iPad’en ikke bare som underholdning, men som et brugbart værktøj.
Vi voksne får en gave ved at få et indblik i, hvad der har betydning for børnene og helt bogstaveligt ser
barnets perspektiv.
Retningsgivende praksiseksempel - “Vi laver collage sammen” (vokseninitieret aktivitet, vug. 0-2 år):
Om formiddagen har en pædagog og 3 børn været på gåtur i nærmiljøet. De har haft iPad’en med og der er
blevet taget billeder undervejs, imens snakken bl.a. har omhandlet fugle. Efter frokostmåltidet og inden
børnene skal sove til middag, sidder pædagogen ved et bord med de tre børn. Sammen kigger de på
billederne, de har taget og taler om deres fælles oplevelse. På baggrund af samtalen vælger børnene 4
billeder ud og den voksne flytter elektronisk billederne over i en collage, der skal printes samt lægges ud på
Infoba (forældre platform). Børnene fortæller pædagogen, hvad der skal stå ved hvert billede og
pædagogen skriver børnenes udsagn ind i collagen. Bagefter taler de om fuglekvidder og sammen går de via
iPad’en på opdagelse ift., om fugle kvidrer ens eller om man mon kan høre forskel(!).
Refleksion:
Eksemplet viser, hvordan man kan bruge iPad-mediet som en mulighed for sammen med børnene at følge
op på dagens oplevelser. Her reflekteres, erkendes og stilles nye spørgsmål. Pædagogen viser samtidig
børnene, at man ved hjælp af iPad’en kan finde svar på det, man endnu ikke ved, samt at det er i orden ikke
at vide alt på forhånd. Samtidig oplever børnene, at deres bidrag til valg af billeder og udsagn tages alvorligt
samt at det, de bidrager med er betydningsfuldt.

Pædagogisk læringsmiljø samt fysisk, psykisk og æstetisk
børnemiljø
Dagtilbud skal hele dagen etablere et pædagogisk læringsmiljø, hvor leg,
planlagte vokseninitierede aktiviteter, spontane aktiviteter, børneinitierede
aktiviteter samt daglige rutiner giver børnene mulighed for at trives, lære,
udvikle sig og dannes. Det pædagogiske læringsmiljø skal tilrettelægges, så
det inddrager hensynet til børnenes perspektiv og deltagelse,
børnefællesskabet, børnegruppens sammensætning og børnenes
forskellige forudsætninger.
Arbejdet med det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø i dagtilbuddet
skal integreres i arbejdet med pædagogiske læringsmiljøer. Børnemiljøet skal vurderes i et børneperspektiv,
og børns oplevelser af børnemiljøet skal inddrages under hensyntagen til børnenes alder og modenhed.
(Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 22 -23 og s. 30)
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Furesø Kommune har et prioriteret indsatsområde1:
●

Børns oplevelse af at lære sig noget; målet er at alle børn oplever at lære noget, og at de bliver
opmærksomme på egen progression.

Furesø Kommunes dagtilbud har beskrevet tre læringsrum, hvor vi tænker læring for og med børnene:
●
●
●

Rutiner: fx aflevering og afhentning, af- og påklædning i garderobe og badeværelse, måltider og
sove/hvile stunder.
Vokseninitierede aktiviteter: planlagte eller spontane; fx ture, samlinger, rytmik, kreative forløb og
sneboldskampe.
Børnekulturen: Det, der foregår i og mellem børnene, hvor leg er et væsentligt element samt de
aktiviteter som børnene initierer.

Voksen positioner: Med fokus på det enkelte barn og børnegruppen som helhed, tages der bevidste valg i
måden, der organiseres på. De pædagogiske medarbejdere vurderer hele tiden hvornår de skal gå foran
børnene, ved siden af børnene eller bagved børnene, afhængig af barnet, situationen og konteksten.
Dagtilbud arbejder med børns læring over hele dagen og ofte med mange af de 6 læreplanstemaer og
elementer fra det pædagogiske grundlag i spil på samme tid. Læring må også ses på tværs af
læreplanstemaerne: vedholdenhed over for vanskeligheder, evne til fokusering og koncentration, evne til at
samtænke viden og erfaringer og koble på tværs af kontekster, evne til at opsøge relevant hjælp samt at
kunne skifte mening og se andres perspektiver; metalæring. At blive opmærksom på, hvordan man lærer
bedst, foretrukne læringsstrategi, sker i alle hverdagslivets situationer. Er det fx ved at øve sig igen og igen,
at få instruktion og forklaring af andre eller at se hvordan andre gør og selv prøve, når man er klar.
Hvordan skaber vi hele dagen et pædagogisk læringsmiljø, der giver alle børn mulighed for at
trives, lære, udvikle sig og dannes? Hvordan integrerer vi det fysiske, psykiske og æstetiske
børnemiljø i det pædagogiske læringsmiljø?
Læringsmiljø:
Det pædagogiske læringsmiljø - læring hele dagen. Begrebet læringsmiljø er en sammensætning af de to
ord læring og miljø. Læring betyder personlighedsudvikling og spiller en hovedrolle i barnets aktive
udvidelse af erfaringsverden og kompetencer. Miljø er alt, der har med barnets omgivelser at gøre (fysiske,
psykiske og sociale påvirkninger, antallet af voksne m.m.).
Læringsmiljøet skal understøtte og drage omsorg for alle børns trivsel, læring, udvikling og dannelse i et
fællesskab, hvor alle børn er betydningsfulde. Læringsmiljøet skabes på grundlag af et bredt læringsbegreb,
der er holistisk og samskabende, strækker sig over hele dagen og understøtter barnets kropslige,
motoriske, sociale, emotionelle og kognitive læring. Når det pædagogiske personale skaber læringsmiljøer,
tages udgangspunkt i en antagelse om, at nærværende voksne er en forudsætning for barnets trivsel,
læring, udvikling og dannelse.

1

Se kvalitetsrapport Dagtilbud 2016-2017
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For at understøtte det pædagogiske læringsmiljø bedst muligt i hele barnets dag i dagtilbud, organiseres
medarbejdernes ressourcer og kompetencer over hele dagen. Der er sammenhæng mellem skabelsen af
gode læringsmiljøer og de organisatoriske rammer, medarbejdernes kompetencer, børnegruppens
sammensætning og størrelse, de fysiske rammer samt deres æstetiske udformning.
Læringsmiljøet er fleksibelt og omskifteligt og understøtter til enhver tid den aktuelle børnegruppe og
børnefællesskabets behov. Der arbejdes løbende med at styrke det pædagogiske læringsmiljø samt med en
differentieret pædagogisk tilgang ved at holde fokus på f.eks. legen, børneperspektiver, pædagogikken osv.
Dertil er det vigtigt, at læringsmiljøet løbende evalueres for at sikre alle børns trivsel, læring, udvikling og
dannelse.
Retningsgivende eksempel - “Læringsmiljø omkring børnefællesskaber” (vokseninitieret aktivitet, vug. 02 år):
To vuggestuegrupper i den ene fløj har over en længere periode arbejdet med temaet fisk og vand; hvad
lever og bor i vandet og hvad kan vi bruge livet under og på vandet til?
Der er brugt meget tid på at samtale med børnene, læse bøger og bruge iPads til at lede og kigge efter fisk,
krabber og andre dyr. Dertil har børnene fra begge stuer været delt op i mindre grupper og særligt de
ældste børn har været i mindre grupper på tværs af de to stuer. Grupperne har været i projektrummet og
har haft mulighed for udfolde og udfordre deres kreative evner. Nogle gange har det kun været de yngste
børn fra én stue, andre gange har børnene været delt op på tværs af de to stuer. Her har fokus været på at
arbejde med børnefællesskaber på tværs af stuerne omkring et fælles tredje.
Refleksion:
Børnene har profiteret af at lære at være sammen med andre end “de kendte” venner på stuen. Et fokus
fra det pædagogiske personales side har bl.a. været at arbejde med at gøre spæde relationer stærkere med
henblik på børnenes videre færden og start i børnehaven.
Retningsgivende praksiseksempel - “Morgenåbning” (rutine, bh. 3-4 år):
Det er morgen. Klokken er otte og børn og personalet åbner alle grupperum. På Markstuen er der kommet
fire børn. Pædagogen møder ind på den fælles åbnestue i børnehaven, hvor de tidligt ankomne børn og
personale befinder sig. Da børnene fra Markstuen ser deres voksne, spørger de straks, om lov til at gå ned
på deres stue. Det får de lov til. Den voksne får overleveret et par beskeder, finder telefon og iPads og går
ned på stuen. Her er de fire børn i fuld gang med at stole ned og lægge tæpper ud. Den voksne hjælper til.
I løbet af kort tid står stuen indbydende og klar til dagen. Hvis der er ting børnene ikke kan klare alene,
hjælpes de ad.
Refleksion:
Den voksne inviterer i begyndelsen børnene til at være aktivt deltagende omkring de praktiske opgaver, alt
efter alder og formåen. Når rutinerne er indlært, sker det meget ofte, at det er børnene selv, der tager
initiativ til, at opgaven bliver udført. Børnene ser, at de andre børn hjælper til, nye børn ser at det er en del
af kulturen og tager det som en naturlig del af morgenrutinen, at stuen skal gøres klar, før vi går i gang med
leg og aktiviteter. Børnene er her en del af et børnefællesskab, hvor den enkelte har mulighed for at byde
ind på den fælles opgave. Børnene organiserer i stor udstrækning selv, hvem og hvad der skal gøres. Det
enkelte barn har mulighed for at udvise initiativ og være aktivt deltagende i fællesskabet. Den voksne går
ved siden af børnene, deltager på lige fod og giver en hjælpende hånd, når det er påkrævet. Det er her
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lykkedes at skabe et læringsmiljø i “rutinen”, der er drevet af det enkelte barns egen motivation og lyst til
at deltage i et forpligtende fællesskab.
Vi har i Børnehuset Søndersø særligt fokus på barnet som en aktiv medspiller i udformningen af hverdagen.
Vi har indarbejdet dele af den norditalienske pædagogik - også kaldet Den integrerende baggrund - i vores
kultur. Den integrerende baggrund indebærer et anerkendende og inkluderende børnesyn, hvor der tages
udgangspunkt i børnenes kompetencer, styrker og interesser.
Det er et menneskesyn, der lægger vægt på at både børn og voksne er i stand til, hvis de får ordentlige
vilkår, at tage ansvar og udvikle sig. En tro på og tillid til, at alle har noget at byde ind med og hvis man får
mulighed for at tage et fælles ansvar, så gør man det. Det er en opfattelse af barnet som et ligeværdigt og
kompetent medmenneske, der gør barnet i stand til at være en aktiv deltager og medskaber af det sociale
liv og af kulturen. Fælles er også ønsket om pædagogisk ikke alene at ville noget “for” børn, men at ville
skabe noget “sammen med” børn. Derfor arbejder vi proces- og temaorienteret, hvilket giver os mulighed
for at medinddrage børnene i udviklingen af temaerne på baggrund af deres spor. Det vil sige det, der
optager børnene og kommer til udtryk i deres leg, diskussioner og betragtninger.
Vi arbejder endvidere med rummet som en aktiv medspiller efter norditaliensk forbillede. Det vil sige at vi
bestræber os på at lave inspirerende og stimulerende læringsmiljøer. Det skal være let for barnet at kunne
se og overskue “hvad kan jeg her?”. Legetøj og beskæftigelsesmaterialer er stillet indbydende op og skal
inspirere til leg. Rummet er i stadig forandring alt efter, hvad der optager børnene. Børnene er selv med til
at sætte et aftryk på deres stue med tegninger eller udstillinger af ting, de selv vælger.
Retningsgivende praksiseksempel på praktisk pædagogisk planlægning og gennemførelse af aktivitet om
temaet “Marken” (vokseninitieret aktivitet, bh. 3-4 år):
På en stue i børnehaven havde de voksne besluttet at lave et tema over ’ arken’. Vi lagde ud med et
’Børnemøde’ med et kort oplæg fra de voksne om tankerne for temaet. Derefter en spørgerunde blandt
børnene om, hvad de tænker, der sker på en mark. Alle børnenes kommentarer nedskrives. Børnene har lidt
svært ved at forholde sig til mødet, da formen er helt ny og det ikke bygger på noget konkret og selvoplevet,
men vi får da lidt at gå efter.
Vi beslutter ud fra mødet at lave en tur til en mark og dér observere og nedskrive børnenes reaktioner.
Børnene bliver optaget af insekterne og en gul mark i det fjerne. De voksne spørger børnene, om de ved,
hvad det er? Ingen har et bud, men alle vil gerne med for at undersøge fænomenet næste dag.
Ud fra de nedskrevne noter udarbejdes en række undertemaer om bl.a. mariehøns, sange om
bondegårde/marker, korn til brød m.m. Alt er baseret på børnenes tilbagemeldinger. De voksne kommer
med understøttende input, når luften går lidt af temaet. Det er dog tydeligt, at de input børnene kommer
med, hurtigt fanger an, dels fordi det enkelte barns entusiasme har en afsmittende virkning på
kammeraterne og dels fordi det er forankret i børnenes egen selvoplevede virkelighed. Nogle børn er meget
optaget af denne måde at arbejde på, andre børn er sværere at fange. Det er en stor udfordring at sikre sig,
at alle børn oplever at blive optaget af noget på et eller andet tidspunkt. Samtidig må vi også acceptere, at
ikke alle aktiviteterne appellerer til alle børn, men at nogle melder sig ud i perioder. De voksnes opgave er
derfor at undersøge, hvad disse børn er optaget af og indarbejde det i temaet.
Temaet levede hele året igennem, nogle gange på meget lavt blus måske bare et månedligt fotografi af
“Vores Mark” og til andre tider med ny næring fra noget børnene blev optaget af i andre temaer.
Arbejdsmetoden består i sin enkelhed af en vekselvirkning mellem at indsamle børnenes spor, gøre det
muligt for børnene at udforske og afprøve de ting de er optaget af, evaluere forløbet og indsamle nye spor
osv.
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Samarbejde med forældre
Dagtilbud skal have fokus på, hvordan dagtilbud og forældre kan
samarbejde om barnets og børnegruppens trivsel og læring på tværs af
dagtilbud og hjem. (Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s.
24)

