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Den pædagogiske læreplan udgør rammen og den fælles retning for
vores pædagogiske arbejde med børnenes trivsel, læring, udvikling og
dannelse. Læreplanen er et levende dokument, som kort beskriver
vores pædagogiske overvejelser og refleksioner med eksempler, der
er retningsgivende for det daglige pædagogiske arbejde.

Ramme for udarbejdelse af den
pædagogiske læreplan

Den pædagogiske læreplan udarbejdes med udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag samt
de seks læreplanstemaer og de tilhørende pædagogiske mål for sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og børns læring.
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. Publikationen samler og formidler alle relevante krav til arbejdet med den pædagogiske læreplan og er dermed en forudsætning for at
udarbejde den pædagogiske læreplan. Derfor henvises der gennem skabelonen løbende til publikationen. På sidste side i skabelonen er der yderligere
information om relevante inspirationsmaterialer.
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Hvem er vi?
Børnehuset Syvstjernen er en hyggelig, mindre selvejet institution, som ligger i hjertet af
Vesterbro. Institutionen er fordelt på to etager. Syvstjernen har plads til 24 vuggestuebørn
og 48 børnehavebørn, hvoraf halvdelen af børnehavebørnene på skift 14 dage ad gangen,
er i vores udflytter ved Utterslev mose.
Syvstjernen er tilknyttet paraplyorganisationen Børneringen. Institutionen har egen bestyrelse, bestående af 3 forældrerepræsentanter, 1 formand og 1 næstformand. Endvidere
indgår Syvstjernen også lokalt i Fru Floras Netværk, som består af 7 selvejede institutioner
på Vesterbro, der har valgt et tæt samarbejde.
Vuggestuen er placeret på vores 1. sal, og børnehaven er placeret i stuen, og da vi er et
lille hus, har alle børn og voksne kendskab til hinanden på tværs af grupperne. Dette medvirker til at skabe trygge rammer for børnene, f.eks. når årgangen fra vuggestuen til børnehaven står for døren. Her har vuggestuebarnet allerede et godt kendskab til børnehaven.
Vi er 16 fastansatte deraf en fast køkkenmedarbejder, som laver mad til alle børnene. Personalegruppen er sammensat af personale der har været ansat i mange år, samt nogen
der er kommet til gennem de senere år. Dette medvirker til, at vi løbende reflekterer over
vores pædagogiske praksis.
De pædagogiske værdier er altid under udvikling og forandring, og derfor låser vi os ikke
fast på en bestemt pædagogisk retning, men har altid fokus på nærvær og tryghed. Vi tror
på, at børnenes fri leg er vigtig for deres udvikling, men vi finder også, at voksenkontakt og
planlagt styring med afsæt i det enkelte barn er ligeså vigtig for børnenes trivsel, relationer
og læring. Vi arbejder ofte med børnene i mindre grupper, så personalet har endnu bedre
blik for det enkelte barn.
I udflytteren arbejdes der bl.a. med særlig fokus på natur og bevægelse. Vores udflytterdel
finder sted på en gammel skole i Brønshøj, her har vi vores egne lokaler, deler de øvrige
faciliteter med de børnehaver, der også hører til deroppe. I området omkring ligger både
Utterslev mose samt Vestvolden, som vi benytter os meget af. Derudover er der bålpladser, gymnastiksal, træværksted og andre spændende ting. Vi er glade for, at kunne tilbyde
børnene i børnehaven, denne mulighed for variation i deres daglige institutions liv.
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Pædagogisk grundlag

HVAD SIGER LOVEN?
”De centrale elementer 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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Børnesyn:
HVAD SIGER LOVEN?
Det at være barn har en værdi i sig selv. Børn skal ikke alene forberedes på at blive
voksne, men også støttes og værdsættes i de første år.
”For at alle kan mødes ligeværdigt, må de mødes forskelligt”
Det vigtigste for barnets trivsel er, at barnet føler sig tryg. At det oplever, at der er voksne
omkring barnet, som giver omsorg og som ser og lytter til barnet. Dette er en forudsætning for barnets trivsel, udvikling og læring. Derfor er det vores vigtigste opgave i Børnehuset Syvstjernen at vise og give barnet denne tryghed. Det gør vi bl.a. ved at være nærværende i alt hvad vi laver med børnene. Det starter helt fra barnet kommer om morgenen, hvor vi tager os tid til at tage imod barnet. Vi siger godmorgen til både barnet og dets
forældre, og hjælper børnene med at sige farvel til dets forældre på en god måde.
I løbet af dagen har vi både fokus på det enkelte barn samt børnefællesskabet. Vi anerkender barnets følelser og meninger samtidig med, at vi lærer barnet at agere i et større
fællesskab.
For at sikre os at alle børn bliver set og hørt, så opdeler vi ofte børnene i mindre grupper.
Dette giver os god mulighed for at skabe et rum, hvor vi får endnu mere mulighed for, at
møde børnene hvor de er, arbejde med børnenes relationer, samt muligheden for at arbejde med konkrete pædagogiske mål.
Vi er bevidste om, at børn er forskellige og derfor skal mødes derefter. For at møde børnene hvor de er, arbejder vi bl.a. med barnets nærmeste udviklingszone.
Det barnet ikke kan i dag, det kan det måske i morgen med opmærksomhed, støtte og
guidning fra den nærværende voksne.
Et eksempel på dette kunne være i garderobesituationen, hvor vi har en mindre gruppe
børn med. Her er der fokus på selvhjulpenhed ud fra barnets nærmeste udviklingszone.
Hvis barnet har udfordringer med at tage sko på, hjælper og understøtter vi barnet i
denne proces. Dette gør vi ved, at anerkende det som barnet kan, og samtidig hjælpe
både verbalt og fysisk, der hvor barnet er udfordret.
I Syvstjernen har vi meget fokus på de forskellige relationer: Voksen-voksen, barn-voksen og barn-barn.
Det ligger vi bl.a. meget vægt på i indkøringen. Voksen-voksen relationen, forælder-pædagog, er det første barnet møder. Hvis barnet oplever tryghed i denne relation har det
ofte nemmere ved at få opbygget en tillidsfuld relation til pædagogen. Denne relation mener vi er medvirkende til, at barnet senere kan danne relationer til de andre børn.
Vi er bevidste om, at vi er rollemodeller overfor børnene. De lærer, af alt hvad vi gør, og
alt hvad de ser, og udviklingen kommer deraf. Derfor er det vigtigt, at vi som voksne er
nærværende, anerkendende og tydelige.
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Dannelse og børneperspektiv
HVAD SIGER LOVEN?
Børn på fx 2 år og 4 år skal høres og tages alvorligt som led i starten på en dannelsesproces
og demokratisk forståelse. 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. Det pædagogiske personale i dagtilbuddet skal invitere barnet til at være aktivt deltagende, så barnet selv er med til at skabe sin
læring og konkrete deltagelse i demokratiske sammenhænge, som personalet er ansvarligt
for at skabe.

