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Hvem er vi? 

 

Børnehuset Vingesus er et helt nyt aldersintegreret dagtilbud, beliggende i den fuldstændigt 
gennemrestaurerede tidligere skolebygning for forsvarspersonale midt på den gamle Værløse flyvestation. 
Fortællingen om hvordan vores børnehus blev navngivet, skete efter lokal borgerafstemning, hvor eneste 
krav var at børnehusets navn skulle afspejle den lokalhistoriske kontekst på Flyvestationen. Vingesus var 
foreslået af flere uafhængigt af hinanden, hvilket har givet navnet styrke. Samtidig er det et navn, selv de 
yngste kan lære at udtale. Det indikerer en frisk begyndelse, hvor der er plads til at få luft under vingerne. Alt 
i alt en smuk metafor for det begyndende børneliv, som næres til at kunne begive sig videre ud på den 
kommende rejse der venter gennem opvæksten.  
 
I Vingesus opstartsfase er omdrejningspunktet modtagelse af nye børn og ny-ansættelser af pædagogisk 
personale, idet vi gennem de første par år vil mærke et vedvarende vokseværk indtil vi kommer op på den 
fulde normering. På sigt er børnehuset normeret til 150 børn fordelt på 60 vuggestuepladser og 90 
børnehavestuepladser. Vi vil have fem stuer i vuggestuen som er placeret i stueetagen og fire stuer i 
børnehaven som er placeret på første sal. Derudover har vi et fællesrum med kig til køkkenet, et 
sanselaboratorium, et krea-rum og et motorikrum.  

Personalet består af en dagtilbudsleder, 60 % pædagoger, 40 % pædagogmedhjælpere og en kok til 
køkkenet. Derudover vil vi fra tid til anden have pædagogstuderende, praktikanter og vikarer i huset. 

I løbet af Vingesus første år har vi været i gang, og er stadig i gang med at etablere den pædagogiske retning 
og ståsted. Vigtigst er at lægge vægt på en dagligdag, der i tæt forældresamarbejde skal skabe de absolut 
bedste muligheder for trivsel, læring, udvikling og dannelse for børnene. Ligeledes at oplevelser i naturen og 
miljømæssig bæredygtighed medvirker til at danne baggrund for vores praksis. Vi glæder os fx over at have 
et sanselaboratorium, hvor vi kan eksperimentere med vand og tyngdekraft fx. Vi er optaget af at integrere 
køkkenet som en naturlig del af det pædagogiske læringsrum og børnehavebørnene spiser fx frokosten i 
fællesrummet, så de er tæt på køkkenet, kan snakke med kokken og fornemme duftene og arbejdet fra 
køkkenet – og indimellem være med til lettere madlavning eller bagning. Og så vi bestræber os på at få skabt 
et tæt samarbejde og naturligt bindeled mellem Vingesus og lokalområdet, så børnene får indblik i 
nærmiljøets muligheder. 

Vi forstår læring som en proces, der foregår overalt i børnenes hverdagsliv set i forhold til tre læringsrum; 
aktiviteter planlagt af de voksne, rutinerne som udgør den daglige struktur samt børnekulturen, hvor 
børnenes egne aktiviteter og leg er i fokus. Vi har desuden fokus på at lave inspirerende og stimulerende 
læringsmiljøer, hvor inde-liv og ude-liv vægtes som to lige vigtige læringsrum.   
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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. 
 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 til stede i 
nogle sammenhænge end andre. (Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 14)  
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Barnesyn, Dannelse og børneperspektiv, Leg, Læring samt Børnefællesskaber 

 

Barnesynet. Det at være barn har værdi i sig selv. Børn ses som aktive med-skabere af egen læring og 
udvikling i rammer, det pædagogiske personale er ansvarlige for.  

Furesø Kommunes Børne- og ungepolitik beskriver de overordnede rammer for: 

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

https://arkiv.emu.dk/sites/default/files/7044%20EVA%20SPL%20Publikation_web.pdf
https://www.furesoe.dk/politik/politikker-og-planer/dagtilbud-og-skole/det-faelles-laeringssyn-i-furesoe/
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Center for Dagtilbud og skoles vision for 0 – 18 års området fremhæver fællesskaber, der tilbyder 
deltagelsesmuligheder for alle børn. (mere når den er færdig) 

 

 

Hvordan kommer de fem centrale elementer fra det fælles pædagogiske grundlag til 
udtryk hos os og bliver omsat i vores hverdag sammen med børnene? 
 
Børnehuset Vingesus møder børnene hvor de er og betragter forskellighed som en værdi. Vi ser det som en 
af vores vigtigste opgaver, at danne børnene til at kunne være en del af fællesskabet og med de præmisser, 
der er gældende for det enkelte barn. Ligeledes det, at kunne acceptere forskelligheder i fællesskabet. 
Derfor er det vigtigt, at vores børn føler sig set, hørt og forstået. Vi arbejder med en anerkendende tilgang, 
hvor barnets følelser og mening bliver anerkendt og barnet bliver set og holdt af, for den de er. Alle børn skal 
vide, at de har betydning for fællesskabet og at deres mening er værdifuld.  
Dette sker bl.a. igennem anerkendende dialog med børnene, observationer og det tilstræbte 
børneperspektiv. Vi er nysgerrige på hvad børnene tænker, føler og mener. Vi kan lære meget af børnenes 
perspektiv. For at give børnene erfaringer med at deres stemme tæller, giver vi børnene små erfaringer med 
demokrati igennem børnemøder omkring bl.a. en fastelavnsfest. Her opmuntrer vi alle børn til at ytre sig om 
hvad de syns der skal ske til festen, hvad der skal ned i tønden og hvad menuen skal stå på.  

Eks. 0-6 år: I Vingesus, er en congosnegl flyttet ind. Congosneglens formål er at skabe et inkluderende 
fællesskab og læringsmiljø, hvor alle børn og voksne kan deltage på den måde man kan og har lyst. Nogle 
børn har lyst til at holde sneglen, nogle giver den mad og andre er deltagende ved at kigge på afstand. Der er 
blevet lavet en lille bog om sneglen, så de større børn kan lære lidt mere om den hvis de har lyst. Miljøet 
omkring sneglen, er i roligt tempo, da sneglen selv er meget rolig. Det giver en ro omkring børnene og meget 
tæt nærvær.  
Da congosneglen skal have sit navn, kommer alle de børn der har lyst med deres forslag til navnet, som vi 
herefter stemmer om sammen. Igennem dette får børnene en erfaring med demokrati og fælleskab. Vi får 
stemt os frem til at sneglen skal hedde ’Minus’. Herefter holder vi en lille fest for sneglen og spiser 
kanelsnegle. Mens vi sidder og spiser bliver der snakket om processen i at stemme om navnet. En af de store 
piger er lidt trist over at hendes navn ikke blev valgt. Den voksne anerkender de følelser og snakken går på, 
hvordan et demokrati fungerer. Børnene lytter aktivt og pigen accepterer de andre børns beslutning.  
 
