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Fælles indsatsområde 2014 – resultater af arbejdet 
Fælles opsamling  

 
 

Inklusion og tværfagligt samarbejde 
Her beskrives hvilke aktiviteter og metoder der er velegnede til at  
inkludere børn med særlige behov, da de som udgangspunkt ikke skal udskilles fra resten af børnegruppen ( 
jf. vejledningen til Dagtilbudsloven) 
 

Det er vores erfaring med- og mål for børnefællesskaberne i Skovkanten at: 
 
Alle voksen- tilrettelagte aktiviteter er velegnede til at inkludere børn med særlige behov, 
pædagogen planlægger deltagelsesmuligheder for ALLE børn. 
 
Alle rutiner er velegnede til at inkludere børn med særlige behov – pædagogen organiserer 
deltagelsesmuligheder for ALLE børn. 
 
Alle børneinitiativer er velegnede til at inkludere børn med særlige behov – pædagogen skaber 
deltagelsesmuligheder for ALLE børn. 
 
Metoder: 
Progression i planlægningen i forhold til gruppens behov og det enkelte barns udviklingsniveau, 
kompetencer og færdigheder. 
 
K1 og K2 skemaer. 
 
Handleplaner for enkelte børn og for gruppen af børn. 
 
Pædagogisk refleksion, monofaglig sparring og støtte af ressourcepædagog og 
inklusionspædagog. 
 
 

Kommunale mål Målet er at afprøve en række pædagogiske metoder for at skabe 
praksisviden til det fælles dagtilbudsområde ud fra temaerne i den 
gode inklusion/fællesskabernes betydning, organisation, viden og 
faglighed, ressourcer og forældresamarbejde.  
 
Alle institutioner skal beskrive et inklusionsprojekt. De selvejende 
institutioner skal indgå i samarbejder om projekterne. 

 

Hvilke egne mål har 
institutionen udarbejdet 
med afsæt i de kommunale 
mål? 
 

 

 Etablering af et fælles inklusionsbegreb for de enkelte huse og for 

området. 

 Etablering af en fælles inklusionskultur, hvor alle børn får 



 

 

mulighed for at deltage i et fællesskab, og hvor børn støttes og 

udfordres i at lære og udvikle sig og acceptere forskellighed som 

en styrke. 

 At pædagogerne har den nødvendige viden både teoretisk og 

praktisk til at arbejde inkluderende. 

 Der afprøves/indføres en række pædagogiske metoder. 

 

Hvilke temaer/emner er 
der arbejdet med inden for 
dette indsatsområde? 
 

 
Kulturrejser /  Børns legefællesskaber 

It og medielæring 

Den fagprofessionelle rolle 

Fri for mobberi 

Pædagogisk idræt 

Borgerinvolvering - forældreråd 

Børn og sundhed 

Kerneopgaven 

På vej i skole – i naturen 

 

Andet: 

Aktionslæring 

Praksisfortællinger 

Fri for mobberi 

Organisering af monofaglig sparring – brug af ressourceteam. 

 

Hvilke aldersgrupper har 
der været arbejdet med 
inden for dette 
indsatsområde?  
 

 
1 – 5 år 

Hvilke af 
temaerne/emnerne er 
evalueret i forhold til de 
fastsatte mål og hvordan? 
 

Børn og sundhed – se de enkelte huses beskrivelse. 

Pædagogisk idræt 

Borgerinvolvering – forældreråd – er ikke afsluttet endnu. 

På vej i skole – i naturen 

Kulturrejser /  Børns legefællesskaber 

It og medielæring 



 

 

Skovkantens samlede projekt. 

 
a. Hvilke konkrete tiltag i 
dagligdagen er blevet 
implementeret, som 
konsekvens af arbejdet 
med temaerne/emnerne? 
 
b. Hvilke oplevelser og 
læring har tiltagene 
medført for børnene? 
 
c. Hvilken læring har 
personalet opnået ved 
arbejdet med tiltagene? 
 

 
Pædagogisk fokus på planlægning af pædagogiske aktiviteter med 
børnene. 
Focus på inddeling af børnene i mindre grupper, i det omfang det giver 
mening og er praktisk muligt. 
 
Udvidet brug af piktogrammer, til glæde for hele børnegruppen. 
Et udvidet forældresamarbejde. 
 
Arbejde med begrebet ’pædagogisk bagdør’ 
Citat fra et hus: 
Sammen med børnene at blive kreative i udformningen af ”pædagogiske 
bagdøre”, når barnet finder udfordringen for stor. 
Indførelse af hjælpevenner – alle børn har en hjælpeven. 
 
Ud med stuemøder – ind med møder i pædagogiske team 
 
Der er blevet/og bliver arbejdet med den anerkende tilgang og kan 
konstatere at tilgangen og forståelsen for barnets handlinger er 
opkvalificeret og kommet i fokus. 
 
Børnenes læring er beskrevet i de enkelte huses pædagogiske plan. 
 
Eksempel fra et enkelt hus. 
Børnene inddrages og tages med i dialog om rollerne. Børnene oplever at 
de kan noget forskelligt og alle er vigtige for at f.eks. en forestilling skal 
lykkes og blive god. 
 Børnene oplever at noget de ikke turde optræde med ved en fest, er 
noget de sagtens kan ved en af de næste fester. 
 Børnene oplever, at når en pædagog eller en forældre er lige i nærheden 
til at støtte, kan de være med, selvom de bliver generte i situationen, 
hvor de skal optræde for et stort publikum.  
De børn, som ikke har været med til festerne før, hører de børn som 
kender til festerne tale om festen med begejstring. 
De fører de andre ind i en tradition, hvor de tager det som en 
selvfølgelighed at alle deltager. Børnene oplever fælleskabsfølelse.  
 
 
Personale og forældre har lært at se problemet ud af barnet og ind i 
interaktionen – konteksten. At se efter udviklingspotentiale og  planlægge 
ud fra såvel gruppens som individets behov. 
 

 

Nye mål og tiltag for det fælles indsatsområde i 2015 – 2016 
 

 
 

 
Kulturrejse for pædagoger (med fællesskabet for øje?) 



 

 

 

 

Inklusion og tværfagligt samarbejde 
 

Et eksempel fra praksis, Tusindbenshuset 

 
Kommunale mål Målet er at afprøve en række pædagogiske metoder for at skabe 

praksisviden til det fælles dagtilbudsområde ud fra temaerne i den 
gode inklusion/fællesskabernes betydning, organisation, viden og 
faglighed, ressourcer og forældresamarbejde.  
 
Alle institutioner skal beskrive et inklusionsprojekt. De selvejende 
institutioner skal indgå i samarbejder om projekterne. 
 

Hvilke egne mål har 
institutionen udarbejdet 
med afsæt i de kommunale 
mål? 
 

 
Etablering af et fælles inklusionsbegreb for Tusindbenshuset. 
Etablering af en fælles inklusionskultur, hvor alle børn har mulighed for at 
deltage i et fællesskab, og hvor børn støttes og udfordres i at lære og 
udvikle sig, og acceptere forskellighed som en styrke. 
At pædagogerne har den nødvendige viden, både teoretisk og praktisk, til 
at arbejde inkluderende. 
 
 

Hvilke temaer/emner er 
der arbejdet med inden for 
dette indsatsområde? 
 