På trods af at vi som mennesker er forskellige, så arbejder vi som personale ud fra det
samme værdigrundlag. Dette er en vigtig faktor, når vi arbejder med børns dannelse og
trivsel. Nogle af vores vigtigste værdier er at være nærværende, tydelige, imødekommende og lyttende. Vi skal møde børnene hvor de er og være anerkendende over for
dem og deres følelser, behov og ønsker.
Vores børnesyn er, at vi ser det enkelte barn som ligeværdigt, unikt og i besiddelse af en
række færdigheder og udviklingspotentialer. Barnet udvikler sig, og lærer gennem relationer til andre; børn såvel som voksne i et forpligtende fællesskab.
Barnet skal forstås ud fra de sammenhænge, som de indgår i og ud fra de betingelser, de
har for at handle. Barnets handling kan derfor ikke ses uden også at se vores praksis,
samt de regler og rammer vi som voksne sætter op for børnefællesskabet.

I vores arbejde med dannelse er vi bevidste om, at det er os som voksne, der går forrest.
Vi er rollemodellerne og skal derfor sørge for at tale i en god tone både til børn og
voksne. Vi skal vise børnene, hvordan man indgår i et socialt fællesskab på en god og ordentlig måde. Vi skal tage børnene i hånden og bane vejen for, at børnene også får de
gode værdier med sig. Dannelse handler i grove træk om, at barnet får en ballast af viden, indsigt, selvstændighed samt, at barnet får evnen til selv at skelne moralsk og etisk
forsvarligt overfor sig selv og andre.
Et vigtigt arbejde for os er at introducere barnet for de demokratiske værdier allerede tidligt i livet. Vi skal lære barnet, at det har medbestemmelse både for at styrke barnets selv,
vise at det er ok at have sine egne meninger men også at lytte til andre. Herigennem lærer barnet også at tage medansvar.

Leg
HVAD SIGER LOVEN?
Legen har en værdi i sig selv og skal være en gennemgående del af et dagtilbud. Legen
er også grundlæggende for børns sociale og personlige læring og udvikling, og legen
fremmer blandt andet fantasi, virkelyst, sprog, nysgerrighed, sociale kompetencer, selvværd og identitet. Nogle gange skal legen støttes, guides og rammesættes, for at alle
børn kan være med, og for at legen udvikler sig positivt for alle børn.
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Børns leg er noget af det vigtigste for barnets dag i institutionen. ”Når jeg kommer over i
Syvstjernen skal jeg lege med… vi skal lege…” ”I dag har jeg leget med..”.
Det er gennem relationen og legen, at barnet får en forståelse af ”hvem er jeg” og ”hvem
er jeg i forhold til andre”.
Det er i samspillet med de andre børn, at børnene lærer de sociale spilleregler. I legen
kan der opstå konflikter og uenigheder, som kræver, at barnet kan indgå i forhandlinger
og kompromiser, og til tider kunne tilsidesætte egne behov og ønsker. Derudover bruger
børn også legen til at bearbejde deres hverdag. Når børn leger rolleleg, leger de hvad de
ser og hører i deres hverdag.
For at børnene kan lære alle disse ting, er det en forudsætning, at vi som voksne er gode
rollemodeller, at vi støtter børnene og giver dem redskaber til, at kunne håndtere mulige
konflikter. Vi skal skabe rammerne for den gode leg.
Vi skal huske os selv på, at alle børn har et potentiale til at lege, men ikke alles legevaner
er lige udviklet. De børn der har svært ved det, har derfor brug for ekstra guidning og
støtte til at komme ind i legen og deltage i legen på en god måde.
Det er vigtigt at have for øje, at barnet kan være med i legen på alle niveauer. Både nonverbalt og verbalt. Det lille vuggestuebarn kan eksempelvis være aktiv deltagende i legen
ved blot at bruge sit kropssprog.
Vi som voksne skal løbende reflektere over vores placering i legen. Skal vi være foran,
ved siden af eller bagved.
I vuggestuen er det f.eks. vigtigt for det helt lille barn, at vi går foran, og viser barnet hvordan man leger, når barnet har tilegnet sig de vigtigste færdigheder, så kan vi hjælpe barnet ved, at være ved siden og støtte og guide barnet hvor der er brug for det.
Når vi som pædagogisk personale vælger at gå bagved i legen, viser vi børnene en tillid
til, at de kan mestre tingene kontra legen på egen hånd. Men samtidig giver det også os
en pædagogisk mulighed for, at observere hvad børnegruppen er optaget af og det enkelte barns trivsel og udvikling.
For at børnene kan have den gode leg, er det vigtigt at vi som personale, har skabt nogle
gode fysiske rammer for børnene. I Syvstjernen har vi skabt nogle tydelige legezoner. Det
er tydeligt for børnene, hvad de kan lege med og hvor. Dette kan bl.a. ses visuelt med billeder på legetøjskurve, hylder mm.
Det er vi bl.a. blevet inspireret af fra den Norditalienske pædagogik.