I børnehuset Vingesus har vi fokus på de nære og tætte relationer til børnene. Vi mener at børn lærer 
igennem de nære relationer til både voksne og børn. Derfor er dette netop Vingesus’ vigtigste opgave ift. at 
kunne sikre os, at alle børn er i bedst mulig trivsel og udvikling.  

Igennem relationerne er legen med til at danne børn socialt og deres forståelse af deres omverden. Legen er 
essentiel og meget værdifuld. Børn leger hele dagen. Både i deres egen leg men de leger sig også igennem 
rutinerne i dagligdagen. Legen giver os mulighed for at se hvordan børnene indgår i sociale fællesskaber og 
dermed kan vi tilpasse de pædagogiske aktiviteter og lege der er voksenstyrede. Vi tror på at børn KAN, hvis 
vi sætter de rigtige rammer til det.  
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Eks 0-3 år: I vuggestuen findes det pædagogiske personale stort set altid på gulvet, hvor børnene er. De 
voksne fordeler sig hvor børnene leger. F.eks. i legekøkkenet, hvor den voksne kan understøtte legen, ved at 
lege med. Nogle gange deltager den voksne aktivt i legen, andre gange er den voksne til stede og er med på 
afstand af legen. Når man er til stede på den måde, skaber man ro til legen, ro til nærværet og ro til udvikling.   

I Vingesus har børnenes selvorganiserede og spontane leg en central og betydelig plads i hverdagen. Vi søger 
at tilpasse legezoner og planlægge aktiviteter efter børnenes aktuelle behov og ønsker. 

Eks. 3-6 år: Foldemadrassen kan hurtigt omdannes til et hus, med tæpper, tøjklemmer og lidt udstyr fra 
legekøkkenet. Her flytter to piger ind. En jævnaldrende dreng ser interesseret på. En voksen spørger ham om 
han kunne tænke sig at være med i legen. Spørgsmålet er, ud fra hans lidt usikre respons, tydeligvis for 
ukonkret. Den voksne forslår derfor at han kan være hund eller kat i legen, hvilket han udtrykker at han gerne 
vil. Den voksne tilstræber at blive i nærheden, for at kunne understøtte legen.  
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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 ind-

drages under hensyntagen til børnenes alder og modenhed. (Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer 
og indhold, s. 22 -23 og s. 30)  

 

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/hvilestunder. 

 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. 

 

Voksenpositioner: 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 
læreplantemaerne: vedholdenhed overfor vanskeligheder, evne til fokusering og koncentration, evne til at 
sammentænke 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.  

 

 

                                                           
1 Se kvalitetsrapport Dagtilbud 2016-2017 
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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? 
 
I Vingesus er vores pædagogiske fundament det der skaber det pædagogiske læringsmiljø. Vi har stor fokus 
på tilknytning og relationsdannelse igennem leg, aktiviteter og hverdagens rutiner. Vi møder børnene hvor 
de er og i det de gerne vil, og skaber på den måde ro omkring det pædagogiske læringsmiljø. Det kommer til 
udtryk gennem rutinerne, de vokseninitierede aktiviteter, samt børnekulturen, hvor det er børnene selv, der 
sætter rammen for deres leg og indhold.  
Vi har som opgave at sikre os, at vores pædagogiske læringsmiljø, gennem hele dagen er fordrende for 
trivsel, udvikling, læring og dannelse. Dette gør vi bl.a. via vores legezoner, som løbende udskiftes efter 
børnenes ønsker og behov. Legezonerne skal rumme noget for alle børn, både dem der er meget aktive og 
dem der har brug for en stille stund. Læringsmiljøet skal understøtte børnefællesskabet og dens måde at 
kunne fungere sammen på og være præget af barnets perspektiv og omkranset af det gode fællesskab og 
givende relationer.  

Eks. 0-6 år: For at give de bedste muligheder for læring, nærvær og udvikling, deler vi børnene op i små 
grupper. Hermed kan vi sikre os at alle børn bliver set, hørt og får den tætte kontakt til en voksen. Dette kan 
både være spontant efter børnenes egne ønsker, at en gruppe børnehavebørn går i krea-rummet og fordyber 
sig i at bygge noget med en voksen, eller at en gruppe børn går sammen med en voksen ned på flyvepladsen 
og flyver med drager.   
Det kan også være mere planlagt og vokseninitieret, som at en gruppe vuggestuebørn deltager i et forløb på 
Hjortøgaard over flere uger, hvor vi er i naturen sammen og sanser og oplever den sammen.  

    

Vi holder meget af vores rutiner. Børn kan godt lide at være forberedte på hvad der skal ske og det giver 
tryghed at mærke kontinuiteten i opbygningen af dagen, hvor der er gentagende elementer der går igen 
hver dag. Derfor arbejder vi med rutiner, og netop i rutinerne indgår selvhjulpenhed, så egen formåen og 
udvikling mærkes på egen krop.  

Eks. 0-3 år: Efter frokost, skal børnene have skiftet ble og gøres klar til lur. En personale tager få børn med ad 
gangen på toilettet og har på den måde mulighed for nærvær med børnene. Her øver vi selvhjulpenhed, der 
giver børnene succesoplevelser og oplevelsen af at mestre noget selv. Her udvikles både motorik, selvtillid og 
social udvikling. Barnet får hjælp til de ting der er for svære, men får opmuntring til at prøve selv og øve sig. 
Barnet hjælper med at tage tøjet af, finde en ny ble og smide den gamle ud osv. Alt imens der sludres, 
krammes og udvikles relationer. 
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Eks. 3-6 år: Det her med hvordan større børn mestrer handlinger gennem selvhjulpenhed i rutinesituationerne, 
bliver i den grad værdiskabende, når det opleves, hvordan det gives videre barn og barn imellem.   
Det at få hjælp af en ven, eller hjælpe en ven, er noget der bliver sat ord på fra de voksne. Ofte når et barn har 
brug for hjælp, især i børnehaven, og denne kommer til en voksen, bliver de spurgt om de har prøvet selv, og 
om de har spurgt en ven. Nogle gange kan det for barnet være svært at gennemskue hvem man kan spørge, 
og så sætter den voksne ord på. 
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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: 

 Samarbejde med fokus på forældrenes eget barn, dialoger i hverdagen, forældresamtaler. 

 Samarbejde omkring børns hverdag og læring via aula  

 Forældremøder for hele dagtilbuddet eller mindre grupper af forældre. 

 Arrangementer, fx høstfest, 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 hjem-
met. 

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 – og det er et fælles 
ansvar at værne om forældresamarbejdet i en positiv fremmende og blid omgangstone. 
Forældresamarbejdet skal være tillidsfuldt og konstruktivt. 

 
 

Hvordan samarbejder vi med forældrene om barnets og børnegruppens trivsel og 
læring? 
 