Aldersopdelte lærings- og udviklingsmiljøer for børnene i vuggestuen. 
 
Sprogstimulerende temagrupper. 
 
Forældrenes betydning for børnefællesskaber/inklusion. Foredrag om 
inklusion og efterfølgende dialog, i mindre grupper med Tusindbenshuset 
forældre. 
 
Personalet har arbejde med den anderkende tilgang. Se beskrive i 
Sundhed i børnehøjde. 
 

Hvilke aldersgrupper har 
der været arbejdet med 
inden for dette 
indsatsområde?  
0- 2 årige 
3- 5 årige 
 

0- 2 årige 
3- 5 årige 
 

Hvilke af  

Skovkanten Fortsat samarbejde med forældre – råd om børns fællesskaber. 
På vej i skole – i naturen 
Fokus på fællesarealer – et aktionslærings forløb. 
Fokus på børne- og læringssyn – et aktionslærings forløb. 



 

 

temaerne/emnerne er 
evalueret i forhold til de 
fastsatte mål og hvordan? 
 

Dele af inklusionsprojektet er ikke afsluttet. 
 
Fælles evaluering af områdets inklusionsprojekt. 

 
a. Hvilke konkrete tiltag i 
dagligdagen er blevet 
implementeret, som 
konsekvens af arbejdet 
med temaerne/emnerne? 
 
b. Hvilke oplevelser og 
læring har tiltagene 
medført for børnene? 
 
c. Hvilken læring har 
personalet opnået ved 
arbejdet med tiltagene? 
 

 
a) Temagrupper for arbejde med børn med behov for særlig 
sprogstimulerende aktiviteter i et inkluderende børnefællesskab 
 
Aldersopdelte aktiviteter i vuggestuen. 
 
 
 
 
b)Børn oplever børnefælleskabe hvor aktiviteten er meningsfuld for 
barnet og fællesskabet.  Det ses bl.a. ved at alle børn er deltagende i 
fællesskabets aktivitet. 
 
c) se Sundhed i børnehøjde. 
 

 

Nye mål og tiltag for det fælles indsatsområde i 2015 – 2016 
 

 
 
 

Forsætte med at holde fokus på egen og kollegaers anderkende tilgang 
via aktionslæring, monofaglig sparring og trivselsmøder. 
 

 

Fælles indsatsområde 2014 – resultater af arbejdet 
Sundhed i børnehøjde 

Et eksempel fra praksis, Ravneholm 
 
    

 

Målet søges opfyldt ved, at børnehusene har indført mål for 

arbejdet med forskellige perspektiver på det brede 

sundhedsbegreb i forhold til trivsel, mental sundhed, glæde, leg og 

bevægelse. 

Mål 

 At arbejde med og have kendskab til børnefællesskabets 

betydning for trivsel og sundhed. 

 At der er udbredt kendskab til metoder, der kan anvendes i 

forbindelse med et styrket børnefællesskab 

 At den voksenpædagogiske kerneopgave har et styrket 



 

 

fokus på fællesskabets betydning for et børneliv med trivsel 
og glæde. 

 At få skærpet bevidsthed om, at et godt 
sundhedsfremmende miljø og inklusion er ”forbundne kar”. 

Hvilke egne mål har 

institutionen udarbejdet 

med afsæt i de kommunale 

mål? 

 

Et udviklende og godt børneliv- for alle børn i naturen. 

Det enkelte barn er i centrum som et personligt individ og som del af et 

socialt fællesskab, der tilbyder deltagelse i meningsfulde, legende og 

differentierede læringsmiljøer med skoven som den primære ramme, 

middel og arena for det gode børneliv. 

Hvilke temaer/emner er 

der arbejdet med inden for 

dette indsatsområde? 

Forhindrings/klatrebane i skoven med reb, rebstige, rafter m.m. 

Hvilke af 

temaerne/emnerne er 

evalueret i forhold til de 

fastsatte mål og hvordan? 

 

Aktiviteten er erfaringsopsamlet på pædagogmøder. 

Hvilke aldersgrupper har 

der været arbejdet med 

inden for dette 

indsatsområde? 

0- 2 årige  

3- 5 årige 

3-5 årige 



 

 

a. Hvilke konkrete tiltag i 

dagligdagen er blevet 

implementeret, som 

konsekvens af arbejdet 

med temaerne/emnerne? 

 

b. Hvilke oplevelser og 

læring har tiltagene 

medført for børnene? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Hvilken læring har 

personalet opnået ved 

arbejdet med tiltagene? 

 

 

 

Banerne bygges ofte, da de er meget attraktive for børnene. 

 

Børnene lærer om samarbejde og have tillid til hinanden. De samarbejder 

to og to og skiftes til at føre (når den ene har bind for øjnene) ved at 

guide kammeraten gennem banen både verbalt og ved at holde i hånden.  

Børnene oplever en tryghed ved at blive ført af en kammerat. 

 De hjælper hinanden og opmuntrer hinanden, når noget er svært. De skal 

afstemme deres tempo efter hinanden, da de hele tiden har en 

cykelslange eller snor de holder i, når de f.eks. kravler over en rebstige 

eller kravler op ad stejle skrænter. De prøver begge roller både at blive 

ført og være den der fører. 

 Børnene oplever, at de kan have tillid til hinanden. En enkelt bliver bange 

og vil ikke have bind for øjnene. Barnet kan sige fra, når noget bliver for 

grænseoverskridende og børnene bytter så meget selvfølgeligt roller og 

fortsætter banen. 

 Børnene giver udtryk for det er mega sjovt. Børnene oplever, at 

pædagogen er der, hvis noget bliver for svært. 

 

Pædagogens rolle i denne samarbejdsopgave er at være på sidelinjen. At 

være observerende og kun at støtte, hvis begge børnene synes det er 

svært. At opmuntre børnene til at prøve noget de er lidt usikre overfor 

om de kan, gennem en anerkendende guidning eller bare ved en 

beroligende hånd. 

Vi får bekræftet, at når opgaven bliver stillet på denne måde kan børnene 

meget mere selv end hvis de havde skullet klare banen alene. 

Fælles indsatsområde 2014 – resultater af arbejdet 
    

Sundhed i børnehøjde 
Et eksempel fra praksis, Tusindbenshuset 

 
Kommunale mål Målet søges opfyldt ved, at børnehusene har indført mål for 

arbejdet med forskellige perspektiver på det brede 
sundhedsbegreb i forhold til trivsel, mental sundhed, glæde, leg og 



 

 

bevægelse. 
 
Mål 

 At arbejde med og have kendskab til børnefællesskabets 

betydning for trivsel og sundhed. 

 At der er udbredt kendskab til metoder, der kan anvendes i 
forbindelse med et styrket børnefællesskab 

 At den voksenpædagogiske kerneopgave har et styrket 
fokus på fællesskabets betydning for et børneliv med trivsel 
og glæde. 

 At få skærpet bevidsthed om, at et godt 
sundhedsfremmende miljø og inklusion er ”forbundne kar”. 

 

Hvilke egne mål har 
institutionen udarbejdet 
med afsæt i de kommunale 
mål? 
 

At have en øget fokusering på personalets anerkende tilgang i kontakten 
til barnet, børnene og kollegaer. 
 
 
 

Hvilke temaer/emner er 
der arbejdet med inden for 
dette indsatsområde? 
 

Anerkende tilgang. 