Læring
HVAD SIGER LOVEN?
Læring skal forstås bredt, og læring sker fx gennem leg, relationer, planlagte aktiviteter
og udforskning af naturen og ved at blive udfordret. Det pædagogiske læringsmiljø handler om at fremme børns kropslige, følelsesmæssige, sociale og kognitive udvikling og forståelse.
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I Syvstjernen vil vi understøtte børnenes læring gennem pædagogiske planlagte aktiviteter samt i de daglige rutiner, overgange og i børnenes lege. Vi er bl.a. inspireret af Søren
Smidts syn på hverdagens pædagogiske rutiner, som handler meget om, at læring også
finder sted i dagligdagens rutiner.
Læring skal have mulighed for at opstå igennem rutiner, relationer, leg, brug af sanser,
kommunikation m.m. Så derfor arbejder vi med begrebet 7-17 pædagogik.
Læring finder sted gennem hele livet, det sker når barnet tilegner sig ny viden, færdigheder og kompetencer. De fleste børn er som udgangspunkt meget nysgerrige og videnssøgende. Derfor er det en vigtig opgave, at vi som pædagogisk personale giver plads til, understøtter og udfordrer børnene i det enkelte barns nærmeste udviklingszone.
Læring sker, når barnet er aktiv deltagende og i samspillet med andre, både børn og
voksne.
Måden vi lærer på er forskellige og mangfoldige, så det er vigtigt, at vi møder børnene
med forskellige tilgange.
Når vi arbejder med læring, arbejder vi derfor med alle sanser.
Det er vigtigt at børnene, får lov til at eksperimentere og undersøge tingene på deres
egen måde. Et eksempel kunne være det lille vuggestuebarn, der har fingrene i maden,
for at finde ud af hvad det er, og hvad det kan bruges til.
Eller når børnehavebarnet ser noget nyt, som det bare må over og røre ved og undersøge, hvad det kan bruges til.
For at barnet har de bedste forudsætninger for at lære, er det vigtigt, at vi som pædagogisk personale er gode rollemodeller overfor børnene. Børn spejler sig meget i det, vi som
voksne gør og siger. Derfor er det vigtigt, at vi går forrest, og giver tryghed samt giver
børnene troen på, at de kan mestre de udfordringer, de bliver stillet overfor.

Børnefællesskaber
HVAD SIGER LOVEN?
Al leg, dannelse og læring sker i børnefællesskaber, som det pædagogiske personale
fastsætter rammerne for. Relationer og venskaber er afgørende, hvor alle børn skal opleve at være en del af fællesskabet og blive respekteret og lyttet til. I dagtilbuddenes
hverdag skal der være plads til, at det enkelte barn både kan vise initiativ og kan være
aktivt deltagende, samtidig med at fællesskabet skaber rum til alle, nye relationer og mulighed for at prøve forskellige positioner mv. Det er det pædagogiske personales og ledelsens opgave at skabe en balance mellem individ og fællesskab i dagtilbuddet.
Pejlemærket Inklusion og fællesskab – børne- og ungefællesskaber til alle
Alle børn og unge skal opleve, at være en del af et socialt fællesskab. Børn og unge med
særlige behov skal inkluderes i fællesskabet med udgangspunkt i deres behov og muligheder. Personalets respekt for børnene og de unges egne kulturfællesskaber er central.
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”Børnegruppen udgør et socialt og kulturelt fællesskab, som er altafgørende for barnets
trivsel, særligt orienterer børn sig mod de ældre og jævnaldrende børn. Børnegruppen
oplever sig selv som en del af fællesskabet og som skaber af en selvstændig børnekultur
ved at have indflydelse på livet i institutionen. Det bærende sociale element er leg, hvori
der indgår fortællinger og vittigheder, der dannes ritualer, traditioner og samværsformer
under påvirkning af omgivelserne, som er de større børn, personale, familie, tv-medie, pcspil mm. Børn indgår på den måde i mange relationer, hvilket Trine Ankerstjerne kalder
mulitsocialisering (Trine Ankerstjerne, uddannelsesleder UCC) ”
Børn bruger mange timer i selskab med andre børn i daginstitutioner, derfor skal de lære,
at rumme andres behov og følelser udover at forholde sig til deres egne.
I hjemmet har barnet som udgangspunkt forældrenes fulde opmærksomhed. Hvorimod i
institutionen er barnet en del af et større fællesskab. Fællesskabet bidrager derfor til, at
barnet må lære at vente på tur, behovsudsætte, mm.
Gennem fællesskabet får barnet en oplevelse af sig selv og sig selv i forhold til de andre/fællesskabet. Det bidrager til, at barnet oplever at det hører til i gruppen. Barnet får et
indblik i, at børn er forskellige: Ser forskellige ud, agerer forskelligt, osv. Men på trods af
det er de alle en del af fællesskabet.
I Syvstjernen mener vi, at alle børn har lige ret til deltagelse i sociale børnefællesskaber.
Vi ser det unikke i alle børn og tilpasser fællesskaberne i institutionen efter børnenes behov. Allerede ved første møde med Syvstjernen arbejder vi med at skabe meningsfulde
fællesskaber for barnet.
Hver morgen afholder vi morgensamling på stuerne i hele huset. Dette gør vi for at skabe
fællesskabsfølelsen i gruppen. Vi taler bl.a. om, hvem der er der, og hvem der mangler.
Da vi mener, det bidrager til at give barnet følelsen af, at være en vigtig del af fællesskabet.
Efter samlingen opdeler vi ofte børnene i mindre grupper for at sikre, at hvert enkelt barn
føler sig set, hørt og inkluderet.
Vi som pædagogisk personale skal gå forrest og skabe rammen for det gode fællesskab.
Dette gør vi ved at arbejde med det narrative, (Skabe den gode fortælling: her hjælper vi
hinanden, er gode venner, osv.) være anerkendende, nærværende og aflæse det enkelte
barn og dets signaler
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Pædagogisk læringsmiljø
HVAD SIGER LOVEN?
”Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan det enkelte dagtilbud hele dagen etablerer et pædagogisk læringsmiljø,
der med 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. ”

I Syvstjernen ser vi alt, hvad der foregår hele dagen som et læringsmiljø. Da børn i dag
bruger størstedelen af deres vågentid hos os, er vi en vigtig faktor i børnenes læring, trivsel og udvikling.
Derfor er det vigtigt med et godt læringsmiljø hele dagen. Grundet dette arbejder vi i Syvstjernen med begrebet 7-17 pædagogik. Det er ikke kun i de planlagte aktiviteter om formiddagen, at der sker der læring.
Vi inddrager børnene i mange af dagligdagens rutiner og gøremål, da vi ser en vigtig læring for børnene i dette. F.eks. er børnene med til at dække bord, tage ud af bordet, ligge
madrasser frem, osv.
Vi oplever en stor glæde hos børnene i deltagelsen.
Vi har også meget fokus på, at få skabt en børnekultur hvor man passer på tingene og
behandler dem ordentligt. Børnene får medansvar, som styrker deres selvværd og følelsen af at bidrage til hverdagen i institutionen samt at høre til.
Vi arbejder meget med at skabe et tydeligt fysisk læringsmiljø for børnene. Vi skaber små
rum i rummet, sådan så der er tydelige legezoner. På reoler, hylder og kasser har vi billeder af indholdet. Det gør det tydeligere for barnet, hvad man kan lege med og hvor. Det
gør det samtidig også nemmere for barnet at overskue oprydningen, da det er tydeligt for
dem.
For at vedligeholde dette læringsrum inddrager vi også forældre i at bidrage til at støtte
barnet i denne proces. Eksempelvis når de henter deres barn.
For at den gode læring kan finde sted mener vi, at børnene har brug for struktur og genkendelighed.
Derfor går vi meget op i at skabe en genkendelig hverdag med faste rutiner og planlagte
aktiviteter. Børnene kender hverdagens rutiner og gøremål, samt ved hvad de skal lave
den pågældende dag.
Vi planlægger ugen sådan, så både børn og voksne ved hvad de skal.
Om formiddagen deler vi ofte børnene op i mindre grupper. Dette for at skabe ro og plads
til fordybelse. Det kunne eksempelvis være, at en voksen skal lave ”Fri for mobberi” sammen med nogle børn.
10