I Vingesus vægter vi det gode forældresamarbejde højt. Forældresamarbejdet skal støtte op om barnets 
trivsel, læring, udvikling og dannelse, og heri er det vigtigt med en god kontakt og ærlig dialog. Dette gælder 
både når barnet er i god trivsel og udvikling, men i særdeleshed også hvis et barn ikke er i trivsel af den ene 
eller anden årsag.  
Personalet i Vingesus har en generel viden om børns udvikling, men det er forældrene der har den største 
viden om deres barn.  
Når et barn har fået tilbudt plads i børnehuset Vingesus, modtager forældre et velkomstbrev, som inviterer 
til at kontakte børnehuset for at lave aftale om opstart. Inden opstart er forældrene blevet inviteret til en 
rundvisning i Vingesus, hvor de møder nogle af pædagogerne. Vi tager os god tid når jeres barn skal starte i 
Vingesus, da vi ønsker at skabe en grundlæggende tryghed i mødet mellem forældre, barnet og det 
pædagogiske personale. Forskning viser, at en usikker overgang for barnet, kan betyde tab af læring og tab af 
allerede indlærte kompetencer. Herfra ved vi også, at de allerførste overgange i barnets liv slår tonen an for 
de mange efterfølgende overgange til fx FFO og skole mm. Derfor er det vigtigt, at barnet får gode erfaringer 
med overgange så tidligt som muligt i livet. Forskningen peger endvidere på, at der eksisterer et direkte 



12 
 

forhold mellem kvaliteten af forældre og pædagogers samarbejde og barnets lyst og evne til at erobre `det 
nye` - jo bedre samarbejde mellem de voksne, desto bedre en overgang for barnet. Vi indbyder jer derfor til 
et tæt samarbejde omkring den bedste overgang for jeres barn. 

I hverdagen har vi daglig kontakt med forældrene ved aflevering og afhentning. Her kan små beskeder eller 
sjove historier om dagens gang overleveres. Hvis vi på nogen måde er bekymrede for barnets trivsel eller 
udvikling, inviterer vi forældrene til en samtale, hvor vi i samarbejde kan støtte op om barnets udvikling.  

Hvert år er der valg til forældrebestyrelsen i Vingesus. Første valg for Vingesus var i maj 2021. 
Forældrebestyrelsens opgaver er at fastsætte principper for Vingesus arbejde, samarbejde mellem Vingesus 
og hjemmet samt anvendelse af Vingesus driftsbudget. Forældrebestyrelsen inddrages endvidere i 
evalueringen og opfølgning på den pædagogiske læreplan, samt arbejdet med overgange i børnenes liv fra 
hjem til vuggestue, vuggestue til børnehave og fra børnehave til skole. Vigtigst for Vingesus er at børnene 
oplever den gode stemning mellem forældre og personale. Det er medskabende for et trygt rammesæt i 
barnets dagligdag. 
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Børn i udsatte positioner 
Dagtilbud skal reflekterer 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, forbedre at kunne understøtte børnenes trivsel og udvikling. 

Når børn ikke trives kan det pædagogiske personale anvende ’Pædagogiske Arbejdsprocesser Furesø PAF’, 
som er 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 Vingesus har vi daglige refleksioner over børnegruppens trivsel og udvikling. Det kan både være små og 
store ting, der kan påvirke et barns trivsel og hvis et barn pludselig viser tegn på ikke at trives, er det vigtigt 
at spore sig ind på hvad det skyldes. Et barn kan være i en udsat position af flere forskellige årsager. Det kan 
være børn fra socialt belastede baggrunde, børn med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller børn der 
er ekskluderet fra fællesskabet. Barnet kan også være i risiko for at komme i en udsat position, hvis det ikke 
udvikler sig alderssvarende sprogligt, motorisk eller kognitivt.  

Alt efter omfanget af barnets problematikker, sætter vi forskellige tiltag i gang i Vingesus. Det pædagogiske 
personale, drøfter dagligt børnenes trivsel og sætter tiltag i gang, så som observationer af barnet eller 

https://www.furesoe.dk/politik/politikker-og-planer/dagtilbud-og-skole/tidlig-opsporing-og-tidlig-indsats/
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børnegruppen. Vi drøfter evt. barnets udfordringer med vores tværfaglige team, for at få faglig sparring. Vi 
vil altid have en løbende dialog med forældrene omkring barnets trivsel. Hvis barnet i en udsat position, vil vi 
indkalde til samtale, hvor vi i samarbejde med forældrene kan lave en strategi for at hjælpe barnet bedst 
muligt. 

Vi har i kommunen gode samarbejdspartnere der kan hjælpe os hvis et barn ikke trives. Vi kan få sparring fra 
psykologen, talepædagogen, PPR pædagoger, sundhedsplejersken, socialrådgiveren og fysioterapeuten. De 
vigtigste samarbejdspartnere hvis et barn ikke trives, er dog forældrene, som er den tætteste relation til 
barnet. I Vingesus lægger vi derfor vægt på det gode forældresamarbejde. 
 
Hvis der er tegn på, at et barn ikke trives på ét eller flere områder, skal der udarbejdes en individuel læreplan 
for barnet. De individuelle læreplaner er ét af elementerne i arbejdet med inkluderende praksis i relation til 
de pædagogiske læreplaner. Hermed gør det pædagogiske personale en særlig og koordineret indsats for 
barnet og dets familie.  

Vi arbejder også med tidlig opsporing, som er et pædagogisk redskab hvor man gennemgår alle børns trivsel 
inden for alle udviklingspunkter. Dette er for at få opsporet de udfordringer et barn måtte have, hurtigst 
muligt, så det ikke når at gå ud over barnets trivsel og udvikling. 

Eks. 0-3 år: I vuggestuen har personalet lagt mærke til at et af børnene, virker meget blød i sine led og også 
trækker lidt på den ene fod ved gang. Personalet snakker med forældrene, og de har også lagt mærke til det, 
og personalet får derfor lov til at kontakte kommunens fysioterapeut så hun kan kigge på barnet, og 
forældrene og personalet kan få sparring. 

Eks. 3-6 år: Et barn har været væk fra børnehaven i en længere periode og det er svært at være tilbage. 
Barnet er meget ked af det og har meget svært ved afleveringssituationen. Forståligt nok er det også svært 
for forældrene at aflevere, når de oplever barnet sådan. Pædagogen på stuen vælger at indkalde forældrene 
til en snak, så der kan ligges en plan. Det er en rigtig god snak, hvor vi i dialog får lavet nogle konkrete aftaler 
om hvordan afleveringen skal foregå. Det bevirker at afleveringerne bliver rigtigt gode da barnet ved hvad der 
skal præcist skal ske og personalet samt forældrene overholder de aftaler der er lavet.  
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Sammenhænge 
Dagtilbud tilrettelægger et pædagogisk læringsmiljø, der skaber 
sammenhæng til o-klasse. At skabe sammenhængkan 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 dagtilbudslivet, overgangen 
mellem dagpleje eller vuggestue til børnehave, også i det integrere 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 overgangskanon. 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. 