Hvilke af 
temaerne/emnerne er 
evalueret i forhold til de 
fastsatte mål og hvordan? 
 

Vi har brugt IPad som værktøj til at se egen praksis i kontakten til barnet 
samt til undring/undersøgelse  af egen positionering for barnets læring i 
fællesskabet. Bl.a. arbejdet i garderoben.   

Hvilke aldersgrupper har 
der været arbejdet med 
inden for dette 
indsatsområde? 
0- 2 årige  
3- 5 årige 

Det har særligt handlet om arbejdet med de 0-2 årige børn.  

a. Hvilke konkrete tiltag i 
dagligdagen er blevet 
implementeret, som 
konsekvens af arbejdet 
med temaerne/emnerne? 
 
b. Hvilke oplevelser og 
læring har tiltagene 
medført for børnene? 
 
c. Hvilken læring har 
personalet opnået ved 

a) Der er blevet/og bliver arbejdet med den anerkende tilgang og kan 
konstatere at tilgangen og forståelsen for barnets handlinger er 
opkvalificeret og kommet i fokus. 
 
Derudover er samarbejdet grupperne mellem er blevet styrket til glæde 
for børnenes trivsel, udvikling og sundhed.  
 
b) Barnets intention eller behov bliver mødt anderkendende af den 
voksne. 
 
 
c) det er blevet tydeligt at vi ofte kan møde barnet med en for-forstået 
for barnets handlig og dermed bliver barnets intention ikke mødt.  



 

 

arbejdet med tiltagene? 
 

 

Nye mål og tiltag for det fælles indsatsområde i 2015 – 2016 
 
 
 
 

Forsætte med at holde fokus på egen og kollegaers anderkende tilgang 
via aktionslæring, monofaglig sparring og trivselsmøder . 
Motionsdage for alle børn i et børnehus. Vuggestuebørnene skal med. 
Fokus på madpolitik. 
Bevægelse på tværs af alder, hjælpe hinanden. 
Øget nærvær – et aktionslæringsforløb. 

 

 

Resultater af arbejdet med læreplanstemaet: 
Krop og bevægelse 

 i 2014 
Vangebovej 

Kommunale læreplansmål • At barnet udvikler glæde ved at bruge kroppen aktivt til 
bevægelse og fysiske aktiviteter  
• At barnet tilegner sig viden om kroppen og dens 
funktioner 
• At barnet udvikler kropslig styrke og udholdenhed 
• At barnet lærer sin egen krops muligheder og grænser at 
kende og kan få øje på andres kropslige muligheder og 
grænser 

Hvilket eller hvilke af de 
kommunale læreplansmål 
har I arbejdet med? 
 

At barnet tilegner sig viden om kroppen og dens funktioner 
 
At barnet lærer sin egen krops muligheder og grænser at kende 
og kan få øje på andres kropslige muligheder og grænser 
 
At barnet udvikler glæde ved at bruge kroppen aktivt til  
bevægelse og fysiske aktiviteter  

Hvilke temaer/emner er 
der arbejdet med inden for 
dette læreplanstema? 
 

Kroppens opbygning, fx hvor meget blod kroppen indeholder 
 
Børnene har på egen krop prøvet forskellige kropslige 
udfordringer 
 
Kroppen er blevet visualiseret med billeder og andre rekvisitter, 
som børnene selv har været med til at konstruere. 
 
Fysisk aktivitet med høj puls (ugentligt skovløb) 
 
Fysisk aktivitet med lav puls (Yoga/mindfulness) 
  



 

 

Hvilke af 
temaerne/emnerne er 
evalueret i forhold til de 
fastsatte mål og hvordan? 
 

At kroppen er blevet visualiseret med billeder og andre 
rekvisitter, som børnene selv har været med til at konstruere.  
 
Ved samtale med kollegaer og de implementerede børn. 
 
At barnet tilegner sig viden om kroppen og dens funktioner.  
 
Indholdet af børnenes madpakker, bæger præg af de mange 
samtaler om kroppen, hvad kroppen kan og hvad der er sundt 
for den.  
 
Fysisk aktivitet er evalueret med K1 skema 

Hvilke aldersgrupper har 
der været arbejdet med 
inden for dette 
læreplanstema?  
0- 2 årige 
3- 5 årige 

 
Vi har arbejdet med børnene i alderen 3-5 år. 

a. Hvilke konkrete tiltag i 
dagligdagen er blevet 
implementeret, som 
konsekvens af arbejdet 
med temaerne/emnerne? 
 
 
 
 
 
 
 
 
b. Hvilke oplevelser og 
læring har tiltagene 
medført for børnene? 
 
 
 
 
 
c. Hvilken læring har 
personalet opnået ved 
arbejdet med tiltagene? 

a. Vi har investeret i ”Hvad kan kroppen banko” og ”Dyre banko” fra 
Tip Tap Tudse. 
     
Samtaler om hvad kroppen kan og hvad der er sundt for den. 
 
Børnene har været med til at udarbejde et billedlotterispil om 
kroppen, dens indhold og hvad der er sundt for kroppen. 
 
”Hej skal vi lege”, temauge om krop og bevægelse. 
 
Tilgængelige materialer, så børnene selv kan bygge 
forhindringsbaner på legepladsen (dæk, mælkekasser, træklodser, 
træplader, lange  brædder mm.). 
 
b. Børnene opsøger selv de voksne for at spille ”Hvad kan kroppen  
banko” og har en stor glæde derved. 
 
Børnene spiller på eget initiativ billedlotteriet. 
 
Børnene bygger dagligt ”baner”, hvor de motorisk udfordre sig selv 
og hinanden. 
 
 
c. Vigtigheden af eget engagement og glæde ved spillene og andre 
fysiske aktiviteter. Samt italesættelse af kroppen og dens sundhed. 

 

Nye mål og tiltag for læreplanstemaet Krop og bevægelse i 2015-2016 
 

Aktionslæring  Legepladskultur, indretning og muligheder. 



 

 

 Hvad leger børnene og hvad leger de voksne? 

 

Resultater af arbejdet med læreplanstemaet: 
Alsidig personlig udvikling 

 i 2014 
Et eksempel fra praksis, Tusindbenshuset 

Kommunale læreplansmål 
 

 At barnet udvikler en nysgerrig, undersøgende og 
eksperimenterende forhold til livet og verden 

 At barnet udvikler kendskab til sig selv og andre mennesker 

 At barnet kan udtrykke egne ønsker og behov og omsætte dem 
i konstruktive handlemuligheder 

 At barnet udviser tro på egne ideer og har mod til at forfølge 
dem 

 At barnet kan mærke egne og andres grænser samt sige til og 
fra i forhold til andre børn og voksne og udvikler respekt for 
andres følelser, oplevelser, intentioner og behov. 

 

Hvilket eller hvilke af de 
kommunale læreplansmål 
har I arbejdet med? 
  

 a )At barnet udvikler en nysgerrig, undersøgende og 
eksperimenterende forhold til livet og verden 

 b)At barnet kan mærke egne og andres grænser samt sige til og 
fra i forhold til andre børn og voksne og udvikler respekt for 
andres følelser, oplevelser, intentioner og behov. 

 

Hvilke temaer/emner er 
der arbejdet med inden for 
dette læreplanstema? 

Dagligdagens rutiner og aktiviteter er tilrettelagt med fokus på at styrke 
og understøtte barnets alsidig personlig udvikling,  som formuleret oven 
over.  
 