Vi tænker over vores placering i løbet af dagen. ”Vi er hvor børnene er”. Når børnene sidder på gulvet og leger med togbane, sidder vi også her.

Samarbejde med forældre om børns læring
HVAD SIGER LOVEN?
”Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan dagtilbuddet samarbejder med forældrene om børns læring.”

Pejlemærket forældresamarbejde – forældrepartnerskab
Forældre og institution skal indgå i et tæt og ligeværdigt samarbejde om det enkelte
barns eller unges udvikling og trivsel. Forældrene er en ressource i forhold til samarbejdet
om deres børn og skal ses som en del af et partnerskab.
Vi ser et godt samarbejde mellem personale og forældre som en forudsætning for at barnets hverdag fungerer. Forældrene og personalet er samarbejdspartnere, der hver især
bidrager til barnets udvikling og trivsel. Det er væsentligt for os, at barnet oplever at forældrene er trygge ved institutionen. Ved opstart i Syvstjernen tilknyttes familien en fast kontaktperson i barnets indkøringsperiode. Inden barnet starter tilbydes forældre en opstartssamtale. Herudover tilbydes der en samtale, når barnet har gået hos os i et stykke tid.
Her taler vi om barnets trivsel og hverdag.
Vi holder også samtaler med de kommende skolebørns forældre i forbindelse med vidensoverdragelserne til skolen.
Derudover har vi løbende forældresamtaler efter behov.
Vi er dog i daglig dialog med forældrene, nogle dage bliver kontakten kun til en kort besked om barnets dag, mens vi andre dage har mulighed for en dybere snak med forældrene.
En anden måde forældre også kan få et indblik i barnets hverdag, er gennem vores digitale dagbog, hvor vi hver dag skriver, hvad de forskellige børn har lavet og hvorfor samt
billeder heraf.
I Syvstjernen arbejder vi i tæt samarbejde med bestyrelsen. Vores formand og næstformand er valgt af Børneringen (vores paraplyorganisation). Her sidder også ledelsen og
tre forældrerepræsentanter. Cirka 4 gange om året bliver der afholdt bestyrelsesmøde i
Syvstjernen.
En forælder fra bestyrelsen sidder med, når der skal ansættes nyt personale og ved pædagogisk tilsyn.
To gange om året afholder vi forældremøde.
Ofte ved forårets møde handler det primært om stuen/afdelingens pædagogik i hverdagen samt praktiske informationer. Her har forældrene mulighed for, at kunne bidrage med
input til mødets dagsorden.
Ved efterårets møde, som er for hele huset, er det primært forældrerepræsentanterne i
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bestyrelsen, der står for mødets indhold. Det kan bl.a. være at der kommer en oplægsholder eller ”cafe-borde”, hvor forældrene går i dialog om forskellige valgte emner.
Derudover afholder vi sommerfest og julefest, hvor både børn og forældre deltager.

Børn i udsatte positioner
HVAD SIGER LOVEN?
”Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan det

pædagogiske læringsmiljø tager højde for børn i udsatte
positioner, så børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse
fremmes.”

Pejlemærket Inklusion og fællesskab – børne- og ungefællesskaber til alle
Alle børn og unge skal opleve at være en del af et socialt fællesskab. Børn og unge med
særlige behov skal inkluderes i fællesskabet med udgangspunkt i deres behov og muligheder. Personalets respekt for børnene og de unges egne kulturfællesskaber er central.
Når vi har et barn eller en børnegruppe, som vi oplever ikke trives, sparrer vi først og
fremmest med kollegaer og evt. leder omkring dette. Efterfølgende laver vi en SMTTE
model på, hvordan vi kan understøtte barnet eller børnegruppen.
Vi går i dialog med forældrene omkring vores oplevelse, og hører, hvordan de oplever
barnets trivsel.
Vi benytter os også af ressourceteamet for at få andre øjne på, som måske kommer med
nogle metoder og tilgange, som vi ikke selv havde tænkt. Vi er glade for dette samarbejde, da vi mener, at når forskellige fagfolk mødes, kan der opstå en ny brugbar viden.
Derudover arbejder vi også med TOPI. I Syvstjernen bruger vi TOPI således, at de børn,
hvor er er særlige fokusområder, dem sætter vi i gul. Dette gør vi for at være sikker på, at
vi får reflekteret over, hvordan vi kan understøtte og hjælpe det enkelte barn.
Når vi har at gøre med børn i udsatte positioner, har vi erfaring med at det fungerer godt
med vores faste struktur i hverdagen. Eksempelvis at opdele børnene i mindre grupper.
Vi prøver så vidt mulig at tilpasse aktiviteter ud fra de enkeltes behov, i det omfang det er
muligt.
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Sammenhæng til børnehaveklassen
HVAD SIGER LOVEN?
”Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan der i
børnenes sidste år i dagtilbuddet tilrettelægges et pædagogisk
læringsmiljø, der skaber sammenhæng til børnehaveklassen.”