Forældresamarbejde sker i mange fora:
●
●
●
●

Samarbejder med fokus på forældrenes eget barn, dialoger i hverdagen, forældresamtaler.
Samarbejder omkring børns hverdag og læring, fx ved formidling ved udstillinger, i INFOBA, AULA
Forældremøder for hele dagtilbuddet eller mindre grupper af forældre.
Arrangementer, fx sommerfester, julearrangementer, fællesspisning

Det enkelte dagtilbud skal anvende nogle af de forskellige fora, hvor forældrene kommer i dagtilbuddet, til
at sætte børns læring på dagsordenen. Dette kan fx ske, ved at der på forældremøder er et punkt, som
handler om, hvad der arbejdes med i dagtilbuddet, og hvordan forældrene kan understøtte barnets læring i
hjemmet.
Alle forældre er forskellige, det er dagtilbuddets ansvar at facilitere og rammesætte forældresamarbejdet
differentieret og baseret på lokale traditioner, ønsker og den enkelte families behov. Forældresamarbejder
skal være tillidsfuldt og konstruktivt.
I Børnehuset Søndersø har vi udover samarbejdet med forældre i hverdagen også et organiseret
samarbejde med forældre.
Vi mødes til en samtale indenfor 3-6 mdr. efter barnets start i Børnehuset Søndersø. Her deltager udover
en medarbejder også en leder, da vi gerne vil have fokus på, hvordan modtagelsen af barnet er oplevet i
denne samtale.
Næste samtale er en 2 års samtale, hvor vi særligt har et nedslag på barnets sproglige udvikling og derefter
en 4 års samtale og en samtale inden skoleindskrivning.
Derudover har vi overgangssamtaler fra vuggestue til børnehave og fra børnehave til FFO/skole ved behov.
Vi har særlige samtaleskemaer og overgangsskemaer med en faglig del for personalet og en del til
forældrene, som her fortæller om deres kendskab til deres barn. Dette kvalificerer og styrker
forældresamarbejdet.
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Hvordan samarbejder vi med forældrene om barnets og børnegruppens trivsel og læring?
Et godt forældresamarbejde bygger på relationel respekt, tillid, og gensidig dialog forældre og dagtilbud
imellem. De planlagte forældre samarbejdsmøder, hvor barnet ikke er til stede, er en oplagt mulighed for i
fællesskab at være nysgerrige på hinandens indsigter i barnets liv.
Retningsgivende praksiseksempel – 2-års samtale (vug. 0-2 år):
Pædagogen spørger ind til, hvordan der arbejdes med selvhjulpenhed hjemme, hvortil far siger, at det bliver
der slet ikke. Mor kigger ned og siger, at det er lidt svært, at sønnen bliver umulig og at det går hurtigere,
når hun giver ham tøj og sko på. Pædagogen spørger nysgerrigt om, hvad det er, der gør det svært og
moren giver et eksempel på, hvordan det kan se ud om morgenen, når de skal ud ad døren. ”Så er det
måske ikke lige på de travle morgener, I skal sætte ind med at stille de store krav, men lad os sammen
overveje, hvordan og hvornår Jeres søn så skal øve sig”, siger pædagogen. Hun fortæller, at det er vigtigt, at
sønnen får mulighed for at øve sig og gøre egne erfaringer ift. at lære sig noget nyt over tid, idet han
”vokser” af selv at kunne mestre. ”Vi skal gøre det muligt for ham, at han kan øve sig og vi må gerne støtte,
guide og opmuntre undervejs – det er sådan vi hjælper ham bedst muligt… også som forældre”, siger
pædagogen med et glimt i øjet og fortsætter. ”Jeg oplever, at det hjælper at møde ham med anerkendelse
og eksempelvis sige: Jeg kan godt se, at det er lidt irriterende at skulle have sko på lige nu, men jeg vil gerne
hjælpe dig. Hvis du tager den ene sko på, giver jeg dig den anden på”. oren smiler og siger, at pædagogen
får det til at lyde så nemt. Pædagogen svarer, at det er det langt fra altid og at det også for pædagoger
kræver øvelse at motivere et lille barn. I forlængelse heraf fortæller pædagogen, hvordan der generelt
arbejdes med selvhjulpenhed i mindre grupper i vuggestuen.
Refleksion:
Ovenfor møder pædagogen moren med nysgerrighed og respekt. Hun spørger ind til udfordringen for at
kunne vejlede bedst muligt. Hun dømmer på ingen måde moren, ”skubber” dog kærligt til morens
forestillinger og underbygger med en faglig vinkel. Pædagogen forsøger at visualisere en genkendelig
udfordring og kommer samtidig med et forslag til, hvordan forældrene har mulighed for at tackle den.
Samtidig får pædagogen mellem linjerne sagt, at der ikke er noget facit på forhånd, at man nogle gange må
prøve sig frem og at det er helt i orden. Endelig forsøger pædagogen at give forældrene et indblik i,
hvordan det ser ud for deres 2-årige søn, når der øves i selvhjulpenhed i vuggestuen. De har således
mulighed for at støtte op om den læring, deres søn gennemgår og skabe sammenhæng og genkendelighed
mellem hjem og dagtilbud. Da et godt fundament for samarbejde er skabt tidligere, risikerer pædagogen
ikke en afkobling i kommunikationen, hvor råd ikke bliver fulgt. Hvis sidstnævnte er meningsfulde og mulige
for forældrene, ønsker de også at følge dem.
Samtaler for forældre i storbørnsgruppen (bh. 5-6 år):
Hvert år i efteråret afholder vi samtaler med forældrene til de kommende skolestartere. Vores fokus er på
børnenes udvikling og om vi vurderer, at børnene bliver skoleparate til februar/maj året efter.
Udgangspunktet for samtalen er et samtaleskema, som både vi og forældrene har udfyldt. Vi har vægt på
de ting, vi sammen med forældrene skal have fokus på, så vi i samarbejde kan gøre børnene så klar til
skolen som muligt. Det er også her, vi taler om skoleudsættelse, hvis det er aktuelt. Til samtalen har vi bl.a.
fokus på børnenes sociale kompetencer, selvhjulpenhed, sproglig udvikling f.eks., om de kan modtage og
udføre en kollektiv besked, deres evne til at koncentrere sig, holde fokus samt på og grov- og finmotorisk
udvikling.
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Bedsteforældredag (vug. 0-2 år):
Udover samarbejde med forældre, har vi yderligere et mindre samarbejde med bedsteforældre, da der
kommer mange bedsteforældre og henter børnebørn, både fast og lejlighedsvis.
Derfor holder vi hvert forår vores årlige tradition “bedsteforældredag”, hvor bedsteforældre kan komme og
være sammen med deres barnebarn i vuggestuen.
Det er med til at give bedsteforældrene et indblik i deres barnebarns hverdag og der er tid til fordybelse og
samvær i børnenes arena. Børnene venter spændt på, at deres bedsteforældre kommer og de viser stolt
deres stue og legeplads frem.
Bedsteforældrene inviteres i tidsrummet 15.00-16.30, hvor der serveres hjemmebagte boller samt kaffe og
the. Såfremt der er børn, hvis bedsteforældre ikke har mulighed for at komme, er mor, far eller en anden
“stand-in” også velkommen. Bedsteforældrene medbringer så vidt muligt en lille plante, som de i
fællesskab med deres barnebarn planter på legepladsen. Efterfølgende er børnene meget optaget af de
blomster, de har været med til at plante og hjælper glædeligt til med at passe dem. Dette giver samtidig
børnene en følelse af ejerskab på legepladsen.
Julehygge med Lucia-optog i børnehaven (3-6 år):
I børnehaven har vi tradition for at invitere forældrene til julehygge med morgenmad omkring Luciadagen.
På alle stuerne er der morgenhygge og storbørnsgruppen, der har øvet Lucia-optog i ugerne op til, går
rundt på alle stuerne og synger for de andre børn og deres forældre. Til sidst går de i cafeen, hvor deres
forældre venter spændt.
Retningsgivende praksiseksempel - “Lucia” (vokseninitieret aktivitet, bh. 5-6 år):
Børnene fra storbørnsgruppen i hvidt tøj bliver afleveret af forældrene, så de er klar til at gå Lucia. Flere af
børnene har svært ved at sige farvel, da de er nervøse og derfor ikke vil give slip på deres mor eller far, men
alle får dog sagt farvel. Klokken nærmer sig 8 og vi stiller op, som vi har øvet og alle får et lys i hånden. På
stuerne bliver lamperne slukket og børnene begynder at synge luciasangen, mens de går. Vi er rundt på alle
stuerne i børnehaven og slutter af i caféen, hvor alle storbørnsgruppens forældre venter. Vi synger
Luciasangen endnu et par gange og slutter af med, at forældrene tager billeder af deres stolte børn. Da vi er
færdige med at synge, er der morgenmad og hyggesnak med forældrene. Alle er glade og det er en hyggelig
tradition for både børn og voksne. Når morgenmaden er forbi og forældrene er gået, så går vi over på
plejehjemmet og synger for de ældre dér.
Refleksion:
Når vi holder forældrearrangementer, giver det os en god mulighed for den uformelle snak uden en
dagsorden, hvor vi kan være med til at skabe en sammenhæng i børnenes liv og hvor forældrene også får et
lille indblik i deres børns liv i børnehaven.
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Børn i udsatte positioner
Dagtilbud skal reflektere over, hvordan det pædagogiske læringsmiljø
organiseres og tilrettelægges, så det også tilgodeser og understøtter børn i
udsatte positioners læring. Børn i udsatte positioner kan fx være børn med
en svag socioøkonomisk baggrund, børn med en fysisk eller psykisk
funktionsnedsættelse, børn i risiko for at stå uden for fællesskabet. (Den
styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 26)

Furesø Kommune har opmærksomhed på børns trivsel, udvikling, læring og dannelse. Alle børn skal opleve
sig som betydningsfulde og bidragende i fællesskaber og opleve at de har deltagelsesmuligheder. For at
sikre dette anvender vi fælles redskaber og metoder.
Furesø Kommunes dagtilbud benytter modellen Tidlig opsporing, der systematiserer trivselsarbejdet og har
særligt fokus på forældreinddragelse og det tværfaglige samarbejde. Formålet med trivselsvurderinger er
tidligt at få øje på børn, der befinder sig i udsatte positioner og som ikke synes at trives i deres hverdag.
Hvis et barn ikke trives, inviteres forældrene til dialog, hvor man sammen vurderer hvordan trivslen kan
forbedres og hvordan dagtilbud og hjemmet kan justere, for bedre at kunne understøtte børnenes trivsel
og udvikling.
Når børn ikke trives anvender det pædagogiske personale Pædagogiske Arbejdsprocesser Furesø, PAF, som
en analysemodel og en fælles referenceramme for arbejdet med inklusion, for bedre at kunne få øje for
sammenhængen mellem et barns trivsel og det pædagogiske læringsmiljø barnet indgår i.
I forhold til det enkelte barn beskrives indsatsen som:
●
●
●

en generel indsats, den indsats, som alle børn behøver for at trives, udvikles, lære og dannes
en fokuseret indsats, der er målrettet og af kortere varighed
en særlig indsats, af længere varighed og involverer ofte fagpersoner uden for dagtilbuddet, fx
logopæd, fysioterapeut, psykolog