Temaer: Selvhjulpenhed i garderoben og på badeværelset og i samlingen. 
 

Hvilke af 
temaerne/emnerne er 
evalueret i forhold til de 
fastsatte mål og  
hvordan? 

Hvordan personalet understøtter børns selvhjulpenhed i garderoben. 
Empiri indsamlet via IPad til efterfølgende analyse på gruppemøde. 
Gruppen har brugt 2 optagelser til analyse.  

Efter første optagelse konkluderede personalet, at færre børn i 

garderoben ad gangen ville give mere ro og mulighed for at den voksne 

kan guide og understøtte børnenes selvhjulpenhed i garderoben.  

Anden optagelse med fokus på den voksnes rolle i forhold til 

understøttelse af børnenes selvhjulpenhed.   

Metoden gav personale en god indfaldsvinkel til at se på egen rolle i 

forhold til børnenes selvhjulpenhed. 

Som bonus gevinst, fik gruppen et forbedret samarbejde.  



 

 

Analyseredskab: Bilag 3 ”Tolkning og analyse af data fra 

praksisfortællinger.” Fra Rudersdal Kommunes Sundhedsprojekt    

Punkt a og b er løbende evalueret ved reflekterende samtaler mellem 
personalet ved blandt andet stuemøderne og ved personaleudviklings 
lørdag.  

Hvilke aldersgrupper har 
der været arbejdet med 
inden for dette 
læreplanstema?  
0- 2 årige 
3- 5 årige 

0- 2 årige 
 

 
a. Hvilke konkrete tiltag i 
dagligdagen er blevet 
implementeret, som 
konsekvens af arbejdet 
med temaerne/emnerne? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b. Hvilke oplevelser og 
læring har tiltagene 
medført for børnene? 
 
 
 
 
 
 

a.) Det er blevet diskuteret i personalegruppen, hvordan vi kan sikre den 
alsidige personlige udvikling. Vi har valgt at fokusere på den 
anerkendende tilgang til barnet, for at sikre størst mulig tryghed og 
forudsigelighed i hverdagen. Tryghed er forudsætningen for læring og 
udvikling.  
Konkrete tiltag:  
- Vi har set på strukturen på gruppen(erne). F.eks. når der er skift fra en 
aktivitet til en anden, sikrer vi at en voksen bliver på stuen, så 
barnet/børnene oplever tryghed, mindsker forvirring, og hjælper børnene 
med at kunne overskue nye aktiviteter. 
- Ny struktur når vi skal vaske hænder før frokost. Alle børn hjælpes af to 
voksne på badeværelset, en voksen vasker hænder med børnene, den 
anden tager imod børnene og giver dem hagesmæk på og venter på at de 
alle skal blive klar, der synges gerne nogle sange imens de venter på 
hinanden. Det giver ro og overskuelighed i forhold til aktiviteten, samt vi 
kan bedre støtte børnene ved konflikter i forbindelse med aktiviteten.  
- Ved konflikter imellem børnene har vi talt om at vi skal hjælpe børnene 
med at trøste dem og løse konflikterne ved at tale med dem lytte på og 
anerkende deres version af historien. Vi voksne skal kunne rumme 
børnenes følelser, selvom de måske ikke virker ”forståelige” for os, da det 
netop er kernen i at være anerkendende, at respektere barnets oplevelse 
og følelser. 
- Vi har arbejdet med at lære børnene at kunne sige stop til andre børn, 
hvis deres grænser bliver overskredet. De børn der ikke selv kan sige stop, 
skal hjælpes så de mærker opbakning fra den voksne, og derved lærer 
selv, at turde. 
 
b.) Det er tydeligt at børnene har haft gavn af den ændrede struktur, de 
er mindre forvirrede ved opbrud fra den ene aktivitet til den anden. Der 
er mere ro på stuen og mindre gråd fra børn der bliver utrygge. Børn som 
ikke før turde give ”slip” og gå ud i verden og opleve, tør nu i højere grad 
bevæge sig ud på egen hånd og opleve, undersøge og eksperimentere. 
Børnene er blevet bedre til at sige fra overfor de andre børn ved at 
tydeligt sige stop og tage hånden op og vise det. Børnene er blevet bedre 
til at respektere hinandens grænser, lytte og være mere opmærksomme 
på hinanden. 
 



 

 

c. Hvilken læring har 
personalet opnået ved 
arbejdet med tiltagene? 
 

c.) De voksne er blevet mere opmærksomme på hvem der er hvor, og 
hvem der bliver på stuen ved opbrud og nye aktiviteter. Der er større 
fokus og opmærksomhed på de børn der er følsomme overfor 
forandringer og opbrud. De voksne bruger mere tid på at lytte, anerkende 
og være nærværende når børnene oplever konflikter, er urolige eller 
bliver ængstelige ved opbrud fra en aktivitet til en anden.  
 

 

Nye mål og tiltag for læreplanstemaet Alsidig personlig udvikling i 2015-2016 
 

 
Skovkanten 

Den gode overgang – vuggestue til børnehave. 
Selvhjulpehed og rutiner – et aktionslæringsforløb. 
Konfliktløsning blandt børn – et aktionslæringsforløb 
Udvikle arbejdet med ”den gode overgang”, fra hjem til børnehus, 

vuggestue til børnehave, børnehave til skole (Tusindbenshuset og FCV) 

Fokus på selvhjulpenhed og barnets rutiner (Søvej)   
 

 

 

Resultater af arbejdet med læreplanstemaet: 
Sociale kompetencer 

 i 2014 
Et eksempel fra praksis, Mølleåen 

 
Kommunale læreplansmål 

 

 At barnet kan indgå som aktiv deltager i fællesskaber 

 At barnet kan samarbejde, være omsorgsfuld, hjælpe andre og 
indgå i konfliktløsninger 

 At barnet kan etablere og fastholde relationer og venskaber og 
værdsætter andre 
At barnet deltager aktivt og bidrager med egne oplevelser, 
erfaringer og viden 
 

Hvilket eller hvilke af de 
kommunale læreplansmål 
har I arbejdet med? 
 

Vi har arbejdet med alle mål. 
  
 
 
 

Hvilke temaer/emner er 
der arbejdet med inden 
for dette læreplanstema? 
 

Det pædagogiske måltid  
 
Det forpligtende fællesskab: at barnet lærer empati, respekt, gensidig 
forståelse ,hjælpsomhed, hensynstagen og ansvar til hinanden. 
 
Konflikthåndtering, at barnet bliver i stand til at løse egne og mindre 
konflikter 



 

 

Udvikling af venskab og relationer 
Arbejde med fællesskaber på tværs af huset med udgangspunkt i børnenes 
behov, interesser, alder og udviklingsniveau. 
Eks Eventyrprojekt med Susanne Holck. 
Arbejde med fællesskaber på tværs af husene i område Skovkanten 
Eks. Stjerneløb for de mindste, Robin Hood løb for de største 

Hvilke af 
temaerne/emnerne er 
evalueret i forhold til de 
fastsatte mål og hvordan? 
 

 
 
Evalueret på pædagogmøder, pædagogisk dag og  personalemøder. 