Pejlemærket Sammenhæng – også i overgange:
Alle børn og unge skal opleve en helhed i deres liv. Ved overgangen fra et tilbud til et andet, skal barnet/den unge og deres forældre opleve, at der samarbejdes om at skabe en
tryg og god overgang.
I Børnehuset Syvstjernen arbejder vi med børnenes overgang fra børnehave til skole. Da
vi mener, det er et stort skridt for børnene, er det vigtigt, at vi forbereder dem, og giver
dem nogle redskaber, de kan tage med videre.
Derfor arbejder vi fra september til maj med en såkaldt ”Før-skolegruppe”. Her er det alle
de kommende skolebørn, der samles en gang om ugen så vidt muligt. Før-skolegruppen
bliver rammesat og afholdt af en fast voksen.
I førskolegruppen arbejder vi følgende mål:
•

At børnene deltager aktivt i fællesskabet

•

At børnene som de store er rollemodeller for de mindre børn

•

At de kan modtage og efterleve kollektive beskeder

•

At understøtte børnenes selvhjulpenhed (også på toilettet)

•

At lave aktiviteter der understøtter børnenes motoriske udvikling

•

At udvikle deres sociale kompetencer og alsidige personlige udvikling

•

At styrke børnenes evne til at samarbejde

•

At give dem et kendskab til hvad skolen er

•

At klæde dem på til at kunne begå sig i skolen og KKFOen

•

At blive bevidst om sig selv og sig selv i forhold til omverden
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Dette gør vi ved, at lave aktiviteter, sange, ture og lege der understøtter børnenes sociale
og personlige kompetencer.
Vi har et ønske om at opbygge et samarbejde på tværs af de to stuers før-skolegrupper.
Vi arbejder logistisk på, at dette kan lade sig gøre.
Desuden har vi et ”stærkt samarbejde” med Tove Ditlevsen skole, hvor vi planlægger besøg på skole og KKFO. Så de får et indblik i, hvad skolen og KKFOen er for en størrelse.
I arbejdet med overgangen laver vi overleveringsskema til skole og KKFO. I den forbindelse afholder vi 5-års samtaler, hvor vi i samarbejde med forældrene aftaler eventuelle
fokuspunkter, som vi arbejder med op til overgangen til skolen.
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Øvrige krav til indholdet i den pædagogiske
læreplan

Inddragelse af lokalsamfundet
”Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan dagtilbuddet inddrager lokalsamfundet i arbejdet med etablering af pædagogiske læringsmiljøer for børn.”

Da vi er en lille byinstitution i hjertet Vesterbro, har vi desværre ikke så store udearealer i
institutionen. Derfor benytter vi os ofte af nærliggende legepladser og parker. Vi er så heldige at have en ekstra legeplads et par gader herfra, som kun er Syvstjernens. Denne
kan benyttes af institutionens børn og forældre udenfor institutionens åbningstider. Legepladsen ligger i forlængelse af Apostelkirken, som vi derfor har et samarbejde med. Bl.a.
kan vi låne deres sal til forskellige aktiviteter med børnene.
Derudover benytter vi os også af andre kulturelle tiltag såsom det lokale bibliotek, teaterforestillinger og andet.
Når børnehaven er på Kobbelvænget (vores udflytterdel), benytter vi os også her af lokalområdet. Her er der mange muligheder for at udforske naturen. Vi benytter os meget af
Vestvolden og Utterslev mose samt den lokale bondegård.

Arbejdet med det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø
HVAD SIGER LOVEN?
”Arbejdet med det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø i dagtilbuddet skal integreres i
det pædagogiske arbejde med etablering af pædagogiske læringsmiljøer.
Børnemiljøet skal vurderes i et børneperspektiv, og børns oplevelser af børnemiljøet skal
inddrages under hensyntagen til børnenes alder og modenhed.”
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•

7-17 pædagogik

•

Læring - legezoner

•

Opdeling af børn

•

Synligt, imødekommende og nærværende personale (rollemodeller)

•

Fast, struktureret hverdag

•

Visuel dokumentation

•

God tone dagen igennem

16

De seks læreplanstemaer

HVAD SIGER LOVEN?
”Den pædagogiske læreplan skal udarbejdes med udgangspunkt i seks læreplanstemaer
samt mål for sammenhængen mellem læringsmiljøet og børns læring.
Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan det pædagogiske læringsmiljø
understøtter børns brede læring inden for og på tværs af de seks læreplanstemaer.”

Alsidig personlig udvikling
HVAD SIGER LOVEN?
”Alsidig personlig udvikling drejer sig om den stadige udvidelse af
barnets erfaringsverden og deltagelsesmuligheder. Det
forudsætter engagement, livsduelighed, gåpåmod og kompetencer
til deltagelse.”
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.

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø børnenes alsidige
personlige udvikling?
Herunder hvordan vores pædagogiske læringsmiljø:
▪ Understøtter de to pædagogiske mål for temaet ’alsidig personlig udvikling’
▪ Tager udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag
▪ Ses i samspil med de øvrige læreplanstemaer.
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I Børnehuset Syvstjernen arbejder vi med alsidig personlig udvikling som læringsmiljø
gennem hele dagen. Vi understøtter at børnene udvikler sig til at blive stærke og selvstændige mennesker, der får mulighed for at opleve sig selv som værdifulde deltagere i
og medskabere af et socialt fællesskab.
Vi arbejder med alsidige personlige læringsmiljøer, hvor børnene får tid og rum til at udfolde sig som selvstændige individer, der kan tage initiativ, har gåpåmod og kompetencer
til at indgå i sociale fællesskaber.
Vi gør brug af forskellige pædagogiske redskaber og metoder til at understøtte børnenes
evne til fordybelse, vedholdenhed og engagement.

Mål:
•

At styrke barnets selvværd og selvtillid

•

At barnet får en fornemmelse af ”hvem er jeg” og ”hvem er jeg i forhold til andre”

•

At barnet lærer at rumme egne følelser og vise empati

•

At styrke barnets færdigheder til at indgå i sociale samspil

•

At styrke barnets fornemmelse for egne samt andres grænser

•

At styrke barnets selvstændighed og selvhjulpenhed

•

At støtte udvikling af fantasi og kreativitet

Tegn:
•

Barnet oplever tryghed, er aktiv deltagende i hverdagen samt viser gåpåmod og
tør afprøve nye ting

•

Barnet kan verbalt eller nonverbalt sige til og fra. Barnet kan sige stop ved konflikter eller kommunikativt give udtryk for behov eller ønsker.

•

Barnet tager på eget initiativ kontakt til og kommunikerer med andre børn og
voksne

•

Barnet bliver mere og mere selvhjulpen bl.a. i spisesituationer, tøjskift, toiletbesøg

•

Barnet kan sætte ord på egne og andres følelser

•

Barnet bruger sin fantasi i lege og fortællinger

Tiltag (pædagogisk praksis):
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•

Vi er gode rollemodeller for børnene, vi er nærværende, positive og anerkendende
voksne.