 

 

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. 
 

Børnehuset Vingesus har tæt samarbejde med den lokale skole i Jonstrup, som er en afd. under Lille Værløse 
skole. Overordnet set arbejder vi ud fra den samme pædagogiske tænkning om at skabe gode overgange og 
vi har hentet inspiration fra cand.psyk Inge Schoug Larsen, som har forsket i netop gode overgange. Vi læner 
os derved op ad hendes anvisninger og perspektiver på god overgangspædagogik. 

Børnehaven i Vingesus vil gerne anlægge et børneperspektiv på denne vigtige overgang og fremhæve at 
børns muligheder og-/eller udfordringer omkring deltagelse i sociale fællesskaber, har stor betydning for en 
vellykket skolestart. På dagtilbud og i skoleregi er der enighed om at vægte betydningen af at børn opøver 

https://www.furesoe.dk/borger/dagtilbud-og-skole/trivsel/tidlig-opsporing-og-tidlig-indsats/
https://www.furesoe.dk/politik/politikker-og-planer/dagtilbud-og-skole/den-gode-overgang/
https://www.furesoe.dk/politik/politikker-og-planer/dagtilbud-og-skole/den-gode-overgang/
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robusthed, samt at de lærer at fordybe sig i leg og læring og at børn kan udvise vedholdenhed og evne til at 
modtage kollektiv besked. Ligeledes fremhæves betydningen af den sproglige udvikling; at barnet kan 
udtrykke sig og kommunikere tilstrækkeligt alderssvarende. Sammenfattende er det altså vores vigtigste 
opgave at tilrettelægge det pædagogiske læringsmiljø for de ældste børn ud fra netop de faktorer, som vi 
ved har betydning for en vellykket skolestart i en ramme af børneperspektiv.  

I august måned bliver der holdt forældremøde for kommende skolebørn, hvor der bliver skitseret et 
pædagogisk didaktisk overblik over børnenes sidste år i børnehaven. Dels tages der udgangspunkt i de aftaler 
der er indgået mellem dagtilbud i Jonstrup og FFO/skolen samt de mere traditionelle begivenheder, som sker 
i børnehaven for kommende skolebørn. Dels forholdes der til den konkrete storbørnsgruppe; hvad er det for 
en dynamik, der lever i gruppen? Er der behov for en styrket indsats omkring samarbejde og relationer? Er 
det en harmonisk og afbalanceret børnegruppe, som kan tåle at blive udfordret lidt mere radikalt? 
Hovedpointen er at der tilrettelægges et læringsmiljø, som giver mening for netop den konkrete kommende 
storbørnsgruppe. 

Eks. for storbørnsgruppen: I månederne op til FFO start har vi blandt andet haft besøg af pædagog fra 
FFO’en. 

Skolebørnene har også været på flere besøg til FFO’en og skolen, hvor de får lov at lege, gå på opdagelse og 
stille spørgsmål. 
Ligeledes bliver de vist rundt i lokalerne og laver lege med de kommende pædagoger og de kommende 
kammerater, for at styrke relationsarbejdet. 
Efter deres start på FFO i Maj måned, vil den tætteste børnehavepædagog komme på besøg til FFO'en for at 
styrke relationsarbejdet og for at hjælpe til en tryg og rolig overgang. 
 

I september har vi skoletaskefest. Det betyder at tidligere børn af Vingesus, som nu går i 0. klasse kommer på 
besøg i børnehaven sammen med deres lærer/pædagog fra skolen. Her viser de stolt deres skoletaske frem, 
og samtidig fortæller de om, hvordan det er at være skolebarn og hvad det vil sige at gå i skole; hvad som er 
vigtigt at have i sit penalhus og hvad man f.eks. laver i frikvartererne. Formålet med en skoletaskefest er bl.a. 
at få afmystificeret, for børnehavebørnene, hvad skolelivet er for en størrelse. Men vigtigst handler det om, 
at skolebarnet har en anledning til at komme hen til sin gamle børnehave, som man måske har savnet og 
måske møder de tidligere børnehavevenner, som ikke er fulgtes med op i skolen og får en krammer af den 
særlige voksne, som har haft stor betydning for en. Forældrene til 0. klasses eleverne er også en del af 
skoletaskefesten, de skal nemlig hente deres barn i børnehaven den dag. Så bliver de budt på en kop kaffe og 
et gensyn med børnehaven. 

Det er vigtigt at understøtte børns læringsspor, de emner eller færdigheder, som barnet er optaget af, som 
det har lært sig eller er på vej til at lære sig. De spor kan have relevans ift. de nye krav og udfordringer barnet 
møder – f.eks. i skolen. Netop derfor giver skoletaskefesten mening, fordi børnehaven har været en del af 
barnets læringsspor, det er her der er skabt en lagring af erfaringer og successer – og det er givtigt for barnet 
at blive mindet om, når man har gået i skole i nogle måneder og barnets pludselig møder nye krav, som skal 
læres og mestres på sigt. 
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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 Vingesus ligger midt på den gamle nedlagte Værløse flyvestation midt på et lokalhistorisk 
fundament med flere kendte vartegn omkring os – fx det gamle kontroltårn, de turkisblå hangarer og 
landingsbanen. Vi er et helt nyåbnet børnehus beliggende midt i et område, som gennem de sidste par år 
har haft og til stadighed har vokseværk. Nye bæredygtige rækkehuse og bofælleskaber skyder op omkring os, 
og i ’bybilledet’ er rendegraveren og gravkoen lige så almindeligt at få øje på som familiens ladcykel.  
 

    
 
Det er spændende for børnene at de kan følge med i arbejdet af huse, der bliver bygget lige for næsen af 
dem. Det giver dem indsigt i at det miljø de vokser op i, ikke opstår af sig selv – men at der er et før, under og 
efter. Det er også oplagt at tale om, når vi går på tur i området eller når vi betragter arbejdsmaskinerne på 
den anden side af hegnet fra legepladsen.  
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Børnehuset Vingesus er omringet af skøn natur, rigt dyreliv og åbne vider, da det meste af den nedlagte 
flyvestation er fredet. Derfor er det også helt naturligt at vi inddrager naturen i størstedelen af vores praksis 
på den ene eller anden måde. – Når vi er på tur, kigger vi efter dyrespor; er det en hare, et dådyr eller måske 
en ræv, som har passeret stien før os?  
 
Eks. 0-6 år: I sommer var børnehaven og vuggestuen på en fælles heldagstur på flyvepladsen. Børnehaven på 
cykler og vuggestuen i klapvogn. Vi havde intet mål med turen, da det var børnene der skulle vise os hvad de 
havde lyst til at fordybe sig i.  
På vejen blev børnene optaget af de mange måger på landingsbanen og derfor cyklede vi ned mod dem. 
Mågerne lettede alle på én gang og børnene hvinede af glæde.  
Herefter udforskede vi dyr vi kunne finde under sten og under en stor sten fandt vi et myrebo fyldt med æg. 
Børnegruppen blev stille og fordybet i processen hvordan myrerne nu skulle flytte alle æggene ned i deres 
gange i jorden.  
Vuggestuebørnene sov til middag i shelterne på flyvepladsen, mens børnehaven gik på opdagelse efter 
storkereder.  
 