Hvilke aldersgrupper har 
der været arbejdet med 
inden for dette 
læreplanstema?  
0- 2 årige 
3- 5 årige 

 
Vi arbejdet med begge aldersgrupper hvor indsatsen har været tilpasset 
barnets alder, forståelse og udviklingsniveau. 

a. Hvilke konkrete tiltag i 
dagligdagen er blevet 
implementeret, som 
konsekvens af arbejdet 
med temaerne/emnerne? 
 
b. Hvilke oplevelser og 
læring har tiltagene 
medført for børnene? 
 
c. Hvilken læring har 
personalet opnået ved 
arbejdet med tiltagene? 
 

 
Organisering i mindre grupper, forhold til daglig rutiner, leg og aktiviteter 
 
Samling: gennem samling har vi fokus på børnefælleskabet.vi taler om 
hvem der er her i dag og hvem der mangler. Børnene fortælle om og lytter 
til hinandens fortællinger 
 
Det pædagogiske måltid: vi spiser i små grupper for at styrke relationen 
børnene imellem, lære at tage hensyn til hinanden ,vente på tur. 
 
 
Barnet har fået oplevelsen af at blive set og hørt, alle børn kommer til orde 
og for der igennem indflydelse på sin egen dagligdag. 
 
 
Igennem arbejde med praksisfortællinger, er der skabt grobund for 
refleksion, debat og evaluering i personalegruppen. 
 
 

 
Nye mål og tiltag for læreplanstemaet Sociale kompetencer i 2015-2016 

 
 
Skovkanten. 

Fokus på venskaber og relationer. 
Opdeling af børnene i mindre grupper – hjælpevenner. 
Fokus på fællesarealer. 
 
 

 

 



 

 

Resultater af arbejdet med læreplanstemaet: 
Sociale kompetencer 

 i 2014 
Et eksempel fra praksis, Ravneholm 

 
Kommunale læreplansmål 

 

 At barnet kan indgå som aktiv deltager i fællesskaber 

 At barnet kan samarbejde, være omsorgsfuld, hjælpe andre 
og indgå i konfliktløsninger 

 At barnet kan etablere og fastholde relationer og 
venskaber og værdsætter andre 
At barnet deltager aktivt og bidrager med egne oplevelser, 
erfaringer og viden 
 

Hvilket eller hvilke af de 
kommunale læreplansmål 
har I arbejdet med? 
 

 At barnet kan indgå som aktiv deltager i fællesskaber 

 At barnet kan samarbejde, være omsorgsfuld, hjælpe andre 
og indgå i konfliktløsninger 

 At barnet kan etablere og fastholde relationer og 
venskaber og værdsætter andre 

       At barnet deltager aktivt og bidrager med egne oplevelser,  
       erfaringer og viden       
 

Hvilke temaer/emner er 
der arbejdet med inden for 
dette læreplanstema? 
 

Projekt ”Den gode overgang” At børnene får mulighed for at 

danne venskaber med børn fra andre huse, som de skal i skole 

med. 

 

Hvilke af 
temaerne/emnerne er 
evalueret i forhold til de 
fastsatte mål og hvordan? 
 

Temaet er evalueret af de pædagoger, som deltog i projektet. 

Temaet er endvidere evalueret på områdeniveau. 

Opsamling fra alle husene, praksishistorier, børneinterview, 

foto og film dokumentation. Opsamlet i forhold til 

læreplanstemaer / mål. 

 

Hvilke aldersgrupper har 
der været arbejdet med 

5-6 årige 



 

 

inden for dette 
læreplanstema?  
0- 2 årige 
3- 5 årige 

a. Hvilke konkrete tiltag i 
dagligdagen er blevet 
implementeret, som 
konsekvens af arbejdet 
med temaerne/emnerne? 
 
b. Hvilke oplevelser og 
læring har tiltagene 
medført for børnene? 
 
 
 
 
 
c. Hvilken læring har 
personalet opnået ved 
arbejdet med tiltagene? 
 

Projektet vil blive gentage med de kommende skolebørn. 

 

 

Børnene viser empati for andre end de børn, de kender på 

forhånd, de udviser respekt og viser hjælpsomhed. Børn der 

var ’alene’ fra et børnehus, blev hurtigt inviteret ind i 

fællesskabet. 

De taler om forskellen på de børn de går i børnehave med, og 

de børn de møder fra andre børnehaver. De øver sig på 

turtagning, indgår forhandlinger og igangsætter selv regellege 

uden voksenhjælp. 

 

Resultater af arbejdet med læreplanstemaet: 
Sproglig udvikling 

 i 2014 
Et eksempel fra praksis, Troldehøj 

 
Kommunale læreplansmål 

 

 At barnet kan bruge og forstå sproget på et aldersvarende 

niveau 

 At barnet kan eksperimentere og lege med sproget 

 At barnet udvikler kommunikative evner og lærer at udtrykke 

sig, stille spørgsmål, modtage svar og sætte ord på egne følelser 

og behov 

 At barnet er initiativtagende, deltagende og lyttende i samtaler 

og historiefortælling med andre børn og voksne 

 At barnet får næret sin nysgerrighed for skrifttegn og 

skriftsprog i hverdagslivet 

 

Hvilket eller hvilke af de Det er vores mål: 
At børnene får et nuanceret ordforråd, bl.a ved at kunne udtrykke sig 



 

 

kommunale læreplansmål 
har I arbejdet med? 
 

verbalt og formå at sætte ord på deres hverdag følelser og tanker og 
behov. 
At børnene kan bruge deres sprog til at være i socialt samvær med andre 
børn og voksne 

Hvilke temaer/emner er 
der arbejdet med inden for 
dette læreplanstema? 

Vi skal give børnene mulighed for at få ro til at udvikle deres sprog blandt 
andet ved at dele børnene i små grupper. Legetøj der inspirerer til snak 
om farver og puslespil med gode billeder. Gode enkle bøger der er 
tilgængelige for børnene og som gerne må indeholde rytme i 
fortællingen. 
Vi er meget opmærksomme på børnenes egne fortællinger, vi lytter og 
spørger ind til deres oplevelser, tanker og ønsker m.m. Vi læser bøger 
fortæller historier og eventyr, vi bruger ofte figurer og konkreter til at 
understøtte det sproglige. 
Vi synger og laver rim og remser 

Hvilke af 
temaerne/emnerne er 
evalueret i forhold til de 
fastsatte mål og hvordan? 
 

Vi har evalueret på stuemøder og pædagogmøder, billeddokumentation 
og dagbøger. 

 
Hvilke aldersgrupper har 
der været arbejdet med 
inden for dette 
læreplanstema?  
0- 2 årige 
3- 5 årige 

0 til 3årige 

 
a. Hvilke konkrete tiltag i 
dagligdagen er blevet 
implementeret, som 
konsekvens af arbejdet 
med temaerne/emnerne? 
 
b. Hvilke oplevelser og 
læring har tiltagene 
medført for børnene? 
 
c. Hvilken læring har 
personalet opnået ved 
arbejdet med tiltagene? 

A og b:  
Vi ser børn der bruger sproget ved sang, i kontakt med andre børn og 
voksne og i lege. 
Vi ser børn der giver udtryk for deres følelser og behov. 
Når børnene viser glæde ved at kunne gøre sig forstålige. 
Ved samling bliver børnene præsenteret for sange, som de med mange 
gentagelser kan genkende, og efterhånden synge med på. 
 