•

Vi har øjenkontakt og siger altid godmorgen og farvel til børn og forældre og giver
familien en oplevelse af at blive set og høre til

•

Taler med børnene om dets og andres følelser

•

Møde barnet hvor det er (Zonen for nærmeste udvikling), arbejde med succeshistorier.

•

At vi som voksne husker børneperspektivet of følger børnenes spor

•

Opdeler børnene i mindre grupper, for at alle bliver set og hørt

•

Guide barnet til at løse konflikter bl.a. gennem ”Fri for mobberi”, dialogisk læsning,
pædagogisk idræt og morgensamlinger.
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Social udvikling
HVAD SIGER LOVEN?
”Social udvikling er udvikling af sociale handlemuligheder og deltagelsesformer og 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.
Gennem relationer til andre udvikler børn empati og sociale
relationer, og 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.”

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?
Herunder hvordan vores pædagogiske læringsmiljø:
▪ Understøtter de to pædagogiske mål for temaet ’Social udvikling’.
▪ Tager udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag.
▪ Ses i samspil med de øvrige læreplanstemaer.
I Børnehuset Syvstjernen arbejder vi med social udvikling som læringsmiljø gennem hele
dagen. Vi understøtter, at alle børn trives, og udvikler empati og relationer, når vi dagligt
opdeles i mindre grupper, hvor børnene har rum til at lære de kompetencer, de har brug
for for at indgå i børnefællesskaber.
Vi arbejder med børnenes medbestemmelse og indflydelse på egen hverdag, når vi arbejder med overordnede pædagogiske planlagte rammer, hvor personalet går bag ved
børnene, og følger deres spor.
Vi arbejder med forskellige pædagogiske redskaber og metoder til, at understøtte at børn
i Syvstjernen udvikler sociale kompetencer, der bidrager til demokratisk dannelse.
Mål:
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•

At barnet oplever, at være en betydningsfuld del af fællesskabet og skaber nogle
gode relationer

•

At barnet er i stand til at lytte efter andre

•

At barnet får/har en forståelse af de sociale spilleregler

•

At barnet leger med andre

•

At barnet kan samarbejde og have medindflydelse på beslutninger

•

At barnet søger både børn og voksne (evt. i situationer hvor barnet har brug for
hjælp)

•

At barnet lytter til de andre og kan tilsidesætte egne behov

Tegn:
•

Barnet er aktiv deltagende i fællesskabet

•

Barnet opsøger de andre børn og voksne ved leg og behov

•

Barnet kan vente på tur f.eks. i leg og samlinger

•

Barnet indgår i konflikter, forhandlinger og kompromis

•

Barnet viser omsorg overfor andre ved at trøste, kramme og hente hjælp

Tiltag (pædagogisk praksis):
•

Nærværende, synlige og anerkendte voksne. Positiv tilgang til alle børn. Vi skal
være gode rollemodeller ved at tale pænt til vores kollegaer, forældre og børn

•

Lærer barnet at aflæse og håndtere andres følelser gennem bl.a. ”Fri for mobberi”
og guide barnet gennem mulige konflikter (foran, ved siden af og bagved)

•

At sammen med børnene tale om hvordan man er en god ven (bl.a. samlinger, ”Fri
for mobberi, mindre grupper)

•

At vi laver samarbejdsrelateret lege/aktiviteter.

•

Faste samlinger, lytte og vente på tur

•

At give børnene nogle redskaber til at kunne hjælpe hinanden. Eksempelvis ved
måltider eller i garderoben.
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Kommunikation og sprog
HVAD SIGER LOVEN?
”Børns kommunikation og sprog tilegnes og udvikles i nære relationer med barnets forældre, i fællesskaber med andre børn og
sammen med det pædagogiske personale.
Det centrale for børns sprogtilegnelse er, at læringsmiljøet understøtter børns kommunikative og sproglige interaktioner med det
pædagogiske personale. Det er ligeledes centralt, at det pædagogiske personale er bevidst om, at de fungerer som sproglige rollemodeller for børnene, og at børnene guides til at indgå i fællesskaber med andre børn.”

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.

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø børnenes kommunikation
og sprog?
Herunder hvordan vores pædagogiske læringsmiljø:
▪ Understøtter de to pædagogiske mål for temaet ’Kommunikation og sprog’
▪ Tager udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag
▪ Ses i samspil med de øvrige læreplanstemaer.

Pejlemærket: Sprogindsatsen – muligheder gennem sprog
Alle børn og unge skal have de bedste udviklingsmuligheder for deres sprog.

I Børnehuset Syvstjernen arbejder vi med kommunikation og sprog som læringsmiljø
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gennem hele dagen, når vi har fokus på 7-17 pædagogik.
Vi understøtter, at børnene udvikler deres sprog i alle situationer i hverdagen, bl.a. når vi
eksperimenterer med sproget, når deres nysgerrighed vækkes, og der vises interesse for
det kommunikative både verbalt og nonverbalt.
I Syvstjernen er personalet bevidste om, at vi har medansvaret for børnenes sproglige
udvikling samtidig med, at vi er bevidste om vores brug af sprog sammen med børnene
og at børn lærer sprog af voksne. Vi har særligt fokus på vores fysiske indretning på stuerne med materialer og æstetisk udsmykning, der understøtter børnenes sproglige
udvikling.
Vi arbejder med forskellige pædagogiske redskaber og metoder til, at understøtte at børn
i Syvstjernen udvikler sprog og kommunikative kompetencer, så de oplever at have en
stemme i fællesskabet og at føle sig set, forstået og anerkendt.
Mål:
•

At barnet kan indgå i dialog (at styrke barnets udtale, ordforråd, begrebsdannelse
og sætningsopbyggelse.

•

At barnet kan lide at få læst højt eller selv at læse. (Eller på eget initiativ fordybe
sig i en bog) Eller: At barnet viser interesse i bøger, både at få læst og selv at
kigge.

•

At barnet forstår, og er i stand til at deltage i en fortælling.

•

At barnet kender til sange, rim og remser.

•

At barnet kan udtrykke følelser, ønsker og behov.

•

At barnet bruger sproget i legen.

•

Barnet er videnssøgende omkring sproget.

Tegn:
•

Barnet henter på eget initiativ en bog, og vil gerne have læst højt.