Dagtilbud har mulighed for at få faglige sparring af et tværfagligt team.
Hvordan samarbejder vi med forældrene om barnets og børnegruppens trivsel og læring?
I Børnehuset Søndersø kigger vi systematisk på det enkelte barns trivsel og benytter modellen tidlig
opsporing. Dette gør vi omkring alle børn 2 gange om året - forår og efterår.
Børn har i kortere eller længere perioder behov for en særlig opmærksomhed fra personalets side. De
voksne der er tæt på barnet drøfter løbende det enkelte barns trivsel og i dialog med forældrene ser de på,
hvornår der er behov for en fokuseret indsats i form af en afdækning af problemerne og kortvarig indsats,
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eller en særlig indsats hvor flere samarbejdspartnere kan inddrages som for eksempel det tværfaglige team
(psykolog, sundhedsplejerske, socialrådgiver, PPR pædagog) eller talepædagog eller fysioterapeut. Ledelsen
er altid inddraget som sparringspartner.
Når et barn har brug for en særlig indsats skal der udarbejdes en individuel pædagogisk læreplan. Til dette
arbejde benyttes en skabelon som tager udgangspunkt i Pædagogiske Arbejdsprocesser i Furesø (PAF).
Retningsgivende praksiseksempel - “Samarbejdsmøde på baggrund af halvårlig trivselsvurdering T.O.”
(vug. 0-2 år):
Det pædagogiske personale har på en stue i den seneste trivselsvurdering beskrevet, at de har et særligt
fokus på en pige på 1,10 år. De har over et stykke tid haft fokus på hendes grovmotoriske udvikling og de
har nu brug for, at områdets fysioterapeut kommer ud og observerer pigen ift., om der er noget vuggestuen
kan gøre yderligere for at støtte pigen i hendes motoriske udvikling ved eksempelvis at komme med forslag
til nye øvelser/handlemuligheder. Forud for besøget har pædagogen været i dialog med forældrene og fået
ok til, at fysioterapeuten må observere deres datter. Fysioterapeuten kommer kort tid efter og erfarer, at
pigen har brug for mere støtte, end den stuen umiddelbart har mulighed for at give. Derfor inviteres
forældrene til et samarbejdsmøde med pædagog og fysioterapeut. Fysioterapeuten deler sine observationer
med forældrene og kommer med forslag og anbefalinger til, hvordan forældre og stue i fællesskab kan
støtte op om pigens grovmotoriske udvikling. Inden mødet afsluttes, er det aftalt, hvem der gør hvad ift. nye
øvelser, motivationer etc. Efter nogle uger har både forældre og vuggestue arbejdet fokuseret med de
anbefalinger, de er blevet givet i fællesskab og stuen begynder efterhånden at se, at pigen rykker sig positivt
i sin grovmotoriske udvikling.
Refleksion:
Nøglen til løsning af netop denne udfordring ligger i det samarbejde, der etableres forældre og pædagogisk
personale imellem. Vuggestuen trækker på faglig sparring udefra og med forældrene klædes de på til
sammen at løse udfordringen. Det handler om tillid til og respekt for, at alle parter gør deres bedste og hver
især yder et bidrag. Her er det vigtigt med en god dialog, forventningsafstemning samt en plan for, hvad og
hvordan ting kan lade sig gøre. I eksemplet er forældre og pædagogisk personale fælles om at løse den
udfordring den lille pige står i og samarbejdet medfører, at den pige oplever bedre trivsel og udvikling
undervejs.
Et andet eksempel kan være inddragelse af analysemodellen PAF (Pædagogisk Arbejdsprocesser Furesø).
Analysemodellen er et pædagogisk redskab, som flere forskellige faggrupper i Furesø Kommune arbejder
med. Den danner baggrund for en fælles refleksion i medarbejdergruppen omkring et barn eller en generel
pædagogisk udfordring.
Retningsgivende praksiseksempel - “PAF møde” (bh. 3-4 år):
Anton trives ikke i børnehaven. Personalet på stuen har drøftet det indbyrdes og i en løbende dialog med
forældrene. De er dog stadig i tvivl om, hvorvidt de ting de har sat i værk, er de rette. Derfor beslutter
personalet at drøfte det på et PAF møde.
På mødet præsenteres udfordringen og den drøftes ud fra forskellige parametre, bl.a. ud fra
børneperspektivet og den pædagogiske vinkel, hvornår er der opretholdende faktorer til stede, og hvornår
ses udfordringen ikke. Man går ud fra et skema, så man sikrer, at man kommer hele vejen rundt om
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udfordringen. Derved opnår man en ny indsigt, der kan lægges til grund for nye strategier og
handlemuligheder.
På baggrund af PAF mødet kan pædagogen i samråd med forældrene, beslutte at iværksætte nye strategier
i hverdagen, eller udvide samarbejdet til at omfatte talepædagog, fysioterapeut, psykolog eller andre
eksterne samarbejdspartnere.
I Børnehuset Søndersø er vi naturligvis bevidste om, hvordan vi som pædagogisk personale har en særlig
opmærksomhed på at undgå, at børn i det daglige bliver sat i en udsat position. Det kan være børnene, der
indbyrdes får omtalt et barn på en ikke hensigtsmæssig måde, eller at et barn udstilles. I sådanne tilfælde
har pædagogerne et arbejde med bringe det enkelte barns ressourcer i spil samt italesætte, hvordan vi er
sammen med hinanden, viser respekt og giver plads til forskellighed.
Retningsgivende praksiseksempel - “Havet og dets liv”, (vokseninitieret aktivitet, vug. 0-2 år):
Over en længere periode har den ene vuggestuefløj arbejdet med temaet “Havet og dets liv”. Der har været
et fokus på sanserne og der er således blevet eksperimenteret med forskellige materialer (sand, vand, jord,
modellervoks m.m.). En dag skal børnene lave fisk ud af trylledej. Pædagogmedhjælperen sidder med en lille
gruppe børn på 4 og én af drengene er ofte udfordret på at smage på nye ting, eksempelvis under
frokostmåltidet. Imens ingredienserne til trylledejen blandes, smager drengen helt uopfordret og uden
tøven på de forskellige ingredienser (salt, vand, mel og olie). Gruppen taler sammen om, at de smager på de
forskellige ting og drengen virker stolt og meget glad over, at han faktisk fik smagt på ingredienserne
ligesom de andre børn.
Refleksion:
I eksemplet blev der for drengen skabt et godt og trygt læringsmiljø. Der var ikke så mange andre børn at
forholde sig til og konteksten en anden end under frokost. Pædagogmedhjælperen var meget bevidst om
ikke at presse drengen, da hun kender ham og ved, at et pres i denne situation kan give bagslag. I stedet lod
hun ham deltage på lige fod med de andre børn og ikke italesætte udfordringen. I processen med at lave
trylledejen, fik drengen pludselig mod på af sig selv at smage på noget nyt.
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Sammenhænge
Dagtilbud tilrettelægger et pædagogisk læringsmiljø, der skaber
sammenhæng til o-klasse. At skabe sammenhæng kan fx handle om at børn i
dagtilbud får positive erfaringer med at deltage i fællesskaber, så barnet får
positive forventninger til de sociale fællesskaber i skolen. At det
pædagogiske læringsmiljø skal have fokus på at understøtte, at børnene tør
møde nye udfordringer, fordybe sig, være vedholdende, kunne indgå i et
børnefællesskab og tage initiativ til at indgå i relationer. (Den styrkede
pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 27)

Furesø Kommune har fokus på at skabe sammenhænge for det enkelte barn omkring alle de overgange
børn oplever. I hverdagens overgange mellem dagtilbud og hjem, i opstarten på dagtilbuds livet,
overgangen mellem dagpleje eller vuggestue til børnehave, også i det integrerede dagtilbud og endelig
overgangen til tidlig fritidsordning, FFO og skole.
I Furesø Kommune benyttes der ved alle børns overgange et overgangsskema. I dette skema uddyber
forældre og pædagogiske medarbejdere de fokusser, som det vil være væsentligt, at pædagogiske
medarbejdere i det nye tilbud kender til for bedst muligt at støtte det enkelte barn i at anvende sine
erfaringer og kompetencer i den nye pædagogiske kontekst. Overgangsskemaet er oversat til flere sprog.
Furesø Kommune har et fælles afsæt for overgangen fra børnehave til skole, der beskriver principper og
procedurer for den gode overgang, herunder en overgangs kanon, NB link indsættes. Overgangskanonen
skal sikre, at alle børn i Furesø får fælles erfaringer og oplevelser, de kan inddrage i de nye fællesskaber,
som de træder ind i ved overgangen fra børnehave til skole og FFO. Derudover indgår dagtilbud, FFO og
skole lokale aftaler der understøtter børnene i overgangen og sikrer godt samarbejde mellem
medarbejderne.
Dagtilbud skal inddrage forældrebestyrelsen omkring hvordan de kan medvirke til at skabe gode overgange
fra hjem til dagtilbud, mellem dagtilbud og fra dagtilbud til FFO/skole.
I Børnehuset Søndersø er overgange i børnenes liv en vigtig del af det pædagogiske arbejde. Dertil er
samarbejdet i de forskellige overgange meget betydningsfuldt. Når barnet starter i FFO/skole har det
allerede erfaringer med fra tidligere overgange; nemlig fra hjem til vuggestue og fra vuggestue til
børnehave. Positive erfaringer herfra er med til at skabe et nyt godt fundament for det fremtidige
hverdagsliv. At blive set, hørt, anerkendt, deltage i fællesskaber og have tydelige forventninger til hinanden,
er nogle af de vigtige elementer. Overgangen skal ikke forstås som et isoleret fænomen, det er derimod en
proces, hvorigennem barnet udvikler sig fra at være eksempelvis hjemme hos familien til at blive
vuggestuebarn (og senere børnehavebarn og skoleelev). Så selvom overgangen er et relativt begrænset
tidsforløb, er den af meget stor vigtighed på den lange bane.