    
 
 
 
 
I Vingesus har vi en tænkning om bæredygtighed og genanvendelse og benytter os af de muligheder, der 
ligger for næsen af os. Det betyder at vi indsamler nedfaldne grene, kogler og pinde fx til materialer i KREA-
rummet.  
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Vingesus har indgået samarbejde med det nærliggende naturstøttepunkt Hjortøgaard 
https://hjortoegaard.dk/ 
Her kan vi gå over og klappe geder og får og hvis vi er stille nok, kan vi måske få øje på uglen, som i 
vinterhalvåret bor i træet ved siden af huset. Vi kan låne naturmaterialer derfra og sammen med børnene gå 
på opdagelse i naturen med lup og insektnet. 
På sigt ønsker vi også at indgå samarbejde med nogle af de andre ’naboer’ til Vingesus.. Fx filmstationen på 
flyvepladsen og Hangar 2, som er Værløse Flyhistoriske Hangar. Udgangspunktet er vores ambition om at 
Vingesus børn kan blive bekendt med og tryg i det lokalsamfund, de vokser op i.  
 
Eks. 0-6 år: I Hangar 2, tæt på Vingesus, findes en masse gamle fly. Både børnehaven og vuggestuen har 
været forbi en del gange og kigge på de gamle smukke fly der hver især fortæller en historie. Der findes et lille 
fly, som børnene gerne må prøve at sidde i og lege at de flyver. Dette er hver gang en stor oplevelse for 
børnene.  
 
 

    
  

https://hjortoegaard.dk/
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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. 

 

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? 
 

                                                           
2 Se kvalitetsrapport Dagtilbud 2016-2017 
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I Børnehuset Vingesus arbejdes der med den alsidige personlige udvikling, igennem de gode og nære 
relationer der er dannet mellem børn og voksne. Det er samspillet mellem børnene og mellem børn og 
voksne, der danner grobund for udvikling og giver børnene troen på at kunne selv og opbygge et solidt 
selvværd.  
 
Vores læringsmiljø giver børnene mulighed for at børnene udfolder - og kan erfare sig selv på nye måder, 
både kropsligt, følelsesmæssigt, kreativt, kulturelt og i naturen. Vi støtter børnene til at kunne øve sig og 
prøve at klare opgaver selv og med hjælp, så børnene opdager nye potentialer og opbygger selvtillid.  
 
Eks. 0-3 år: Et barn i vuggestuen er meget frustreret over ikke at kunne få sine sko på i garderoben. Den 
voksne hjælper og guider barnet med at prøve at få skoene på. Da den første er kommet på, siger 
pædagogen: ”Nu hjælper jeg lige x med jakken, så kan du prøve at få den anden sko på imens. Så kan jeg 
hjælpe dig bagefter”.  
Da pædagogen er i gang med at hjælpe x med jakken, kommer barnet stolt og siger: ”SE!!” og peger på sine 
fødder. Barnet har taget den ene sko af, og i stedet taget gummistøvler på, da de var nemmere at komme i. 
Barnet ler til pædagogen og pædagogen gengælder smilet og siger: ”Hvor var det klogt tænkt at tage 
gummistøvler på i stedet for. Godt gået!” 
Barnet bliver mødt i initiativet og det at have klaret opgaven selv og får derfor en god erfaring med sig.  
 

   
 
I vores læringsmiljø er der taget højde for at der skal være noget for alle børn. Vores legezoner er nøje 
udvalgt og på stuerne er der legezoner der henvender sig til alle børns måder at lege og lære på. 
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Eks. 0-6 år: Vores legezoner er dannet ud fra hvad børnene for tiden udtrykker at have interesse for. Der er     
taget højde for at der er legezoner til alle børn. De voksne understøtter legen i legezonerne, så børnene øver 
sig i at lytte til hinandens ideer til leg, udrede evt. konflikter og at deltage lige i legen.  

 
       Vi arbejder med at alle skal kunne være en del af fællesskabet på hver sin præmis og kunne regulere egne 

følelser, både alene og i fællesskabet. Dette gøres ved anerkendende pædagogik, ved at sætte ord på 
børnenes følelser og vise, at alle følelser er tilladte. Vi tager udgangspunkt i det enkelte barn og dets 
forudsætninger. Hermed kan der laves målrettede indsatser for hvert enkelt barn, så ingen børn oplever 
nederlag. Men samtidig udfordrer vi barnet på dets præmis, så barnet ikke bliver ved at blive i fællesskabet 
perifert.  
 
 
Eks. 3-6 år: 
Et barn står ved legetårnet på legepladsen, og er ked af det. Den voksne henvender sig til barnet, men barnet 
vil ikke åbne op over for den voksne. Efter noget tid skal ind børnene og barnet er nu ikke ked af det mere. Den 
voksne henvender sig til forælderen, som henter barnet og fortæller om oplevelsen tidligere på dagen. 
Forælderen mener at det måske kan have noget med et fald fra et andet legetårn, selvom om det er noget tid 
siden. Den voksne henvender sig til barnet dagen efter og rigtigt nok, så er det faldet som nu påvirker barnet. 
Den voksne lover at hjælpe og guide barnet. De står nu henne ved legetårnet, og barnet starter noget usikkert 
med, men med den voksne beroligende guidning går det fremad. Der er også en kammerat som hjælper oppe 
fra tårnet. Det lykkedes barnet at komme op. Efter nogle gange med hjælp fra den voksne, vil barnet nu prøve 
selv og her finder barnet ud af at det godt kan lykkedes uden hjælp fra en voksen. Det er et stolt barn som råber 
til den voksne: ”Se, jeg kunne godt”.  
 
Ovenstående er en udvikling af barnets personlige alsidige udvikling. Barnet oplever at selvom om tingene er 
svære så kan det godt lykkedes og samtidig opbygges der også tillid til voksne og kammeraten der hjalp. 
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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? 
 

Børns sociale udvikling er grundlæggende for at de kan trives og udvikle sig. Den trygge tilknytning og den 
gode relation både mellem børnene men også mellem børn og voksne, er det vigtigste for at børn kan trives. 
Derfor arbejder vi med social udvikling og tilknytning hele dagen i Vingesus.  
Det gælder både i børnenes leg, hvor pædagogerne er med til at støtte op om relationerne, men også i 
rutinerne hvor børnene også er en del af fællesskabet.  F.eks. til måltiderne, hvor børnene lærer at vente på 
tur, lytte til hinanden og hjælpe hinanden med det man endnu ikke mestrer. I fællesskabet lærer børnene at 
det man kan bidrage med er vigtigt og bliver taget imod af de voksne og de andre børn. De voksne hjælper 
og guider til den gode samtale og det gode samspil, med det mål at børnene på sigt selv mestre det, at 
kunne være i et fællesskab på en empatisk og solidarisk måde. 