•

Barnet kigger selv i bøgerne.

•

Barnet fortæller selv historie ud fra billeder eller hukommelse omkring historien.

•

Barnet bruger sproget til at bygge en leg op ”så sagde vi at…”.

•

Barnet genkender rim og remser og afslutter måske selv nogle af rim og remserne.
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•

Barnet bruger sproget, når der opstår konflikter i legen.

•

Barnet tager bruger nye lærte ord og søger forståelse for ukendte ord.

Tiltag:
•

Fokus på det fysiske læringsmiljø.

•

Som pædagogisk personale sætter vi ord på egne og barnets ””gøren”.

•

Vi arbejder med ”Sprog i samspil”, Eksempelvis sprogstrategier som understøtter
barnets sprog. (Udvidelse af sproget, sætte ord på).

•

Vi leger med sproget sammen børnene. Eksempelvis rimer.

•

Til frokost spiser vi i blandede aldersgrupper, så de små også bliver sproglig inspireret af de store.

•

Vi opdeler børnene i mindre grupper for at have fokus på den lille børnegruppe og
barnets sproglig udvikling.

•

Vi arbejder med dialogisk læsning/læse leg både i vuggestuen og i børnehaven.

•

I børnehaven sprogvurderer vi alle de 3-årige samt de 5 årige efter behov. Dette
bruger vi som et redskab til, at finde ud af hvor vi evt. kan understøtte det enkelte
barn samt børnegruppen sprogligt.
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Krop, sanser og bevægelse
HVAD SIGER LOVEN?
”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”.

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?
Herunder hvordan vores pædagogiske læringsmiljø:
▪ Understøtter de to pædagogiske mål for temaet ’Krop, sanser og bevægelse’
▪ Tager udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag
▪ Ses i samspil med de øvrige læreplanstemaer.
I Syvstjernen arbejder vi med krop, sanser og bevægelse som læringsmiljø gennem hele
dagen. Vi understøtter børnene i at udforske og eksperimentere med alle måder at bruge
kroppen på. Bl.a. i vores indretning på stuerne, når vi går på legepladser, når vi arbejder
med kropsbevidsthed, når vi har fokus på selvhjulpenhed, kropsbevidsthed, kroppens
funktioner og sanser.
I Syvstjernen møder børnene voksne, der er nærværende, anerkendende, deltagende,
støttende og engagerede i bevægelsesaktiviteter med børnene.
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Mål:
•

At barnet er motorisk alderssvarende, både grov- og finmotorisk.

•

At barnet har kontrol over sin krop. Kropsbevidsthed og kropsfornemmelse.

•

At barnet er selvhjulpen efter evne og alder.

•

At barnet viser mod i forhold til nye motoriske udfordringer.

•

At barnet oplever glæde ved bevægelse.

•

At barnet lærer egne og andres kropslige grænse (intimsfære).

•

At barnet er bevidst om kroppens anatomi (kropsbegreber, pulsen stiger når vi er
aktive, osv.)

Tegn:
•

Vi ser barnet bruge alle sine sanser: Visuelle (syn), auditive (høresans), olfaktoriske (lugtesans), gustratoriske (smagssans), vestibulære (labyrint og ligevægtssansen), taktile (berørings og følesansen), proprioceptive (muskel-led sans).

•

At barnet viser glæde ved bevægelse.

•

At barnet læser de andres grænser og selv siger fra. Eksempelvis at de ikke hopper i armene på fremmede.

•

Barnet bruger kroppens benævnelser både verbalt og nonverbalt.

•

Barnet deltager aktivt i lege.

•

Barnet bliver mere selvhjulpen. Kan eksempelvis selv tage tøj af og på.

•

At barnet får mere kontrol over finmotorikken (pincetgreb, korrekt blyantsgreb
osv.).

Tiltag (pædagogisk praksis):
•

At vi som pædagogisk personale viser glæden ved bevægelse, og er aktiv deltagere.

•

Vi giver tid og plads til, at børnene bruger deres sanser til at eksperimentere og
undersøge eksempelvis maden og andet.

•

Sang og dans ved samling, spontane og planlagte forløb.

•

Sansestimuli: Gynger, sand, balance osv..

•

Motoriske udfordrende forhindringer.
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•

Ture til legepladser og grønne områder.

•

Vi skal give barnet mulighed og tid til at være selvhjulpen.

•

Pædagogisk idræt: Her skal vi huske at benytte os af den pædagogiske bagdør.

•

Følge og styrke barnets nærmeste udviklingszone.

•

Børneyoga.

•

Massage.

•

Sansekasser.

•

”Fri for mobberi”

•

Gymnastiksalen på Kobbelvænget samt bevægelsesuger
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Natur, udeliv og science
HVAD SIGER LOVEN?
”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.”

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?
Herunder hvordan vores pædagogiske læringsmiljø:
▪ Understøtter de to pædagogiske mål for temaet ’Natur, udeliv og science’
▪ Tager udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag
▪ Ses i samspil med de øvrige læreplanstemaer.

I Børnehuset Syvstjernen arbejder vi med natur, udeliv og science som læringsmiljø, når
vi går på tur med børnene, hvor de får tid og mulighed for, at undersøge de naturfænomener der optager dem og derigennem får kendskab til naturfænomener i deres omverden, bl.a. planter, dyr, årstider og miljø
Vi arbejder med en begyndende matematisk opmærksomhed i det daglige arbejde, når vi
understøtter barnets nysgerrighed, interesse, kompetencer og kognitive udviklingsniveau.
Vi gør brug af forskellige pædagogiske redskaber og metoder til at understøtte deres læring.
Vi arbejder dagligt med temaet miljø, hvor børnene inddrages som aktive aktører for at
skabe en begyndende forståelse for bæredygtighed.
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Mål:
•

At barnet er nysgerrig i naturen.

•

At barnet er glad for at være udenfor.

•

At barnet bruger årstiderne og naturen eksempelvis i sine lege.

•

At barnet får kendskab til planter og dyr.

•

At barnet viser interesse og får nogle sanselige oplevelser i naturen.

•

At barnet får en bevidsthed om klima og miljø.

•

At barnet får en fornemmelse af størrelsesforhold og begyndende matematisk
tænkning.

•

At barnet passer på naturen (herunder dyr, planter og miljø).

•

At barnet får fornemmelse af fra jord til bord.

•

At børnene sparer på papiret både til at tørre hænder og tegnepapir.