22

Vi læner os op af psykolog Inge Schoug Larsen’s arbejde og erfaringer fra den såkaldte
overgangspædagogik, der bl.a. handler om at skabe rolige og trygge overgange vha. systematiske
forberedelser og tværprofessionelt samarbejde.
Rundvisning:
Vi er meget bevidste om, at det første møde med dagtilbuddet er vigtigt. Vi tilbyder rundvisninger for
kommende og eventuelt kommende forældre. Her viser vi vores skønne børnehus frem og fortæller om
vores pædagogik og dagligdag. Der er god mulighed for at mærke husets stemning, stille spørgsmål m.m.
Det er oplagt at tage det kommende vuggestuebarn med eller børnehavebarnet, hvis man eksempelvis er
tilflytter. Særligt børnehavebarnet kan have stor gavn af at stifte bekendtskab med ”den nye børnehave”,
idet den forandring barnet står overfor bliver mere konkret og lettere at forholde sig til.
For-besøg:
Når ens barn skal starte i vores hus og har fået tildelt en stue, tilbyder vi 1-2 for-besøg forud for den
egentlige indkøring. Det er vores klare oplevelse, at barn såvel som forældre er glade for denne mulighed
og profiterer heraf. Det handler om at få en dybere fornemmelse af, hvordan hverdagen er i huset; det
være sig det pædagogiske personale, andre børn, pædagogikken, aktiviteter m.m.
Indkøring fra hjem til vuggestue:
Vi anbefaler, at der sættes ca. 2 uger af til indkøring af vuggestuebarnet. I første omgang handler det om at
etablere en positiv kontakt og relation barn/pædagogisk personale imellem, hvilket er den voksnes ansvar.
For at barnet kan få en god indkøring skal det opleve omsorg, tryghed, nærvær og nysgerrighed. Det er
mindst lige så vigtigt, at forældrene mærker, at de har taget den rigtige beslutning på vegne af deres barn
og deler erfaringer om deres barn med det pædagogiske personale, hvorfor samarbejde er af stor
vigtighed. I indkøringsperioden er der derfor også afsat god tid til at lære hinanden at kende.
Vi følger barnets spor og tilpasser os dets rytme. De første dage i vuggestuen er altid af kort varighed, så
barnet får mulighed for at lære os at kende i dets eget tempo. Derpå optrapper vi, så barnet prøver at sove
lur, spise frokost, interagerer med de andre børn i længere tid m.v. og hele tiden i tæt dialog med
forældrene.
Vi beder altid forældrene om at medbringe et overgangsobjekt ift. en særlig bamse, sutteklud el.lign., som
barnet er glad for. Overgangsobjektet skaber tryghed og forbindelse til forældrene, imens det lille barn
lærer vuggestuen at kende. I denne periode beder vi også forældrene bidrage med familiebilleder til vores
familiehus, der bliver det senere overgangsobjekt fra vuggestue til børnehave. Billederne på familiehuset er
genkendelige for det lille barn og skaber en tryghed ift. det nye hverdagsliv i vuggestuen. Dertil bygges der
bro mellem hjem og vuggestue, hvilket er med til at skabe sammenhæng for det lille barn. Familiehusene er
ligeledes objekter, der bruges aktivt gennem hele vuggestuelivet.
Det er allerede i vuggestuen, grundlaget for barnets oplevelse af sig selv i samværet med andre børn og
voksne i et institutionelt fællesskab dannes.
Overgang fra vuggestue til børnehave:
Den række af erfaringer og forventninger barnet har med sig fra vuggestuen i forhold til samspillet med
andre, bringer det med sig ind i det nye fællesskab i børnehaven. Derfor taler psykolog Inge Schoug Larsen
også om, at man ”trækker tråde” (Schoug Larsen 2015) og bygger videre på allerede eksisterende
erfaringer. Barnet kommer altså ikke som et ubeskrevet blad, men som et barn med en historie og nogle
konkrete erfaringer, som får indflydelse på dets måde at forholde sig til andre på i børnehaven.
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En måned inden de kommende børnehavebørn skal starte, samler vi en lille overgangsgruppe, der kan
bestå af børn fra vores 4 vuggestuegrupper. Det kan være alt fra 2-8 børn, der skal starte samtidig i
børnehave. Det er vigtigt at samle denne overgangsgruppe i et lille fællesskab, da de er sammen om at
skulle starte på noget ”nyt”. Samtidig giver det os en mulighed for at understøtte spæde relationer på
tværs af stuerne, så børnene får øjnene op for, at der er andre end måske bedstevennen fra egen stue. Til
stede i overgangsgruppen er der altid 1-2 kendte vuggestue-voksne.
Forud for overgangsarbejdet er forløbet blevet planlagt og i samråd med børnenes nærmeste pædagoger
og modtagende stuer er børnene blevet fordelt ud fra principper som antal børn i gruppen, køn og
relationer. Kort tid herefter holdes overleveringssamtale mellem afgivende og modtagende stuer, så barnet
afleveres på en god måde og den modtagende stue er klædt på til modtagelsen af det enkelte barn.
Hver mandag og fredag 4 uger før den egentlige børnehavestart, samles overgangsgruppen. Den første
gang holdes der et børnemøde, hvor børnene får øjnene op for hinanden. Her er der god mulighed for at
tale om, hvad der skal ske, hvilke forventninger, tanker og følelser det enkelte barn har ift. børnehaven.
Dette er en del af den vigtige forberedelsesfase. Det pædagogiske personale er meget opmærksomt på
hvem og hvad, der støtter barnet fra det ene miljø til det næste og laver i forlængelse heraf de nødvendige
foranstaltninger. Efter børnemødet er det vigtigt at besøge børnehaven, se de nye stuer, hilse på nye
voksne og børn, lege med det anderledes, spændende legetøj – kort sagt hilse på og stille og roligt
”indtage” det nye børnehaveliv. Om fredagen spiser overgangsgruppen frokost i børnehaven og får en
fornemmelse af, hvordan det foregår og evt. afvejer ift. måltidet i vuggestuen.
Når dagen kommer, hvor der skal tages afsked med vuggestuen og siges goddag til børnehaven, holdes en
”farvel og på gensyn”-seance i vuggestuen, oftest under samling om formiddagen. Derpå går
vuggestuebarnet hen og tager sit familliehus ned og sammen med en pædagog på stuen går barnet over i
børnehaven og ind på sin kommende stue. Her bliver barnet mødt af de ”nye voksne”, som modtager
barnet nysgerrigt og med interesse for det familiehus, som barnet har med. Barnet får her mulighed for at
fortælle om sin familie på billederne m.v. Det handler om, at betydningsfulde sider af det, barnet bringer
med sig også bliver opfattet som betydningsfuldt i det nye. At barnet kan og ved noget, der bliver positivt
vurderet og at dette afspejles i en følelse af positivt selvværd. Efterfølgende finder den voksne og barnet en
god og synlig plads på stuen, hvor familiehuset kan hænge de kommende uger. Ligesom i vuggestuen er
familiehuset med til at skabe tryghed og genkendelighed i alt det nye og således fungerer familiehuset som
overgangsobjekt til børnehaven.
Hvordan tilrettelægger vi vores pædagogiske læringsmiljø for de ældste børn, så det skaber
sammenhæng til FFO og 0. klasse, herunder evt. lokale aftaler mellem dagtilbud og FFO-skole.
Overgangsarbejdet med storbørnsgruppen (bh. 5-6 år):
I storbørnsgruppen arbejder vi med børnene det sidste år før, de skal i skole. Vores teoretiske grundlag
tager udgangspunkt i Inge Schou Larsens bog ’Samarbejde om det skolestartende barn', hvor vi bygger bro
mellem det kendte/trygge og det nye/uudforskede.
Vores overordnede mål er, at gøre overgangen til skolen så tryg og genkendelig som muligt. Det er en stor
omvæltning i børnenes liv at skulle begynde i skole og vi vil gerne hjælpe til at mindske omvæltningen. Det
gør vi både gennem vores arbejde i dagligdagen og i samarbejdet med Søndersøskolen og FFO.
I det planlagte og formelle overgangsarbejde med skolen arbejder vi bl.a. med:
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-

Personlige breve som hvert barn med hjælp fra en voksen laver, hvor de fortæller om forventninger
til skolen, hvad de glæder sig til og hvad de kommer til at savne.

-

Progression cirklen hvor vi sammen med børnene undersøger og stiller spørgsmål om skolen, som
vi så prøver at få besvaret.

-

Book creator hvor vi sammen med børnene laver en video med ting de godt kan lide at lave i
børnehaven.

-

“Rokketand”-sangen og leger “Alle mine kyllinger”, som de så oplever som noget trygt og kendt,
når de bruger det i skolen/FFO’en.

Besøg:
Vi får besøg af de nye voksne i børnehaven og vi besøger skolen sammen med børnene for på den måde at
bygge bro mellem de to verdener. Udover arbejdet med børnene udfylder personalet overgangsskemaer,
holder overleveringsmøder med FFO/skolepersonale og møder om klassedannelse.

Retningsgivende praksiseksempel - “Besøg af skolen” (voksen initieret aktivitet, bh. 5-6 år):
Før vi får besøg af personalet fra skolen, har vi holdt samling, hvor vi taler om de spørgsmål de har ift.
progressionscirklen og som de gerne vil have svar på. På dagen for besøget leger børnene på deres stuer. De
nye voksne kommer og blander sig med børnene og prøver stille og roligt at skabe en begyndende relation.
Nogle børn er meget ligefremme og nysgerrige på de nye voksne og går straks hen og taler med dem. Andre
børn er mere stille og tilbageholdende og ser på de nye på afstand.
Vi holder samling hvor vi laver en runde, så alle kan fortælle, hvad de hedder, og bagefter stiller børnene
deres spørgsmål fra progressionscirklen. F.eks.: Er der lås på toiletterne? Hvad kan man lege med? Skal man
selv have mad med? Må man besøge sine stores søskende osv.? Efter samlingen spiser vi frokost og så siger
vi farvel til de voksne fra skolen. Dagen efter snakker vi med børnene om besøget og skriver svarene på
deres spørgsmål op på progressionscirklen.
Ved besøget får vi et billede af de nye voksne, som vi hænger op ved stuerne og vi giver et billede af
børnehave personalet med til skolen.
Refleksion:
Vi ønsker gennem overgangsarbejdet at give barnet en følelse af, at der er noget de kender og at de har
haft mulighed for at få svar på nogle af de spørgsmål, der kan være i forbindelse med overgangen fra
børnehaven til skolen. Vi ønsker også at de nye voksne bliver nogen de kan genkende og har set før.
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Inddragelse af lokalsamfundet
I den pædagogiske læreplan skal dagtilbuddet overveje, hvordan lokalsamfundet i form af fx biblioteker,
museer, idrætstilbud og -faciliteter, plejehjem, erhvervsliv mv. kan inddrages med henblik på at styrke
dagtilbuddets pædagogiske læringsmiljø. Dagtilbud kan invitere ældre medborgere, skolebørn eller andre
frivillige i lokalsamfundet, der ønsker at bidrage med en særlig viden eller interesse inden for eksempelvis
natur, sport, musik, sundhed eller håndværk. (Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 29)

I Furesø Kommune er der mange muligheder for at inddrage lokalsamfundet, fx Skolelandbruget,
Hjortøgaard, biblioteker, idrætsfaciliteter, legepladser, Musikskolen, plejehjem, museer og mange
muligheder for at udnytte forskellige naturområder, skov, sø, landbrug til forskellige pædagogiske
aktiviteter.
Dagtilbud skal inddrage forældrebestyrelsen omkring hvordan de kan medvirke til at bringe ressourcer i
lokalområdet i spil.
Hvordan inddrager vi lokalsamfundet i arbejdet med at skabe pædagogiske læringsmiljøer for børn?
Børnehuset Søndersø ligger omringet af de skønneste naturområder, fyldt med muligheder for
læringsmiljøer uden for huset. Vores omkringliggende natur er destination for mange pædagogiske
aktiviteter og ture, på tværs af husets børnegrupper. Vi har skov, sø og marker i gåafstand. Alternativt har
vi i huset 3 el-ladcykler, med plads til 4 børn i hver, som vi ofte benytter til ture der går længere væk.
Derudover har vi adgang til den kollektive trafik lige rundt om hjørnet.
Vi gør stor brug af vores lokale bibliotek i Værløse. Vi bruger biblioteket til ture i små grupper. Her har
børnene mulighed for at udforske børneafdelingen og finde bøger, de gerne vil låne med hjem til
børnehuset. Furesø Bibliotek arrangerer jævnligt små arrangementer som vi benytter så ofte som muligt.
Vi har yderligere et samarbejde med det lokale plejehjem, bl.a. når børnehavebørnene går Lucia til jul.
Vuggestuen er ved at starte et samarbejde med et af de lokale plejehjem, hvor en lille gruppe kan komme
på ugentlige besøg hos de ældre.
Lucia på plejehjemmet:
Storbørnsgruppen (5-6 år) går hvert år Lucia på det nærliggende plejehjem. Børnene er spændte og lidt
nervøse og vi har i dagene op til fortalt om de ældre mennesker og hørt om børnene også kender nogle, der
bor plejehjem. Vi taler om, at de ældre måske bliver rørte og kan fælde en tåre, eller måske taler, mens de
synger. Vi øver os også på at synge højt, fordi der er nogen, der måske ikke hører så godt. Både beboere og
plejepersonale giver med nik og smil udtryk for, at det betyder meget for dem, at vi kommer og synger. For
børnene er det en mulighed for at synge og optræde for mennesker, de ikke kender samt få et lille indblik i,
hvordan nogle ældre mennesker lever.
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De seks læreplanstemaer
Til hvert af de seks læreplanstemaer er udarbejdet to overordnede mål.
Den pædagogiske læreplan beskriver hvordan det pædagogiske
læringsmiljø understøtter børn læring indenfor og på tværs af de seks
læreplanstemaer.