C:  
I dagligdagen er vi voksne bevidste om hvordan vi selv bruger sproget og 
hvordan vi kan fremme den sproglige udvikling. 

 

Nye mål og tiltag for læreplanstemaet Sproglig udvikling i 2015-2016 
 

 
 

Vi vil fortsat have fokus på sproget Videreudvikling af ordkort 

Brug af piktogrammer til hele børnegruppen, visualisering. 
Sprogvurdering af alle 3 årige børn. 



 

 

Øget fokus på dialog med børn – 5 udvekslinger. 
 

Resultater af arbejdet med læreplanstemaet: 
Sproglig udvikling 

 i 2014 
Et eksempel fra praksis, Søvej 

 
Kommunale læreplansmål 

 

 At barnet kan bruge og forstå sproget på et aldersvarende 
niveau 

 At barnet kan eksperimentere og lege med sproget 

 At barnet udvikler kommunikative evner og lærer at udtrykke 
sig, stille spørgsmål, modtage svar og sætte ord på egne følelser 
og behov 

 At barnet er initiativtagende, deltagende og lyttende i samtaler 
og historiefortælling med andre børn og voksne 

 At barnet får næret sin nysgerrighed for skrifttegn og skriftsprog 
i hverdagslivet 

 

Hvilket eller hvilke af de 
kommunale læreplansmål 
har I arbejdet med? 
 

- At barnet kan eksperimentere og lege med sproget 
- At barnet udvikler kommunikative evner og lærer at udtrykke sig, 

stille spørgsmål, modtage svar og sætte ord på egne følelser og 
behov 

- At barnet får næret sin nysgerrighed for skrifttegn og skriftsprog i 
hverdagslivet 

Hvilke temaer/emner er 
der arbejdet med inden for 
dette læreplanstema? 

Samling med rim/remser/sang/temaer/oplevelser 
Højtlæsning/dialogisk læsning 
Fri for mobberi, hvor børnene lærer at sætte ord på egne og andres 
følelser 
Arbejde med bogstaver og skrift i gruppen med de ældste børn. 
Ophængning af piktogrammer for at understøtte det talte sprog 
 

Hvilke af 
temaerne/emnerne er 
evalueret i forhold til de 
fastsatte mål og hvordan? 
 

Vi har på et stuemøde evalueret hvordan vores samling fungerer i praksis. 
Vi har evalueret brugen af piktogrammer  med inklusionspædagog. 
 Vi har på et p-møde haft oplæg om børns sprogudvikling. 

 
Hvilke aldersgrupper har 
der været arbejdet med 
inden for dette 
læreplanstema?  
0- 2 årige 
3- 5 årige 

3-5 år 



 

 

 
a. Hvilke konkrete tiltag i 
dagligdagen er blevet 
implementeret, som 
konsekvens af arbejdet 
med temaerne/emnerne? 
 
b. Hvilke oplevelser og 
læring har tiltagene 
medført for børnene? 
 
c. Hvilken læring har 
personalet opnået ved 
arbejdet med tiltagene? 

a) Samling som bevidst pædagogisk aktivitet. Fx opdeling i mindre grupper  
 
Højtlæsning i børnehaven ved måltiderne.  
 
Dialogisk læsning som metode til at lære børn at spørge og modtage svar. 
 
Kendskab til ”Fri for mobberi” for både børn og voksne  
 
Piktogrammer blev indført for et barn med særlige udfordringer, men 
bliver nu implementeret til hele børnegruppen omkring forskellige 
dagligdagsrutiner. 
 
b) Samling i mindre grupper giver bedre dynamik og mere taletid for den 
enkelte. 
Fri for mobberi skaber en fælles kultur. 
Piktogrammer er til glæde for alle børn. Giver dem en god genkendelighed 
i hverdagens rutiner. 
 
c) At samling i små grupper giver mere ro, og bedre mulighed for at 
målrette et emne. 
Fri for mobberi er et godt redskab til at skabe en fælleskultur. 
At piktogrammer er til glæde for alle børn, både dem med og uden 
sproglige udfordringer. 

 

Nye mål og tiltag for læreplanstemaet Sproglig udvikling i 2015-2016 
 

 
 

Vi har allerede stort fokus på sprog, men vi vil arbejde mere med 
piktogrammer, visualisering, i dagligdagen for at understøtte alle børns 
sprog. 
 
 
 



 

 

Resultater af arbejdet med læreplanstemaet: 
Krop og bevægelse 

 i 2014 
Et eksempel fra praksis, Vangebovej. 

Kommunale læreplansmål • At barnet udvikler glæde ved at bruge kroppen aktivt til 
bevægelse og fysiske aktiviteter  
• At barnet tilegner sig viden om kroppen og dens funktioner 
• At barnet udvikler kropslig styrke og udholdenhed 
• At barnet lærer sin egen krops muligheder og grænser at kende 
og kan få øje på andres kropslige muligheder og grænser 

Hvilket eller hvilke af de 
kommunale læreplansmål 
har I arbejdet med? 
 

At barnet tilegner sig viden om kroppen og dens funktioner 

At barnet lærer sin egen krops muligheder og grænser at kende og kan få 
øje på andres kropslige muligheder og grænser 

At barnet udvikler glæde ved at bruge kroppen aktivt til bevægelse og 

fysiske aktiviteter  

Hvilke temaer/emner er 
der arbejdet med inden for 
dette læreplanstema? 
 

Kroppens opbygning, fx hvor meget blod kroppen indeholder 
Børnene har på egen krop prøvet forskellige kropslige udfordringer 
Kroppen er blevet visualiseret med billeder og andre rekvisitter, som 
børnene selv har været med til at konstruere. 
Fysisk aktivitet med høj puls (ugentligt skovløb) 
Fysisk aktivitet med lav puls (Yoga/mindfulness)  

Hvilke af 
temaerne/emnerne er 
evalueret i forhold til de 
fastsatte mål og hvordan? 
 

At kroppen er blevet visualiseret med billeder og andre rekvisitter, som 
børnene selv har været med til at konstruere. Ved samtale med kollegaer 
og de implementerede børn. 
At barnet tilegner sig viden om kroppen og dens funktioner. Indholdet af 
børnenes madpakker, bæger præg af de mange samtaler om kroppen, 
hvad kroppen kan og hvad der er sundt for den.  
Fysisk aktivitet er evalueret med K1 skema 

Hvilke aldersgrupper har 
der været arbejdet med 
inden for dette 
læreplanstema?  
0- 2 årige 
3- 5 årige 

 
Vi har arbejdet med børnene i alderen 3-5 år. 

a. Hvilke konkrete tiltag i 
dagligdagen er blevet 
implementeret, som 
konsekvens af arbejdet 
med temaerne/emnerne? 
 
b. Hvilke oplevelser og 
læring har tiltagene 
medført for børnene? 
 

a. Vi har investeret i ”Hvad kan kroppen banko” og ”Dyre banko” fra Tip  
Tap Tudse. 
a. Samtaler om hvad kroppen kan og hvad der er sundt for den. 
a. Børnene har været med til at udarbejde et billedlotterispil om  
    kroppen, dens indhold og hvad der er sundt for kroppen. 
a. ”Hej skal vi lege”, temauge om krop og bevægelse. 
a. Tilgængelige materialer, så børnene selv kan bygge forhindringsbaner  
    på legepladsen (dæk, mælkekasser, træklodser, træplader, lange  
    brædder mm.). 
 
b. Børnene opsøger selv de voksne for at spille ”Hvad kan kroppen  



 

 

 

 

Resultater af arbejdet med læreplanstemaet: 
Naturen og naturfænomener 

 i 2014 
Et eksempel fra praksis, Frederik Clausens Vænge  

 
Kommunale læreplansmål 

 

 At barnet får erfaringer med og glæde ved at færdes i naturen  

 At barnet lærer om, passer på og værner om naturen  

 At barnet får viden om de forskellige årstider, planter og dyr  

 At barnet tilegner sig viden om den fysiske omverden og de 
fysiske lovmæssigheder     
 
 

Hvilket eller hvilke af de 
kommunale læreplansmål 
har I arbejdet med? 
 