 

Eks. 0-3 år: Et af de små børn i vuggestuen, er ked af det og græder. Et lidt større barn stopper op og kigger 
og finder det lille barns sut på gulvet og giver det til pædagogen. Pædagogen tager imod sutten og siger til 
barnet: ”Hvor er det sødt af dig at hente hendes sut, når du kan se hun er ked af det”.  

Barnet bliver støttet og mødt i at hun prøver at trøste det lille barn med sutten. På den måde får barnet 
bekræftet at det hun har lært er rigtigt og noget hun kan gentage en anden gang i hendes sociale udvikling.  

 

Eks. 3-6 år: I forbindelse med frokostmåltidet fordyber et barn sig over en periode i rutinen med at tisse af og 
vaske hænder inden frokosten, så god tid at barnet oplever at være sidst til at sætte sig omkring 
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frokostbordet. Barnet bliver vred over ikke selv at kunne vælge sin plads, men i stedet må tage den ledige 
plads der er tilbage. Pædagogen inviterer efterfølgende barnet og et par andre børn med i forberedelsen af 
frokosten. Efter borddækning siger pædagogen til barnet: ”Her sætter jeg mig, nu skal du vælge din plads”.  

Ved at pædagogen forbereder barnet før frokosten, giver det barnet ro og større overblik og derved undgår 
barnet at havne i en situation i det fælles rum, som det er svært at komme ud af igen.  
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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? 
 

Det at kunne kommunikere tanker, følelser og holdninger er altafgørende for at kunne føle sig som en vigtig 
del af fællesskabet. Ligeledes i legen med andre børn, er det vigtigt at kunne bidrage med ideer og ønsker til 
legen, for at kunne få et godt samspil med de andre børn.  
Derfor vægtes den sproglige udvikling højt i Vingesus. Vi tror på at den kommunikative og sproglige udvikling 
også udvikles gennem de nære relationer. Derfor er det så vigtigt at børnene er sammen på tværs af alder så 
sproget kan spire.  
Den sproglige udvikling foregår hele dagen og især i de, for børnene, meningsfulde samtaler og aktiviteter. 
Derfor er det så vigtigt at de aktiviteter der planlægges er med udgangspunkt i børnenes perspektiv, så 
mulighed for læring er størst. 

Eks 0-3 år: Der tegnes med kridt på legepladsen. En gruppe børn flokkes om pædagogen der tegner. Et af 
børnene vil gerne have tegnet en gravko. Pædagogen tegner en STOR gravko og fortæller undervejs hvad der 
tegnes. Tegneriet bliver til en fortælling, som børnene deltager i og kommer med forslag til. De børn der ikke 
har så meget verbalt sprog endnu, kigger på og lytter og tegner med. Dem med mere sprog kommer med 
forslag til historien der tegnes. På den måde bliver børnene opfordret til at bruge sprog og fantasi i dialog. 
Det hele bliver understøttet af tegning, så ordene lagres billedligt også. 
 

                                                           
3 Se kvalitetsrapport Dagtilbud 2016-2017 
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Personalet hjælper de børn der endnu ikke har ordforråd til at komme ind i lege med de andre børn. Her 
sætter den voksne ord på de ting der endnu ikke er tillært, så barnet kan være en del af fællesskabet og den 
vej igennem også udvikle sproget. 
Både i børnehaven og i vuggestuen læses der mange bøger for børnene. Igennem højtlæsning og dialogisk 
læsning, hører børn nye ord der understøttes af billeder, de lærer at koncentrere sig, lytte til hinanden og 
være en del af fortællingen i dialogen om bøgerne.  
Vi arbejder målrettet med dialogisk læsning. For at styrke ordkendskabet, laver man forskellige aktiviteter til 
bøgerne, der udfolder historien og gør at ordforrådet styrkes hos børnene.   
 
Under børnehavens samlinger bruger vi højtlæsning, rim og remser og turtagninger med børnene. Det gør vi 
for at styrke børnenes kommunikative og sproglige færdigheder. Vi er også meget opmærksomme på de 
børn, som skal styrkes lidt ekstra sprogligt og her er det også vigtigt at have fokus på hvad barnet er optaget 
af. Det kan fx være at der et barn som ikke siger så meget, men hvis man så tager en bog frem om heste, 
som er en af barnets interesser, kommer der pludselig mange flere ord ud af barnet.  

 

Eks. 3-6 år: To børn sidder på gulvet på stuen og leger med byggeklodser. Det ene barn henvender sig til den 
voksne: Se, jeg har bygget kontroltårnet. Den voksne svarer: ja, Jeg kan se du har bygget et tårn. Er det 
kontroltårnet som står lige ved siden af børnehaven? Ja, svarer barnet. Der går noget tid. Så siger barnet 
igen. Jeg har prøvet at være helt oppe i toppen af tårnet. Den voksne responderer med: Jeg er sikker på du 
kunne se langt så. Hvad kunne du få øje på? Der går igen noget tid. Omsider svarer barnet: Jeg kunne se helt 
over til Hjortøgaard. 

Her opstår helt naturligt en turtagning i kommunikationen mellem det ene barn og den voksne – og den 
voksne sørger for at give barnet plads til at tænke over det den voksne siger og spørger om. 

 

Vi bruger forskellige pædagogiske redskaber for at kunne følge med i barnets sproglige udvikling. I 
forbindelse med den halvårlige trivselsvurdering af børnene, tages der stilling til om barnet er sprogligt 
alderssvarende. For vuggestuebarnet gælder det at barnet sprogvurderes med ’SprogTrappen’ lige omkring 
når barnets fylder to år. For børnehavebarnet gælder det at stuepædagogen sprogvurderer børnene med 
materialet ’Sprogvurdering 3-6 år’ ved behov, for opfølgning på en tidligere sprogvurdering, eller hvis der 
opstår en bekymring for barnets sproglige udvikling.  

Vi har mulighed for at tilkalde tale- hørekonsulenten der kan give os redskaber til, hvordan vi bedst muligt 
hjælper barnet. Hermed kan vi lave konkrete målrettede tiltag for det enkelte barn. Dette vil naturligvis altid 
være i samarbejdet med forældre. 
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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 fornem-
melser, kroppens funktioner, sanser og forskellige former for bevægelse. 

 

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø udviklingen af børnenes krop, 
sanser og bevægelse? 
 