Til hvert læreplanstema præsenterer vi eksempler på, hvordan vores pædagogiske læringsmiljø dels
understøtter de to mål til det enkelte tema, hvordan det relaterer sig til det pædagogiske grundlag og
endelig hvordan det ses i samspil med de øvrige læreplanstemaer.
I Børnehuset Søndersø har vi siden de nye styrkede pædagogiske læreplaner blev introduceret i sommeren
2018 været optaget af, hvordan de skulle implementeres i vores dagligdag. Erfaringer fra de første
læreplaner i 2004 har hjulpet os godt på vej og har været en god løftestang til dette arbejde. Vi har været
optaget af de mange nye elementer og har dykket ned i disse på hhv. personale-, pædagog-, team- og
stuemøder samt haft pædagogiske dage med læreplanerne som overordnet tema.
Det har været vigtigt for os, at alle medarbejdere er blevet set og hørt i dette arbejde. Derfor er det også
medarbejderne selv, som har leveret samtlige retningsgivende praksiseksempler og refleksioner med
udgangspunkt i deres egen stue og børnegruppe. Vi har modtaget langt flere praksiseksempler, end der har
været plads til. Nogle er blevet omformuleret en smule og/eller afkortet, så de passede ind i skabelonen
her. Vi gør opmærksom på, at alle oplyste navne på børn er fiktive og at praksis eksemplerne er at betragte
som øjebliksbilleder. Vi har været opmærksomme på at følge børnenes spor og interesser på de enkelte
stuer og da alle børn er forskellige, varierer eksemplerne også fra stue til stue.
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Alsidig personlig udvikling
Alsidig personlig udvikling drejer sig om den stadige udvidelse af barnets
erfaringsverden og deltagelsesmuligheder. Det forudsætter engagement,
livsduelighed, gåpåmod, vedholdenhed og kompetencer til deltagelse. (Den
styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 36-37)

Pædagogiske mål for læreplanstemaet:
1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udfolder, udforsker og erfarer sig selv og
hinanden på både kendte og nye måder og får tillid til egne potentialer. Dette skal ske på tværs af
blandt andet alder, køn samt social og kulturel baggrund.
2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte samspil og tilknytning mellem børn og det pædagogiske

personale og børn imellem. Det skal være præget af omsorg, tryghed og nysgerrighed, så alle børn
udvikler engagement, livsduelighed, gåpåmod og kompetencer til deltagelse i fællesskaber. Dette
gælder også i situationer, der kræver fordybelse, vedholdenhed og prioritering.

Furesø Kommune har et prioriteret indsatsområde2:
●

Børns oplevelse af at lære sig noget; målet er at alle børn oplever at lære noget, og at de bliver
opmærksomme på egen progression.

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø børnenes alsidige personlige udvikling?
Alsidig personlig udvikling er komplekst, finder sted hele tiden og tager udgangspunkt i de mange daglige
interaktioner, som vi er i hele dagen. Arbejdet foregår i vores rutiner, de planlagte aktiviteter og er spredt
ud over dagen i den daglige interaktion. Alsidig personlig udvikling handler bl.a. om barnets kendskab til sig
selv som person og det at det kan genkende og kunne give udtryk for egne og andres følelser og behov.
Kendskabet til sig selv udvikler barnet gennem sine erfaringer med samspil og relationer til andre børn og
nærværende omsorgspersoner.
Barnet udvikles også ved at få lov til at erfare og mestre nye ting. Dette gør vi bl.a. ved at understøtte og
give børnene succeser, når vi arbejder med selvhjulpenhed, hvor børnene støttes i alt fra selv at tage sko på
til at klare toiletbesøg. De faste rutiner indeholder også mange udviklingsmuligheder og alt fra samling til
sove- og måltids-rutiner er noget, vi i Børnehuset Søndersø tillægger stor pædagogisk fokus og værdi.
Retningsgivende praksiseksempel - “Før frokostmåltidet”, (rutine, vug. 0-2 år):
2

Se kvalitetsrapport Dagtilbud 2016-2017
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Når alle har vasket hænder og har fundet sin faste plads, stiller en voksen sig op til rækken af billederne af
børnene, som hænger på væggen. Vi tæller til 5 og synger vores hjemmedigtede “madvognssang”. Når vi
har sunget, kører et billede af en madvogn frem til næste barn i rækken. Børnene ved at det billede som
vognen standser over, er det barn, som skal med op i køkkenet for at hente madvognen. Barnet og den
voksne går op og henter madvognen. Barnet deler stolt tallerkener og kopper ud til alle vennerne. Den
voksne hjælper ved at fortælle, hvem barnet skal give en tallerken, indtil alle har fået en tallerken. Til sidst
når barnet har fået sin egen tallerken, siger den voksne tak for hjælpen, hjælperen sætter sig ned og vi
begynder at spise. Vi har haft børn som skulle støttes ekstra i rutinen. Generthed og tilbageholdenhed er
blevet udfordret, men ved hjælp og støtte har vi set nogle børn, der har erfaret sig selv, har turdet og øvet
sig i deltagelses-kompetence samt mestring af samme.
Refleksion:
I dette læringsmiljø understøttes børnene i at deltage i fællesskabet, både ved at vente på tur til at hente
vognen, samt “hjælpe” de andre børn på stuen ved at uddele tallerkner. Børnene oplever genkendelighed i
rutinen, når vi begynder at synge “madvognssangen”. Børnene bliver støttet og guidet i rutinen af den faste
voksne. De deler med stor stolthed tallerkner ud til alle deres venner og er meget opmærksomme på at alle
får en tallerken.
Retningsgivende praksisfortælling – “Morgensamling”, (rutine, bh. 3-4 år):
I denne periode er der fokus på bogstaver med udgangspunkt i en børnegruppe på 14 børn, der sidder i
rundkreds og skal holde morgensamling. Ugens 2 medhjælpere udvælges og vi taler om, hvilken årstid og
dag det er, hvem der skal sove, hvad man skal have på ud på legepladsen og hvad vi skal have at spise.
Bagefter skal medhjælperne rejse sig og fortælle, hvem der skal rejse sig. De øver sig i at sige forbogstavet
på det barn, som skal rejse sig samt sige det symbol, som er under bogstavet, der hænger på væggen og
som alle børn kan se.
Den ene af de 2 medhjælpere rejser sig; Jonas (dreng på lidt over 4 år). Den anden dreng; Villads(dreng på
snart 4 år) vil ikke rejse sig op. Jonas starter med at sige, hvem der skal rejse sig op. Jeg spørger Villads, om
jeg skal hjælpe ham? Villads svarer mumlende ja. Jeg spørger ham, om jeg skal holde ham i hånden? Det
siger han ja til. Jeg spørger Villads om hvem der skal rejse sig? Han kigger forsigtigt rundt på alle de andre
børn. Villads siger ikke noget. Hans blik stopper ved et barn, og jeg siger: Er det Gunnar der skal rejse sig?
Ja, svarer Villads. Jeg spørger ham, om han kan huske hvad Gunnar starter med? Nej, svarer Villads. Jeg
viser Villads tydeligt, at jeg vil hjælpe ham ved at kigge på ham og sige: Hvis jeg nu siger G som “gryntelyd
som en gris”, hvad siger du så? Villads siger “G som gris”. “JAAAAAA” siger jeg. G som gris, og det er
Gunnar, som må rejse sig. Villads begynder at smile. Jeg kan se at han bliver stolt. Derefter er det Jonas’ tur.
Jeg holder stadigvæk Villads i hånden, da jeg vurderer at han endnu har brug for det. Vi fortsætter sammen
igennem morgensamlingen.
Refleksion:
Fra at Villads ikke ville sige noget og virkede usikker/betuttet, endte det med at han sagde navne og
symboler i fællesskab med mig. Det endte med at han var en del af fællesskabet, i stedet for at opgive og
sætte sig ned. Nogle af de andre børn på stuen kommenterede også på, at Villads sagde, hvem der skulle
rejse sig. Til sidst sluttede vi af med en high five og et stort smil på begge vores læber.
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Social udvikling
Udvikling af sociale handlemuligheder og deltagelsesformer foregår i
sociale fællesskaber, hvor børnene kan opleve at høre til, og hvor de kan
gøre sig erfaringer med selv at øve indflydelse og med at værdsætte
forskellighed. Dagtilbud skal ikke kun bidrage til at udvikle børns
selvstændighed
og evne til medbestemmelse men også deres forståelse for, indlevelse i og
solidarisk handlen i forhold til andre. 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, til aktiviteter, ting, legetøj m.m. (Den styrkede
pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 38-39 og Masteren til en styrket pædagogisk læreplan)

Pædagogiske mål for læreplanstemaet:
1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn trives og indgår i sociale fællesskaber, og
at alle børn udvikler empati og relationer.
2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte fællesskaber, hvor forskellighed ses som en ressource,

og som bidrager til demokratisk dannelse.

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø børnenes sociale udvikling?
God social interaktion med andre er en forudsætning for fuldt ud at kunne udvikle sit potentiale - den
sociale mestring er således alfa og omega i ethvert barns udvikling. Evnen til at tage initiativ og
vedligeholde interaktion, løse konflikter, opbygge venskaber og realisere interpersonelle mål kan defineres
som effektivitet i sociale kompetencer. Samspillet i forskellige børnegrupper byder naturligt på
udfordringer, der kræver sociale færdigheder og mestringsstrategier og i Børnehuset Søndersø er alle
medarbejdere bevidste om, at vi som ”socialiseringsagenter” for børn har en uvurderlig betydning og et
enormt ansvar. Vi arbejder med social udvikling over hele dagen og vores læringsmiljøer understøtter
naturligt de sociale fællesskaber, der er og opstår i de voksenstyrede aktiviteter, børnekulturen og
rutinerne.
Retningsgivende praksiseksempel - ”Hoppe ned fra stol-legen” (børnekulturen, vug. 0-2 år):
I en vuggestuegruppe havde et barn en eftermiddag taget initiativ til at flytte en stol over til stuens store,
runde samlingstæppe, for derpå at stille sig op på stolen og hoppe ned på tæppet. Hurtigt fulgte endnu 2
børn, som hver især hentede en stol, så de også kunne deltage i legen. Der blev grinet og hoppet og de
tiltrak sig stor opmærksomhed. En lille pige på knap 2 år havde i et stykke tid observeret de legende børn og
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fik med møje og besvær skubbet endnu en stol hen til tæppet og kravlede op. Den voksne som sad på gulvet
i nærheden rykkede lidt tættere på og smilede opmuntrende til pigen. ”Hun ikk’ være med”, råbte en af de
store drenge. ”Hvorfor må hun ikke være med?”, spurgte den voksne interesseret. ”Hun ikke kan hoppe”,
svarede drengen. ”Hun er heller ikke lige så gammel som dig, men jeg er sikker på, at hun kan hoppe, hvis
hun holder mig i hånden”, sagde den voksne og rakte hånden frem mod pigen, som tog den. Drengen
kiggede afventende. Pigen tog tilløb til at hoppe og kom succesfuldt ned. Drengen triumferede. ”Hun kan
godt hoppe”. Pigen lavede en kolbøtte på tæppet og jublede. ”Se kolbøtte, jeg vil også lave kolbøtte”, sagde
drengen og kravlede over til den voksne, ”hjælp mig!”. ”Jeg hjælper både med at hoppe og med
kolbøtterne”, sagde den voksne. ”Ja, vi leger god leg”, sagde drengen og grinede sammen med pigen.
Refleksion:
Pigen ønskede adgang til legen og tog selv initiativ. I eksemplet blev der skabt et trygt og stimulerende
læringsmiljø omkring pigen, fordi den voksne med gestik og verbal kommunikation viste pigen, at den
voksne var på sidelinjen med hjælp og støtte. Samtidig var den voksne konfliktløsende og understøttede
deltagelsesmuligheder for begge børn, også da drengen kom til kort. Legen havde fået tilført endnu et
element og kunne fortsætte. Børnene oplevede, at de hver især havde noget at bidrage med og at de var
en del af legefællesskabet. De lærte sig noget forskelligt i situationen og fik nye brugbare erfaringer og
strategier med henblik på fremtidig social deltagelse.
Retningsgivende praksiseksempel – ”Samling med udgangspunkt i konflikthåndtering” (rutine +
vokseninitieret aktivitet, bh. 3-4 år)
Børnene på stuen har i længere tid naturligt prøvet hinandens grænser af, hvilket kan føre til skub, drillerier
og udelukkelse fra leg. Et fokus i det pædagogiske arbejde har derfor været via et projekt at give fælles
redskaber, som børnene kan gøre brug af ved løsning af indbyrdes konflikter. Der er blevet arbejdet med
STOP-tegnet, ord, følelser og ansigtsudtryk bl.a. ved hjælp af tegninger, observation via spejle og dialog.
Til samling tales en dag om en hændelse i garderoben, hvor et barn har skubbet et andet barn. Der nævnes
ingen navne, men der tales om, hvordan det føles, hvis man selv bliver skubbet? Hvorfor kommer man dertil,
at man er nødt til at skubbe en anden? Var der evt. noget andet, man kunne gøre? Børnene rækker
hænderne i vejret med mange gode idéer. ” an kan gå udenom”, siger en pige. En dreng siger: ”Nogle
gange kommer jeg bare til at skubbe, fordi jeg er sur eller de andre er for tæt på”. Den voksne spørger
nysgerrigt, om drengen kunne gøre noget andet i stedet for. Drengen svarer: ”Jeg kan jo bare sige, at den
anden skal flytte sig”. Den voksne nikker og siger, at det var et godt forslag og at ingen følelser er forkerte.
Derpå leger de en kendt fælles leg, der hedder ”Gæt en følelse”. Her får et barn af den voksne hvisket en
følelse i øret, hvorpå barnet med krop og ansigtsudtryk viser følelsen – denne skal de andre børn så gætte.
Der er altid hjælp at hente hos den voksne, der sørger for, at den rette tryghed er til stede, så barnet tør vise
sit udtryk til de andre børn enten alene eller sammen med den voksne.
Refleksion:
Målet med projektet har bl.a. været at give børnene en selvforståelse på baggrund af egne følelser, hvilket
også har relevans ved deltagelse i fællesskaber. Børnene bliver over tid bedre til at aflæse omgivelserne;
herunder kammeraterne samt at sætte sig ind i andres følelser, stoppe op og mærke efter. Børnene erfarer
til samlingen, at de har noget at bidrage med og bliver lyttet til. De voksne hjælper og guider til den gode
samtale og viser herigennem, at der findes andre problemløsningsstrategier end den fysiske eks. en
empatisk tilgang. Tilrettelæggelsen af den sociale leg og aktivitet er forståelig, håndterbar og meningsfuld
for børnene, hvorfor de profiterer at et sådant forløb.
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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. Læringsmiljøet skal understøtte børns
kommunikative og sproglige interaktioner med det pædagogiske personale.
De pædagogiske medarbejdere er sproglige rollemodeller for børnene, og
børnene guides til at indgå i fællesskaber med andre børn. (Den styrkede
pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 40-41)