At barnet får erfaringer med og oplever glæde ved at færdes i naturen. 

Hvilke temaer/emner er 
der arbejdet med inden for 
dette læreplanstema? 
 

Stjerneløb for de mindste børnehavebørn og ældste vuggestuebørn i 
Skovkanten.  
Den gode overgang til skole på tværs i Skovkanten. 
Robin Hood 
Høsttema  
Skovvuggestue med Katharina. 
Vand og fisketema i vuggestuen. 

Hvilke af 
temaerne/emnerne er 
evalueret i forhold til de 
fastsatte mål og hvordan? 

En af vuggestuegrupperne har arbejdet i en tre måneders periode, med 
emnet vand og fisk. 
 

Hvilke aldersgrupper har  

c. Hvilken læring har 
personalet opnået ved 
arbejdet med tiltagene? 

     banko” og har en stor glæde derved. 
b. Børnene spiller på eget initiativ billedlotteriet. 
b. Børnene bygger dagligt ”baner”, hvor de motorisk udfordre sig selv og  
     hinanden. 
 
 
c. Vigtigheden af eget engagement og glæde ved spillene og andre fysiske  
    aktiviteter. Samt italesættelse af kroppen og dens sundhed. 

 

Nye mål og tiltag for læreplanstemaet Krop og bevægelse i 2015-2016 
 

Skovkanten 
 

Legepladskultur, indretning og muligheder. 
Hvad leger børnene og hvad leger de voksne? 
Store legedag for ALLE ansatte i Skovkanten. 



 

 

der været arbejdet med 
inden for dette 
læreplanstema?  
0- 2 årige 
3- 5 årige 
 

 
0 – 2 årige 

a. Hvilke konkrete tiltag i 
dagligdagen er blevet 
implementeret, som 
konsekvens af arbejdet 
med temaerne/emnerne? 
 
b. Hvilke oplevelser og 
læring har tiltagene 
medført for børnene? 
 
c. Hvilken læring har 
personalet opnået ved 
arbejdet med tiltagene? 

a. 
Opdeling af børnene i mindre grupper og tydelig planlægning inden en 
aktivitet bliver sat i værk.  
Når der vælges et bestemt tema, som kører over en længere periode, kan 
de fleste læreplanstemaer inddrages. 
 
 
b. 
Vi tog bussen, som i sig selv er en stor oplevelse, til Vedbæk havn. På 
haven kom en kutter komme ind med fisk, som blev losset op på kajen. Vi 
købte fisk med hjem, så børnene kunne mærke, lugte og smage. 
Herefter var det intet problem, for børnene at spise, når dette var dagens 
menu. 
Vi har taget den lange tur til Øresundsakvariet, hvor børnene bl.a. kunne 
røre ved levende fisk. 
Vi har kigget i bøger om fisk fra vores farvande, har en plakat hængende, 
som børnene til stadighed vender tilbage til. Børnene har tegnet fisk som 
de der efter har malet. Vi har sunget om fisk. Og som afslutning har vi 
lavet kartoffeltryk på en hvid T-shirt. 
Børnenes nysgerrighed og viden omkring emnet vand og fisk er blevet 
styrket. 
Børnene fandt sammen i nye grupper, hvor emnet blev brugt i legen. De 
har selv senere foreslået ture til havnen. 
 
c. 
Vi er blevet klar over vigtigheden i vuggestuen, at dele børnene op i 
mindre grupper, for at nå rundt om alle børnene, og sikre at alle får 
oplevelser og læring. 
Organisering og planlægning er vigtigt, hvis et tema eller aktivitet skal 
blive en succes. 
At personalegruppen har en fælles forståelse og retning for emnet. 
 

 
Nye mål og tiltag for læreplanstemaet Naturen og naturfænomener i 2015-2016 

 

 
Skovkanten 

Fokus på science 
Grøn profil til vuggestuebørn 
’Træk en tur’ som en fast del af praksis. 

 

 



 

 

Resultater af arbejdet med læreplanstemaet: 

Naturen og naturfænomener 

 i 2014 

Et eksempel fra praksis, Ravneholm. 

 

Kommunale læreplansmål 

 

 At barnet får erfaringer med og glæde ved at færdes i naturen  

 At barnet lærer om, passer på og værner om naturen  

 At barnet får viden om de forskellige årstider, planter og dyr  

 At barnet tilegner sig viden om den fysiske omverden og de 

fysiske lovmæssigheder     

 
 

Hvilket eller hvilke af de 

kommunale læreplansmål 

har I arbejdet med? 

 

 At barnet får erfaringer med og glæde ved at færdes i naturen  

 At barnet lærer om, passer på og værner om naturen  

 At barnet får viden om de forskellige årstider, planter og dyr  

 At barnet tilegner sig viden om den fysiske omverden og de 

fysiske lovmæssigheder     

Hvilke temaer/emner er 

der arbejdet med inden for 

dette læreplanstema? 

Fugletema.  

 

Hvilke af 

temaerne/emnerne er 

evalueret i forhold til de 

fastsatte mål og hvordan? 

Alle læreplansmålene opfyldes gennem fugleprojektet. Det er evaleret af 

gruppens pædagoger. 

Hvilke aldersgrupper har 

der været arbejdet med 

inden for dette 

læreplanstema?  

0- 2 årige 

 

3-5 årige 

 



 

 

3- 5 årige 

a. Hvilke konkrete tiltag i 

dagligdagen er blevet 

implementeret, som 

konsekvens af arbejdet 

med temaerne/emnerne? 

 

 

b. Hvilke oplevelser og 

læring har tiltagene 

medført for børnene? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Hvilken læring har 

personalet opnået ved 

 

Flere naturtemaer: tema om træer; og stjerner og solsystemer. 

 

 

 

Børnene oplever, at de kan genkende flere forskellige fugle. Både på 

udseende, lyd, spor og fjer. 

 Børnene har sammen med en voksen planlagt og samarbejdet om  at 

lave redekasser. De har oplevet at mestre det at lave en ting til et 

bestemt formål. 

 Fulgt med i et fuglenes formering. Fra æg til unge.    

Børnene har draget omsorg for fuglene om vinteren ved at lave fuglemad 

fodre dem.  

Børnene kender til det særegne ved fugle: fjer og næb, de kan flyve og de 

lægger æg. Børnene har lært om fuglenes udseende og anatomi ved at 

skulle tegne fugle, lave fugle og æg i ler og filt. Lave fuglebilleder af sne på 

træerne i skoven. Børnene kan omsætte et naturelement: en fugl eller æg 

til et ”kunstnerisk udtryk”. 