Børnehuset Vingesus har for øje at tænke bevægelse ind i vores læringsmiljø hele dagen. Barnets kropslige 
udfoldelse skal helst komme til udtryk både i egen initierede leg, indenfor, udenfor, i vores rutiner og i de 
vokseninitierede aktiviteter. Vi har fokus på kroppen både i aktivitet og ro.  Derfor veksler vores aktiviteter 
fra højt tempo til lavt tempo. Finmotorikken skal også trænes og det at kunne finde ro i et puslespil, en bog, 
eller noget sanseligt, som modellervoks eller taktilmassage.  

 

Eks. 0-3 år: I vuggestuen elsker børnene at puste sæbebobler. Både selv at puste, men også når pædagogerne 
puster og de skal fange boblerne. I en sæbebobbel-leg, bruger børnene deres krop, når de skal fange 
boblerne. De løber rundt, skal op på tæer og ned i knæ. De skal lære at afstandsbedømme og stimulerer deres 
vestibulærsans når de drejer rundt og vipper hovedet.   
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I Vingesus har vi et motorikrum med skumredskaber, som inviterer til kropslig udfoldelse. Derudover, så 
længe det er muligt i husets opstartsfase, benytter vi også tomme stuer til motorisk leg. Det kan fx være at 
sjippe i bue eller hoppe i hulahop ring eller det kan være orme og kravle-leg. Vigtigst er fokus på at børnene 
kan få brugt hele kroppen og stimuleret alle sanser, med forskelligt motorik- og bevægelses-udstyr.  

Både i børnehaven og i vuggestuen har vi en meget lang gang, som børnene elsker a bruge til kropslig 
udfoldelse. Her løbes der om kap, flyves med kapper, spilles bold eller køres på scooter og rullebræt.   

Vi er ude så meget som muligt, da udelivet helt naturligt støtter den kropslige udfoldelse hos børnene. På 
legepladsen udfordrer børnene selv deres motorik og sanser ved at klatre, løbe, gynge, cykle, sjippe osv. Der 
bliver også sat mere målrettede fælles bevægelseslege i gang, som også styrker fællesskabet. 

 

   

 
 
Eks. 3-6 år: I børnehaven arbejder vi at børnene kan få erfaringer med egen krop og mærke deres egen krop.  
Inden vi går til frokost i fællesrummet, laver vi en seance med mindfullness eller massage. Her kommer 
børnene helt ned i gear ved at lytte til den voksnes stemme og på det afslapningsmusik som bliver spillet. Vi 
kan se at det f.eks. har en god effekt på børnene når de kommer rolige ned til frokostbordet. Derudover er det 
også en rigtig god måde at skabe relationer børnene imellem, når der f.eks. laves massage. Her kan vi sætte 
børn sammen efter mulige kommende udviklingsfremmende relationer, eller hvis nogle børn har gavn af at 
lærer hinanden bedre at kende. Det er også med til at styrke legerelationen, når børnene mødes i den arena. 
 

I vores rutiner arbejder vi med selvhjulpenhed, så børnene får kontrol over kroppen og kan mestre 
forskellige bevægelser. Det gælder for de små ved at kravle op og ned af højstole, øve sig i at hælde op med 
lille kande, at få fornemmelsen af at bruge en gaffel og kniv, selv begynde at øve sig i at tage tøj af og på. 
I børnehaven, hjælper børnene med at dække bord og hente mad. Børnene hjælper hinanden og de voksne, 
både som en del af fællesskabet, men også for at få succesoplevelser, ved at kunne mestre en opgave selv. 
Det kan man kun få ved at øve sin krop i at kunne.  
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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? 
 

I Børnehuset Vingesus er vi nysgerrige og undersøgende på naturen og vi befinder os så meget som muligt 
udenfor. 
Den nedlagte Værløse Flyvestation rummer stadig et stort areal uberørt natur- og dyreliv. Når vi kigger ud af 
vinduet kan vi være heldige at få øje på dådyrene på marken eller musvågen, som kredser højt oppe i luften. 
Således bliver nærmiljøet omkring Vingesus flittigt brugt til leg, aktivitet og udforskning.  

 

Eks 0-6 år: Det er forår og der er haletudser i søen tæt på Vingesus. En gruppe børn fra børnehaven og 
vuggestuen går på tur og henter haletudser og planter hjem til Vingesus. De puttes i akvarium i fællesrummet 
så alle kan holde øje med haletudsernes udvikling.  
Rundt om akvariet sætter pædagogen plakater op om haletudsernes udvikling fra haletudse til frø, så 
børnene kan følge med i stadierne. Ligeledes er der skrevet facts ned om haletudserne.  
Børnene følger nøje med i udviklingen og da de små haletudser bliver til frøer, prøver dem der har lyst at 
holde frøerne. Vi sætter de små frøer ud i deres sø igen sammen med børnene for at slutte 
haletudseprojektet.  
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Alle børn og voksne i Vingesus sorterer affald. I vores fællesrum står den grønne madaffaldsspand fremme til 
at børnene selv skraber madrester i fra frokosttallerkenen. I vores KREA rum har vi en vogn med forskellige 
beholdere og markeringer af, hvad der er plastik, papir, restaffald osv. Dette, tillige med konkret snak om 
affald, skaber en bevidstgørelse om, at vi skal passe på vores jord.   

I naturen undersøger vi dyrene ved at studere dem ude og hjemme. Vores sanselaboratorium er en oplagt 
ramme for at eksperimentere med vand og tyngdekraft – og med de sten, skaller, insekter og kravl, som vi 
finder, når vi er udenfor på legepladsen eller på tur. Vi har terrarier til at samle dyr ind og for et års tid siden 
er en Congosnegl flyttet ind i vuggestuen til stor begejstring for både de yngste børn, men også de ældre, 
som gerne vil på besøg og kæle sneglen.  

      

Naturen bliver undersøgt kropsligt når vi er på legepladsen eller på tur. Børnehaven er ude i al slags vejr og 
en tur på legepladsen bliver derfor hurtig til en sanselig oplevelse med de forskellige vejrfænomener. 
Børnene mærker på egen krop hvordan naturfænomener som sne, regn, blæst, varme og kulde føles på 
deres krop.  
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På legepladsen er etableret højbede med stedsegrønne planter, for æstetikkens skyld hele året – men også 
med spiselige blomster, bærbuske og krydderurter, som vi kan se spire og gro og høste resultatet af.  
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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 ople-
velser, 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 takt med at Børnehuset Vingesus er et ganske nyt dagtilbud, har vi rigtig mange oplevelser til gode. Når vi 
bliver spurgt om vores traditioner, må vi melde tilbage – at vi lige skal have afprøvet forskellige begivenheder 
nogle gange, for at kunne kalde det en tradition. Vores absolut vigtigste mantra er at Vingesus børn oplever 
medindflydelse og medbestemmelse i deres hverdag og når vi projekterer med det pædagogiske indhold. Fx 
da vi skulle holde fastelavn i Vingesus. Her indledte vi med at have et børnemøde, hvor børnene skulle tage 
stilling til, på hvilken måde vi skulle holde fastelavn; altså hvad skulle fastelavnsmenuen bestå af, hvilke 
’godter’ skulle der være i fastelavnstønden, måtte man have våben med, hvis det var en del af udklædningen 
osv. Der var flere spørgsmål, som de fik mulighed for at stemme om på demokratisk vis. Fx at de gerne måtte 
have våben med. At børnene blev inddraget på den måde, gav dem et ejerskab af fastelavnsdagen og de 
følte sig trygge – selv de helt yngste gav sig hen i fordybende deltagelse. I Vingesus ønsker vi således at skabe 
traditioner som giver mening for børnene og som skaber sammenhæng mellem hjem og dagtilbud. 