Pædagogiske mål for v, hinanden og deres verden. Det

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.

skal understøtte, at alle børn opnår erfaringer med at kommunikere og sprogliggøre tanker, behov og ideer,
som børnene kan anvende i sociale

Furesø Kommune har et prioriteret indsatsområde3:
●

Børnenes sproglige udvikling; målet er at børn, der ved 3-årsvurderingen havde behov for fokuseret
eller særlig sprogindsats, er det mere end halvdelen, der ved sprogvurderingen før skolestart, alene har
brug for en generel sprogindsats.

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø børnenes kommunikation og sprog?
I Børnehuset Søndersø arbejder vi med sprog over hele dagen. Vi skaber muligheder for at rutiner, lege og
aktiviteter kan foregå i mindre grupper. Vi har særligt fokus på de børn, der har brug for en ekstra sproglig
indsats. For børn med sproglige udfordringer har vi sproggrupper, hvor vi arbejder fokuseret f.eks med
læseleg, spiller spil, og har samtaler om de aktiviteter vi laver i dagligdagen.
Alle børn med sproglige udfordringer, flersprogede børn og børn med læreplaner skal sprogvurderes som 3årige og igen som 5-årige. Disse sprogvurderinger danner ofte grundlag for, hvordan vi målretter vores
indsats mod børnene.

3

Se kvalitetsrapport Dagtilbud 2016-2017
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Udover vores tiltag i hverdagen har vi samarbejde med talepædagogen, som tester og evt. laver sproglege
med barnet. Vi har også i perioder en PPR-pædagog tilknyttet, som kan lave legeforløb med 1-3 børn og på
den måde styrker både det sproglige og det sociale. Alle vores indsatser foregår i et tæt samarbejde med
forældrene.
Retningsgivende praksiseksempel - “Leg med ord“ (vokseninitieret aktivitet, vug. 0-2 år):
Drengene Andreas og Viggo på godt 2 år skal 2 gange om ugen i 3 uger lave læseleg omkring bogen ”Bamse
Bjørn på bondegården,” hvor vi har en kuffert med konkreter, der passer til bogen.
De første gange var Andreas og Viggo mest interesseret i at skulle hente bog og kuffert og så ind at sidde på
sofaen. Vi talte om dyrene i bogen og om Bamse Bjørn, som de hurtigt blev interesserede i, men så var det
svært at fastholde drengene mere. Kufferten nåede vi slet ikke at kigge i.
Den 3. gang vi skulle hente bog og kuffert blev en helt anden oplevelse. Andreas og Viggo gik stolte ud for at
hente bogen og kufferten. Derpå satte de sig tilrette og udviste stor interesse for bogen. De gestikulerede
ivrigt og pegede på hesten og sagde vrinsk vrinsk og på koen og sagde muhhhh, osv. Nu var deres
opmærksomhed fanget og det var tid til at kigge i kufferten. Hurtigt fandt de dyrene og Bamse Bjørn og nu
kunne vi kommunikere med konkreter i hånden, hesten vrinsker, koen siger muhhhh, grisen øf osv. Der var
nu skabt kontakt, barn/barn, barn/voksen imellem og de udtrykte sig med kropssprog, mimik og verbalt.
De sidste gange i forløbet blev drengene mere og mere interesserede. Vi satte os nu op til bordet. Bogen,
kufferten og alle konkreterne kom frem. Vi kiggede og læste alle 3 sammen, imens bogen lå åben foran os.
De nye tiltag kom fra Andreas og som Viggo senere gjorde efter. Andreas tog koen op af kufferten, og satte
den nu på siden, hvor koen var. Jeg var opmærksom på Andreas’ leg og legede med. Pludselig var alle
konkreter i brug og Viggo fulgte kort tid efter.
Refleksion:
Bogen er valgt ud fra drengenes interesse om bondegårdsdyr, at de her vil få et større ordforråd, en større
sprogforståelse og at kunne sætte historie/billeder og konkreter sammen. Det var et par drenge, som
havde brug for at blive styrket sprogligt og yderligere skulle lære at holde fokus, koncentrere sig i at få ro i
kroppen og fordybe sig. Gentagelsen fangede interessen for legen og pludselig kom der lyde og ord.
Drengene havde lært sig nye ord, satte fint bog og kuffert sammen og brugte nu indholdet til leg. Der kom
et fællesskab mellem drengene over de 6 gange, vi legede med ord. De fik styrket deres lyst til at udforske
og bruge sproget.
Retningsgivende praksiseksempel - “Samtale om fastelavn” (vokseninitieret aktivitet og rutine, bh. 5-6
år):
Fastelavn nærmer sig og jeg samler sproggruppen med 3 børn, som er flersprogede. Vi taler om, hvad
fastelavn er. Vi taler om, at vi skal være klædt ud og jeg finder billeder af børn i udklædningstøj på iPad’en
og kommer med eksempler på, hvad man kan være. Mohammed siger, at han skal være spiderman og
Isabella siger, at hun skal være prinsesse, så jeg finder billeder af spiderman- og prinsesse-udklædninger. Vi
taler videre om, hvad man kan være og til sidst siger Jasmin, at hun skal være en pony. Jeg finder billeder af
flere pony-udklædninger og hun peger på en hvid dragt med horn i panden og jeg spørger, om hun skal
være en hvid enhjørning. Hun smiler og nikker. Vi taler om, hvad en enhjørning er og Mohammed ved, at
det er en slags hest, der ikke findes i virkeligheden.
Dagen efter holder hele stuen samling og vi taler om fastelavn. Den voksne spørger alle børnene, hvad de
skal være til fastelavn. Jasmin kigger på mig, da hun bliver spurgt og jeg spørger, om jeg skal hjælpe hende,
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og hun nikker. Jeg siger, at det er en slags hest med horn i panden og hun smiler og siger,” ja en
enhjørning.” Den voksne spørger, om hun ved, hvilken farve dragten er, og Jasmin svarer ”den er hvid.”
Refleksion:
Når vi laver sproggrupper og taler om emner, som vi ved vi skal tale om til fx samling, giver vi de børn med
sproglige udfordringer større mulighed for at være deltagende og aktive i fællesskaberne. Deres manglende
ordforråd eller sprogforståelse kan gøre det svært for dem at indgå i sociale relationer, som de måske
trækker sig fra, fordi de har svært ved at følge med. Når vi i den lille gruppe har kunnet tale om begreberne
først, får børnene bedre mulighed for at indgå på lige fod med de andre børn i det store fællesskab.
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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,
følelsesmæssige og sociale processer, ligesom al kommunikation og
relationsdannelse udgår fra kroppen. (Den styrkede pædagogiske læreplan,
Rammer og indhold, s. 42)

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.

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø udviklingen af børnenes krop, sanser og
bevægelse?
I det daglige pædagogiske arbejde igangsætter vi aktiviteter, hvor børnene har mulighed for at bruge
kroppen aktivt; det være sig planlagte voksenstyrede krop- og bevægelsesforløb i tumlesalen, gåture ud af
huset til hhv. sø og skov, yoga og mindfulness, igangsætning/guidning af grov- og finmotoriske lege på
legepladsen, øvelse i selvhjulpenhed o.lign. Vi er bevidste om vores rolle ift. at udfordre, opmuntre og
motivere børnene til at være engagerede og vedholdende i kropslige udfoldelser, hvor vi har det enkelte
barns nærmeste udviklingszone for øje.
Vi er opmærksomme på de lege, der opstår i børnekulturen, hvor børnene helt naturligt udfordrer sig selv
og hinanden kropsligt. Her kan et bevidst valg om voksen positioner være afgørende ift., om børn er
motiverede for at lære sig noget nyt og vi tilbyder naturligt børnene støtte og mulighed for deltagelse.
Retningsgivende praksiseksempel - “Leg ved sandkassen” (børnekulturen, vug. 0-2 år):
Det er eftermiddag og nogle børn sidder i sandkassen og leger. På kanten i øjenhøjde med børnene sidder
en pædagog og understøtter de små lege, som børnene har gang i, sammen og hver for sig. Pludselig
kommer to drenge på knap 2 år løbende og de råber i kor: “Vi løber hurtigt, løber hurtigt”. Pædagogen
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kigger smilende til drengene og siger: “Ja hold da op, det går stærkt”. Den ene dreng løber op på kanten af
sandkassen og siger triumferende: “Jeg går på line, se mig..!”. Den anden dreng stopper brat op og kigger
straks ned i fliserne ved siden af sandkassen. Det ser pædagogen, som spørger drengen, om han ikke også
skal prøve at gå på line. Drengen ryster på hovedet. “Han tør ikke”, råber den anden dreng. Pædagogen
rejser sig samtidig med, at hun siger: “Det kan være, at Daniel bare skal have en hånd… Hvad siger du til
det, Daniel, skal vi hjælpes ad?”. Pædagogen rækker hånden frem og drengen tager den. Han kommer op
på kanten af sandkassen og holder godt fast. “Jeg er lige her hos dig, Daniel”, siger pædagogen. “Kom, så
følges vi ad”. Efter et par gange frem og tilbage, er Daniel klar til, at pædagogen slipper lidt og pludselig går
han helt selv. “Se, oss’ mig gå på line”, siger drengen og ser stolt ud. Den anden dreng råber: “Godt, Daniel,
du er sej…..”, hvorpå drengene atter griner sammen.
Refleksion:
I eksemplet blev der skabt et trygt og stimulerende læringsmiljø omkring drengen, fordi den voksne med
gestik og verbal kommunikation viste drengen, at hun var på sidelinjen til hjælp og støtte. Drengen vovede
sig ud i at udfordre sig selv, lærte sig noget og fik nye brugbare erfaringer under den lille kropslige aktivitet.
Dertil oplevede han at han ikke blev bremset i længere tid men derimod fortsat at kunne være en del af det
lille lege fællesskab med den anden dreng. Pædagogen havde den fordel, at hun kendte drengen godt og
derfor var i stand til at arbejde med hans nærmeste udviklingszone.
Retningsgivende praksiseksempel - “Tema om sanserne” (vokseninitieret aktivitet, bh. 3-4 år):
Den ene børnehavegruppe havde et tema om sanserne. En dag sad børnene omkring bordet og fik en kort
intro til smagssansen. Der blev læst op af en bog om kroppens funktioner og der var bl.a. billeder af tungen.
Derefter skulle der smages på noget forskelligt (surt, sødt, stærkt, salt, og bittert). Børnene viste stor
interesse, madmod og nysgerrighed. De iagttog hinandens ansigtsudtryk undervejs og kommenterede disse.
Dagen efter skulle de prøve blindsmagning, men nogle af børnene var utrygge ved at skulle have bind for
øjnene. Disse børn blev inkluderet ved, at alle havde en god snak om, at det var ok bare at lukke øjnene i
stedet for. Nogle gange var børnene ikke i tvivl om, hvad de smagte på men andre gange havde de svært
ved at skelne smagene. I dagene efter var børnene meget optaget af at tale bl.a. om smagssansen
eksempelvis under frokostmåltidet. De pædagogiske medarbejdere greb børnenes spor, deres optagethed af
mad m.v. og foreslog, at de alle sammen lavede nogle store plancher med mad de henholdsvis kunne lide og
ikke kunne lide. I den forbindelse havde børnene mange gode samtaler om mad og nogle fortsatte legen
omkring mad og måltidet i dukkekrogen de efterfølgende dage.
Refleksion:
Eksemplet viser hvor vigtigt det er, at det pædagogiske personale formår at arbejde omkring et interessant
og afgrænset tema sammen med børnene. I tilfældet her blev smagssansen interessant, fordi der var så
mange forskellige tilgange til netop den sans. Man formåede at inkludere alle børn ved bl.a. at ændre på
regler og rammer for deltagelse. Dertil viste det pædagogiske personale børnene, at de var helt med på at
udbygge og udvide temaet, så det kom til at løbe over en længere periode. Ved at følge børnenes spor og
lade dem have medbestemmelse, blev deltagelse interessant for børnene. Temaet var meningsfuldt for
børnene og derfor blev det så stor en succes.
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Natur, udeliv og science
Naturoplevelser i barndommen har både en følelsesmæssig, en kropslig, en
social og en kognitiv dimension. Naturen er et rum, hvor børn kan
eksperimentere og gøre sig de første erfaringer med naturvidenskabelige
tænke- og analysemåder. Men naturen er også grundlag for arbejdet med
bæredygtighed og samspillet mellem menneske, samfund og natur. (Den
styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 44 - 45)

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.