Tegn:
•

At barnet viser interesse i naturen: Roder i jorden, klatrer i træer, leger med vand,
leder efter smådyr.

•

At barnet sætter ord og handlinger på begreber og fænomener eksempelvis vejret
og årstider.

•

At barnet passer på naturen (herunder dyr, planter og miljø).

•

Barnet viser glæde og tryghed ved at være ude i naturen.

•

At barnet inddrager naturen og begreber fra naturen i legen.

•

At barnet bruger begreber på dyr og planter.

•

At barnet ikke smider skrald i naturen.

Tiltag (pædagogisk praksis):
•

At vi som pædagogisk personale er rollemodeller og bruger og viser børnene de
forskellige ting som naturen kan tilbyde.
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•

Vi er ude året rundt i alt slags vejr. Taler om, og oplever naturens vejrskifte og
mærker det med alle sanser.

•

Ture ud af huset (grønne områder, legepladser, naturskolen).

•

På Kobbelvænget: Bål, naturuger, mosen, Vestvolden, planteuger.

•

Benytter ting fra naturen til kreative projekter (kastanjer, blade og grankogler).

•

Planter blomster og krydderurter. Giver børnene medansvar og ejerskab i det.

•

Taler med børnene om årstiderne, vejrskifte og hvad skal vi have på.

•

At vi giver børnene kendskab til miljøbevidsthed. At man eksempelvis kun tager et
papir til at tørre hænder i.

Kultur, æstetik og fællesskab
HVAD SIGER LOVEN?
”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.”

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?
Herunder hvordan vores pædagogiske læringsmiljø:
▪ Understøtter de to pædagogiske mål for temaet ’Kultur, æstetik og fællesskab’.
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▪ Tager udgangspunkt i det fælles, pædagogiske grundlag.
▪ Ses i samspil med de øvrige læreplanstemaer.
I Børnehuset Syvstjernen arbejder vi med kultur, æstetisk og fællesskab som læringsmiljø, når vi arbejder med kreative pædagogiske rammer. Her får børnene erfaringer med
at anvende forskellige materialer og redskaber. Her stimuleres deres nysgerrighed og
fantasi i de kreative processer.
Vi arbejder med kulturelle læringsmiljøer ved højtider for, at børnene bliver en del af det
kulturelle fællesskab, og for at børnene får en forståelse for traditioner.

Mål:
•

At barnet er en del af børnefællesskabet.

•

At barnet får kendskab til de danske højtider og traditioner.

•

Børnene skal have kendskab til kulturelle udtryksformer.

•

At barnet indgår i forskellige kulturelle former for fællesskaber.

•

At barnet har lyst til at deltage i kreative aktiviteter.

•

At barnet har kendskab til forskellige materialer og ved hvordan de kan bruge det.

•

At barnet deltager i større arrangementer som teater, udstillinger mm..

•

At barnet skal præsenteres for musikalske aktiviteter som sang, musik og dans.

•

Barnet præsenteres for og får mulighed for at afprøve forskellige former for kreative udtryksformer.

Tegn:
•

Barnet deltager aktivt i børnefællesskabet.

•

Barnet viser glæde og genkendelighed ved sang, musik og dans. Synger med og
er aktiv.

•

Barnet får bevidsthed om de forskellige traditioner såsom jul og påske.

•

Barnet bliver fortrolig med at benytte forskellige materialer som saks, paprør mm..

•

Børnene viser kendskab til andre sproglige kulturer (eksempelvis børn der kalder
deres far papa).

Tiltag (pædagogisk praksis):
•

Vi skal introducere børn for forskellige musik, sang og dans.
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•

Gå på museumsbesøg.

•

Besøge teater.

•

Skaber egne traditioner i forbindelse med højtider og mærkedage: påskefrokost,
julefrokost, julebamse på besøg.

•

Vi skal lave forskellige kreative aktiviteter: Klippe, klistre, papmache osv..

•

Bidrage til at skabe en god børnekultur og fællesskab i institutionen bl.a. gennem
samling.

•

Dialogisk læsning og historiefortælling.

32

Evalueringskultur

HVAD SIGER LOVEN?
”Lederen af dagtilbuddet er ansvarlig for at etablere en evalueringskultur i dagtilbuddet,
som skal udvikle og kvalificere det pædagogiske læringsmiljø.
Lederen er ansvarlig for, at arbejdet med den pædagogiske læreplan evalueres mindst
hvert andet år med henblik på at udvikle arbejdet. Evalueringen skal tage udgangspunkt i
de pædagogiske mål og herunder en vurdering af sammenhængen mellem det
pædagogiske læringsmiljø i dagtilbuddet og børnenes trivsel, læring, udvikling og
dannelse.
Evalueringen skal offentliggøres.
Lederen af dagtilbuddet er ansvarlig for at sikre en løbende pædagogisk dokumentation
af sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og børnenes trivsel, læring,
udvikling og dannelse. Den pædagogiske dokumentation skal indgå i evalueringen.”
Det er ikke et lovkrav at beskrive dagtilbuddets dokumentations- og evalueringspraksis i den pædagogiske læreplan, men det kan være en fordel i udarbejdelsen af læreplanen at forholde sig til den løbende
opfølgning og evaluering af indholdet i læreplanen.

Pejlemærket: Krav om refleksion og metodisk systematik i den pædagogiske praksis
Alle institutioner skal vælge en konkret metode, således at der – på mangfoldige måder –
arbejdes systematisk og reflekteret. Institutionerne skal skabe rum for refleksion over det
pædagogiske arbejde og kunne indgå i en dialog omkring deres pædagogiske praksis. I
valg af metode skal der tages afsæt i den enkelte institutions børne- og unge-gruppe og
øvrige lokale forhold
•

Hver stue skriver hver dag dagbog til forældrene, hvor dagen beskrives med udgangspunkt i de pædagogiske rammer

•

Vi arbejder med visuel pædagogisk refleksion gennem refleksionsblade, hvor alle
medarbejdere bidrager med en praksisfortælling. I fælles, fagligt forum reflekterer
33

personalet over praksisfortællingen med udgangspunkt i læreplanstemaerne og
læringsmiljøer
•

Vi arbejder med professionelle læringsfælleskaber i en feedback-kultur – både i
hverdagen og til aftenmøder.

•

SMTTE som et pædagogisk redskab samt evalueringsværktøj.

•

EVAs evalueringsredskab til aftenmøder.
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