Børnene har lært om trækfugle (hvorfor trækker nogle fugle og andre 

ikke). 

Børnene har besøgt en mand, som holder brevduer og set duerne som 

blev sluppet ud i børnehaven finde hjem meget hurtigt. Børnene har i den 

forbindelse hørt om, hvordan man før i tiden brugte brevduer. 

Børnene har været med til at tilberede kylling og fasan på bål. Og talt om 

hvilke fugle, der kan spises. 

Som afslutning på projektet har børnene været med i et stjerneløb med 

forskellige poster med opgaver, som handlede om genkendelse af 

udseende og lyde, viden om fuglenes mad, habitat m.m. Vi kan se, at 

børnene har fået stor viden gennem forløbet. 

 

Øget evne til naturformidling til børnene. 



 

 

arbejdet med tiltagene? 

 

 

Resultater af arbejdet med læreplanstemaet: 
Kulturelle udtryksformer og værdier 

 i 2014 
Fælles opsamling 

Kommunale læreplansmål  

 At barnet opnår kendskab til forskellige kulturelle, kunstneriske 
og æstetiske udtryksformer som eksempelvis: litteratur, musik, 
film og teater 

 At barnet tilegner sig og selv udtrykker forskellige kulturelle 
udtryksformer gennem deltagelse i sang, dans, musik, teater og 
andre kreative aktiviteter  

 At barnet udvikler respekt for andre mennesker og deres 
kulturelle udtryk 

 At barnet tilegner sig viden om dansk kultur og traditioner såvel 
som om andre kulturer og traditioner 
 
 

Hvilket eller hvilke af de 
kommunale læreplansmål 
har I arbejdet med? 
 

 At barnet opnår kendskab til forskellige kulturelle, kunstneriske 
og æstetiske udtryksformer som eksempelvis: litteratur, musik, 
film og teater 

 At barnet tilegner sig og selv udtrykker forskellige kulturelle 
udtryksformer gennem deltagelse i sang, dans, musik, teater og 
andre kreative aktiviteter  

 At barnet udvikler respekt for andre mennesker og deres 
kulturelle udtryk 

 

Hvilke temaer/emner er 
der arbejdet med indenfor 
dette læreplanstema? 
 

Teaterprojekt i Ravneholm 
Teaterprojekt på Vangebovej 
Diversitet i kulturelle oplevelser i Troldehøj 
Eventyr 
Billedkunst 
Musik i Ravneholm 
Traditionelle ’gamle lege’ 
Museumsbesøg 
Kulturelt besøg fra Japan 
Praktikstuderende fra Japan 
Årstidsfester 
IT og medielæring – film. 
 

Hvilke af Evalueringsmetoder. 



 

 

temaerne/emnerne er 
evalueret i forhold til de 
fastsatte mål og hvordan? 
 

Opsamling på pædagogmøder. 
Børneinterviews. 
Opfølgning i forhold til formål og mål, områdeniveau. 
Foto og videodokumentation. 
 

Hvilke aldersgrupper har 
der været arbejdet med 
inden for dette 
læreplanstema?  
0- 2 årige 
3- 5 årige 
 

 
0 – 5 årige 

a. Hvilke konkrete tiltag i 
dagligdagen er blevet 
implementeret, som 
konsekvens af arbejdet 
med temaerne/emnerne? 
 
b. Hvilke oplevelser og 
læring har tiltagene 
medført for børnene? 
 
c. Hvilken læring har 
personalet opnået ved 
arbejdet med tiltagene? 
 

 

Da det er en fælles opsamling, kan der læses om disse 3 spørgsmål i 
de projekter de er indgået i i de enkelte huse. 
 
Eks.  
Gamle lege og fælles at navnelege, sange og eventyrfortælling giver 
inspiration og tages med hjem i eget hus til ny praksis. 

Børnene synger dagens sang på vej hjem fra skoven og lærer 

efterfølgende de andre børn sangene ude på legepladsen. 

Børnene får erfaring med andres måde at fortælle og udtrykke sig 

på. 

På stjerneløbet kan de historien så godt, at de nemt kan sætte sig 

ind i at være en del af historien og at dele af historien kunne være 

uhyggelig, men når man kunne finde en voksenhånd gjorde det ikke 

noget. 

 

Børnene har fået en oplevelse af at kulturelle udtryksformer er 

mangeartede, og at de selv kan udtrykke sig på mange forskellige 

måder. 

De kan gennem ageren, rekvisitter og korte replikker fortælle en 

historie. 

 



 

 

Oplever at de kan spille og synge sammen i samme takt og rytme.  
Ved museums, biograf og teaterbesøg oplever de andres måde at 
udtrykke sig på kreativt.  
 
Finder ud hvordan de kan kommunikere med folk med et andet 
sprog. Hører nye fremmede ord og vanskeligheden ved at sige 
noget på et andet sprog. Oplever at sprogbarrieren ikke er en 
hindring for leg og glæde ved at gøre noget sammen. 
 

 

 

 
Nye mål og tiltag for læreplanstemaet Kulturelle udtryksformer og værdier  

i 2015-2016 
 

 
Skovkanten 
 

 
Beskrivelse, indretning og åbning af kulturhus. 
 
Billedkunstprojekt i Tusindbenshuset, med deltagelse af børn fra 
Troldehøj, i februar 2015. 
 
Teaterprojekt for børnehavebørn, med støtte fra Statens kunstråd, 
i efteråret 2015. 
 
Lokalhistorisk- og kulturelt kendskab. 
 
Musikforløb? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Områdelederens/institutionslederens opsamlende vurdering 
Afslut med en kortfattet samlet vurdering om sammenhængen mellem de kommunale mål, og 
læringsforståelsen og institutionens/områdets praksis og perspektiver for næste periodes 
arbejde. 
 

Hvilke læreplansmål og mål 
for indsatsområder er der i 
store træk arbejdet med og 
på hvilken måde er det 
sket? 
 

 
Der er arbejdet ’hele vejen rundt’ i forhold til læreplanstemaer og mål. 
Der er arbejdet såvel på husniveau som på områdeniveau med udvikling 
af praksis, på baggrund af erfaringsopsamling i det enkelte hus, i området 
og på børneområdets fælles indsatsområder. 
Der er brugt en vifte af metoder og erfaringsopsamlinger, se unde de 
beskrevne praksisopsamlinger. 
 

Afspejles 
læringsforståelsen i 
praksis? Giv eventuelt 
nogle eksempler. 
 

 
Hvis der er tale om den beskrevne læringsforståelse, vedlagt som bilag til 
dette materiale, så har den, af naturlige årsager, ikke ligget til grund for 
den pædagogiske planlægning for 2014. Det har områdets egen 
læringsforståelse der bl.a. fremgår af de enkelte projektbeskrivelser. 
 

Hvilke samlede 
perspektiver giver 
vurderingen anledning til i 
forhold til næste periode? 
 

 
Se under de fælles opsamlinger/ nye mål og tiltag. 
 
Ud over, at aktionslæringen vil have et naturligt fokus, vil der være flere 
tiltag i forhold til forældresamarbejde, til ledelses- og 
pædagogkompetencer. Bliver projektbeskrevet, men kan ikke opsamles i 
den pædagogiske praksis og handleplan som den er for nuværende. 
 
P.S. 
Det er ikke’ layout venligt’,  at skrive tekst ind i et skema  