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø, at børnene gør sig erfaringer med natur, udeliv
og science?
Børnehuset Søndersø ligger naturskønt med let adgang til mark, skov og sø. Samtidig har vi en meget stor
naturlegeplads, der byder på et rigt plante- og dyreliv året rundt. Furesø Kommune har faste temauger og
tiltag, der omhandler energibevidsthed, økologi, affaldssortering og fokus på skrald i naturen.
Vi arbejder desuden med elementerne, vand, luft, jord og ild som en fast del af hverdagen på legepladsen.
Vi tager udgangspunkt i børnenes interesse og hverdag og laver temaer baseret på det. Vores opgave er at
tilføre deres interesse nye vinkler og input, der kan give børnene mulighed for at udforske og udvide deres
viden og erfaringer med naturen omkring dem.
Vi sørger for, at der er inspirerende materialer til rådighed på legepladsen, brædder, kasser, grene, gamle
juletræer, jordbunke og tovværk m.m., så børnene har mulighed for selv at skabe, eksperimentere og gøre
sig erfaringer med naturlovene.
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Retningsgivende praksiseksempel - “At følge et blomster spor“ (vokseninitieret aktivitet, bh. 3-4 år):
Det er forsommer og én af drengene i teamet er meget optaget af blomster. Han medbringer hver eneste
dag blomster i børnehaven, plukket på vejen eller på mystisk vis ‘faldet af’ i blomsterbedet derhjemme.
De voksne henter felt biblioteket og der bliver kigget i flora bøger. De andre børn bliver optaget af bøgerne
og blomsterne og de voksne foreslår, at der skal males et blomsterbillede med nogle af de blomster vi kan
finde på legepladsen.
Der indsamles blomster på legepladsen i store buketter til at tegne og male efter. Ugen inden har vi brændt
kulstifter af pinde i bålhytten. Dem bruger vi til at tegne blomster med. Blomsterne farves med plantesaft
fra kronbladene. Vi maler også et stort blomsterbillede med akrylfarver på en træplade og de små
kultegninger limes på med limlak. Der bliver også leget med at male kronblade fra hyld ind i billedet for at
gøre det realistisk og give tekstur.
Projektet løber over tre uger, når det passer og der er børn der er inspireret og har lyst. Billedet står fremme
hver dag, så børnene kan se det.
Florabøgerne konsulteres og børnene finder nye blomster der skal bestemmes eller males med på maleriet.
Til slut lakeres hele billedet og hænges op udendørs.
Refleksion:
Vi fulgte et enkelt barns spor og bredte det ud, så andre børn blev inspireret på forskellig vis. Det var
mange delelementer undervejs og der var aktiviteter der fangede forskellige interesser hos forskellige børn.
At aktiviteten fik lov til at fylde mere eller mindre alt efter børnenes interesse, var en vigtig del af forløbet.
De voksne “såede nye frø”, når de kunne mærke, at interessen var aftagende. Det kunne være i form af nye
idéer/vinkler eller konkrete tiltag, der pustede nyt liv i projektet og genvakte børnenes interesse. Børnene
deltog og bidrog alt efter deres interesse og udvikling. Frem for alt havde vi tiden til at arbejde, forske og
udvikle uforstyrret.
Retningsgivende praksiseksempel - “På tur i skoven” (vokseninitieret aktivitet, vug. 0-2 år):
Vi har over en længere periode haft fokus på natur. Vi har gået samme tur til skoven 3 gange om ugen. Vi
har udforsket skoven, dens dyr, planter og terræn. Vi startede naturugerne med et fokus på skovbunden og
dens smådyr, men børnene førte os en anden vej, idet de var mere optaget af mælkebøtter og leg på den
store bakke.
Det er fjerde uge på stuen med fokus på naturen. På stuen har vi startet med at synge skov og natur
relaterede sange, som vi gør hver morgen. Vi tager afsted på tur. Vi går samme rute, som de forrige uger og
de store børn fører an. Vi stopper ved skiltet; ‘Sti til skoven’, “Se, det´sti til skoven, det den vej” siger det ene
barn og peger. Vi kommer ned forbi den lille sø, hvor frøerne kvækker højt. “Shh hør, det frø!”, siger et
andet barn.
Vi går ind i skoven, og stopper ved det store skilt, hvor der er står, at køretøjer er forbudt. “Ikke køre biler”,
siger et barn og peger på det lille billede. Bagefter går vi ned til den store bakke, “Det den vej, der er
bakketop”, siger et barn og fører vej. Vi bevæger os forsigtigt ned af den store, stejle bakke. De børn, som i
starten havde brug for en hånd, kan nu selv gå ned af bakken. Enkelte børn har fundet ud af, at man kan
bruge bakken som rutsjebane og kører ned på rumpen, så det ikke er så farligt. “Se, det snegl” stopper et
barn op og peger. Vi kæmper os op af bakken igen. Børnene løber i forvejen og stopper ved den store
træstub og kigger efter trolden, som vi tidligere har givet mad og kigger efter hver gang.
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Refleksion:
Idet vi har holdt os til samme rute under hele forløbet, har børnene oplevet stor genkendelighed. De
kender vejen og stopper selv op og kigger, hvor vi plejer. De er blevet tryggere ved at bevæge sig rundt i
skovbunden og på det stejle terræn. De begynder selv at opdage og identificere naturens mange dyr og
lyde. Vi fulgte børnenes spor og derfra justerede vi planlægningen af turene.

Retningsgivende praksiseksempel - “Nissejagt med taleklemmer” (vokseninitieret aktivitet, bh. 5-6 år):
Det er onsdag og dermed båldag for Storbørnsgruppen. Børnene får at vide, at de skal på skattejagt for at
finde to nisser. Forhistorien til skattejagten er optaget på en iPad. Børnene ser et lille teater i iMovie. To
gamle nisser på skærmen fortæller reglerne. Nisserne har gemt sig på legepladsen. Der er 12 poster med
forskellige opgaver. For at finde vejen til den næste post skal børnene finde taleklemmer. Det er
taleklemmen, der fortæller næste stop. Hvert hold har sin egen farve. Det er vigtigt, at man hører godt efter,
ellers kan man ikke løse opgaven. Børnene er meget motiverede og går straks i gang. Der er en opgave, hvor
de f.eks. skal synge en sang om nissen. ”På loftet sidder nissen…” – siger Mille. Alle er med og børnene
synger det første vers. For at løse opgaven får de en puslebrik, som er en del af skattekortet. Når alle hold
har løst deres opgaver, samles de og en fra hvert hold er med til at samle det fælles skattekort. Børnene
genkender nissernes gemmesteder”. Peter siger, ”Jeg ved, hvor det er, lad os løbe”. ange følger efter ham.
De finder nisserne og tager dem tilbage til bålstedet. Den voksne læser et brev fra nisserne og roser børnene
for deres flotte engagement. ”Det var sjovt. Skal vi lave skattejagt igen en anden dag? - spørger Åge på 5 år.
Refleksion:
Denne aktivitet krævede megen forberedelse. Lyden var en udfordring, den var meget lav både på
klemmerne og på iPad’en. Børnene havde svært ved at vente på deres tur og var meget ivrige med at
komme videre til næste post. Vi oplevede, at de var meget engagerede og de syntes godt om skattejagten.
Set i et tilbageblik kunne der godt have været flere poster, så det er vi opmærksomme på næste gang, vi
laver en sådan skattejagt.
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Kultur, æstetik og fællesskab
Kultur er en kunstnerisk, skabende kraft, der aktiverer børns sanser og
følelser, ligesom det er kulturelle værdier, som børn tilegner sig i
hverdagslivet. Gennem læringsmiljøer med fokus på kultur kan børn møde
nye sider af sig selv, få mulighed for at udtrykke sig på mange forskellige
måder og forstå deres omverden. (Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer
og indhold, s. 46)

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.

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø, at børnene gør sig erfaringer med kultur, æstetik
og fællesskab?
I Børnehuset Søndersø arbejder vi med æstetikken på flere planer; både ift. de udtryk, der omgiver
børnene (rummene, indretning) og med børnenes egne kunstneriske udtryk. Rum og indretning er en aktiv
medspiller ift. at udvikle børnenes æstetiske sans. Hvilke oplevelser får man, når man træder ind i et rum,
hvor børnenes egne udtryk er vist? Børnene er medskabere af æstetikken og yder et vigtigt bidrag hertil. Vi
har flere kreative værksteder og rum, hvor børnene kan udfolde sig æstetisk og kreativt. Det kan være
udfoldelse inden for nogle fastsatte rammer i forbindelse med et større og overordnet emne eller projekt,
og det kan være udfoldelse ud fra børnenes pågældende ønsker og interesser. Man kan være kreativ i hele
huset, både ude og inde.
Aktiviteter som fastelavn, fredagssang og jul er traditioner i huset, som er kendetegnende for vores kultur
og samfund og som det er vigtigt at give børnene en forståelse for. Ved at have traditioner giver vi børnene
oplevelser, der styrker fællesskabet og giver en følelse af samhørighed. Vi arbejder i mange forskellige store
og små fællesskaber. Det kan være fællesskabet på stuen, de mindre fællesskaber omkring måltidet,
aktiviteter eller børnenes egne fællesskaber i lege. Vi ønsker, at børnene tilegner sig en masse værktøjer til
at indgå i de forskellige fællesskaber og understøtter naturligt børnene heri.
Vi bruger også relevante kulturtilbud fra lokalområdet og kommunen for at give børnene kulturelle
oplevelser. Derudover har vi forskellige projekter/emner, hvor børnene oplever forskellige kulturer. Det kan
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være vores årlige sommer projekt, der omhandler andre lande og hvor vi i samarbejde med vores køkken
giver børnene mulighed for at få smagt på mad fra forskellige andre lande/kulturer.
Retningsgivende praksiseksempel — “Farveprojekt på tværs” (vokseninitieret, vug. 0-2 år):
I vuggestuen har to stuer samarbejdet om projektet “farver”. Vi har på tværs af stuerne lavet nye små
fællesskaber for at åbne op for nye relationer. Børnene har været jævnaldrende og dermed har vi på bedste
vis kunne tilgodese det enkelte barn, deres interesse og kunnen. Derudover har vi valgt at aldersopdele
børnene, da de største børn kan finde støtte i de nye relationer, når de skal videre i børnehaven.
Vi har blandt andet lavet kreative og motoriske aktiviteter, indenfor emnet farver. Børnene er gået
nysgerrigt til aktiviteterne, samt vist stor fordybelse i deres kreative udfoldelse. De har i aktiviteterne erfaret
brugen af forskellige materialer til den æstetiske og kreative udfoldelse og de har engageret brugt deres
fantasi. De har haft tid og plads til at udforske og sanse forskellige materialer og redskaber og de har lavet
egne æstetiske udtryk. Vi har brugt sproget til at snakke om ugens farve, samt øvet kommunikation og
italesættelse af tanker og ideer. Vi startede hver dag med at kigge på forskellige billeder af ugens farve og
snakke om disse. Dette gav børnene inspiration og fantasi, til hvad de senere hen vil tegne og male. "Se, jeg
har tegnet en appelsin).
Refleksion:
Børnene er undervejs blevet mere fortrolige ved den æstetiske udfoldelse, og de forskellige materialer,
som var genkendelige hver uge. Børnene er gået nysgerrigt til aktiviteterne. Børnene har spurgt ind til, hvad
der skulle foregå den følgende dag - "Er det i dag vi skal klippe?” Der har været gensynsglæde, når gruppen
har været sammen. Deres relationer er blevet styrket, og børnene har snakket om hinanden uden for
aktiviteterne, samt hilst på og leget sammen.
Retningsgivende praksiseksempel - “Sommerprojekt om andre kulturer” (vokseninitieret aktivitet, bh. 5-6
år):
Hvert år i sommerferien har vi et projekt om andre kulturer. Vi prøver at finde nogle lande, som adskiller sig
væsentligt fra Danmark, så vi kan give børnene så mange forskellige erfaringer med anderledes kulturer
som muligt. Vi vælger 5 forskellige lande, som vi ”besøger” og hvor vi lærer om deres kultur, fx hvordan de
ser ud, deres musik, sprog, flag, traditioner, og hvordan det er at være børn i de lande. I samarbejde med
køkkenet lærer vi også om, hvad de spiser.
Da det foregår i sommerferieperioden, arbejder vi også på kryds og tværs af alder og stuer, og på den måde
får både børn og voksne endvidere en mulighed for at deltage i nye fællesskaber.
Refleksion:
Børnene deltager alt efter alder og formåen. De er nysgerrige og vil gerne lære ord på fremmede sprog. De
synes, at noget af maden er lidt mærkelig, men de er vant til at smage på forskellig mad, da vi har
madordning med mange daglige variationer. Nogen kender også de lande, vi ”besøger” fra rejser med deres
forældre og især de ældste børn kan fortælle om oplevelser, de har haft. De får en opmærksomhed på, at
mad, sprog og levevis er meget forskellig alt efter, hvilket land man kommer fra. år erfaringer med at
anvende forskellige materialer, redskaber og medier.
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Evalueringskultur
Dagtilbudslederen har ansvar for at sikre en løbende pædagogisk
dokumentation af sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og
børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. Dokumentationen anvendes i
løbende evalueringer, som led i en evalueringskultur, der udvikler og kvalificerer
det pædagogiske læringsmiljø. Mindst hvert andet år evalueres den
pædagogiske læreplan med henblik på at udvikle arbejdet. Evalueringen
offentliggøres. (Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 50-51)