Eks. 0-6 år: Om fredagen har vi haft fællessang i vores fællesrum, både børnehaven og vuggestuen er samlet. 
Her har børnene været med til at vælge sange der skal synges. Nogle gange har de voksne også valgt en sang 
fra sang-skattekisten, for at præsentere børnene for nogle andre og lidt ældre sange. De små børn der endnu 
ikke kan synge med, kigger på og står og rokker lidt til musikken, de ældre synger med og alle deltager i 
fællesskabet på deres egen præmis.  

Med tiden vil vi gerne præsentere børnene i Vingesus for forskellige kulturelle oplevelser, det være sig både 
inden for teater, musikalske oplevelser, gennem børnebøger fra og på biblioteket. Her vil de voksne gå 
forrest og deltage sammen med børnene, for at udvide børnenes kulturelle og æstetiske forståelse og give 
sanseinput til at børnene kan lave deres egen kultur. Vi understøtter det enkelte barns lyst til at fortælle rim, 
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synge sange, lege og udtrykke sig på og bevæge sig på i leg. Det udvikler barnets kreativitet og dermed dets 
evne til at kunne være innovativ.   
Når vi går i KREA rummet, lægger vi også op til at børnene selv skaber den fx påskekylling de vil lave, ikke 
nødvendigvis ud fra en skabelon, men ud fra deres fantasi. De kan bruge de materialer, som de gerne vil for 
at udtrykke sig æstetisk og kreativt. Igennem disse processer kan børnene formidle følelser, tanker og ideer.  

 

   

 

I Vingesus er vi så heldige at en lokal kunstner Marie J. Engelsvold har skabt et fint æstetisk udtryk i vores 
smukke bevaringsværdige trappesal ved hovedindgangen. Hendes udsmykning taler til mange sanser. Den 
visuelle med de forskellige farver og former. Den taktile med de forskellige teksturer og materialer, idet der 
både er brugt garn, perler, keramik og træ. Og ikke mindst den auditive med de historier og samtaler, som 
den kan føre med sig. Formerne og figurerne henleder nemlig tankerne til genkendelige elementer i 
lokalområdet på flyvepladsen. Maries J. Engelsvolds udsmykning er fantastisk, den har givet trappesalen liv 
og skabt et unikt børneunivers. Man kan da kun blive glad og inspireret, når man træder ind af døren her i 
børnehuset – uanset alder.   
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ligeværdige og forskellige former for fællesskaber, hvor de opleveegne og 
andres kulturelle baggrunde, normer, traditioner og værdier.  

3. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn får mange 
forskellige kulturelle oplevelser, både som tilskuere og aktive deltagere, som 
stimulerer børnenes engagement, erfaringer med at anvendematerialer, 
redskaber og medier. 

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 Kommune er inspireret i anvendelse af 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. 

PEF; Planlægning, refleksion og evalueringsskema for Furesø er den ramme vi kobler hverdagsevalueringer 
med mere systematiske og systemiske evalueringer ind i. Det pædagogiske personale 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. 

PEF stiller spørgsmål som: 

 Hvad bliver vi 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 en 
evaluering medvirker til at frembringe, danner afsæt for drøftelser om justering af den pædagogiske 
læreplan. Endvidere inddrages 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 PEF, hvor, udvalgte eksemplariske pædagogiske forløb og 
rutinesituationer, 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. 



35 
 

På baggrund af forældrebestyrelsens refleksioner og evaluering, samt medarbejdernes evaluering, beslutter 
dagtilbudsleder og faglige fyrtårn justering af den pædagogiske læreplan. 

 

”Læreplanssløjfen” forbinder arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan, de pædagogiske tilsyn og 
formidlingen af det pædagogiske arbejde til bestyrelser, politikere og forvaltning: 

 

 

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”. 

Hvordan dokumenterer og evaluerer vi løbende vores pædagogiske arbejde, herunder 
sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og de tolv pædagogiske mål? 

 

Når vi holder teammøder, pædagogmøder, personalemøder eller pædagogisk udviklingsdag, giver vi os selv 
muligheden for at fastholde en god evalueringskultur. At arbejde i praksis ud fra en antagelse om at ”nogen 
vil noget med nogen”.  

Festival-

videndeling 
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Vi har en intention om at vi ved teammøder har fokus på feedback i kollegial observation under aktiviteter og 
feed-forward ift. læringsmiljøet. At vi spørger os selv under den pædagogiske planlægning: Hvad antager vi fx 
at børneperspektivet er ift. læreplans-tænkningen eller omkring læreplantemaerne. 

Vi skal være opmærksomme på kontinuerligt at benytte os af dialogkort, praksisfortællinger og 
læringsfortællinger, som kan give et blik på det enkelte barns perspektiv, begrebsforståelse i leg fx samt 
udviklingsprogression 

Vi har erfaring med at benytte os af SMTTE-modellen når der er god tid til en evalueringsproces og ellers 
skema til handling som pædagogisk evalueringsredskab.  

Som noget nyt har Furesø udviklet PEF; et planlægnings- refleksion og evalueringsskema, som vi øver os i at 
benytte i evalueringen af fx rutinerne i garderoben, spisesituationen osv. 

 

Hvordan skaber vi en evalueringskultur, som udvikler og kvalificerer vores pædagogiske 
læringsmiljø? Har vi behov for at udvikle vores evalueringskapacitet? 

En god evalueringskultur er en levende størrelse, som kræver at vi vedvarende benytter os af et fælles sprog, 
så vi sammen definerer, hvad der kendetegner Vingesus fælles forståelse af fx leg, læring og dannelse og ikke 
mindst barnesynet, børneperspektivet og børnefællesskaberne. 

Vi evaluerer på flere måder. Det kan f.eks. være efter at have afsluttet et tema, hvor vi med udgangspunkt i 
observationer af børnene, taler om hvilke mål vi nåede og hvordan vi kan forbedre vores praksis næste gang.  

I dagligdagen og ved her/nu evalueringer benytter vi os af læringsmiljø-modellen af Anders Skriver Jensen, 
ph.d. i dagtilbuds- og indskolingsdidaktik: 

 

 

Vores opmærksomhed vedr. evaluering er at vi søger effektive, let anvendelige metoder som alle 
medarbejdere kan bruge og som egner sig til både små og større møder, samt at få afsat den fornødne tid til 
evaluering.  
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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 

 