Furesø Kommunes dagtilbud anvender Læringsplatformen, aktuelt i INFOBA, siden i AULA, som didaktisk
redskab. Her planlægger, udvikler, dokumenterer og evaluerer de pædagogiske medarbejdere
igangværende pædagogiske forløb og rutiner.
Furesø Kommune anvender KIDS, et redskab til Kvalitetsudvikling I Dagtilbud, KIDS ligger tæt op af det
pædagogiske grundlag og de 12 mål der vedrører de 6 læreplanstemaer. KIDS indgår i det pædagogiske
tilsyn og anvendes af dagtilbud til inspiration til udvikling af kvaliteten af deres pædagogiske praksis.
Løbende evaluering:
Læringsplatformen er den ramme vi indsamler data og dokumentation igennem og hvor vi kobler
hverdagsevalueringer med mere systematiske og systemiske evalueringer, de løbende evalueringer.
Pædagogiske medarbejdere skal træffe mange vurderinger og beslutninger i løbet af en dag. Disse baserer
sig på deres professionelle dømmekraft; en erfaringsbaseret fornemmelse for hvad der sker og hvad der er
vigtigst. Der kan altid handles anderledes og refleksion over praksis er derfor central.
Evaluering af den pædagogiske læreplan hvert 2. år:
Evalueringer fra Læringsplatformen, både fra hverdagen og de systematiske og systemiske evalueringer af
det pædagogiske læringsmiljø indgår i evalueringen af den pædagogiske læreplan, der gennemføres hvert
2. år. Tilsynsrapport og den udviklingsplan som dagtilbuddet laver på baggrund af tilsynet indgår sammen
med evalueringer fra Læringsplatformen i metaevalueringen.
Evalueringen gennemføres af dagtilbudsleder, faglige fyrtårne og pædagogiske medarbejdere.
Denne evaluering tager form af en metaevaluering, en analyse og sammenfatning af evalueringer fra
læringsplatformen og sætter fokus på en forståelse af sammenhængen mellem indsatser, kontekst og
udbytte for børnene samt læring for de pædagogiske medarbejdere. Analysen skifter mellem det konkrete
perspektiv og det generelle perspektiv på de forløb og rutiner der er gennemført i de forløbne to år. Teori
og antagelser eller praksisteori bringes i spil i analyserne.
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Evalueringer fra Læringsplatform

Analyse
Metaevaluering

Justering
af
læreplan

Tilsynsrapport og
udviklingsp
lan

Analysen stiller spørgsmål som:
●
●
●

Hvad er vi blevet nysgerrige på? Hvad vil vi vide mere om? Hvilke prøvehandlinger vil vi tage?
Hvad har vi lært?
Er der noget i vores læringsmiljø vi vil justere?
● fysisk, relationelt, strukturelt/organisering,
● i forhold til både pædagogiske forløb, rutiner eller børnekultur

Den viden om det pædagogiske læringsmiljø og om børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse som
analysen og metaevalueringen frembringer, danner afsæt for drøftelser om justering af den
pædagogiske læreplan.
Inddragelse af forældrebestyrelsen omkring udarbejdelse; evaluering og opfølgning af den pædagogiske
læreplan. I Furesø Kommune udarbejder dagtilbudsleder, faglige fyrtårne og pædagogiske medarbejdere et
oplæg til forældrebestyrelsens medvirken til evalueringen af den pædagogiske læreplan hvert andet år.
Oplægget baserer sig på data fra Læringsplatformen, hvor udvalgte eksemplariske pædagogiske forløb og
rutine situationer, der både repræsenterer succesfulde forløb og forløb hvor der er udviklingsmuligheder,
analyseres med henblik på en vurdering af det pædagogiske læringsmiljø. Eksemplerne dækker det
pædagogiske grundlag og de tolv mål for de seks læreplanstemaer. På baggrund af oplægget reflekterer og
evaluerer forældrebestyrelsen den pædagogiske læreplan, herunder om der er principper for det
pædagogiske læringsmiljø der ønskes justeret eller prioriteret.

På baggrund af forældrebestyrelsens refleksioner og evaluering, samt medarbejdernes evaluering, beslutter
dagtilbudsleder og faglige fyrtårn justering af den pædagogiske læreplan.
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”Læreplanssløjfen” forbinder arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan, de pædagogiske tilsyn og
formidlingen af det pædagogiske arbejde til bestyrelser, politikere og forvaltning:

Festivalvidendeling

Læringslaboratorier:
Furesø Kommune samler dagtilbudsledere og faglige fyrtårne fra alle kommunale og selvejende dagtilbud,
ca. 4 gange om året til læringslaboratorier. Læringslaboratorier tilbyder læreprocesser, hvor eksisterende
antagelser, som praksis hviler på undersøges og ændres, og hvor der udvikles en ny praksis i fællesskab,
baseret på nye antagelser. I læringslaboratorier arbejdes der med at forandre, forbedre og innovere på
fælles praksis. På læringslaboratorier arbejdes med videndeling, indhentning af ny viden og nye erfaringer,
nye prøvehandlinger planlægges og der hentes inspiration fra de andre deltagerer. Laboratorierne veksler
mellem debatter, sparring, refleksive teams og faglige input mv.
Forældrebestyrelser og politikere inddrages i dialoger om kvalitet i dagtilbud, som kan beskrives både som
det ”tællende” og det ”fortællende”.
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Hvordan dokumenterer og evaluerer vi løbende vores pædagogiske arbejde, herunder
sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og de tolv pædagogiske mål?

Afventer…

Hvordan skaber vi en evalueringskultur, som udvikler og kvalificerer vores pædagogiske
læringsmiljø? Har vi behov for at udvikle vores evalueringskapacitet?
Her kan I kort beskrive jeres arbejde med at etablere en evalueringskultur som en del af det daglige
pædagogiske arbejde. I kan fx beskrive, hvordan I arbejder systematisk med evaluering, om I arbejder med
særlige metoder, om I arbejder eksperimenterende eller undersøgende med et særligt fokus, samt hvordan,
hvor ofte og i hvilke fora I drøfter og reflekterer over jeres pædagogiske praksis mv.

Afventer…

Vejledning og inspiration til skabelon for den pædagogiske læreplan (under udarbejdelse):
Evaluering handler om at fastholde og analysere viden om praksis og at handle på baggrund af denne viden.
Evaluering er et redskab til at vurdere, udvikle og kvalificere pædagogisk praksis. En forudsætning er, at
evaluering og dokumentation indgår i en integreret del af den professionelle, daglige praksis og at
evalueringer anvendes i beslutnings- og udviklingsprocesser. Evaluering af pædagogisk praksis, der er
kompleks og hvori der indgår mange kontekster, er et særligt fokus på processer, der forbinder
læringsmiljøet med børns udviklingsmuligheder.
En evalueringskultur bygger på evalueringskapacitet og er en praksis, hvor evalueringer er en del af
arbejdskulturen. Evalueringskapacitet bygger på en klar og eksplicit praksisteori baseret på teori og
erfaringer. Hvilke antagelser har jeg om, hvordan mine handlinger påvirker børnene? Hvilke forståelser og
begreber har jeg om praksis og dennes betydning? Inddrager mine refleksioner over praksis både børns og
medarbejderes perspektiver og intentioner? Hvilke mønstre og sammenhænge samt ny læring får jeg øje
på?
Eksempler på hvordan vi indsamler data og dokumentation:
-

Praksisfortællinger.
Børnetegninger.
Observationer.
Foto og video.
Børneinterviews og “at se det med børnenes briller”.
Matrix modeller; f.eks. over relationer, anvendelse af forskellige lokaliteter m.v.

Hverdagsevalueringer - spørge ind til:
-

Hvilke “nøgleord” dukker op i fortællingen? Hvad er der på spil?
Hvad gik godt?
Hvad fik børn og medarbejdere ud af forløbet?
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Systematik og systematiske evalueringer - medtag hverdags evalueringer og stil spørgsmål som:
-

Hvilke intentioner havde børn og medarbejdere?
Hvad har børn og medarbejdere lært?
Hvilke antagelser bygger indsatsen på?
Hvad overraskede?
Hvad er det mest interessante, evalueringen kaster lys på?
Hvordan er mål; herunder mål for læreplanstemaer indfriet?
Hvordan ses det pædagogiske arbejdsgrundlag realiseret?
Hvad tager vi med os; iværksættelse af prøvehandlinger, planlægning af næste pædagogiske forløb
eller rutine?

Simple måder at foretage vurderinger på kan være skala vurderinger (1-10) ift. hvor godt læringsmiljøet
understøtter børns trivsel, læring, udvikling og dannelse.
Spørgsmål der understøtter, hvordan vi skaber den ønskede forandring, er mirakelspørgsmål; hvis et
mirakel, hvad ville så være ændret, så vi fik realiseret vores idéer? Hvordan ville børnene mærke det?
I evalueringsprocessen indtager de pædagogiske medarbejdere forskellige lyttepositioner; hvilke guldkorn
hører jeg? Hvor hører jeg børneperspektiver i forløbet? Hvilke begrænsninger var på spil?

Hvordan evaluerer vi arbejdet med den pædagogiske læreplan, som skal foretages mindst
hvert andet år?
Her kan I fx kort beskrive, hvordan evaluering af læreplanen kan ses i forhold til jeres evalueringskultur i
hverdagen.

Afventer….
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Links:
Furesø Kommunes Børne- og Ungepolitik
Fortsat fremgang for Furesø, Byrådet mål for 2019 - 2020
Vision for Center for Dagtilbud og Skole
Fælles læringssyn 0 – 18 år
Oplæg om dannelsesperspektiv til dannelsesrejsen
Styrket pædagogisk læreplan, rammer og indhold, EMU
FN’s børnekonvention
Dagtilbudsloven
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